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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Identificação do Projeto, do Proponente e da Entidade Licenciadora  

1.1.1 Identificação do Projeto e da Fase respetiva 

O Projeto alvo do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é o Projeto da Extensão da Linha 

Amarela do Metro do Porto, desde Santo Ovídio a Vila d’Este, incluindo um Parque de Material 

circulante em Vila d’Éste.  

O Projeto da Extensão da Linha Amarela (Linha D) do Metro do Porto é um projeto de grande 

importância porque visa expandir a única linha de metro que liga as duas margens do Douro, no 

município de Vila Nova de Gaia, contribuindo fortemente para a melhoria da mobilidade urbana 

sustentável entre Vila d’Este e a cidade do Porto e a respetiva área metropolitana norte. Na ligação 

a Vila d’Este, e para além das áreas habitacionais, são também servidos vários polos como a Escola 

EB 2/3 Soares dos Reis, as instalações da RTP no Monte da Virgem e muito especialmente o Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. 

Apresenta-se, seguidamente, uma figura da Metro do Porto com o enquadramento da Extensão da 

Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e sua articulação com as linhas restantes, sendo esta 

uma das duas intervenções atualmente previstas pela Metro do Porto. 

A elaboração do Estudo Prévio constitui a primeira fase da Prestação de Serviços para o Projeto de 

Execução da extensão da referida linha, adjudicada ao consórcio LCW/AMBERG/GRID pela Metro do 

Porto. Do âmbito da Prestação de Serviços fazem parte os Estudos Ambientais em cada uma das 

fases de desenvolvimento do Projeto, ou seja, o Estudo de Impacte Ambiental que acompanha a 

atual fase de Estudo Prévio, com análise e avaliação de soluções alternativas, e o Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), que acompanhará a fase de Projeto de 

Execução. 

1.1.2 Enquadramento do Projeto na legislação AIA. Autoridade de AIA 

O Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este tem enquadramento na 

legislação de Avaliação de Impacte Ambiental ao abrigo do disposto na subalínea i) da alínea c) do 

ponto 4 do Art.º 1º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, na redação dada pelo Decreto-

Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, que refere o seguinte:  

c) Qualquer alteração ou ampliação de projetos incluídos no anexo I ou no anexo II, 

anteriormente sujeitos a AIA e já autorizados, executados ou em execução, que: 

i) Corresponda a um aumento igual ou superior a 20 % do limiar e que seja considerada, 

com base em análise caso a caso nos termos do artigo 3.º, como suscetível de provocar 

impacte significativo no ambiente; 

No caso do presente projeto, 20% do limiar ≥ 5 km são 1 km, pelo que o Projeto de Extensão da 

Linha Amarela, com cerca de 3,1 km está incluído na legislação de impacte ambiental de projetos, 

dado que é um tipo de projeto considerado suscetível de provocar impactes potencialmente 

significativos, dado enquadrar-se em áreas urbanas e urbanizáveis do concelho de Vila Nova de 

Gaia.  
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Figura 1.1 – Enquadramento geral da Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este 
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Tendo em conta o tipo de projeto, a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

1.1.3 Identificação do Proponente 

O proponente é a empresa Metro do Porto, S.A., identificação fiscal n.º 503 278 602, com sede na 

Avenida Fernão de Magalhães, 1862, 7º, 4350-158 Porto, concelho do Porto. 

Contactos: Telefone geral: 225 081 000; Fax: 225 081 001; E-mail geral: metro@metro-porto.pt. 

1.1.4 Identificação da Entidade Licenciadora 

A Entidade Licenciadora é o Ministério do Ambiente.  

1.2 Equipa Técnica do EIA e período de elaboração do Estudo 

1.2.1 Equipa Técnica do EIA 

A equipa técnica do presente EIA é uma equipa interdisciplinar, com experiência relevante na 

avaliação de impacte ambiental de projetos, e encontra-se identificada na Tabela seguinte. 

TÉCNICO 
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS/ 

PROFISSIONAIS 

FUNÇÃO/ ESPECIALIDADE A 

ASSEGURAR 

Ana Teresa Chinita 

(PROFICO AMBIENTE) 

Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Mestre em Hidráulica e Recursos Hídricos  

Coordenação 

Direção de Projeto do EIA 

Inês Almiro 

(PROFICO AMBIENTE) 

Licenciada em Biologia 

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental 

Apoio à Coordenação 

Análise Espacial da Informação (SIG) 

e produção de cartografia  

Teresa Bártolo 

(PROFICO AMBIENTE) 

Licenciada em Engenharia do Ambiente  

Pós-graduação em Gestão 
Apoio na Avaliação de Impactes 

Andreia Ramos 

(PROFICO AMBIENTE) 
Licenciada em Engenharia do Ambiente Alterações Climáticas 

Cristina Marcelo Correia 

(PROFICO AMBIENTE) 

Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Pós-Graduada em Engenharia Sanitária 
Saúde Humana 

Marta Franco 

(Consultora externa da 

PROFICO AMBIENTE) 

Licenciada em Geologia 

Ano curricular do Mestrado em 

Geociências, ramo Geologia Ambiental e 

Ordenamento do Território 

Geologia, Geomorfologia e Recursos 

Hídricos Subterrâneos 

Sandra Mesquita 

(Consultora externa da 

PROFICO AMBIENTE) 

Licenciada em Arquitetura Paisagista 

Mestre em Sistemas de Informação 

Geográfica  Uso do Solo e Ordenamento do 

Território 

Paisagem Guida Carvalho 

(Consultora externa da 

PROFICO AMBIENTE) 

Mestre em Arquitetura Paisagista 
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TÉCNICO 
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS/ 

PROFISSIONAIS 

FUNÇÃO/ ESPECIALIDADE A 

ASSEGURAR 

Vitor Rosão 

(SCHIU, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Licenciado em Física Tecnológica 

Mestre em Engenharia Física 

Doutor em Acústica Ambiental 

Ambiente Sonoro e Vibrações 

Carlos Pedro Ferreira 

(UVW, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Licenciado em Engenharia do Ambiente 

Coordenação do fator  

Qualidade do Ar e Emissão de GEE-

Gases com Efeito de Estufa 

Cristina Monteiro 

(UVW, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Mestre em Engenharia do Ambiente  

Qualidade do Ar e Emissão de GEE-

Gases com Efeito de Estufa Joana Nunes 

(UVW, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Mestre em Engenharia do Ambiente 

Davide Fernandes 

(FLORADATA, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Licenciado em Engenharia do Ambiente e 

Território  

Licenciado em Biologia/Geologia  

Mestre em Toxicologia Ambiental  

Pós-graduado em Ecologia, Ambiente e 

Território 

Coordenação e avaliação ambiental 

da componente Fauna, Flora, 

Vegetação e Habitats 

Duarte Silva  

(FLORADATA, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Licenciado em Biologia Aplicada  

Mestre em Ecologia da Paisagem e 

Conservação da Natureza 

Flora, Vegetação e Habitats 
Paulo Alves  

(FLORADATA, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Licenciado em Biologia  

Pós-graduado em Ecologia, Ambiente e 

Território 

Joaquim Mendes 

(FLORADATA, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Licenciado em Biologia  

Pós-graduação em Gestão da Fauna 

Selvagem 

Fauna Carla Maia  

(FLORADATA, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

 

Doutorada em Biologia 
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TÉCNICO 
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS/ 

PROFISSIONAIS 

FUNÇÃO/ ESPECIALIDADE A 

ASSEGURAR 

Joana Sá  

(FLORADATA, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Licenciada em Engenharia Florestal  

Pós-graduada em Sistemas de Informação 

Geográfica 

Sistemas de Informação Geográfica 

da componente Fauna, Flora, 

Vegetação e Habitats 

Miguel Gamboa 

(Consultor externo da 

PROFICO AMBIENTE) 

Licenciado em Geografia e Planeamento 

Regional - variante de Geografia Física 

Clima, Solos, Recursos Hídricos de 

Superficie 

Américo Reis 

(Consultor externo da 

PROFICO AMBIENTE) 

Licenciado em Geografia Humana e 

Planeamento Regional e Local 

Mestre em Gestão e políticas Ambientais 

Doutorado em Geografia – Especialidade de 

Geografia Humana  

Socioeconomia 

Alexandre Miguel Lima 

(EMERITA, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Licenciado em Arqueologia 

Arqueólogo 

Património 

Joao Carlos Caninas 

(EMERITA, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica  

Mestre em Arqueologia 

Arqueólogo 

Vasco Barbosa Pinto 

(EMERITA, empresa de 

especialidade 

subcontratada) 

Licenciado em Arqueologia 

Arqueólogo 

Tabela 1.1 – Equipa técnica do EIA  

1.2.2 Período de elaboração do EIA 

O período de elaboração do Estudo de Impacte Ambiental foi desde fevereiro/março a junho de 

2018, em paralelo com o desenvolvimento do projeto em fase de Estudo Prévio. 

1.3 Âmbito, Estrutura e Conteúdo do Estudo de Impacte Ambiental 

1.3.1 Âmbito do EIA 

A prévia definição do âmbito do EIA constitui sempre um aspeto relevante no contexto da avaliação 

de impacte ambiental (AIA) de projetos, na medida em que permite identificar, em função: 

a) da tipologia de projeto e, 

b) das características gerais da respetiva área de implantação, 
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a importância maior ou menor dos fatores ambientais em avaliação e, consequentemente, dos 

respetivos impactes potenciais, ou seja, a significância maior ou menor dos fatores ambientais 

analisados, e realizar a sua hierarquização.  

Importa evidenciar que a definição do âmbito de um EIA se faz, necessariamente, no seu início, pelo 

que podem existir aspetos não previamente identificados e que venham a revelar-se como de maior 

importância (significância) com o desenvolvimento dos trabalhos.  

O Projeto em avaliação é uma infraestrutura de transporte, razão pela qual constitui um projeto 

estruturante do território, e, como tal, indutor da sua dinâmica a médio/longo prazo.  

Por sua vez, a área de implantação do Projeto – uma área urbana e urbanizável no concelho de Vila 

Nova de Gaia – possui características para o crescimento e a consolidação urbanística, no âmbito de 

uma dinâmica que se enquadra na das Áreas Metropolitanas do Porto e da crescente procura e 

pressão urbanística que a cidade do Porto e a sua área metropolitana vêm sofrendo.  

Com uma extensão que varia entre cerca de 3,1 e 3,2 quilómetros dependendo das alternativas de 

traçado em estudo, a Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este serve três pontos 

marcantes, contando do fim da extensão da linha para a estação de Santo Ovídio: 

 a zona densamente urbanizada que constitui o Términus desta Extensão da Linha Amarela, 

Vila d’Este e sua envolvente urbanizável (envolvente direta e mais alargada), servida pela 

Estação de Vila d’Este (à superfície); 

 o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, servido pela Estação Hospital Santos Silva 

(à superfície);  

 a Escola EB 2/3 Soares dos Reis e as instalações da RTP no Monte da Virgem, servidos pela 

Estação de Manuel Leão (subterrânea); 

possuindo ainda, a extensão da Linha Amarela, um Parque de Material, em Vila d’Este, para recolha 

e pequenas manutenções do material circulante. 

O traçado mantém-se sensivelmente similar ou mesmo já igual, respetivamente, a partir da Estação 

subterrânea Manuel Leão, e após a emersão do traçado em trincheira num alinhamento paralelo à R. 

Conceição Fernandes (já no quarteirão frontal ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho) 

até Vila d’Este. 

No trecho do traçado em trincheira e à superfície o traçado é igual para as três alternativas em 

estudo, sendo neste trajeto afetadas zonas verdes, algumas de baldio, muitas urbanizáveis e uma 

área mais cuidada e com alguma vegetação de interesse que é pertença da Confraria do Monte da 

Virgem. 

O traçado apenas se diferencia, em três Alternativas, quando o traçado se inicia em viaduto desde a 

Estação de Santo Ovídio até “mergulhar” em túnel próximo da base do Monte da Virgem, após 

passagem da Rua Fonte dos Arrependidos. Todo este “trajeto” é realizado através de um grande 

viaduto, como única forma de vencer o amplo vale frontal ao atual términus de Santo Ovídio. 

Existem três alternativas de traçado para o viaduto e o ponto da encosta do Monte da Virgem onde 

se faz a passagem do traçado em viaduto para túnel. 
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No atravessamento do amplo vale frontal a Santo Ovídio, o viaduto atravessa sempre a Quinta do 

Cisne numa opção de traçado mais a norte (Alternativa 3), outra mais a sul (Alternativa 2) e outra 

intermédia (Alternativa 1).  

Para cada uma destas opções alternativas, os pontos de encontro na encosta do Monte da Virgem 

são diferentes, mas têm em comum encontrar uma encosta urbanizada, constituída por vivendas e 

respetivos jardins e espaços verdes. O desafio é sempre conseguir o impacte cénico menor e a 

menor instabilização possível, a nível social, da referida encosta, com minimização também dos 

impactes no atravessamento da Quinta do Cisne.  

Tendo em conta o projeto em causa e o acima exposto, foi considerado o seguinte âmbito para o 

Estudo de Impacte Ambiental, seguindo-se, na exposição realizada, a ordem pela qual cada fator 

ambiental é apresentado no EIA, independentemente da sua importância ou significância: 

i) Clima, fator com reduzida significância, essencialmente de suporte à avaliação de 

impactes na Qualidade do Ar e balanço das emissões de gases com efeito de estufa 

(GEE).  

 

ii) Geologia, Geomorfologia e Geotecnia, fator de maior significância, atendendo a que se 

trata de um projeto com parte do traçado (cerca de um terço) que se desenvolve em 

túnel e outra parte em trincheira e para o qual as rochas em presença e o seu 

comportamento a solicitações específicas é particularmente importante. A 

caracterização das formações em presença foi realizada com recurso à informação do 

Estudo Geológico e Geotécnico de suporte ao desenvolvimento do Estudo Prévio.  

 

iii) Solos e Capacidade de Uso do Solo, fator ambiental de significância tendencialmente 

reduzida para a área de implantação da infraestrutura de transporte, 

independentemente do tipo de solos em presença e da sua capacidade de uso, dado o 

carácter dominantemente urbano da área em que o mesmo se implanta. Que é também 

definida no PDM de VN Gaia, para a maioria dos terrenos baldios ou com ocupação 

florestal, como área urbanizável. Apesar de tratar-se de uma área urbana/urbanizável, 

a área em presença apresenta, após a saída da Estação de Santo Ovídio, uma quinta 

com alguma atividade agrícola (a Quinta do Cisne) e outra área com ocupação florestal 

de algum interesse, a área florestal do Monte da Virgem frontal ao Centro Hospitalar de 

VN de Gaia/Espinho, junto à R. Conceição Fernandes e pertença da Confraria do Monte 

da Virgem. Importa referir que a área de vale com alguma atividade agrícola (na Quinta 

do Cisne) é vencida por viaduto, minimizando a afetação dos solos em presença. Este 

fator foi analisado tendo em conta a importância relativa do recurso Solo (enquanto 

recurso pedológico) na área de estudo. 

 

iv) Recursos Hídricos (Subterrâneos e Superficiais) possuem, tendo em conta as 

características daqueles recursos na área de intervenção do projeto, uma significância 

reduzida. De facto, o traçado em túnel e trincheira desenvolve-se no Monte da Virgem e 

o traçado em viaduto transpõe, em altura, a área de vale mais importante do traçado 

na qual se implanta a linha de água do ribeiro da Madalena que se encontra canalizada 

na área atravessada.  
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v) Ocupação do Solo e Ordenamento do Território, fatores de maior significância, dado 

tratar-se este de um projeto de uma infraestrutura de transporte, que muito vai 

melhorar a mobilidade na interface de Vila Nova de Gaia com o Porto. Verificar-se-á, 

por isso, a médio/longo prazo a indução de uma nova dinâmica do território, com 

urbanização de novas áreas já definidas no PDM de VN de Gaia como urbanizáveis e 

como áreas de loteamentos.  

 

vi) Fauna, Flora, Vegetação e Habitats, considerado, à partida, um fator de alguma 

significância devido à presença de sobreiros na área florestal do Monte da Virgem 

pertença da Confraria do mesmo nome. De facto, não fosse a presença desta área e este 

fator seria classificado como de menor significância, como área dominantemente urbana 

e urbanizável que é de facto.  

 

vii) Ruído e Vibrações, este fator ambiental deve ser considerado como de maior 

significância, atendendo a que é sempre importante conhecer e reduzir os níveis de 

ruído adicional a que a população envolvente ficará exposta, assim como a forma como 

as vibrações do projeto podem propagar-se para o interior das habitações.  

 

Importa no entanto evidenciar, a este respeito, que uma limitação para a correta 

avaliação de impactes do projeto é o facto do Mapa de Ruído de Vila Nova de Gaia, 

datado de 2009, necessitar de ser revisto, em função dos valores obtidos nas medições 

de campo, em abril de 2018, para a Situação de Referência do EIA, para os diferentes 

locais e áreas interessadas pelo traçado. De facto, o Mapa de Ruído de VN de Gaia a que 

se teve acesso possui valores mais elevados que os obtidos in situ na zona do início do 

traçado – ramal da A1/EN222/Av. da República – e valores muito reduzidos na zona do 

alinhamento da R. Conceição Fernandes frontal ao Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia / Espinho relativamente aos valores reais que são medidos atualmente com o 

tráfego rodoviário que já aí hoje se verifica.  

 

viii) Qualidade do Ar e Balanço de emissões de GEE, fator ambiental de significância 

reduzida, dado que se trata de um projeto sem emissões, apenas com emissões 

temporárias durante a fase de construção. Embora o balanço das emissões de GEE-Gases 

com Efeito de Estufa tenha sido realizado a nível da análise deste fator, a sua expressão 

tem sobretudo significado a nível das Alterações Climáticas, no contexto da mitigação 

climática.  

 

ix) Paisagem, considerado um fator de maior significância. Pelo facto de estarmos em 

presença de uma área já urbana/urbanizável este fator seria tendencialmente 

classificado como de significância reduzida. Contudo, mercê da orografia do terreno e 

dos impactes cénicos que a componente viaduto do traçado do Projeto induzirá na 

transposição do vale que se abre frontal a Santo Ovídio e a componente do traçado em 

trincheira originará também na envolvente, este fator adquire maior importância, pelo 

que deve ser tratado como fator importante.  
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x) Património Cultural, considerado um fator de alguma significância dado poder existir 

património com algum interesse, como o que se encontra definido na Carta de 

Salvaguarda da C.M. de Vila Nova de Gaia, entre outro. Para todos os efeitos, e 

independentemente do interesse da área de estudo, este fator é sempre tratado em 

cumprimento estrito dos requisitos da DGPC.  

 

xi) Socioeconomia, considerado um fator de maior significância para este tipo de 

infraestrutura de transporte e tendo em conta o seu modo de implantação no território, 

em zonas urbanizadas. Em particular, mereceu uma atenção particular, o modo de 

atravessamento da Quinta do Cisne em viaduto, a par do local do emboquilhamento do 

túnel na encosta do Monte da Virgem. Esta encosta constitui uma área urbana 

consolidada de Vila Nova de Gaia, onde a perturbação induzida deve ser a menor 

possível. Importa ainda evidenciar que projeto tem, pela sua tipologia, um papel de 

“fixação” da população, promovendo uma mobilidade fácil com o Porto e a sua área 

Metropolitana norte e influenciando por isso mesmo a dinâmica de ocupação do 

território em Vila Nova de Gaia, contribuindo para promover a urbanização de novas 

áreas urbanizáveis na sua área de influência.  

 

xii) Saúde Humana, considerado um fator com alguma significância, nomeadamente 

atendendo à interface potencial do Ruído e Vibrações e seus efeitos na saúde. Dado que 

do projeto não advêm emissões atmosféricas, não foram avaliados os efeitos da 

qualidade do ar na saúde humana.  

 

xiii) Alterações Climáticas, considerado um “fator ambiental” de maior significância, dada a 

importância destas no contexto atual e tendo em conta que o projeto contribuirá para a 

descarbonização da mobilidade. No contexto das alterações climáticas foi sobretudo 

avaliada a componente de mitigação climática, dado que não existe ainda definida, a 

nível local, uma estratégia para a componente de adaptação.  

 

xiv) Análise de Riscos que evidencia os reduzidos riscos ambientais do Projeto em avaliação 

e que foi realizada mais por requisitos gerais da legislação de impacte ambiental, dado 

que não existem riscos específicos que a justifiquem.  

1.3.2 Metodologia geral para a realização do EIA 

A metodologia seguida para a realização do EIA cumpre os requisitos da legislação de AIA, 

respetivamente o Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, que define o Regime Jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), e que sofreu várias alterações e foi por fim alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, e pelo aplicável que se encontra 

disposto na Portaria nº 395/2015, de 4 de novembro.  

Para além dos requisitos legais enunciados foram tidos em conta os documentos orientadores 

emitidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e disponíveis na respetiva página da Internet, 

designadamente: 

1. Critérios para a Fase de Conformidade em AIA; 
2. Critérios de Boa Prática para Resumos Não Técnicos; 



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este – Relatório Técnico  

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 34 de 619 

 

3. Medidas de Minimização Gerais para a Fase de Construção. 

Estabeleceram-se ainda contactos com todas as entidades relevantes, públicas e privadas, de modo 

a procurar recolher informação específica não facilmente acessível e a auscultar as suas principais 

preocupações ou expectativas sobre o projeto.  

A abordagem metodológica seguida consistiu na identificação, caracterização e avaliação dos 

impactes para cada um dos fatores ambientais e socioeconómicos estudados, para as fases de 

construção e exploração do Projeto, e na apresentação de quadros síntese de avaliação por 

especialidade, com a explicitação da valoração do impacte sem e com a aplicação das medidas 

minimizadoras e/ou compensatórias propostas para os impactes negativos significativos, com 

avaliação qualitativa da sua eficácia potencial.  

Embora a legislação de impacte ambiental preveja a avaliação dos impactes da fase de desativação 

do Projeto, em projetos de infraestruturas de transporte, como o que está em causa, não tem 

sentido avaliar os impactes de uma fase que não se conhece em termos de projeto e nem está 

definida em termos temporais e modo de execução. Ou seja, o Projeto de Extensão da Linha 

Amarela em avaliação não integra uma fase de desativação.  

Contudo, é de assumir que qualquer intervenção para a fase de desativação do projeto, num futuro 

não identificado, seja realizada de modo ambientalmente enquadrado, tanto mais que as técnicas 

de construção e de desconstrução e a própria legislação ambiental evoluirão certamente ao longo 

do tempo, no sentido da implementação de requisitos sucessivamente mais exigentes. Deste modo, 

não tem sentido uma avaliação generalista de uma fase de desativação à luz dos atuais requisitos 

ambientais e técnicas disponíveis, incluindo as de reciclagem e de reaproveitamento dos materiais. 

O Capítulo 6 relativo à identificação e avaliação dos impactes ambientais do projeto pormenoriza a 

metodologia seguida.  

1.3.3 Estrutura e Conteúdo do EIA 

O presente EIA segue a estrutura e conteúdo consignados na legislação para os estudos de impacte 

ambiental, nomeadamente o disposto no Anexo V do DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 

republicado pelo DL nº 152-B/2017, de 11 de dezembro.  

Assim, após a Introdução (Capítulo 1), no capítulo 2 apresentam-se os Objetivos e Justificação do 

Projeto, assim como os Antecedentes. 

No Capítulo 3, apresenta-se a Descrição do Projeto nas suas diferentes componentes, assim como 

das Alternativas estudadas e avaliadas, com identificação da respetiva Localização.  

Não existem Projetos Complementares ou Subsidiários associados.  

De seguida, é feita a Caracterização da Situação de Referência (Capítulo 4), isto é, a caracterização 

do estado atual do ambiente suscetível de ser afetado pelo projeto (já que este constitui, de facto, 

e na prática, o referencial efetivo da avaliação de impactes) a nível de cada fator avaliado.  

No Capítulo 5 é caracterizada a evolução previsível da Situação Atual na ausência do Projeto 

(Alternativa Zero). 
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Os Impactes são identificados, caracterizados e avaliados no Capítulo 6 e as Medidas de Minimização 

e/ou de Compensação de Impactes Negativos são apresentadas no Capítulo 7.  

A Avaliação Comparativa de Alternativas sem e com Medidas de Minimização é efetuada no Capítulo 

8 para os diferentes fatores ambientais avaliados e a Análise de Risco é apresentada no Capítulo 9.  

Nos dois capítulos seguintes (Capítulo 10 e 11) são, respetivamente, identificadas as Lacunas de 

Informação ou de Conhecimento e estabelecidos os Programas de Monitorização. Finalmente, no 

Capítulo 12 apresentam-se as Conclusões do Estudo, a que se segue a apresentação da Bibliografia. 

1.4 Entidades consultadas 

No âmbito do desenvolvimento do Projeto (Estudo Prévio) e do respetivo Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) foi realizada uma consulta às entidades.  

A síntese do processo de consulta às entidades consta da Tabela integrada no Anexo I – Consulta às 

Entidades. É de evidenciar que a referida tabela possui uma síntese dos contactos realizados e 

respostas obtidas, independentemente da informação em causa se destinar mais à componente 

Ambiental ou de Serviços Afetados (esta mais de suporte ao projeto).  
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO. ANTECEDENTES 

2.1 Objetivos e justificação do Projeto 

Constituem os grandes objetivos do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde a Estação de Santo 

Ovídio a Vila d’Este o aumento da área servida pela Rede do Metro do Porto, com reforço das 

ligações entre o Porto e a sua Área Metropolitana e do nível de serviço prestado.  

Ao melhorar a extensão da área servida pela rede de metro, a Metro do Porto visa contribuir para 

uma melhoria da mobilidade em toda a área metropolitana, contribuindo também indiretamente 

para o descongestionamento de algumas das vias de acesso à cidade do Porto. 

Desde sempre foi um dos objetivos da Metro do Porto conseguir servir duas importantes áreas em 

Vila Nova de Gaia – Vila d’Éste e o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho -, conectando-as 

em mobilidade suave à cidade do Porto e a toda a área servida pela atual rede de metro, de modo 

fácil. Ao fazê-lo através do presente Projeto, serve também a Escola EB 2/3 Soares dos Reis e o 

Centro da RTP no Monte da Virgem, assim como o bairro onde se inserem.  

2.2 Antecedentes do Projeto de Ligação a Vila d’Este e do procedimento AIA 

A Linha D, desenvolvendo-se na estrutura base da rede de Metro do Porto entre o cruzamento da 

EN222 (inicialmente prevista Estação de St.º Ovídio, atual D. João II, em Vila Nova de Gaia) e o 

Hospital de S. João (Porto), foi pensada tendo em vista a racionalização do sistema de transportes 

públicos. Nesse sentido, e visando os fluxos vindos de sul, chegou mesmo a ter associado projeto de 

interface modal de transportes rodoviários na sua origem, com a primeiramente prevista Estação 

St.º Ovídio (atual D. João II). Neste contexto, esta estação foi já pensada no sentido de assegurar a 

futura expansão da linha para a zona sul de Gaia. 

Vicissitudes várias ligadas a um território em mutação vieram a desencadear ajustes ao traçado 

primitivo garantindo desse modo a articulação da rede com as próprias alterações no tecido urbano, 

entretanto introduzidas pela requalificação da envolvente à rede de metro. 

Em 2009, viria a rede a prolongar-se da Estação de D. João II, no cruzamento da EN222, à nova 

Estação de S. Ovídio, na rotunda com o mesmo nome, mas prevendo a continuação da extensão da 

Linha para sul, em particular no sentido do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia /Espinho, RTP 

Porto e Escola EB 2/3 Soares dos Reis, localizados ao longo da R. Conceição Fernandes. 

Com tal propósito, vieram a ser desenvolvidos estudos de traçado em conjunto com a autarquia, 

visando desenvolver o projeto que melhor respondesse às expectativas da população local, das 

estratégias de ordenamento e desenvolvimento perspetivadas para o território do município, entre 

outras.  

E foi desse processo que saiu a solução sujeita ao Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

n.º 2150. Designada de projeto Metro do Porto - Linha D - St.º Ovídio/Vila D’ Este e trecho da 

Futura VL3, recebeu Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, datada de 21 

de maio de 2010. 

Este traçado desenvolvia-se entre a saída da Estação Santo Ovídio e Vila D’Este, passando pela 

Quinta do Cedro, por Laborim (onde permitiria a interligação com a pensada segunda linha para Vila 
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Nova de Gaia, a qual se encontrava em fase de Estudo Prévio) e pelo Hospital Santos Silva. 

Incorporava ainda trecho da futura VL3 integrada em conjunto de vias estruturantes destinadas a 

suportar o essencial do tráfego concelhio. O trecho em questão desenvolvia-se paralelamente ao 

canal de metro entre a rotunda Manuel Pinto Canedo e a rotunda com a EN1. Este traçado, apesar 

de possuir DIA favorável condicionada, foi entretanto abandonado por razões económicas e 

financeiras, dado que sobreveio o grande impacte da crise financeira a nível mundial, e que se 

iniciou em 2008/2009.  

No contexto dos novos desafios colocados por uma gestão financeira especialmente difícil, a par da 

necessidade de ampliação sucessiva da rede de metro e da sua área de cobertura, assim como da 

melhoria e manutenção do nível de serviço, a Metro do Porto desenvolveu os necessários estudos 

preliminares para atingir os objetivos de ligação a Vila d’Este e ao Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia / Espinho numa lógica de sustentabilidade e tendo por base a necessária relação de custo-

eficácia à viabilidade do projeto.  

A solução de traçado ora proposta, partindo das linhas de topo da estação de Santo Ovídio sobre o 

aterro que define os acessos desnivelados ao túnel da Av. da República termina igualmente em Vila 

D’Este, e passa pela Rua D. Manuel II, servindo a RTP Porto e Escola EB 2/3 Soares dos Reis e o 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia /Espinho, na R. Conceição Fernandes. O traçado atual terá 

ainda um Parque de Material, entre a Estação Hospital Santos Silva (que serve o Centro Hospitalar) e 

a Estação de Vila D’Este, permitindo a recolha do material circulante e operações simples de 

manutenção.  

Importa ainda evidenciar que haverá uma ampliação do atual parque de estacionamento frontal ao 

Centro Hospitalar, que proporcionará local de estacionamento junto a uma das estações localizadas 

mais a sul na Linha Amarela.  

A Estação Hospital Santos Silva foi também pensada como interface ao transporte rodoviário 

individual e coletivo, permitindo um fácil transbordo entre o metro e as carreiras de autocarros e os 

veículos automóveis estacionados no parque.  

Com o novo traçado prevê-se otimizar o uso de um transporte público, muito favorável em termos 

ambientais, esperando-se também potenciar a captação de utentes do transporte rodoviário 

coletivo e individual, procurando dissuadir a sua continuidade até ao Porto. Este objetivo enquadra-

se nas modernas políticas de transporte nas grandes cidades e suas áreas metropolitanas, sendo um 

contributo decisivo para a descarbonização da mobilidade.  

2.3 Antecedentes para o desenvolvimento do atual Projeto de Extensão da Linha Amarela  

O atual Projeto, desenvolvido na fase de Estudo Prévio, possui três Alternativas. 

As três alternativas de projeto apresentadas tiveram por base estudos preliminares, desenvolvidos 

pela Metro do Porto que apresentou a concurso uma Solução Base com um traçado possível.  

Sobre essa solução base foram desenvolvidas, pela equipa projetista, diversas hipóteses de traçado 

alternativo para serem avaliadas em sede de EIA e porque se consideram mais otimizadas no que 

respeita ao impacto sobre o terreno sobretudo no que respeita à inserção do viaduto de Santo 

Ovídio no Monte da Virgem, impacto esse considerado o de maior relevância, quer pela forte 
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urbanização da encosta quer pelo declive da mesma deixando pouca margem de manobra na 

inserção sem impactar com os arruamentos existentes.  

Por outro lado e dado que na zona do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (frontal à 

futura Estação Hospital Santos Silva), de Vila d’Este e do Parque de Material as opções de traçado 

seriam reduzidas, pois a localização das estações de modo a captar passageiros têm poucos graus de 

liberdade, o traçado foi considerado igual ou muito semelhante em todas as alternativas de traçado.  

Foram assim, de entre outras estudadas, selecionadas 3 opções de traçado, Alternativas 1, 2 e 3, 

que se descrevem e que se caracterizam no capítulo de Descrição do Projeto.  
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO E DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS 

3.1 Considerações Gerais 

A descrição do Projeto da Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila D’Este incluindo o 

Parque de Material de Vila d’Este, foi realizada com base nos diversos elementos de Projeto 

produzidos pelo projetista.  

3.2 Localização do Projeto 

O Projeto em estudo localiza-se na Região Norte (NUTS II), na Sub-região Área Metropolitana do 

Porto (NUTSIII), abrangendo três freguesias (de acordo com a reorganização de 2013) do concelho de 

Vila Nova de Gaia, nomeadamente a Freguesia de Oliveira do Douro, Freguesia de Vilar de 

Andorinho e União de freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso.  

Na Figura 3.1 apresenta-se o enquadramento regional e localização do Projeto, sobre extrato da 

Carta Militar à escala 1:25 000. 
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Figura 3.1 – Enquadramento Regional e Localização do Projeto (extrato da Carta Militar à escala 1:25.000) 
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3.3 Descrição do Projeto 

3.3.1 Traçado Ferroviário. Alternativas 

3.3.1.1 Critérios de projeto 

O Estudo Prévio da Extensão da Linha Amarela de Santo Ovídio a Vila d'Este foi desenvolvido tendo 

por base o Programa Preliminar patenteado a concurso pela Metro do Porto, elaborado em 2017, em 

particular, o documento “Critérios de Projeto” que constitui sua parte integrante. 

Adicionalmente, os aspetos fundamentais no desenvolvimento do traçado do lote 2 – Extensão da 

Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este, incluindo o Parque de Material, foram: 

 A Cartografia e topografia atualizadas; 

 A localização das estações do Metro do Porto e a área envolvente; 

 Os arruamentos existentes ou previstos a garantir; 

 As cotas de soleira dos edifícios adjacentes existentes; 

 A minimização da área de implantação; 

 A implantação das infraestruturas existentes no terreno. 

Bitola da via 

A bitola considerada no projeto é de 1435 mm, tanto em alinhamento reto como em curva, de 

acordo com o estipulado no Programa Preliminar e é conforme à atualmente em uso nas linhas do 

Metro do Porto em exploração.  

No interior dos aparelhos de via, tanto em reta como em curva, não serão previstos sub ou sobre 

alargamentos do valor da bitola nominal.  

Distância entre-eixos das vias 

A distância entre-eixos considerada é a que consta dos pressupostos expressos pela Metro do Porto 

no Programa Preliminar, tomando em linha de conta que no presente projeto não está considerada a 

colocação de via balastrada e que a colocação de postes é lateral em todos os casos. 

Nestas condições, a distância entre-eixos é a correspondente a via betonada com postes laterais, 

que toma o valor mínimo de 3,10 m em alinhamento reto, valor este adotado para o estudo de 

traçado ferroviário. Em alinhamento de curva circular foram considerados os valores das tabelas 

constantes dos anexos 1 e 2 aos critérios de projeto, patentes no Programa Preliminar elaborado 

pela Metro do Porto. 

Em viaduto foi adotado o mesmo valor de entre-eixos de 3,10 m, assim como no resto do traçado, 

uma vez que não é necessário recorrer a curvas e contra-curvas para variação de entre-eixos. Nas 

estações considerou-se também o valor mencionado, já que os respetivos cais serão laterais. 

No Parque de Material, considerou-se uma distância entre o eixo das vias, em zona de 

estacionamento, de forma a garantir a instalação de um passadiço de serviço, entre cada duas vias, 

com a largura de 1,20 m. 

Velocidade de circulação 

A velocidade de circulação considerada neste projeto foi de 80 km/h em segmentos de canal 

dedicado e de 50 km/h em zonas urbanas. No trecho em apreço, a velocidade de circulação é 
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condicionada pelas estações que se localizam ao longo do traçado, tendo sido considerada a 

velocidade de 40 km/h à entrada destas. 

Por outro lado, os raios de curvatura aplicáveis, bem como a proximidade das estações referidas, 

conduz a uma consideração de velocidades de operação que se pretende sejam o mais homogéneas 

possível, trecho a trecho, sendo de bom senso a adoção de valores médios inferiores ao máximo de 

80 km/h. 

O dimensionamento das escalas e raios de curvatura tem em conta, no contexto mencionado no 

ponto anterior, a maximização da velocidade de projeto, considerando os valores de parâmetros de 

conforto de 0,68 m/s2 e 0,2 m/s2 para a aceleração transversal e vertical respetivamente. 

Traçado em planta 

Os pressupostos definidos para o traçado em planta, conforme o conteúdo dos critérios de projeto 

da Metro do Porto, prevê os seguintes aspetos:  

 Procurar que o traçado de via tenha o maior desenvolvimento possível em alinhamentos 
retos; 

 Procurar os maiores raios de curva permitidos pelos condicionamentos do projeto; 

 Se possível, em troços segregados, o raio mínimo desejável a adotar será o que permita 
circular à velocidade máxima de 100 km/h para uma aceleração transversal não 
compensada de 0,68 m/s²; 

 A determinação do raio de curva mínimo a considerar em projeto far-se-á a partir da 
escolha da escala para as velocidades máxima e mínima de operação; 

 A título excecional, em zonas urbanas muito condicionadas, admite-se um valor de raio 
mínimo de 50 m, o qual carecerá de justificação detalhada;  

 Nos ramais de serviço o raio mínimo será de 50 m; Excecionalmente, e devidamente 
justificado, será admitido um valor de raio mínimo de 25 m devendo, nestes casos, estar 
a via provida de um sistema de lubrificação automático eficaz e adequado; 

 A transição entre alinhamentos retos e curvas circulares, em planta, será efetuado 
através de clotóides. Em zonas de manobra e vias de resguardo nas estações e nos 
parques de material, onde a velocidade de circulação é baixa, é admissível que não 
sejam utilizadas curvas de transição nas ligações entre alinhamentos ou aos aparelhos 
de via; 

 O comprimento mínimo das clotóides é de 12 m, podendo ser reduzido ao valor 
correspondente às condições de conforto relativas ao raio considerado (anc e jerk 
máximo); 

 O início e fim das curvas de transição e das rampas de escala devem ser coincidentes. 

Aos pontos assinalados acrescem outros pressupostos de projeto, nomeadamente aqueles que dizem 

respeito às estações, os quais se resumem seguidamente: 

 A implantação das estações é em alinhamento reto, prolongado em 20 m para lá das 
extremidades dos cais de passageiros, podendo este valor ser reduzido para até um 
mínimo de 10 m em situações particularmente condicionadas; 

 O comprimento dos cais das estações será de 70 m, extensão esta que permite 
acomodar duas unidades acopladas, a operar na Linha Amarela; 

 Distância máxima do eixo da via ao bordo do cais de passageiros de 1430 mm; 

 Distância máxima entre o bordo do cais e a entrada do veículo de 60 mm; 

 Altura entre o bordo do cais e o plano base de via será de 0,30 m. 
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Adicionalmente deverão ser tidas em conta as condições de colocação dos Aparelhos de Mudança de 

Via (AMV) na via, os quais têm relação, de forma direta ou indireta, com a definição do traçado em 

planta. Indicam-se os aspetos a ter em conta em projeto: 

 Distância mínima entre aparelhos consecutivos de 10 m; 

 Evitar a colocação de AMV em curvas horizontais, especialmente nas transições; 

 Evitar a colocação de AMV em zonas singulares (transição aterro/estrutura, túneis e 
obras de arte); 

 Evitar a colocação de AMV a menos de 50 m de um aparelho de dilatação de via; 

 Não é admissível a colocação de atravessamentos pedonais próximo de AMV. 

Traçado em perfil longitudinal 

Para a definição do traçado em perfil longitudinal adotaram-se os pressupostos fixados pela Metro 

do Porto no desenvolvimento de estudos ferroviários da rede de metro de que tem responsabilidade, 

e que constam dos critérios de projeto constantes do Programa Preliminar. Assinalam-se, nos pontos 

seguintes e de forma sintética, os aspetos relevantes a considerar em projeto: 

 As concordâncias entre trainéis são realizadas através de parábolas de segundo grau; 

 Evitar a sobreposição de concordâncias verticais com curvas em planta; 

 Pendente máxima em plena via e vias de serviço de 70 ‰; 

 Pendente máxima nas estações de 25 ‰, admitindo-se o valor de 40 ‰ em casos 
excecionais e devidamente justificados; 

 Na zona de cais de passageiros, a rasante será em trainel; 

 Em vias com função de estacionamento, em oficinas e outros, a pendente deverá ser de 
0 ‰, devendo ser inferior ou igual a 3 ‰; 

 O parâmetro mínimo desejável para a parábola de concordância vertical, em plena via, 
é de Kv= 1000, sendo o mínimo admissível de Kv= 500; 

 O parâmetro mínimo absoluto para a parábola de concordância côncava, em plena via, é 
de Kv= 350; 

 Não devem existir acordos verticais nas rampas de escala, o que, na impossibilidade de 
ser evitado, se estabelece o limite Kv≥ 7,78 V² (Kv em m e V em m/s), para Kv≥ 2000 m; 

 Evitar a colocação de AMV em curvas de concordância vertical. 

Adicionalmente ao mencionado há que ter em conta a compatibilização com o projeto de catenária, 

nas zonas de transição entre trainéis com inclinação diferente, dando cumprimento à norma 

EN 50119 em vigor, para variação da altura do fio de contacto. 

O disfarce de escala deve ser realizado de forma progressiva através dos elementos de clotóide, 

considerando, nas suas extremidades, uma zona com um comprimento da ordem dos 10 m (doucine) 

que consta de uma parábola em perfil longitudinal. 

Parâmetros funcionais 

O dimensionamento das escalas e raios de curvas em planta tem por referência a maximização da 

velocidade de operação, tendo em conta os valores de parâmetros de conforto de 0,68 m/s2 e 

0,2 m/s2 para a aceleração transversal e vertical respetivamente. 

Os valores limite de escala a admitir, de acordo com os critérios de projeto fixados pela Metro do 

Porto, são os seguintes: 

 Escala máxima de 150 mm em trechos exclusivos; 
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 Nas estações, em AMV e em feixes de vias não é aplicada escala. 

No projeto em apreço, o valor máximo de escala a considerar é de 120 mm. 

A aplicação de escala nas diversas situações de projeto, conforme o que for mais adequado aos 

casos em concreto, obedece a critérios bem definidos pela Metro do Porto e que aqui se 

reproduzem: 

 Escala independente para cada via à superfície – O ponto de rotação situa-se no carril 
baixo de cada via, sendo que os carris baixos se encontram à mesma cota, à qual 
corresponde a cota da rasante; 

 Escala por plataforma à superfície – O ponto de rotação de duas vias situa-se no carril 
baixo da via 1, ao qual corresponde a rasante; os quatro carris encontram-se no mesmo 
plano; 

 Escala por plataforma em túnel – O conjunto da plataforma roda em torno do seu eixo, o 
qual corresponde à cota da rasante; os quatro carris encontram-se no mesmo plano; se a 
secção do túnel o permitir, a escala poderá ser definida de forma independente por 
cada uma das vias. 

Os restantes parâmetros dinâmicos a considerar em projeto, conforme o documento supracitado da 

Metro do Porto, são os que se indicam a seguir: 

 O valor desejável de aceleração não compensada deverá ser 0,65 m/s² tendo, a título 
excecional, o limite máximo de 0,68 m/s²; 

 O valor máximo da variação de escala no tempo a aplicar é de 50 mm/s; 

 O valor máximo da variação da aceleração transversal não compensada (jerk) a aplicar é 
de 0,4 m/s³; 

 O valor máximo do disfarce de escala a aplicar é de 4 mm/m; 

 O valor máximo para a aceleração vertical a utilizar é de 0,2 m/s². 
 

Gabaritos 

No desenvolvimento dos estudos de traçado foi tido em conta os valores dos gabaritos expressos no 

Programa Preliminar elaborado pela Metro do Porto, de que se faz uma súmula seguidamente: 

 O Gabarito Estático (GE) do material circulante em reta é de 2,65 m; 

 O Gabarito Dinâmico (GD) do material circulante (em alinhamento reto) é de 3,00 m; 

 A distância entre Gabaritos Limites de Obstáculo exteriores (GLO) em via betonada 
dupla (em alinhamento reto) é de 6,40 m; 

 A lâmina de ar exterior é de 0,15 m e a interior de 0,10 m para via dupla. 

3.3.1.2 Descrição das Alternativas de Traçado 

Considerações gerais 

O prolongamento da Linha Amarela, para sul, dará continuidade à linha existente em via dupla a 

partir de Santo Ovídio e pretende servir o território de Vila Nova de Gaia, nomeadamente a União 

de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso e as freguesias de Oliveira do Douro e de Vilar de 

Andorinho. 

As orientações para a definição do traçado da nova linha podem ser encontradas no Programa 

Preliminar realizado pela Metro do Porto, o qual indica os pressupostos de exploração, 

designadamente através do serviço a prestar pelas estações ao longo do percurso deste trecho de 
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linha. Neste contexto, a localização das futuras estações, a saber, Manuel Leão, Hospital Santos 

Silva e Vila d´Este, condiciona fortemente o andamento do traçado quer planimétrica quer 

altimetricamente. 

Por outro lado, a necessidade de implantar um parque de material neste trecho, de forma a 

assegurar a manutenção dos veículos que circulam na Linha Amarela, constitui também um fator 

restritivo na definição do traçado ferroviário. Na figura seguinte representa-se o eixo de referência 

de projeto bem como as estações de metro e o parque de material, tal como definido no Programa 

Preliminar. 

 

Figura 3.2 - Extensão da Linha Amarela conforme o Programa Preliminar 

Nestas condições, as soluções de traçado desenvolver-se-ão para sul da Estação de Santo Ovídio, 

dando continuidade à via dupla existente logo após a diagonal que se localiza desse lado da estação. 

A localização da Estação Manuel Leão impõe uma viragem acentuada do traçado para nascente, a 

qual será viabilizada através de um viaduto que cruza o vale da Quinta do Cisne, atravessa 

superiormente a Rua Fonte dos Arrependidos e se insere na encosta do Monte da Virgem. Um trecho 

em túnel sob o bairro da Rua do Rosário resolve a abordagem à estação que ficará enterrada. 

Pretende-se assegurar a acessibilidade da linha do metro ao Hospital Santos Silva através de uma 

estação a localizar em frente à entrada principal do hospital, garantindo, também, a 

intermodalidade com os meios de transporte aí instalados e que utilizam a Rua Conceição Fernandes 

como eixo essencial de mobilidade rodoviária. Este objetivo determina a posição da estação que 

terá de ser alinhada em paralelo e de nível com a rua mencionada. A zona de estacionamento 

existente será reformulada em função do projeto ferroviário e da estação, devendo ser preservado o 

número de lugares disponíveis atualmente. 
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Em conformidade com a localização da Estação Hospital Santos Silva, o traçado ferroviário deverá 

subir da Estação Manuel Leão para as cotas da Rua Conceição Fernandes, emergindo do túnel 

ferroviário para uma trincheira que acompanha o alinhamento desta rua, a nascente da mesma. Em 

planta, o resultado pretendido é obtido por meio de uma curva que modifica o rumo do alinhamento 

da Estação Manuel Leão para o da Rua Conceição Fernandes, passando sob a bifurcação formada 

pela Rua da Quinta do Sardoal com a Rua da Nossa Senhora do Livramento, de forma a possibilitar a 

realização do poço de ventilação e emergência no espaço livre à superfície do terreno. 

A implantação de um parque de material de apoio aos veículos que fazem a exploração da linha 

encontra no terreno limítrofe à Rua Escultor Alves de Sousa e à Rua Heróis do Ultramar o local mais 

apropriado para a sua execução. Além da área necessária para a sua realização, o espaço atrás 

identificado beneficia da acessibilidade assegurada pelas vias referidas, potenciada pela rotunda 

que faz a articulação das mesmas com a Rua Conceição Fernandes. 

Nestas condições, a ligação da Linha Amarela ao Parque de Material faz-se após a Rua Conceição 

Fernandes, junto à rotunda assinalada. O traçado, nesta zona, apresenta-se em trincheira com cotas 

que lhe permitem realizar o acesso ao Parque de Material e os desnivelamentos com as vias que 

cruza, nomeadamente a rotunda, a Rua Heróis do Ultramar e a Rua Padre Joaquim Faria, garantindo 

assim o conceito de via segregada definida no Programa de Concurso da Metro do Porto.  

O trecho final do traçado da Linha Amarela desenvolve-se à superfície do terreno em Vila d'Este, 

tirando partido do corredor não edificado enquadrado pela Rua Heróis do Ultramar, a Rua José 

Bernardino Silva e a Rua General Humberto Delgado. Este trecho é solucionado por meio de taludes 

de aterro e de escavação, culminando na Estação de Vila d'Este a localizar na Rua Salgueiro Maia. 

A estação terminal de Vila d'Este será implantada à superfície, paralelamente à rua mencionada, 

com o cais de nível com o passeio no seu topo poente, de forma a permitir o acesso pedonal direto 

neste local. 

Condicionantes 

Tendo por referência o corredor descrito e representado na Figura 3.2, verificam-se 

constrangimentos de vária ordem que condicionam o traçado a imprimir ao prolongamento da Linha 

Amarela na zona do território de Vila Nova de Gaia em apreço. 

Destes se faz uma descrição sucinta no texto seguinte, relevando os aspetos que maiores 

dificuldades oferecem ao desenvolvimento do traçado. 

1. Orografia – O território interessado pela Linha Amarela na sua extensão para sul de Santo 
Ovídio impõe, pela sua natureza acidentada, variações altimétricas significativas ao traçado, 
causadas, designadamente, pela necessidade de respeitar as cotas indicadas a seguir: 

 146 m, na ligação à linha existente na Estação de Santo Ovídio; 

 124 m, cota mínima na valeta do ramo de acesso à A1, a passar em viaduto; 

 145 m, na Rua Fonte dos Arrependidos, a passar em viaduto com um gabarito mínimo de 
cerca de 6,5 m; 

 182 m, cota do terreno na zona da Estação Manuel Leão, cuja profundidade máxima será 
cerca de 20 m; 

 203 m, cota da Rua Conceição Fernandes à entrada do Hospital Santos Silva, a mesma da 
estação neste local; 
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 205 m, na rotunda da Rua Heróis do Ultramar, a passar inferiormente com um gabarito 
mínimo de cerca de 6 m; 

 202 m, na Rua Heróis do Ultramar, a passar inferiormente com um gabarito mínimo de 
cerca de 6 m; 

 198 m, na Rua Padre Joaquim Faria, a passar inferiormente com um gabarito mínimo de 
cerca de 6 m; 

 183 m, no topo Norte da Estação de Vila d'Este; 
 

2. Rede viária existente – Os arruamentos que fazem parte da malha viária urbana atual 
envolvente à zona do projeto constituem uma condicionante à realização deste, quer em fase 
de obra quer a título definitivo, verificando-se a necessidade do seu restabelecimento. Por 
outro lado, é também necessária a articulação das novas vias a executar no âmbito da 
construção da extensão da Linha Amarela com as existentes. Desde logo, identificam-se as vias 
que a seguir se discriminam, como sendo as que mais condicionam a obra a realizar:  

 Ramos de saída da A1 com direção Sul-Norte a Sul de Santo Ovídio; 

 Rua Fonte dos Arrependidos na zona da fonte do mesmo nome; 

 Rua do Rosário; 

 Rua de Santa Rita; 

 Rua Clube dos Caçadores; 

 Rua Dom Manuel II, completando a ligação entre os dois trechos existentes, junto à 
futura Estação Manuel Leão; 

 Rua Conceição Fernandes; 

 Rua de São Tiago; 

 Alameda do Monte da Virgem; 

 Rua Escultor Alves de Sousa; 

 Rua Heróis do Ultramar; 

 Rua Padre Joaquim Faria; 

 Rua Salgueiro Maia; 

 Rua das Mimosas; 
 

3. Quinta do Cisne – Trata-se de uma área com cerca de 6 ha, que apresenta diversos tipos de 
ocupação como a agrícola, habitação, jardim, zona de lazer, entre outras. A qualidade dos 
espaços que compõem a quinta nos seus diferentes aspetos faz com que deva ser tida em conta 
a minimização da afetação da mesma; 

4. Bairro à Rua do Rosário – O aglomerado urbano que se localiza junto à Rua do Rosário constitui 
uma zona particularmente sensível à passagem da extensão da Linha Amarela por ser o local de 
inserção do traçado em túnel. Existem diversos edifícios que poderão ser afetados, ou até 
sujeitos a demolição, conforme a solução a adotar. A figura seguinte apresenta as construções 
passíveis de serem afetadas, às quais se acrescentou a moradia da Quinta do Cisne para 
referência; 
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Figura 3.3 – Edifícios em risco de afetação 

A. Rua Clube dos Caçadores 661; 
B. Rua Clube dos Caçadores 616; 
C. Rua Clube dos Caçadores 560; 
D. Rua Clube dos Caçadores 528 – Sociedade Construções Cavadas e Filhos, Lda.; 
E. Rua de Santa Rita 3; 
F. Rua de Santa Rita 58 – OLIVOGRIL Madeiras Lda. (empresa em liquidação); 
G. Rua de Santa Rita 23; 
H. Rua Clube dos Caçadores 633; 
I. Rua Fonte dos Arrependidos – Quinta do Cisne; 

5. Poço de ventilação e emergência – O local a designar para a implantação desta infraestrutura 
necessita de um espaço livre à superfície que comporte o edifício emergente de cerca de 14 m 
por 41 m correspondente à saída de ventilação / grelha, sala dos ventiladores e acesso / saída 
de emergência; 

6. Infraestruturas de serviços existentes – As infraestruturas físicas que se desenvolvem no 
território interessado ao projeto, podem constituir constrangimentos significativos. Para o 
efeito estes devem ser devidamente identificados e georreferenciados para serem tidos em 
conta no projeto. A sua tipologia diversificada cobre, mas não se resume, às redes que a seguir 
se indicam: 

 Transporte e distribuição de gás; 

 Transporte e distribuição de energia elétrica; 

 Transporte e distribuição de água; 

 Águas pluviais e domésticas; 

 Telecomunicações; 

 Oleodutos. 
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Alternativas de traçado 

O Programa Preliminar constante do Processo de Concurso esboça um traçado para o prolongamento 

da Linha Amarela, enquadrado pelos pressupostos atrás mencionados e representado na Figura 3.2, 

o qual configura a referência orientadora do Estudo Prévio. As soluções então delineadas para a 

geometria em planta e em perfil longitudinal, bem como a localização e tipologia das estações, 

pode ser encontrada nos desenhos patenteados a concurso, e constantes do Anexo II – Elementos de 

Projeto, ponto II.1 - Desenhos Caderno de Encargos do Concurso, designadamente: 

 P-PR-PS-0000-GE-DS-MDP-000002-00 – Planta e perfil longitudinal 

 P-PR-PS-3217-GE-DS-MDP-000001-00 – Estação Manuel Leão 

 P-PR-PS-3219-GE-DS-MDP-000001-00 – Estação Hospital Santos Silva 

 P-PR-PS-3221-GE-DS-MDP-000001-00 – Estação Vila d'Este 

A pesquisa de soluções de traçado efetuada no âmbito do Estudo Prévio observa os pressupostos 

assinalados no Programa Preliminar, sublinhados nos capítulos precedentes, e procura materializar 

as hipóteses que viabilizem a construção da linha. A avaliação de alternativas obedece a critérios 

funcionais, orçamentais, ambientais e socioeconómicos, que conduzam a um conjunto 

representativo de soluções sobre o território interessado ao projeto. 

Deste processo iterativo de busca e análise de soluções alternativas de traçado, resultaram três que 

reúnem as características diferenciadoras necessárias ao Estudo Prévio e ao presente Estudo de 

Impacte Ambiental que lhe diz respeito. As soluções selecionadas são as que se consideram que 

melhor satisfazem os aspetos operacionais da Linha Amarela na futura expansão a Vila d'Este e que 

melhor resolvem as condicionantes atrás referidas. 

Face à natureza das condicionantes encontradas, sobretudo na parte inicial do traçado, 

nomeadamente a implantação do viaduto na zona da Quinta do Cisne e a inserção do túnel em zona 

urbana na encosta do Monte da Virgem, as alternativas de traçado são distintas entre si desde o 

início até à Estação Hospital Santos Silva e coincidem a partir daí até ao final. 

Na figura seguinte indicam-se os três traçados em planta, onde a Alternativa 1 se encontra 

representada a vermelho, a Alternativa 2 a azul e a Alternativa 3 a magenta. 
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Figura 3.4 - Alternativas de traçado para a extensão da Linha Amarela 

A tabela seguinte compara os dados característicos mais relevantes de cada uma das alternativas. 

CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Extensão (m) 

Total 3145 3253 3104 

Viaduto 515 583 459 

Túnel 999 1010 994 

Trincheira 931 960 951 

Superfície 700 700 700 

Profundidade (m) Estação Manuel Leão 22.8 20.3 20.2 

Ramais de acesso ao 
PM (m) 

Ramal 1 114 

Ramal 2 152 

Ramal 3 77 

Restabelecimentos 
(m) 

Rua Fonte dos Arrependidos 255 

 
Rua do Rosário 159 

Rua de Santa Rita 49 

Rua D. Manuel II 130 

Rua de São Tiago 167 

Alameda do Monte da Virgem 232 

Rua Escultor Alves de Sousa 189 

Acesso PM 52 

Rua Salgueiro Maia 108 
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CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Circular PM 707 

Passagens Superiores 
cut-and-cover (m) 

Rotunda / Salgueiro Maia 45 

Heróis Ultramar / P. Joaquim 
Faria 

125 

Tabela 3.1 – Quadro resumo comparativo de alternativas 

Os parâmetros fundamentais dos traçados das três alternativas estudadas encontram-se 

representados nos dois quadros que se seguem, indicando-se no primeiro os que dizem respeito à 

planta e, no segundo, aqueles que correspondem ao perfil longitudinal. 

ELEMENTO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Parâm. L (m) 
h 

(mm) 
V 

(km/h) 
Parâm. L (m) 

h 
(mm) 

V 
(km/h) 

Parâm. L (m) 
h 

(mm) 
V 

(km/h) 

Reta ∞ 166,357 - ∞ 223,182 - ∞ 200,936 - 

Curva 

A 110 40,333 

100 70 

125 52,083 

100 

70 90 40,500 

120 60 R -300 501,099 -300 586,220 
60 

-200 304,466 

A 110 40,333 110 40,333 90 40,500 

Reta 

  

∞ 123,557 - 

Curva 

A 96 30,720 

60 65 R 300 56,345 

A 96 30,720 

Reta ∞ 269,330 - ∞ 164,896 - ∞ 322,777 - 

Curva 

A 90 27,000 

100 

40 82 30,564 

120 65 

100 40,000 

100 65 R 300 267,010 
70 

220 249,218 250 118,023 

A 110 40,333 100 45,455 100 40,000 

Reta ∞ 970,405 - ∞ 1038,474 - ∞ 932,856 - 

Curva 

A 100 43,478 

120 65 

100 43,478 

120 65 

100 43,478 

120 65 R 230 73,563 230 73,563 230 73,563 

A 100 43,478 100 43,478 100 43,478 

Reta ∞ 286,880 - ∞ 286,880 - ∞ 286,880 - 

Curva 

A 60 38,919 

100 40 

60 38,919 

100 40 

60 38,919 

100 40 R 93 191,218 93 191,218 93 191,218 

A 49 25,430 49 25,430 49 25,430 

Reta ∞ 119,416 - ∞ 119,416 - ∞ 119,416 - 

              L total reta 
(m) 

1812,388 1832,848 1986,422 
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ELEMENTO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Parâm. L (m) 
h 

(mm) 
V 

(km/h) 
Parâm. L (m) 

h 
(mm) 

V 
(km/h) 

Parâm. L (m) 
h 

(mm) 
V 

(km/h) 

L total curva 
(m) 

1332,194 1419,959 1117,360 

Tabela 3.2 – Quadro resumo dos parâmetros de traçado em planta 

ELEMENTO 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

i (‰) R (m) L (m) i (‰) R (m) L (m) i (‰) R (m) L (m) 

Trainel -25 - 82,569 -25 - 100,109 -25 - 74,532 

Curva - 2000 78,000 - 2500 50,000 - 1500 70,500 

Trainel 14 - 592,589 -5 - 197,391 22 - 450,995 

Curva - 1000 51,000 - 5000 225,000 - 1500 25,500 

Trainel 65 - 50,842 40 - 377,500 5 - 78,576 

Curva - -1000 55,000 - -1000 30,000 - 1000 40,000 

Trainel 10 - 142,693 10 - 138,027 45 - 109,897 

Curva 

 

- -1000 35,000 

Trainel 10 - 80,234 

Curva - 2000 90,000 - 1500 57,000 - 1000 38,000 

Trainel 55 - 664,807 48 - 751,265 48 - 773,743 

Curva - -1500 64,500 - -1500 54,000 - -1500 54,000 

Trainel 12 - 157,216 12 - 157,216 12 - 157,216 

Curva - -2000 74,000 - -2000 74,000 - -2000 74,000 

Trainel -25 - 511,134 -25 - 511,135 -25 - 511,134 

Curva - -5000 75,000 - -5000 75,000 - -5000 75,000 

Trainel -40 - 195,462 -40 - 195,461 -40 - 195,462 

Curva - 1500 90,000 - 1500 90,000 - 1500 90,000 

Trainel 20 - 170,055 20 - 170,055 20 - 170,055 

           
L total trainel (m) 2567,367 2598,159 2601,844 

L total curva (m) 577,500 655,000 502,000 

Tabela 3.3 – Quadro resumo dos parâmetros de traçado em perfil longitudinal 

No Anexo II – Elementos de Projeto, apresentam-se as listagens de cálculo relativas ao traçado em 

planta e em perfil longitudinal, correspondentes às três alternativas estudadas. Os traçados em 

planta e em perfil longitudinal encontram-se representados nas seguintes peças desenhadas, 

constantes do Volume 4 – Anexo Cartográfico, no ponto I – Desenhos de Projeto: 
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Alternativa 1  

Desenho n.º 017001 – Planta - Alternativa 1 -folha 1/2 

Desenho n.º 017002 – Planta - Alternativa 1 -folha 2/2 

Desenho n.º 017003 – Perfil - Alternativa 1 -folha 1/3 

Desenho n.º 017004 – Perfil - Alternativa 1 -folha 2/3 

Desenho n.º 017005 – Perfil - Alternativa 1 -folha 3/3 

Alternativa 2  

Desenho n.º 017006 – Planta - Alternativa 2 -folha 1/2 

Desenho n.º 017007 – Planta - Alternativa 2 -folha 2/2 

Desenho n.º 017008 – Perfil - Alternativa 2 -folha 1/3 

Desenho n.º 017009 – Perfil - Alternativa 2 -folha 2/3 

Desenho n.º 017010 – Perfil - Alternativa 2 -folha 3/3 

Alternativa 3  

Desenho n.º 017011 – Planta - Alternativa 3 -folha 1/2 

Desenho n.º 017012 – Planta - Alternativa 3 -folha 2/2 

Desenho n.º 017013 – Perfil - Alternativa 3 -folha 1/3 

Desenho n.º 017014 – Perfil - Alternativa 3 -folha 2/3 

Desenho n.º 017015 – Perfil - Alternativa 3 -folha 3/3 

Alternativa 1 

A Alternativa 1 constitui um desenvolvimento do conceito apresentado no Programa Preliminar, 

onde se procurou aperfeiçoar o traçado base que dele consta e minimizar os impactes mais 

negativos sobre o território que percorre. Os pontos que a seguir se desenvolvem indicam quais as 

opções de conceção que foram seguidas em cada trecho de projeto. 

Troço Santo Ovídio – Manuel Leão 

O início da intervenção ocorre imediatamente a sul da Estação de Santo Ovídio, cerca de uma 

dezena de metros após a comunicação existente, onde o traçado da extensão da Linha Amarela 

adquire as características geométricas do arranque, nomeadamente o alinhamento reto em planta 

com uma orientação norte-sul e o trainel descendente com uma pendente de 2,5 % e uma cota 

inicial de 146,172 m. É neste trecho inicial que se posicionarão os aparelhos de mudança de via 

(AMV) que permitirão aos veículos aceder à via de inversão a implantar no quadrante sudeste da 

estação. 

De forma a assegurar as condições geométricas necessárias para a implantação da via de inversão, 

em particular para garantir o gabarito mínimo de 5,00 m sobre a plataforma rodoviária adjacente, 

introduziu-se uma concordância vertical côncava de 1000 m de raio equivalente, que inverte o 

andamento da rasante para um trainel de 1,20 %. É este o trainel que define o andamento, em 

perfil longitudinal, do viaduto que dá continuidade ao traçado sobre os ramos de acesso à A1 e, em 

seguida, sobre o vale onde se encontra a Quinta do Cisne. O encontro inicial do viaduto ocorre ao 

km 0+157,4. 

Em planta, cerca do km 0+166, o traçado inflete para nascente através de um raio circular de 

300 m, procurando pontos de apoio favoráveis ao viaduto como é o caso do espaço entre os ramos 



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este – Relatório Técnico  

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 54 de 619 

 

de saída da A1 na ligação a Santo Ovídio. A par do critério referido considerou-se como pressuposto 

a minimização de interferências com a ocupação do território, neste caso com as torres de 

transporte de energia elétrica e os edifícios que pontuam a quinta. 

O encontro final do viaduto ocorre ao km 0+672, logo após atravessar a Rua Fonte dos Arrependidos 

– antiga EN1– com o gabarito mínimo de 5,00 m. O posicionamento do encontro e sequente 

emboquilhamento do túnel, que dá continuidade ao traçado, constitui-se como o elemento chave 

desta hipótese de traçado. 

No local mencionado o traçado apresenta uma orientação precisa O-E, ainda em curva circular, da 

qual sai em alinhamento reto tangente que faz a transição viaduto/túnel, de forma a minimizar a 

afetação dos edifícios que se encontram no perímetro das ruas de Santa Rita e Clube dos Caçadores. 

A figura seguinte representa a inserção do túnel no terreno e as construções mais próximas, 

designadamente a A, a B, a H e a G, na qual é percetível a relação espacial entre ambas. 

 

Figura 3.5 – Zona do emboquilhamento do túnel na Alternativa 1 

A inserção do viaduto ocorre na zona arborizada de uma quinta, pertença da sociedade Construções 

Cavadas e Filhos Lda., entre a Rua Fonte dos Arrependidos e a Rua de Santa Rita, o que implica o 

corte da Rua do Rosário desde esta última até ao cruzamento atual com a Rua Fonte dos 

Arrependidos. No sentido de restabelecer o acesso perdido, é necessário criar um arruamento que 

faça essa função tendo-se projetado uma ligação viária através da referida quinta.  

Em planta, o traçado passa tangencialmente os edifícios A e G, enquanto que as moradias B e H são 

atravessadas pelo alinhamento reto do túnel. Em perfil longitudinal observa-se um recobrimento de 

cerca de 10 m em relação à Rua Clube dos Caçadores e para a cota de soleira dos edifícios A e H, 

cerca de 4 a 5 m para o B e 1 a 1,5 m em relação à Rua de Santa Rita e para a moradia G. A solução 

de traçado tira partido da forte pendente do terreno, ao manter o trainel de 1,2 % do viaduto, até 

Zona de inserção 
do túnel 



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este – Relatório Técnico  

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 55 de 619 

 

que o recobrimento do terreno seja o suficiente para assegurar a execução do túnel em NATM sem 

grandes restrições e com um baixo grau de risco. 

Após a curva em planta dá-se início à parábola vertical de 1000 m de raio equivalente, que faz a 

transição para um trainel de 6,5 %, o qual permite acelerar o aumento de cota para a Estação 

Manuel Leão. 

Estação Manuel Leão 

A Estação Manuel Leão encontra-se implantada em alinhamento reto e em trainel de 1 % após uma 

concordância vertical de 1000 m de raio equivalente com o aclive de 6,5 % precedente. Deste modo 

pretende-se diminuir a profundidade da mesma e assegurar a continuidade de escoamento da 

totalidade do túnel desde a trincheira de acesso à Estação Hospital Santos Silva, evitando a 

necessidade de instalar sistemas de bombagem, quer no túnel quer na estação, altamente 

penalizadores em termos de consumo de energia ao longo da vida útil do empreendimento. 

Esta estação tem o seu ponto central ao km 0+950 do traçado apresentando cais laterais de 70 m de 

extensão, com cotas de 159,487 m e 160,187 m relativas ao Plano Base de Via nas extremidades dos 

cais. 

Será utilizado o método construtivo de escavação a céu aberto em poço central com cerca de 40 m 

de diâmetro, no qual estarão alojadas a generalidade das instalações técnicas da estação, sendo a 

restante extensão necessária para instalação de cais conseguida através de dois túneis mineiros, um 

para cada lado do poço, numa extensão aproximada de 15 m, executados a partir do poço. 

Para se garantir a referida metodologia construtiva é necessário ter à superfície área suficiente de 

terreno para realizar a escavação, o que é possibilitado pelo espaço livre junto à Escola EB 2/3 

Soares dos Reis. Está prevista a execução de acesso da estação à Rua Conceição Fernandes além dos 

acessos no local da estação. Adicionalmente prevê-se a execução de parque de estacionamento na 

envolvente da estação, em particular para servir os utentes da rede de Metro, tendo sido projetado 

o restabelecimento da Rua D. Manuel II, a nascente da estação, que faz a ligação entre os dois 

segmentos existentes a norte e a sul. 

Troço Manuel Leão – Hospital Santos Silva 

Este trecho é definido planimetricamente pelos dois alinhamentos retos onde estão inseridas as 

estações Manuel Leão e Hospital Santos Silva, respetivamente, concordados por uma curva circular 

de 300 m. Em perfil longitudinal, o trecho em apreço é constituído por um trainel único em aclive 

de 5,5 %, concordado por parábolas verticais de 2000 m e 1500 m de raio equivalente, com os 

trainéis adjacentes onde se inserem as estações mencionadas. 

O traçado desenvolve-se a partir da Estação Manuel Leão em túnel até ao km 1+719,4, após cruzar a 

Rua de São Bartolomeu, passando a trincheira até à Estação Hospital Santos Silva. O processo 

construtivo do túnel em NATM encontra-se favorecido pelo recobrimento que varia entre os cerca de 

10 a 25 m, pelo que não se prevê qualquer interferência com as edificações à superfície. 

Neste trecho em túnel considerou-se a construção de um Poço de Ventilação e Emergência, cerca do 

km 1+300, que emerge à superfície no gaveto de terreno arborizado entre as ruas Nossa Senhora do 

Livramento e Quinta do Sardoal para permitir a ventilação do túnel, a evacuação de passageiros em 

caso de paragem de uma composição e para acesso dos meios de socorro em caso de incêndio. 
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O segmento do traçado em trincheira ocorre cerca de 75 m antes da Rua de São Tiago na sua 

posição atual, sendo esta restabelecida para o local do emboquilhamento do túnel atrás 

identificado. A altura da trincheira baixa gradualmente até desaparecer ao atingir as cotas da Rua 

Conceição Fernandes, na zona da Estação Hospital Santos Silva. 

Estação Hospital Santos Silva 

O traçado ferroviário na zona da Estação Hospital Santos Silva é ditado pela orientação da Rua 

Conceição Fernandes e pela altimetria desta, uma vez que se admitiu como pressuposto que esta 

estação será implantada à superfície e de nível com o referido arruamento que serve o hospital. 

Neste contexto, o alinhamento em planta é o mesmo da rua mencionada, afastado desta o 

suficiente para comportar o passeio junto ao hospital, uma faixa de rodagem com quatro vias (as 

três existentes e uma via BUS adicional), um passeio junto à estação, um cais de passageiros e a 

distância do cais ao eixo entrevias de projeto, totalizando 26,5 m de distância entre o muro do 

hospital e este último. 

Pelos motivos atrás aduzidos, o traçado em perfil longitudinal apresenta um trainel de 1,2 % 

rebatido da Rua Conceição Fernandes, sendo este o local onde o traçado apresenta as suas cotas 

mais elevadas. O ponto central da estação ocorre cerca do km 1+922,5 e apresenta uma cota de 

203,121 m, tendo-se previsto uma extensão adicional de 10 m no trainel sobre os 70 m de 

comprimento de cais, que comporta a extensão de rampas de acesso e passadeiras nas suas 

extremidades. 

A estação estará integrada num sistema intermodal de transportes coletivos, fazendo interface com 

autocarros e táxis. Para realizar este traçado será necessário demolir o atual parque de 

estacionamento em operação e reposicioná-lo à cota da estação prevendo-se no projeto a extensão 

deste até à rotunda da Rua Heróis do Ultramar com a Rua Salgueiro Maia, eliminando o acesso atual 

da Alameda do Monte da Virgem e da Rua Escultor Alves de Sousa à Rua Conceição Fernandes.  

No capítulo 3.3.1.6 Estações estão descritas as soluções adotadas para a Estação Hospital Santos 

Silva a nível de arquitetura e as intenções de projeto para o respetivo enquadramento paisagístico e 

arquitetura paisagista. 

Troço Hospital Santos Silva – Vila d'Este 

O trecho de traçado que faz a ligação entre as estações do Hospital Santos Silva e de Vila d'Este é o 

que se apresenta mais à superfície, beneficiando de um corredor relativamente livre de obstáculos, 

embora condicionado altimetricamente pelas rodovias que atravessa e pelas restrições geométricas 

que os acessos ao Parque de Material comportam. É esta procura do terreno mais favorável para a 

sua implantação que determinou as opções de traçado seguidas. No trecho em apreço a via terá o 

espaço canal vedado ao atravessamento de peões, prevendo-se uma desmatação importante do 

conjunto arbóreo de eucaliptos existentes no local.  

O longo alinhamento reto da estação Hospital Santos Silva, com cerca de 970 m de extensão e que 

ladeia a Rua Conceição Fernandes, é materializado em trincheira e tem o seu término logo após 

passar sob a rotunda existente com a Rua Salgueiro Maia, cerca do km 2+300, em passagem superior 

com 45 m de comprimento. Segue-se uma curva circular de 230 m de raio que inflete o traçado mais 

para sul, de maneira a que este passe no corredor localizado entre a Rua José Bernardino Silva e a 

Rua Heróis do Ultramar, a poente dos edifícios desse arruamento. Esta mudança de direção obriga a 
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cruzar inferior e simultaneamente as ruas Heróis do Ultramar e Padre Joaquim Faria, aos km 2+470 

e 2+560 respetivamente, através de um túnel com uma extensão de 125 m, executado pelo método 

cut-and-cover, com a restrição de ocupação superficial para que não haja conflito com o mesmo. 

O acesso ferroviário ao Parque de Material é assegurado em dois locais para garantir a necessária 

redundância, aos km 2+301,339 e 2+503,582, através de aparelhos de via em desvios simples Tg 1/6. 

A implantação dos AMV ocorre nos alinhamentos de reta imediatamente posicionados antes e depois 

da curva de 230 m de raio e, em perfil longitudinal, no mesmo trainel de 2,5 % de declive, com 

cotas de 198,967 m e 193,910 m respetivamente. 

Na figura seguinte representa-se a zona da rotunda, os atravessamentos dos arruamentos em obra 

de arte e os acessos ferroviários ao Parque de Material. De notar que a Rua Escultor Alves de Sousa 

é restabelecida para a rotunda em conformidade com o Programa Preliminar, propondo-se agora a 

ligação da Alameda do Monte da Virgem à Rua Conceição Fernandes através do mesmo dispositivo 

rodoviário. 

 

Figura 3.6 - Traçado na zona da rotunda à Rua Salgueiro Maia 

Em sequência ao alinhamento reto que cruza a Rua Padre Joaquim Faria, o traçado em planta 

continua através de uma curva circular de 92,5 m de raio que introduz uma mudança de rumo 

próxima dos 150 º, a qual faz o realinhamento da diretriz para a reta terminal onde se insere a 

estação de Vila d'Este, de forma paralela à Rua Salgueiro Maia. 

Em perfil longitudinal, após o trainel de 2,5 % que corresponde à obra de arte da Rua Padre Joaquim 

Faria e para melhor acompanhar a superfície do terreno após a trincheira, a pendente passa a 4 % 

após o km 20+652, por meio de uma concordância parabólica de 5000 m de raio equivalente. Pese 

embora a aproximação ao terreno, é necessário um reperfilamento do talude da Rua General 
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Humberto Delgado, cerca do km 2+890, para uma inclinação de 1:1 com recurso a pedrapleno. Por 

fim, através de uma concordância côncava de raio equivalente igual a 1500 m, a rasante adquire 

uma pendente em declive de 2 %, de forma a minimizar a diferença de cotas para a área adjacente 

e favorecer a aproximação ao terreno. 

Estação Vila d'Este 

A estação de Vila d'Este é uma estação terminal que se encontra posicionada em alinhamento reto 

paralelo ao eixo da Rua Salgueiro Maia e em trainel ascendente a 2 % de inclinação. Neste contexto, 

esta terá um cais único para embarque e desembarque de passageiros com 70 m de comprimento e, 

à sua entrada, será instalada uma comunicação simples tg 1/6, cerca do km 3+040, para inversão 

dos comboios. 

O traçado da Alternativa 1 tem o seu fim ao km 3+144,583, coincidente com a extremidade poente 

da estação, e à cota 183,372 m que se encontra de nível com o passeio, para que seja facilitado o 

acesso direto aos passageiros por este lado, nomeadamente os de mobilidade reduzida. A 

implantação desta estação implicará a demolição do parque de estacionamento existente e a 

realização do restabelecimento da Rua Salgueiro Maia a poente desta, com redução da área verde 

atual com a Rua das Mimosas. 

No capítulo 3.3.1.6 Estações estão descritas as intenções de projeto para o respetivo 

enquadramento paisagístico. 

Parque de Material 

O Parque de Material de Vila d'Este localizar-se-á no terreno entre as ruas Escultor Alves de Sousa e 

Heróis do Ultramar, totalmente em patamar e à cota de 196 m. O arruamento circundante terá cota 

variável de modo a facilitar a drenagem por gravidade e a mitigar a dimensão dos taludes de aterro 

próximo da Rua Escultor Alves de Sousa.  

Este parque destina-se ao estacionamento de 20 comboios e a pequenas ações de manutenção no 

edifício da Estação de Serviço, bem como a lavagem de composições. O parque será também dotado 

de uma subestação de tração que servirá para, além de alimentar as necessidades energéticas do 

Parque de Material, fornecer energia à linha principal em complemento à subestação implantada na 

estação Manuel Leão.  

Para garantir as ações de manutenção, entrada e saída dos veículos, será prevista uma área de 

pessoal com balneários e zona de refeições e um armazém para componentes de material circulante 

e infraestruturas, além de uma zona de armazenamento de carris. 

Para a implantação do Parque de Material será necessário ocupar uma área de 3 ha com um 

comprimento máximo de cerca de 350 m e uma largura máxima de aproximadamente 100 m. Na 

figura seguinte apresenta-se o traçado em planta do PM, bem como o seu acesso rodoviário a partir 

da Rua Escultor Alves de Sousa. 
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Figura 3.7 - Parque de Material e acessos rodoferroviários 

O acesso ferroviário ao parque é assegurado por duas ligações independentes, uma N-S e uma outra 

S-N, de maneira a garantir a redundância de acessos ao mesmo. O desenho das vias à entrada do 

parque, enviesadas em relação à orientação predominante deste facilita a inserção dos veículos no 

parque, ao permitir melhores raios de curvatura dos ramais de acesso, designadamente de 50 m, 

35 m e 50 m para os ramais 1, 2 e 3 respetivamente. 

A geometria proposta beneficia, também, o acesso rodoviário à Rua Escultor Alves de Sousa ao 

possibilitar o distanciamento necessário ao arruamento para vencer o desnivelamento entre este e a 

plataforma ferroviária do Parque de Material à cota de 196 m. 

Num contexto funcional, o traçado ferroviário do Parque de Material divide-se em duas zonas 

distintas, a primeira relativa à manutenção ligeira que inclui máquina de lavar e estação de serviço 

e a segunda que diz respeito ao parqueamento de veículos. A estação de serviço e a máquina de 

lavar encontram-se posicionadas sequencialmente sobre a mesma via, cumprindo os requisitos de 

distância a respeitar entre ambos, designadamente a correspondente a um veículo duplo. Ademais, 

considerou-se uma extensão de espera na mesma via, equivalente a uma unidade dupla antes dos 
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referidos equipamentos, tendo-se assegurado uma distância de um veículo duplo entre a máquina 

de lavar e o AMV seguinte. 

Em paralelo à via que suporta a estação de serviço e a máquina de lavar, considerou-se uma via de 

circulação que possibilita a passagem de veículos diretamente para a zona de estacionamento, sem 

interferir com as operações de manutenção. A ligação entre os dois espaços é realizada através de 

uma curva de 25 m de raio que introduz uma inversão de 180º ao traçado, causando um paralelismo 

entre as vias de circulação, as de parqueamento e a via de suporte a operações de manutenção 

ligeira. 

A área destinada a parqueamento, com capacidade para 20 veículos simples, encontra-se dotada de 

cinco vias para estacionamento de material circulante, com uma extensão mínima de 155 m e 

máxima de 215 m. As distâncias consideradas de entre-eixos são de 3,20 m para vias contíguas e de 

4,00 m, com corredor pedonal entre dois conjuntos de vias, para permitir algumas operações de 

limpeza e outras nos veículos. Uma via de circulação adicional às de parqueamento encontra-se 

localizada no lado norte deste, de forma paralela às restantes, para permitir a circulação de 

veículos que venham da via de manutenção e lavagem sem necessidade de estacionar. 

Uma rodovia de serviço de apoio ao Parque de Material percorre todo o seu perímetro e acompanha 

longitudinalmente as vias exteriores deste enquanto que, uma outra, atravessa transversalmente o 

parque com o objetivo de assegurar o acesso de socorro aos veículos aí estacionados. Em seguida 

indica-se, resumidamente, as características gerais do Parque de Material: 

 612 m de via associada à estação de serviço e à máquina de lavar; 

 1219 m de via associada ao parqueamento de material circulante; 

 3 AMV tg1:2,18 associados à estação de serviço e à máquina de lavar; 

 10 AMV tg1:2,18 associados ao parqueamento de material circulante; 

 77,5 m de via em estação de serviço; 

 77,5 m de via em máquina de lavar. 

No capítulo 3.3.1.7 Estações apresentam-se as áreas funcionais que compõem o Parque de Material, 

bem como as intenções de projeto para o respetivo enquadramento paisagístico. 

Alternativa 2 

Esta solução de traçado foi desenvolvida procurando minimizar a interferência com o bairro à Rua 

do Rosário, decorrente do traçado base apresentado no Programa Preliminar. Para alcançar o 

propósito mencionado, fez-se coincidir a geratriz do traçado em túnel com o eixo da Rua de Santa 

Rita / Rua do Rosário até ao terreno onde será implantada a estação Manuel Leão. Deste modo a 

interferência da escavação do túnel com as habitações no local seria minorada, ao que acresce a 

ocupação marginal da propriedade onde ocorre a transição viaduto/túnel. No texto seguinte 

descrevem-se as opções de projeto adotadas por trecho. 

Troço Santo Ovídio – Manuel Leão 

O traçado relativo à Alternativa 2 no seu arranque, a sul da estação de Santo Ovídio, é em tudo 

semelhante ao da Alternativa 1. À semelhança desta, e para garantir o gabarito mínimo de 5,00 m 

sobre a plataforma da rodovia adjacente para a colocação da via de inversão, foi definida uma 

concordância vertical côncava de 1200 m de raio equivalente, que anula o declive da rasante para 

um trainel de 0 %. 
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O viaduto tem início ao km 0+164, sobre o trainel referido atrás, sendo concordado por uma 

parábola côncava com o trainel de saída de 4,00 % de inclinação, onde se localiza o encontro final 

ao km 0+746.8. Esta geometria do viaduto ultrapassa os ramos de acesso à A1 e, em sequência, a 

Quinta do Cisne, agora numa posição mais a sul que a Alternativa 1.  

O traçado em planta diverge do anterior ao infletir para nascente cerca do km 0+223, com recurso a 

uma curva circular de 300 m de raio que passa na zona de convergência dos ramos de saída da A1, 

aqui com muito espaço para a implantação dos pilares. A travessia da Quinta do Cisne faz-se com 

uma proximidade significativa do edifício principal, distando o seu eixo cerca de 15 m deste, no 

ponto mais próximo, sendo esta solução a que maior impacte apresenta sobre a quinta. 

O encontro final do viaduto ocorre após cruzar a Rua Fonte dos Arrependidos com o gabarito de 

cerca de 6,00 m, junto ao edifício de seis pisos localizado no início da Rua Nossa Senhora do Carmo. 

A posição do encontro do viaduto e a localização do emboquilhamento do túnel, que lhe dá 

continuidade, inserindo-se sob a Rua de Santa Rita constitui um aspeto de relevo desta solução ao 

permitir ganhar cota rapidamente para alcançar a Estação Manuel Leão. 

O traçado apresenta nesta zona uma orientação O-E, ainda em curva circular sobre a qual é feita a 

transição viaduto/túnel. Segue-se um trecho de reta alinhado com a Rua de Santa Rita / Rua Clube 

dos Caçadores, que procura minimizar a afetação dos edifícios envolventes, sendo em túnel mineiro 

a executar pelo método NATM até à zona da estação subterrânea Manuel Leão. A figura seguinte 

mostra a zona de inserção do túnel no terreno e os edifícios F e I. 

 

Figura 3.8 - Zona do emboquilhamento do túnel na Alternativa 2 

A inserção do viaduto dá-se na zona arborizada do logradouro do edifício F, pertença da empresa 

em liquidação OLIVOGRIL – Madeiras Lda. Para a construção do túnel de arranque, poderá ser 

Zona de inserção 
do túnel 
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necessária a demolição da garagem desta habitação dado o fraco recobrimento de terreno de cerca 

de 1 m. 

Em perfil longitudinal, o traçado mantém o trainel de 4,00 % até à Estação Manuel Leão, enquanto 

que em planta é o eixo de reta atrás mencionado que cumpre esse objetivo. 

Estação Manuel Leão 

A implantação da Estação Manuel Leão é realizada em alinhamento reto e sobre um trainel de 1 % 

que se segue a uma concordância vertical de 1000 m de raio equivalente com o trainel precedente 

de 4,0 %. A pendente introduzida na plataforma da estação pretende reduzir a profundidade da 

mesma e garantir, simultaneamente, a drenagem das águas de montante provenientes do túnel 

desde a trincheira de acesso à Estação Hospital Santos Silva e evitar a necessidade de instalar 

sistemas de bombagem, quer no túnel quer na estação, os quais seriam altamente penalizadores em 

termos de consumo de energia ao longo da vida útil do empreendimento. 

O ponto central da estação é ao km 1+020 do traçado e os cais laterais apresentam um comprimento 

de 70 m, com cotas do Plano Base de Via de 161,850 m e 162,550 m, correspondentes às suas 

extremidades. 

O método construtivo será idêntico ao referido para a Alternativa 1, ou seja, o de escavação a céu 

aberto em poço central com cerca de 40 m de diâmetro, sendo a restante extensão necessária para 

instalação de cais conseguida através de dois túneis mineiros, com cerca de 15 m de extensão cada, 

executados a partir do poço. 

Conforme assinalado para a Alternativa 1 é necessária área de terreno suficiente à superfície para 

realizar a escavação, área essa compatível com o espaço livre junto à Escola EB 2/3 Soares dos Reis. 

Prevê-se a execução de acesso da estação à Rua Conceição Fernandes além dos acessos no local da 

estação. Considera-se, também, a construção de parque de estacionamento na envolvente da 

estação, bem como o restabelecimento da Rua D. Manuel II, a nascente da estação, que faz a 

ligação entre as duas ruas existentes a norte e a sul com o mesmo nome. 

Troço Manuel Leão – Hospital Santos Silva 

Em planta este trecho é definido pelos dois alinhamentos retos onde se inserem as estações Manuel 

Leão e Hospital Santos Silva, os quais são concordados por uma curva circular de 220 m de raio. Este 

trecho, em perfil longitudinal, é constituído por um trainel único com 4,8 % de inclinação, 

concordado por parábolas verticais, ambas de 1500 m de raio equivalente, com os trainéis 

adjacentes onde se inserem as estações mencionadas. 

Após atravessar a Rua de São Bartolomeu, o traçado desenvolve-se a partir da Estação Manuel Leão 

em túnel até ao km 1+827,6, passando a trincheira até à Estação Hospital Santos Silva. O processo 

construtivo do túnel em NATM beneficia de um recobrimento superior a 13,5 m (1,5 vezes o 

diâmetro do túnel) que garante, em condições normais, a progressão de escavação sem significativo 

impacto na superfície. 

O Poço de Ventilação e Emergência encontra-se, neste trecho, localizado cerca do km 1+388, 

emergindo à superfície no gaveto de terreno com eucaliptos entre as ruas Nossa Senhora do 

Livramento e Quinta do Sardoal de forma a assegurar a ventilação do túnel, a evacuação de 
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passageiros em caso de paragem de uma composição dentro do túnel e para acesso dos meios de 

socorro em caso de incêndio. 

O traçado em trincheira tem início cerca de 75 m antes da Rua de São Tiago na sua posição atual, 

sendo esta restabelecida para o local do emboquilhamento do túnel atrás identificado. A altura da 

trincheira baixa gradualmente até desaparecer ao atingir as cotas da Rua Conceição Fernandes, na 

zona da Estação Hospital Santos Silva. 

Estação Hospital Santos Silva 

A partir deste ponto o traçado é igual ao da Alternativa 1, remetendo-se para o capítulo 

correspondente a justificação do mesmo. 

Alternativa 3 

A Alternativa 3 apresenta um traçado mais a norte que evita a zona central do bairro à Rua Clube 

dos Caçadores e constitui-se como a solução de menor extensão. Para atingir este fim, a inserção do 

traçado no terreno, na zona de transição viaduto túnel, ocorre numa quinta localizada junto ao 

cruzamento da Rua Clube dos Caçadores com a Rua do Rosário. Seguidamente desenvolvem-se os 

aspetos que caracterizam as opções conceptuais que foram seguidas em cada trecho de projeto. 

Troço Santo Ovídio – Manuel Leão 

O arranque do traçado desta alternativa é feito de forma análoga às soluções apresentadas 

anteriormente. Neste caso, o gabarito mínimo de 5,00 m sobre a plataforma rodoviária adjacente 

para a colocação da via de inversão, é assegurado através de uma concordância vertical côncava de 

1000 m de raio equivalente, que inverte a pendente da rasante para um valor de 2,05 %. 

O encontro de início do viaduto ocorre ao km 0+139, sobre o trainel mencionado e elemento único 

da rasante da obra de arte que termina no encontro nascente ao km 0+597,8. De forma semelhante 

ao traçado da Alternativa 1 no seu início, a ferrovia ultrapassa os ramos de acesso à A1 e, 

seguidamente, a Quinta do Cisne.  

Planimetricamente, o traçado inflete para nascente cerca do km 0+200, com recurso a uma curva 

circular de 200 m de raio, apoiando-se no espaço exíguo disponível entre os ramos de saída da A1. A 

travessia da Quinta do Cisne faz-se numa posição mais a norte que a Alternativa 1, distanciando-se 

da sua zona mais nobre e, por esta forma, minimizando o impacte sobre a quinta. 

Após o atravessamento da Rua Fonte dos Arrependidos, com o gabarito mínimo de 5,00 m, o traçado 

mergulha no terreno da quinta sobranceira à Fonte dos Arrependidos. A particularidade da solução 

consiste nesta aproximação ao terreno, tirando partido do incremento de cota deste, para fazer o 

emboquilhamento do túnel, que ocorre sensivelmente no local onde existe uma piscina. 

Em planta, o traçado já se apresenta em alinhamento reto, com uma orientação predominante O-E, 

o qual constitui geometricamente a transição do viaduto para o túnel. A figura seguinte mostra a 

zona de inserção do túnel no terreno assim como os edifícios com maior risco de afetação, C e D. 
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Figura 3.9 - Zona do emboquilhamento do túnel na Alternativa 3 

Para a construção do túnel de arranque é necessária a demolição da piscina da habitação D. 

Igualmente terá de ser prevista uma fase de recalçamento da habitação principal ou a sua 

demolição e posterior reconstrução total ou parcial. O traçado em túnel desenvolve-se ao lado da 

moradia classificada C e sob o cruzamento da Rua do Clube dos Caçadores com a Rua do Rosário, 

não se prevendo significativa perturbação nas edificações até se atingir o terreno para implantação 

da Estação Manuel Leão. 

De forma a garantir o recobrimento necessário para o túnel, a rasante ferroviária apresenta um 

trainel de apenas 0,5 % após o viaduto, até que seja possível proceder à escavação do túnel. Segue-

se um trainel de 4,5 % que materializa geometricamente o túnel e que estabelece uma concordância 

com o anterior através de um raio equivalente de 1000 m. 

Em planta, logo após o início do túnel, o traçado inflete ligeiramente para sul por meio de uma 

curva de 300 m de raio, o qual possibilita dar a orientação necessária à diretriz para passar no 

espaço disponível para a Estação Manuel Leão. 

Estação Manuel Leão 

O traçado mais a norte da Alternativa 3 obriga a uma implantação da Estação Manuel Leão numa 

zona mais restrita do terreno disponível para o efeito, além de uma orientação substancialmente 

distinta das demais soluções ao apresentar um alinhamento predominante NO-SE. As suas 

características geométricas resumem-se ao alinhamento reto em planta e ao trainel de 1 % em perfil 

longitudinal, que se segue a uma concordância vertical de 1000 m de raio equivalente com o trainel 

precedente de 4,5 %. 

A pendente introduzida na plataforma da estação procura reduzir a profundidade da mesma e 

garantir, em simultâneo, a continuidade de escoamento das águas provenientes do túnel desde a 

Zona de inserção 
do túnel 
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trincheira de acesso à Estação Hospital Santos Silva e evitar a necessidade de instalar sistemas de 

bombagem, quer no túnel quer na estação, os quais seriam altamente penalizadores em termos de 

consumo de energia ao longo da vida útil do empreendimento. 

A estação tem o seu ponto central ao km 0+950 do traçado, onde os cais laterais apresentam um 

comprimento de 70 m, sendo as cotas do Plano Base de Via de 161,900 m e 162,600 m, as quais 

dizem respeito às extremidades dos referidos cais. 

O método construtivo será idêntico aos mencionados anteriormente para ambas as alternativas, 

consistindo em escavação a céu aberto em poço central com cerca de 40 m de diâmetro, sendo a 

restante extensão necessária para instalação de cais conseguida através de dois túneis mineiros, 

com cerca de 15 m de extensão cada, executados a partir do poço. 

Embora tendo uma área útil de terreno menor que as restantes alternativas, esta é suficiente para 

realizar a escavação, sendo observada uma distância mínima de cerca de 3 m relativamente ao 

muro junto à Escola EB 2/3 Soares dos Reis e a um terreno particular com moradia à Rua D. 

Manuel II. Prevê-se a execução de acesso da estação à Rua Conceição Fernandes além dos acessos 

no local da estação. Neste caso, também a construção de parque de estacionamento na envolvente 

da estação é realizável, assim como o restabelecimento da Rua D. Manuel II, a nascente da estação, 

que faz a ligação entre as duas ruas existentes a norte e a sul. 

Troço Manuel Leão – Hospital Santos Silva 

Este trecho é definido planimetricamente pelos dois alinhamentos retos onde se inserem as estações 

Manuel Leão e Hospital Santos Silva, os quais são concordados por uma curva circular de 250 m de 

raio. Em perfil longitudinal, o traçado é constituído por um trainel único com 4,8 % de inclinação, 

tal como a Alternativa 2, concordado por parábolas verticais, com um raio equivalente de 1000 m a 

primeira e de 1500 m a segunda, com os trainéis adjacentes onde se inserem as referidas estações. 

Após a Estação Manuel Leão o traçado desenvolve-se em túnel, cruza a Rua de São Bartolomeu, 

terminando o túnel ao km 1+678,6, onde passa a trincheira até à Estação Hospital Santos Silva. O 

processo construtivo do túnel em NATM beneficia de um recobrimento superior a 13,5 m (1,5 vezes 

o diâmetro do túnel) que garante, em condições normais, a progressão de escavação sem 

significativo impacto na superfície. 

Neste trecho o Poço de Ventilação e Emergência encontra-se localizado cerca do km 1+238, 

emergindo à superfície no gaveto de terreno arborizado entre as ruas Nossa Senhora do Livramento 

e Quinta do Sardoal de forma a assegurar a ventilação do túnel, a evacuação de passageiros em caso 

de paragem de uma composição no túnel e para acesso dos meios de socorro em caso de incêndio. 

O traçado em trincheira tem início cerca de 75 m antes da Rua de São Tiago na sua posição atual, 

sendo esta restabelecida para o local do emboquilhamento do túnel atrás identificado. A altura da 

trincheira baixa gradualmente até desaparecer ao atingir as cotas da Rua Conceição Fernandes, na 

zona da Estação Hospital Santos Silva. 

Estação Hospital Santos Silva 

A partir deste ponto o traçado é igual ao da Alternativa 1, remetendo-se para o capítulo 

correspondente a justificação do mesmo. 
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3.3.1.3 Viaduto 

Considerações Gerais 

O prolongamento da Linha Amarela do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto, a 

construir em via dupla, prevê a construção de um viaduto para estabelecer a ligação entre a 

Estação de Santo Ovídio e a Estação Manuel Leão situada no Monte da Virgem. 

Esta Obra-de-Arte, designada Viaduto de Santo Ovídio, deverá transpor a rede viária envolvente à 

atual Estação de Santo Ovídio, nomeadamente os acessos à Autoestrada A1, desenvolvendo-se ao 

longo de uma terreno rural (Quinta do Cisne), e transpor a rede viária existente na aproximação à 

encosta do Monte da Virgem, em particular a Rua Fonte dos Arrependidos (antiga EN 1), 

estabelecendo aí a ligação com o túnel onde ficará inserida a estação Manuel Leão. O Viaduto 

desenvolve-se em diretriz curva com uma extensão aproximada de 600 metros. 

O Viaduto insere-se numa zona urbana à saída da Estação de Santo Ovídio e tem aí um grande 

impacto visual, visto tratar-se da principal entrada Sul na Cidade de Vila Nova de Gaia. Houve pois a 

preocupação de conceber uma obra esteticamente integrada e adaptada ao carácter urbano da 

envolvente paisagística. 

Foram estudadas e propostas várias soluções estruturais para a Obra-de-Arte, tendo a Metro do 

Porto optado por uma solução em treliça metálica com laje em betão constituindo uma 

superstrutura mista com pilares e encontros em betão armado.  

Condicionantes e Exigências Funcionais 

As condicionantes geométricas impostas pela rede viária existente, bem como as condicionantes 

topográficas e de traçado da via-férrea, são determinantes na conceção da Obra-de-Arte. A solução 

estrutural proposta para o Viaduto de Santo Ovídio tem naturalmente em conta as diversas 

condicionantes, com foco especial na integração no espaço urbano e meio envolvente. 

Condicionantes de Traçado e Funcionais 

O Viaduto de Santo Ovídio encontra-se implantado na extensão da atual Estação de Santo Ovídio, na 

entrevia dos ramos principais que atravessam inferiormente a Rotunda de Santo Ovídio e dos ramos 

de entrada e saída da Rotunda. O alinhamento definido pela atual Estação de Santo Ovídio 

determina a implantação do Encontro Norte do Viaduto, ao passo que o Encontro Este está 

localizado na encosta do Monte da Virgem na ligação ao túnel da estação enterrada Manuel Leão. O 

traçado em planta do Viaduto ataca a encosta do Monte da Virgem na direção mais favorável, i.e. 

na perpendicular à sua vertente, o que determina um traçado em diretriz curva de cerca de noventa 

graus, dado que os alinhamentos definidos no arranque e no ataque à encosta são aproximadamente 

perpendiculares, de Norte para Este, conforme Figura 3.10. 
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Figura 3.10 - Vista em planta do Viaduto de Santo Ovídio (Traçado Base) 

O traçado ferroviário determina assim um viaduto com uma extensão aproximada entre 465 e 580 

metros de diretriz curva com Raio de 200 m ou 300 m dependendo das alternativas de traçado do 

Estudo Prévio, conforme Figura 3.11. O traçado em perfil longitudinal está essencialmente 

integrado em trainel ascendente no sentido do Monte da Virgem, com 1,4 ou 2,2 % de inclinação nas 

Alternativas 1 e 3 respetivamente, ao passo que a Alternativa 2 mais a sul e com o Viaduto mais 

comprido se desenvolve em trainel descendente a -0.5% de inclinação até sensivelmente a meio do 

Viaduto, desenvolvendo-se a partir daí em trainel ascendente no sentido do Monte da Virgem, com 

4%. 
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Figura 3.11 - Planta das 3 alternativas de traçado na zona do Viaduto 

 

Perfil transversal 

O perfil transversal sobre o viaduto é definido para via dupla com uma largura total de 10,2 m. O 

perfil transversal será constante entre eixos de encontros, integrando necessariamente os requisitos 

para via reta em planta e em curva. A integração das sobrelarguras em curva e os Gabaritos livres 

de obstáculos determinam uma largura de plataforma ferroviária de 7,0 metros. Os passeios têm 

uma largura útil de 80 cm de cada lado da plataforma, conforme Figura 3.12. 

A plataforma terá assim uma largura constante ao longo do viaduto, permitindo integrar a 

sobrelargura exigida pelo traçado em curva (entrevia variável de 3.10 m, em reta, para 3.38 m, em 

curva). 

Da mesma forma, a plataforma não incorpora nenhuma pendente transversal, integrando-se a escala 

à custa de enchimentos de betão de selagem. 
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Figura 3.12 - Perfil transversal funcional para o Viaduto de Santo Ovídio 

Condicionantes Rodoviários 

Os condicionantes rodoviários são fundamentalmente de ordem geométrica e decorrem dos vários 

eixos rodoviários que é necessário transpor pelo Viaduto. Na saída da estação de Santo Ovídio, o 

Viaduto deverá transpor os ramos de acesso à Autoestrada A1, o que determina fortemente a 
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implantação de pilares e consequentemente o comprimento dos vãos garantindo-se um afastamento 

suficiente entre pilares no limite da plataforma rodoviária. Depois de transpostos os ramos de 

acesso à A1, o viaduto desenvolve-se ao longo de uma terreno rural (Quinta do Cisne) e deverá 

finalmente transpor a rede viária existente na aproximação à encosta do Monte da Virgem, 

nomeadamente a Rua Fonte dos Arrependidos (antiga EN 1), a Rua do Rosário e a Rua de Santa Rita, 

antes de se estabelecer a ligação do Encontro Este com a boca do túnel de ligação à estação Manuel 

Leão. No total, o Viaduto atravessa as seguintes vias rodoviárias: 

 2 Ramos de acesso da Autoestrada A1; 

 Ruas Fonte dos Arrependidos (antiga EN 1), 

 Rua do Rosário 

 Rua de Santa Rita 

Em termos de gabaritos verticais a respeitar sobre os eixos viários, adotou-se um mínimo de 5,5 m, 

não existindo condicionantes de maior sobre os dois atravessamentos dos ramos de acesso da 

Autoestrada onde as alturas livres sobre o eixo viário são superiores a 10 metros. Por outro lado, na 

inserção da nova via de Metro sobre os vários eixos viários junto ao Monte da Virgem, as restrições 

de gabarito vertical sobre as Ruas Fonte dos Arrependidos, do Rosário e de Santa Rita, condicionam 

a cota do traçado e a altura estrutural do tabuleiro.  

Condicionantes Topográficos 

A obra-de-arte localiza-se na zona sul de Santo Ovídio numa zona de altimetria variável. Em termos 

altimétricos, o traçado desenvolve-se aproximadamente entre as cotas 140 e 160m. O terreno desce 

a partir da estação de Santo Ovidio até ao vale onde estão inseridos os vários ramos de acesso à 

Autoestrada A1. A partir deste vale até à ligação ao Monte da Virgem, o terreno natural sobe ao 

longo de toda a Quinta do Cisne até à Rua Fonte dos Arrependidos. Assim, quer os condicionantes do 

terreno quer os da rasante da obra, determinam pilares de altura variável.  

Condicionantes Geológico – Geotécnicos 

O traçado da linha amarela entre a Estação de Santo Ovídio e a estação de Vila d’Este desenvolve-se 

sobretudo sobre rochas metassedimentares pré-Ordovícicas pertencentes ao Complexo xisto-

grauváquico ante-ordovícico, intersetando no início do traçado, junto da estação de Santo Ovídio e 

no meio do traçado, na zona do Monte da Virgem, a orla de metamorfismo de contacto que resultou 

da intrusão dos “granitos do Porto”. O Viaduto está à partida implantado numa zona de depósitos de 

praia antigos e terraços fluviais do Plio-Plistocénico, e eventualmente aluviões de extensão restrita. 

Os depósitos aluvionares recentes que se encontram entre o atravessamento dos ramais de acesso à 

Autoestrada A1, Quinta do Cisne, Rua Fonte dos Arrependidos, Rua do Rosário e Rua de Santa Rita, 

podem no entanto atingir larguras e espessuras importantes.  

Os resultados da campanha de prospeção geotécnica bem como a análise dos trabalhos de 

prospeção realizados numa fase anterior dos estudos, apontam para condições geotécnicas e de 

fundação distintas ao longo do traçado do Viaduto devido às diferentes litologias encontradas ao 

longo do traçado do viaduto, que vão desde as rochas do tipo xisto e micaxisto, às rochas de 

transição metasedimentares do tipo gnaisse/migmatito e ainda granitos/granitóides. Estas rochas 

estão cobertas por aterros, solos de alteração, solos arrastados das vertentes e depositados na sua 

base e por solos aluvionares.  
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Condicionantes Hidráulicos 

O principal condicionante hidráulico na conceção do Viaduto é uma linha de água existente ao longo 

da Quinta do Cisne, no sentido Este-Oeste, na continuação da Fonte dos Arrependidos. 

Condicionantes Paisagísticos 

O Viaduto desenvolve-se numa zona urbana à saída da Estação de Santo Ovídio bem como na ligação 

ao Monte da Virgem na extremidade Este. Nestas zonas além das condicionantes relativas à Rede 

viária, houve a preocupação de conceber soluções estruturais esteticamente integradas e adaptadas 

ao carácter urbano da envolvente paisagística. O Viaduto tem uma grande visibilidade em termos de 

inserção urbana, visto que está inserido na principal entrada Sul na Cidade de Vila Nova de Gaia, e 

aos acessos do principal eixo viário da cidade, a Avenida da República. 

 

Figura 3.13 – Vista Geral do acesso a transpor pelo viaduto na chegada a Santo Ovídio 

Entre os dois extremos da Obra-de-Arte, o viaduto desenvolve-se sobre a Quinta do Cisne (ver Figura 

3.10). Nesta Quinta, apesar de essencialmente rural na zona Norte atravessada pelo Viaduto, houve 

também a preocupação de integrar esteticamente o Viaduto, nomeadamente minimizando o número 

de pilares e reduzindo a altura de tabuleiro impactante na sua integração visual. 

Conceção da Obra-De-Arte 

Na conceção da estrutura do Viaduto de Santo Ovídio são determinantes as condicionantes 

geométricas impostas pelo traçado da via do Metro, as topográficas e as rodoviárias, pelo necessário 

atravessamento da rede viária local. A solução que se propõe para o Viaduto resulta pois dos 

diversos condicionantes bem como da necessária integração paisagística da obra no espaço urbano. 

Nesta perspetiva, a solução estrutural para o viaduto foi desenvolvida no sentido de minimizar o 

impacto visual da obra, havendo a preocupação de conceber um Viaduto adaptado às condições 

locais. 

A Obra-de-Arte deve antes de mais respeitar necessariamente os seus requisitos funcionais, de 

segurança estrutural, durabilidade e economia. No entanto, as questões de carácter estético são 

determinantes desde a fase de conceção, para que as linhas gerais do Viaduto permitam obter à 

partida uma obra de formas equilibradas e agradáveis. A qualidade estética da Obra-de-Arte, não 

sendo uma característica intrínseca à estrutura, depende antes de mais da sua integração no espaço 

envolvente. Esta integração é função da interação da obra com o meio ambiente onde se insere, 

determinada essencialmente pela ocupação do espaço que a obra determina, pela escala da obra e 

pelo ritmo que a estrutura impõe. 
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A escala da obra e a sua volumetria em relação à envolvente dependem em muito da relação de 

vãos, da esbelteza do tabuleiro e da relação da rasante com o terreno natural. Os condicionamentos 

rodoviários para a transposição dos ramais de acesso à A1 impõem vãos da ordem dos 86 m para 

garantir afastamento suficiente entre pilares no limite da plataforma rodoviária, conforme Figura 

3.14. Na continuidade, sobre a Quinta do Cisne, reduziram-se os vãos para 62 m, tendo em conta 

que a rasante nesta zona se aproxima do terreno natural.  

a)  

b)  

c)  

Figura 3.14 - Planta do Viaduto com implantação dos pilares na zona dos acessos à Autoestrada A1. Traçado da 

a) Alternativa 1, b) Alternativa 2 e c) Alternativa 3. 



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este – Relatório Técnico  

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 73 de 619 

 

A fixação dos vãos tipo de 86 m limita a escolha dos processos construtivos e consequentemente as 

tipologias de tabuleiro. De uma forma geral equacionaram-se soluções com tabuleiro em betão 

armado pré-esforçado ou soluções mistas em aço-betão. Para os vãos tipo da ordem de 86m, são de 

facto as soluções mistas aço-betão as mais atrativas, quer do ponto de vista da facilidade de 

construção quer do ponto de vista económico. De entre as várias soluções estudadas, optou-se por 

uma solução em treliça metálica com laje em betão armado. 

Viaduto em treliça metálica 

A solução em treliça metálica é uma solução em estrutura metálica superior tipo viga invertida e 

adapta-se especialmente bem às condicionantes da obra por ser de altura constante, o que permite 

explorar as vantagens associadas à construção por lançamento incremental. Esta solução tem uma 

vantagem significativa em termos de gabarito vertical a respeitar inferiormente no atravessamento 

da rede viária na ligação ao Monte da Virgem, principalmente sobre a Rua Fonte dos Arrependidos. 

A treliça integra-se bem na ligação ao túnel de ligação à Estação Manuel Leão, apresentando-se 

como uma continuidade natural do túnel, quer do ponto de vista exterior, quer para os ocupantes 

do Metro. A secção transversal do viaduto em treliça para o viaduto mostra-se na Figura 3.15.  

 

Figura 3.15 - Secção transversal do viaduto em treliça metálica 

A treliça tem uma esbelteza L/h de aproximadamente 12, mas o aspeto da estrutura é ligeiro e a 

solução em treliça adapta-se bem aos traçados com diferentes altimetrias de rasante. O Viaduto 
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tem 1 ou 2 vãos principais de 86.8 metros sobre os ramais de acesso à A1 e vãos tipo de 62 ou 68,2 

metros sobre a Quinta do Cisne. 

Além da esbelteza do tabuleiro, também a relação entre a altura da rasante e a escala da 

envolvente é um fator determinante na ocupação do espaço. Quanto a este aspeto, as 3 alternativas 

de traçado em estudo, têm a vantagem de apresentarem uma rasante que se desenvolve a uma cota 

relativamente baixa.  

Para a ordem de grandeza de vãos estabelecida nos 86 metros, uma rasante baixa impõe um ritmo 

mais harmonioso à obra, permitindo uma modelação de vãos em que a relação entre a altura e o 

vão é aproximadamente constante. A comparação entre os alçados do Viaduto em treliça para as 3 

alternativas de traçado mostra-se na Figura 3.16. Nas Figura 3.17, Figura 3.18 e Figura 3.19 

apresentam-se “vistas” do viaduto, de três perspetivas diferentes, para as três soluções alternativas 

de traçado, procurando ilustrar as diferenças entre as mesmas.  
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a)  

b)  

c)  

Figura 3.16 - Alçado do Viaduto em treliça metálico com vãos de 86.4 m. Traçado a) Alternativa 1, b) Alternativa 2 e c) Alternativa 3 
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Figura 3.17 – Vista do viaduto para a Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3 – Perspetiva 1 
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Figura 3.18 – Vista do viaduto para a Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3 – Perspetiva 2 
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Figura 3.19 – Vista do viaduto para a Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3 – Perspetiva 3 
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Na Figura 3.20 apresenta-se uma sobreposição da implantação do viaduto para as três alternativas 

de traçado, a partir da Perspetiva 2.  

 

Figura 3.20 – Sobreposição das perspetivas do viaduto para a Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3 – 

Perspetiva 2 

A elegância das formas estruturais é o outro fator determinante para obter uma obra harmoniosa, 

estabelecida essencialmente pela esbelteza do tabuleiro e do seu perfil longitudinal bem como pela 

geometria dos pilares. Por outro lado, um dos fatores determinantes na Escala da Obra e na 

perceção da ocupação do espaço envolvente que a Obra-de-Arte determina é a transparência da 

meso-estrutura. Neste caso, os pilares são retilíneos em alçado já que esta é a forma mais agradável 

para pilares relativamente baixos. 

Em secção transversal, optou-se por pilares de fuste único já que o tabuleiro tem apenas 10,2 m de 

largura. Os pilares têm alturas máximas de 15 a 25 m, o que define uma relação aproximada de 4 

entre a altura e a largura do fuste, justificando um único fuste em secção transversal. 

Os pilares são em betão, tendo-se optado por pilares de fuste único e secção constante na base com 

uma abertura em V no topo para suporte dos aparelhos de apoio, conforme Figura 3.21.  
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Figura 3.21 - Vista geral Viaduto em treliça metálica com vãos de 86 m e pilares em V 

Processo Construtivo 

O processo construtivo desenvolvido em fase de estudo prévio para a montagem da superstrutura 

em treliça metálica é o lançamento incremental. Este foi aliás uma das condicionantes principais a 

ditar esta tipologia de tabuleiro e as suas características geométricas, nomeadamente uma secção 

de altura constante ao longo do perfil longitudinal e um traçado com curva preferencialmente 

circular na zona do Viaduto. A montagem das estruturas metálicas com apoio de gruas móveis a 

partir do solo é igualmente uma solução viável, embora com grande impacto devido à elevada 

capacidade que é necessária para as gruas. 

O lançamento incremental é pois uma solução particularmente adequada ao Viaduto de Santo 

Ovídio, com vãos de 86.8 metros no atravessamento dos ramos de acesso à Autoestrada e 62.0 a 

74.4 metros sobre a Quinta do Cisne e que permite estabelecer um prazo de 18 meses para a 

execução da obra dada a grande quantidade de estrutura metálica que é possível fabricar em 

oficina. O Lançamento incremental a partir da extremidade Norte do Viaduto, no alinhamento da 

Estação de Santo Ovídio é, à partida, aquele que minimiza o impacto do processo construtivo, quer 

na Rede Viária, quer na Quinta do Cisne. 

O estaleiro de montagem, soldadura e lançamento poderá ser implantado na extensão da atual 

Estação de Santo Ovídio, mais concretamente na entrevia dos ramos principais que atravessam 

inferiormente a Rotunda de Santo Ovídio. Poderá eventualmente ser necessário prever o 

condicionamento de tráfego das faixas de acesso ao túnel da Rotunda de Santo Ovídio, como se 

mostra esquematicamente na figura seguinte. O acesso privilegiado à Autoestrada A1 e a largura 

disponível nos ramais de acesso permitem privilegiar o fabrico em oficina e o transporte para obra 

de elementos metálicos pré-fabricados de grandes dimensões. 
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Figura 3.22 - Planta esquemática do estaleiro no alinhamento da Estação de Santo Ovídio 

3.3.1.4 Túneis, Cavernas, Poços e Trincheiras 

Afetação na superfície 

No Estudo Prévio ficam definidas três alternativas de traçado para a extensão da Linha D. Todas 

essas alternativas têm um trecho importante com desenvolvimento subterrâneo, ao longo do qual 

será necessário atuar na fase de construção no respeito de restrições relacionadas à viabilidade e 

edifícios sensíveis existentes afetados pelo trabalho de escavação através de um plano de desvio de 

tráfego adequado e controle cuidadoso dos assentamentos de superfície para evitar e / ou limitar 

possíveis danos dentro de valores e critérios admissíveis. 

Emboquilhamento do Túnel Mineiro no Lado Norte 

Na Figura 3.23 representa-se a zona do emboquilhamento do túnel mineiro no lado norte e a sua 

interferência com as ruas e edifícios residenciais afetados pelo traçado Alternativa 1. 

 

Figura 3.23 - Zona emboquilhamento túnel mineiro lado norte (Google Earth) 
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Prevê-se a instalação da obra na zona verde adjacente à Rua Rosário que, junto a Rua Santa Rita, 

ficará afetada pelas obras de emboqulilhamento do túnel mineiro, cujo portal ficará antes das casas 

para permitir passar abaixo com cobertura suficiente (Figura 3.24). 

 

Figura 3.24 - Zona afetada pela trincheira e portal túnel mineiro na Rua Santa Rita 

As superfícies de terrenos a escavar, nomeadamente nas zonas de emboquilhamento, devem ser 

previamente desimpedidas de construções, ruas, serviços e vegetação.  

Antes do início da escavação será preciso realizar um levantamento completo do estado das 

construções e de outras estruturas situadas na área de influência da obra e a colocação de um 

sistema de auscultação contínuo dos pontos mais sensíveis.  

Para o projeto de detalhe está planeada a preparação de um inventário dos edifícios, estruturas e 

serviços sensíveis afetados pelas obras de escavação ao longo do traçado, bem como um plano de 

auscultação com objetivo de detetar, antecipadamente, qualquer possível risco e implementar 

prontamente medidas de contingência e corretivas. 

Na Figura 3.25 mostra-se um esquema preliminar da metodologia de escavação do primeiro trecho 

de túnel mineiro tendo em conta as restrições na superfície (Alternativa 1). 
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Figura 3.25 - Esquema de escavação do túnel mineiro lado norte (Alternativa 1) 

Devido à presença de edifícios residenciais e propriedades privadas sensíveis ao longo do traçado, 

foi necessário proceder ao estudo de alternativas de traçado.  

Na Figura 3.26 mostra-se um esquema preliminar de emboquilhamento do túnel com o traçado 

desviado a sul da Rua Santa Rita (Alternativa 2). 
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Figura 3.26 - Esquema de escavação do túnel mineiro lado norte (Alternativa 2) 

 

Na Figura 3.27 mostra-se um esquema preliminar de emboquilhamento do túnel a norte da Rua de 

Rosário e com o traçado desviado ligeiramente a sul de parte desta (Alternativa 3). 
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Figura 3.27 - Esquema de escavação do túnel mineiro lado norte (Alternativa 3) 

Poço de Ventilação e Emergência 

Outra das áreas afetadas pela construção das obras subterrâneas é a zona onde se situará o Poço de 

Ventilação e Emergência. Nessa área está prevista a instalação de um segundo portal que permita 

realizar a escavação do último troço de túnel. Nas Figura 3.28, Figura 3.29 e Figura 3.30 mostra-se o 

estado atual da área afetada. 

 

Figura 3.28 - Zona Poço de Ventilação e Emergência, assinalada a amarelo (Google Earth) 
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Figura 3.29 - Zona do Poço de Ventilação e Emergência desde a Rua Quinta do Sardoal E-O 

 

Figura 3.30 - Zona Poço de Ventilação e Emergência desde a Rua Quinta do Sardoal O-E 

Nas Figura 3.31, Figura 3.32 e Figura 3.33 expõem-se os diferentes layouts do poço para as três 

alternativas de traçado desenvolvidas, onde o diâmetro e a largura da área técnica dos ventiladores 

se define em 14 m, enquanto varia a posição do eixo do poço em relação ao eixo do túnel. 

Na Alternativa 1, o eixo do poço está alinhado com a parede externa do túnel. Será necessária a 

execução de uma pequena caverna para conectar a escada de evacuação (ver Figura 3.31). 
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Figura 3.31 - Layout do Poço de Ventilação e Emergência – Alternativa 1 

 

Na Alternativa 2, o eixo do poço está alinhado com o eixo do túnel e a escada de evacuação pode 

situar-se dentro do poço (ver Figura 3.32). 
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Figura 3.32 - Layout do Poço de Ventilação e Emergência – Alternativa 2 
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Na Alternativa 3, o eixo do poço está situado fora do túnel, sendo necessário um túnel de conexão 

(ver Figura 3.33). 

 

 

Figura 3.33 – Layout do Poço de Ventilação e Emergência – Alternativa 3 
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Saída do Túnel – Trincheira no lado Sul 

A saída do túnel mineiro prevê-se no lado sul do traçado, passada a Rua Sao Bartolomeu, e daí 

continua, ao longo da Rua Conceição Fernandes, em falso túnel até depois da passagem da futura 

Rua São Tiago, seguindo depois em trincheira a céu aberto até chegar à futura estação Hospital 

Santos Silva, à superfície.  

 

Figura 3.34 – Emboquilhamento do falso túnel e trincheira aberta até à Estação HSS (Alternativas1, 2 e 3) 

Na Figura 3.35 mostra-se os serviços afetados na zona da trincheira aberta. 

 

Figura 3.35 – Serviços afetados na zona de falso túnel e trincheira 

Sequência Construtiva 

De forma a possibilitar a execução das obras num prazo de apenas 24 meses, considera-se 

indispensável atacar o túnel com uma trincheira desde o portal norte, passando pelo poço da 

estação Manuel Leão em cheio, evitando ter que esperar a conclusão da sua escavação para poder 

assim seguir com a escavação do túnel. 

Logo que o poço da estação esteja escavado, realizar-se-ão dois portais desde o lado interior e para 

ambos lados, de forma a normalizar a secção dos túneis previamente escavados. Até então prevê-se 

que a escavação do túnel mineiro tenha chegado até ao Poço de Ventilação e Emergência que 

resultará escavado também. 

Uma vez o túnel escavado até ao Poço de Ventilação e Emergência, poder-se-á atacar o último troço 

de túnel até ao portal do lado sul, onde começará a trincheira. No caso de atraso na escavação do 

túnel, prevê-se abrir em paralelo outra frente de escavação desde o Poço de Ventilação e 

Emergência até ao portal de saída do túnel lado sul (Figura 3.36). 

A trincheira escavar-se-á em paralelo com o túnel para evitar que impacte no caminho crítico do 

túnel e do projeto. 

 
 

FALSO TÚNEL TRINCHEIRA 
A CEU ABERTO 
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A sequência construtiva está representada no seguinte cronoprograma linear preliminar que se 

considera extremamente comprimido (hipercrítico sem margem de atraso), devido por um lado ao 

curto prazo global previsto e por outro às condições geológicas que requerem a adoção de 

metodologias de escavação mais articuladas. 

De acordo com a nossa experiência, considera-se que o prazo razoável para a realização de uma 

extensão do metro desta magnitude deve ser de pelo menos 36 meses. 

 

Figura 3.36 – Cronoprograma preliminar da sequência construtiva dos túneis, cavernas, poço e trincheiras 

Geologia 

Até à data, tinham sido realizadas sondagens na estação Manuel Leão (SLA15/16/33/17), no poço de 

ventilação (SLA19), no trecho final e portal de saída do túnel mineiro (SLA20) e no troço em 

trincheira (SLA21). 

A área onde incidirão os trabalhos de escavação insere-se em terrenos de natureza meta sedimentar 

(migmatitos e micaxistos), que se encontram de decompostos a muito alterados em toda a extensão 

do traçado, com os solos resultantes desta alteração até uma profundidade variável de 5 a 16 

metros e muito compactos acima do granito do Porto, geralmente muito alterado a decomposto e 

que vai aflorando até a superfície no trecho final do túnel e trincheira. 

Deve notar-se que a distância entre as sondagens ao longo do túnel e trincheiras é de até 

aproximadamente 300 m, o que não permite uma interpretação do perfil geológico nesta fase de 

estudo prévio. 

Bases de Cálculo 

Nesta fase de Estudo Prévio, adotaram-se conceções e pré-dimensionamentos dos elementos 

estruturais (obra de contenção das trincheiras, suporte e revestimento dos túneis, poços e cavernas) 

tendo por base os condicionamentos particulares conhecidos para cada estrutura e a experiência das 

empresas e dos seus técnicos em projetos de obras similares.  

TRINCHEIRAS TÚNEL MINEIRO 1 EST. M.LEÃO TÚNEL MINEIRO 3 FALSO TÚNEL

PK (*) 685,00 762,00 910,00 980,00 1142,69 1270,00 1284,00 1600,00 1827,00

DIST.(m) 77,00 148,00 70,00 162,69 127,31 316,00 227,00

MES

1 INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO

2 TRINCHEIRA ESCAVAÇÃO ESTACAS OBRA DE CONTENÇÃO

3 POÇO

4 FALSO TÚNEL ESCAVAÇÃO

5 ESCAVAÇÃO

6

7 ESCAVAÇÃO

8 CAVERNA

9 PORTALES

10 PASSO EM CHEIO ESCAVAÇÃO COBERTERA+ENCHIM.

11 IMPERM. E REVESTIM.

12 ESCAVAÇÃO OBRA CIVIL

13 ESTRUT. FERROV. IMPERM. E REV. POÇO VENT. IMPERM. E REVESTIM.

14 CAVERNAS EDIFICIO VENT.

15 INSTALAÇÕES

16 ESTRUTURA FERR. IMPERM. E REV. IMPERM. E REVESTIM. ESCAVAÇÃO IMPERM. E REVESTIM. ESTR. FERR.

17 IMPERM. E REV.

18

19 INSTALAÇÕES ESTRUT. FERROV. IMPERM. E REVESTIM. ESTRUTURA FERROVIÁRIA INSTALAÇÕES

20

21 ESTRUTURA FERROVIÁRIA

22 INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES

23 INSTALAÇÕES

24

TÚNEL MINEIRO 2 POÇO VENT.

14,00

CRONOPROGRAMA (ALT.1)
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Na fase de Projeto de Execução apresentar-se-ão as bases de cálculo, os modelos utilizados e as 

verificações de segurança. 

Metodologia de Escavação 

Da análise dos três traçados propostos para extensão da Linha Amarela entre Santo Ovídio e Vila 

D’Este, tendo em consideração o espaço disponível à superfície, os resultados do estudo geológico 

preliminar e a profundidade a que se irá localizar a Estação Manuel Leão, a obra será realizada 

através de 3 tipos diferentes de métodos construtivos, nomeadamente: 

- Escavação a “céu aberto”: método com que se construirão o poço da Estação Manuel Leão, o 

Poço de Ventilação e Emergência e as trincheiras abertas, falsos túneis de emboquilhamento e saída 

do túnel mineiro.  

- Escavação com “guarda-chuva”: método com que se construirão os portais e os trechos dos túneis 

em condições de rocha muito alterada a decomposta ou muito fraturada e também em zonas com 

baixo recobrimento. Esta metodologia prevê-se ser adotada na maioria dos trechos de túnel. 

- Escavação em “NATM” (NOVO MÉTODO AUSTRÍACO DE CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS): método com que 

se construirão / executarão os trechos dos túneis e cavernas em condições de rocha mediamente ou 

pouco alterada. Esta metodologia prevê-se ser adotada na parte terminal do túnel com o nível da 

rocha mais superficial.  

Céu Aberto 

Prevê-se utilizar a metodologia de escavação a céu aberto no emboquilhamento do túnel mineiro no 

lado norte e na saída do mesmo no lado sul. A trincheira pode ser fechada (falso túnel) ou aberta. 

Falso Túnel 

Na Figura 3.37 mostra-se a secção tipo de escavação da transição de túnel mineiro a falso túnel com 

estacas e ancoragens até a rocha intacta, onde a escavação pode seguir em talude estabilizado com 

betão projetado, malha de aço e pregagens. As estacas ficam conectadas na parte superior com 

uma viga de coroamento e na parte central e inferior com vigas de contenção ancoradas à rocha 

para conseguir carácter de estrutura contínua de contenção. 

A estrutura de cobertura fica colocada acima do muro interno definitivo e abaixo do nível da rua 

para receber os desvios de viabilidade e serviços afetados. 
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Figura 3.37 - Secção de escavação em falso túnel 

Trincheira a céu-aberto 

Devido à forte pendente positiva do traçado e à ascensão progressiva do nível da rocha até à 

superfície ao longo do mesmo, prevê-se utilizar trincheira a céu aberto desde o emboquilhamento 

do falso túnel até à Estação Hospital Santos Silva. 

Neste caso as estacas ficam até ao nível do terreno e desaparece a estrutura de cobertura. 

Na Figura 3.38 mostra-se a secção tipo de escavação em trincheira a céu aberto com a redução e 

eliminação progressiva das estacas até a superfície. 
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Figura 3.38 - Secção de escavação em trincheira a céu aberto 

Guarda-Chuva 

Esta metodologia trata-se de enfilagens no contorno da abóbada da galeria na frente de escavação, 

onde serão instalados tubos metálicos dotados de manchetes conjuntamente com a injeção de 

caldas de cimento, de forma a reforçar o maciço em torno da abóbada e superiormente à 

escavação.  

Na Figura 3.39 mostra-se como este procedimento visa criar um “guarda-chuva” de proteção e 

segurança ao avanço da escavação com secções subsequentes de enfilagens com uma sobreposição 

mínima no sentido do avanço da frente de escavação. 

Quando o maciço se apresentar de melhor qualidade geotécnica, os tubos metálicos poderão ser 

substituídos por varões de aço de diâmetro inferior. 

Também se prevê o uso de pregagens passivas como parte do suporte inicial, tendo por objetivo 

reforçar o maciço de forma a que este colabore no seu auto-suporte e ativar a Acão mútua entre o 

meio envolvente e a casca de betão projetado, contribuindo para o aumento da capacidade de 

carga do suporte. Ocasionalmente prevê-se o uso de pregagens passivas para a estabilização da 

frente de escavação do túnel durante o avanço (o tubo pode ser de aço ou de plástico, no caso de 

uma presença de elevada quantidade de água, ou de fibra de vidro). 
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Figura 3.39 - Secção longitudinal e transversal de escavação do túnel mineiro com guarda-chuva 

NATM (New Austrian Tunnelling Method) 

Este método tem vindo a ser amplamente usado, tanto em solos como em rochas brandas, com bons 

resultados, sobretudo quando há escavações de cavidades com secções transversais de dimensões 

apreciáveis. 

Devido às condições geológicas ao longo do traçado dos túneis, prevê-se a escavação de túneis e 

cavernas com recurso a máquinas (ataque pontual, martelos pneumáticos), a trabalho manual ou a 

outros equipamentos, mas sem uso de explosivo. 

Todas as superfícies de escavação do túnel que possam estar sujeitas a deterioração deverão ser 

protegidas por revestimento de betão projetado. 

As águas ressurgentes serão drenadas por gravidade ou por bombagem, o suficiente para obter 

condições satisfatórias de trabalho. Se for encontrado um afluxo anormal ou substancial de água, 

será drenado por meios apropriados ou entubado. 
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Túneis 

Na Figura 3.40 mostra-se a proposta do sistema de escavação dos túneis em NATM, cuja secção tipo 

está representada na Figura 3.49. 

 
 

Figura 3.40 - Secção longitudinal e transversal de escavação do túnel mineiro em NATM 

Cavernas 

No caso das cavernas da Estação Manuel Leão a secção transversal tem um tamanho importante, 

portanto a sequência de escavação pode definir-se tanto em termos da secção transversal, pela 

execução alternada de diferentes áreas, como do eixo do túnel, por escavação de pequenos trechos 

longitudinais. Na Figura 3.41 mostra-se o layout da futura Estação Manuel Leão com o seu poço 

central e as duas cavernas laterais de 15 m de comprimento. 

 

Figura 3.41 - Layout estação Manuel Leão 

Nas Figura 3.42 e Figura 3.43 mostra-se a proposta de estudo prévio do sistema de escavação das 

cavernas da futura estação Manuel Leão. 
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Figura 3.42 - Perfil longitudinal de escavação de cavernas - Estação Manuel Leão 

 

Figura 3.43 - Secção transversal de escavação de cavernas - Estação Manuel Leão 

Do Anexo II – Elementos de Projeto, ponto II.2, constam os desenhos de dimensionamento geral da 

Estação Manuel Leão. 
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Processo Construtivo 

Nas figuras seguintes ilustra-se o mesmo processo construtivo: 

 

Figura 3.44 - Ataque pontual com martelo pneumático – desmonte da soleira 

 

Figura 3.45 - Revestimento primário com cambotas metálicas, enfilagens e betão projetado 

  

Figura 3.46 - Revestimento Definitivo –Soleira 
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A impermeabilização dos túneis e cavernas será colocada pelo perímetro do arco superior. As 

entradas de água de filtração serão recolhidas pelo sistema de drenagem que será detalhado no 

projeto de execução. 

 

Figura 3.47 - Impermeabilização 

O revestimento definitivo das cavernas será efetuado com betão simples ou armado moldado 

através de cofragem metálica. 

 

Figura 3.48 – Revestimento Definitivo -Abóbada 
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Figura 3.49 - Secção final túneis Linha D – Prolongamento a Vila d’Este 

 

Poço de Ventilação e Emergência 

Prevê-se utilizar uma estrutura de contenção com estacas até a rocha, solidarizadas com uma viga 

circular de coroamento e outras intermédias para compensar as forças de compressão durante a 

escavação. 

A distribuição e dimensões das vigas são indicativas e deverão ser verificadas na fase de projeto de 

execução. 

Nas Figura 3.50, Figura 3.51 e Figura 3.52 mostra-se o layout e secção de escavação do Poço de 

Ventilação e Emergência para as três alternativas de traçado. 
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Figura 3.50 - Layout e secção de escavação do Poço de Ventilação e Emergência com estacas (Alternativa 1) 

 

Figura 3.51 - Layout e secção de escavação do Poço de Ventilação e Emergência com estacas (Alternativa 2) 
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Figura 3.52 - Layout e secção de escavação do Poço de Ventilação e Emergência com estacas (Alternativa 3) 

3.3.1.5 Terraplenagens 

Decapagem 

A zona em estudo é essencialmente urbana, pelo que nesta fase do estudo não se considerou 

decapagem para efeitos de medição. Na fase seguinte do estudo, em função dos resultados da 

companha de prospeção geotécnica, será avaliada qual a espessura média de terra vegetal a 

considerar no desenvolvimento do estudo. 

Escavação 

Tendo em conta o comportamento geotécnico dos terrenos da área em estudo, e tendo em 

consideração outros aspetos importantes, nomeadamente os relacionados com a ocupação e o 

enquadramento estético e paisagístico geral, considera-se adequada a adoção de geometrias com 

relação V/H=1/1. 

Para a zona da trincheira, nesta fase dos estudos admite-se a adoção de uma geometria de V/H=1/1 

para os taludes provisórios, os quais deverão ser devidamente protegidos das ações dos agentes 

meteóricos que, ao longo do tempo, degradam as características resistentes dos solos, através da 

aplicação de betão projetado com fibras. 

Na zona do Parque de Material, as escavações em solos e rocha branda poderão adotar geometrias 

variáveis entre V/H=2/3 e V/H=1/1. Escavações que ocorram exclusivamente em rocha resistente 
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poderão adotar geometrias mais gravosas que poderão ir até V/H=3/1 e mesmo V/H=5/1. Nesta fase 

do estudo foi considerada uma geometria de V/H=1/1. 

As geometrias adotadas não deixam antever problemas relevantes em termos da estabilidade dos 

taludes. Ainda assim, deverão ser aferidas na etapa seguinte de estudo, em função de eventuais 

acertos da diretriz/rasante e dos resultados dos estudos geológico-geotécnicos. 

Aterro 

As características geomorfológicas e de ocupação da área em estudo obrigam a que o traçado tenha 

uma considerável extensão em Viaduto e em Túnel. Os aterros têm assim um desenvolvimento 

pouco expressivo e cotas de trabalho reduzidas, com alturas quase sempre inferiores à dezena de 

metros. 

Os materiais selecionados a obter na escavação dos trechos graníticos do túnel apresentam 

características adequadas para reutilização em aterro. 

Atendendo às características destes materiais, admite-se como adequada a adoção de geometrias 

com relação de V/H=2/3. Esta geometria facultará condições mais favoráveis para a fixação do 

revestimento vegetal dos taludes, contribuindo assim para uma melhor integração paisagística e 

para a minimização das incidências ambientais. Esta inclinação representa, ainda, um compromisso 

entre a necessidade de assegurar o bom comportamento mecânico dos aterros e o imperativo de 

otimizar o balanço escavação/aterro. 

No caso particular do aterro por volta do km 2+890, da Alternativa 1, atendendo à proximidade da 

Rua General Humberto Delgado, é adotada uma geometria de V/H=1/1, assegurando-se a sua 

estabilidade através da inclusão de elementos de reforço, do tipo geogrelhas. Na figura seguinte 

apresenta-se um esquema do talude nesta zona. 

 

Figura 3.53 – Esquema do talude de aterro, por volta do 2+890 
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Movimentação de terras 

No quadro seguinte apresenta-se o balanço da movimentação de terras das alternativas estudadas. 

ALTERNATIVA 
ESCAVAÇÃO  

(m³) 
ATERRO  

(m³) 
BALANÇO 

(m³) 
MOVIMENTO DE 

TERRAS (m³) 

Alternativa 1 

Secção Corrente 62 823 5 922 56 901 68 744 

Túnel 99 403   99 403 99 403 

Estação 5 024   5 024 5 024 

Poço 7 860   7 860 7 860 

Parque Material 105 558 19 741 85 816 125 299 

Restabelecimentos 14 681 13 825 855 28 506 

  Total: 295 348 39 488 255 859 334 836 

Alternativa 2 

Secção Corrente 62 855 6 310 56 544 69 165 

Túnel 100 297   100 297 100 297 

Estação 5 024   5 024 5 024 

Poço 9 023   9 023 9 023 

Parque Material 105 558 19 741 85 816 125 299 

Restabelecimentos 4 741 4 488 253 9 229 

  Total: 287 497 30 540 256 957 318 037 

Alternativa 3 

Secção Corrente 63 761 5 196 58 565 68 957 

Túnel 100 348   100 348 100 348 

Estação 5 024   5 024 5 024 

Poço 10 834   10 834 10 834 

Parque Material 105 558 19 741 85 816 125 299 

Restabelecimentos 4 741 4 488 253 9 229 

  Total: 290 266 29 426 260 840 319 691 

Tabela 3.4 – Quadro resumo de movimentação de terras 

A análise do quadro permite tirar de imediato as seguintes conclusões: 

 A Alternativa 1 é a que apresenta um maior volume de movimentação de terras, embora a 

diferença em relação às outras alternativas não seja muito significativa; 

 O volume de aterro é muito reduzido, para todas as alternativas; 

 O Túnel e o Parque de Material representam o maior peso em termos de volumes de 

escavação.  
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3.3.1.6 Estações 

Considerações Gerais 

O Projeto prevê a construção de três estações na extensão da Linha Amarela do Metro do Porto, 

nomeadamente: 

 Estação Manuel Leão (subterrânea); 

 Estação Hospital Santos Silva (à superfície); 

 Estação Vila d’Este (à superfície). 

No capítulo 3.3.1.2 Descrição das Alternativas estão descritas as principais características das 

estações, incluindo as respetivas áreas de implantação e parques de estacionamento à superfície 

quando aplicável, que foram devidamente avaliados, conforme necessário na fase de Estudo Prévio.  

Contudo, porque já disponíveis para a Estação Hospital Santos Silva as soluções de arquitetura 

adotadas, bem como as intenções de projeto para o respetivo enquadramento paisagístico, estas são 

também apresentadas. De modo mais preliminar, são ainda apresentadas as intenções de projeto 

para o enquadramento paisagístico da Estação de Vila d’Este.  

Estação Hospital Santos Silva. Novo Parque de Estacionamento à superfície 

Arquitetura 

A Estação Hospital Santos Silva (Estação HSS) ficará localizada na margem nascente da Rua 

Conceição Fernandes, em frente ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE). A 

sua tipologia, embora sendo a de uma estação de metro ligeiro de superfície, constituir-se-á 

simultaneamente como um interface de diferentes modos de transporte, congregando o transporte 

público (metro, autocarro e táxi) e o privado de passageiros. Para além da plataforma de 

transporte, a estação HSS será provida de um parque de estacionamento, em substituição do 

existente (cerca de 360 lugares na sua totalidade, com exploração assegurada pelo proprietário do 

terreno – a Confraria do Monte da Virgem Imaculada) e com capacidade acrescida, numa lógica 

futura de park and ride. 

Esta estação servirá essencialmente os utentes e funcionários desta unidade hospitalar, cuja 

importância no concelho se assume nuclear, decorrendo no presente obras de ampliação de algumas 

unidades que lhe conferirão no futuro um relevo acrescido em termos de serviços hospitalares para 

a população do concelho. 

A extensão à superfície deste traçado ferroviário é formada por 3 zonas distintas, sendo uma 

central, com leve pendente e onde se implantará a estação, e outras 2 em trincheira a céu aberto, 

a montante e a jusante das plataformas da estação HSS com forte declive. As condicionantes 

impostas no desenvolvimento das soluções de traçado conferem a esta extensão cerca de 500m, 

entre os pontos em que o metro emerge à superfície. 

A elevada dimensão desta extensão promoverá a requalificação do traçado rodoviário da 

envolvente. Como solução de base, foi proposto um novo perfil transversal para a Rua Conceição 

Fernandes, com o aumento de 3 para 4 vias, mantendo 2 vias dedicadas a BUS (1 em cada sentido) e 

o alargamento dos passeios existentes, por forma a conferir escala a todo o canal metro e à sua 

estação na sua relação com a envolvente urbana.  



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este - Relatório Técnico 

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 106 de 619 

 

Do lado do CHVNGE, é proposto o alargamento do passeio existente de 1,50m para 2,25m (mínimo 

exigível pela CMVNG), enquanto que do lado da futura estação HSS esta dimensão será variável 

entre os 6,30m (na frente da estação) e os 7,10m (nas zonas de trincheira), estabelecendo para a 

Rua Conceição Fernandes uma largura constante de 12,00m. 

Neste pressuposto, e tendo em conta os condicionalismos de traçado impostos pelo respetivo 

desenvolvimento em túnel, a emersão em trincheira e a implantação à superfície da Estação HSS, 

esta estação terá de alinhar o seu eixo transversal com a atual entrada principal do CHVNGE. O 

desenho do parqueamento adjacente, que se manterá entre a estação e o talude arborizado da 

Confraria do Monte da Virgem, acompanhará paralelamente toda a extensão do conjunto “estação + 

trincheiras”, estabelecendo 3 plataformas a cotas similares ao perfil da Rua Conceição Fernandes. A 

manutenção da capacidade atualmente existente (360 lugares) deverá ser conseguida através do 

alargamento do limite nascente do parque, recorrendo à negociação dessa faixa marginal com os 

proprietários. Por outro lado, foi solicitado pelo promotor o estudo do acréscimo da capacidade do 

parque, tendo em vista uma futura exploração desses lugares remanescentes pela Metro do Porto, 

numa lógica de park and ride como referido atrás.  

O acesso pedonal à Estação HSS será efetuado pelos topos das 2 plataformas, como exigem as 

normas da Metro do Porto. Estas zonas servirão também para ligação ao parqueamento. 

As zonas de trincheira, a montante e a jusante da estação, serão protegidas contra a intrusão em 

toda a sua extensão através de um esqueleto metálico, constituído por perfis que formarão um U 

invertido, que servirá também de suporte à catenária, acompanhada de uma malha metálica de 

revestimento interno. 

O edifício da estação, constituindo-se como o enlace das zonas de trincheira, ocupará uma área de 

cerca de 1000 m2 e apresentar-se-á totalmente aberto, dispondo apenas de uma cobertura metálica 

suportada por uma estrutura de pilares também metálicos, de secção bastante delgada, por forma a 

criar um efeito de leveza no seu conjunto. Os materiais de acabamento a utilizar serão, o granito da 

região em pavimentos, revestimentos metálicos na totalidade da sua estrutura resistente e 

cobertura, e vidro laminado de segurança em painéis localizados de proteção contra intempérie.  

Particular ênfase será dada à iluminação de todo o conjunto, tendo em conta não só as 

condicionantes emanadas da ZEP do Observatório, mas também com o objetivo de dotar toda a zona 

de intervenção de segurança urbana em período noturno. 

Enquadramento paisagístico  

Estacionamento 

A área de estacionamento proposta engloba o atual estacionamento com um incremento para a zona 

sudeste. No global, estima-se um parqueamento de 542 veículos. 

Prevê-se que toda a área de estacionamento seja arborizada. Esta opção visa cumprir alguns dos 

objetivos fundamentais da inclusão de exemplares arbóreos em meio urbano, como seja a regulação 

do microclima, a manutenção dos valores de qualidade do ar para a promoção da saúde e o 

ensombramento automóvel para a promoção do bem estar dos utilizadores. 

O uso deste tipo de vegetação potencia, pelas suas necessidades de sobrevivência, o aumento de 

áreas de infiltração, contempladas nas zonas de caldeiras. 
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Outra razão da proposta deste coberto arbóreo extenso prende-se com o facto de, adjacente ao 

parque de estacionamento e a cotas superiores, se encontrar uma mancha de vegetação 

consolidada. A implantação da futura Estação do Metro implicará um rebaixamento da atual cota de 

pavimento, necessitando de recorrer-se a um muro de gabiões para contenção de terras na zona 

posterior ao parque de estacionamento. 

Desta forma, um observador situado do lado do Centro Hospitalar terá uma leitura sobre a paisagem 

com um verde contínuo entre a copa das árvores propostas e a vegetação subsequente existente. 

Árvores de ensombramento 

A escolha das espécies arbóreas para a área de estacionamento terá em consideração o clima, as 

condições edáficas da região e a adaptação da árvore em meio urbano. 

Serão adotadas espécies de porte médio, de folhagem caducifólia e que não sejam suscetíveis de 

provocarem problemas de saúde aos utilizadores. 

Será previsto em projeto um plano de manutenção das mesmas. 

Árvores de arruamento 

As árvores de arruamento propostas para alinhamento na Rua Conceição Fernandes e no 

restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem terão os mesmos critérios das escolhas das 

anteriores. 

Igualmente aqui, será previsto em projeto um plano de manutenção das mesmas. 

Restabelecimento da Av. do Monte da Virgem 

No caso da Alameda do Monte da Virgem, tentar-se-á promover a continuidade da espécie arbórea 

existente, uma vez que alguns dos exemplares serão removidos por corte da ligação desta Alameda 

com a Rua Conceição Fernandes. 

As árvores a plantar, serão colocadas em caldeiras no seguimento do existente. 

Área verde de enquadramento 

Na zona sudeste do parque, propõe-se uma área verde de remate ao estacionamento. Tratar-se-á de 

uma mancha de vegetação de proteção à zona da rotunda e enquadramento do parque. 

Será objeto da plantação de um conjunto herbáceo-arbustivo de carácter mais ornamental, com 

vista à melhor integração paisagística e valorização da zona. 

Gabiões vegetalizados 

A transição entre o parque de estacionamento e a mancha de vegetação consolidada que se estende 

até ao Observatório Professor Manuel de Barros, será realizada pela introdução de um muro de 

gabiões vegetalizados. 

Atualmente, encontra-se um talude não tratado, desprovido de revestimento vegetal, abrupto e 

com forte probabilidade de erosão. O parque de estacionamento atual encontra-se apenas protegido 

por uma rede metálica. 

A proposta de muro de gabiões tipo caixa apresenta grande permeabilidade para a drenagem do 

fluxo de água e aumenta a estrutura de contenção do solo a montante. 
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Os gabiões tratam de uma construção sem recurso a argamassas e serão preenchidos com pedra não 

friável da região (granito). Serão colocados em degraus, sendo aplicado a cada cobertor uma 

camada de terra vegetal e uma sementeira de herbáceas. Desta forma, minimiza-se o impacto desta 

estrutura de suporte na paisagem. 

Pavimentos 

Em todas as áreas pavimentadas propõe-se a aplicação de materiais inertes característicos da 

região, nomeadamente o granito. Este material, por apresentar uma variedade de tonalidades, será 

utilizado para delimitar diferentes zonas de transição. 

Os pavimentos serão preferencialmente de nível, de forma a permitir maior segurança a pessoas de 

mobilidade condicionada. 

Caldeiras 

Todas as árvores implantadas em zonas pavimentadas serão integradas em caldeiras. No 

dimensionamento destas ter-se-á em consideração o estipulado no Regulamento dos Espaços Verdes 

da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e nas Normas Técnicas para a Construção e Manutenção 

de Espaços Verdes do Concelho de Vila Nova de Gaia. 

Na cobertura das áreas de caldeiras, e cumprindo as cotas de pavimentação ao mesmo nível, 

propõe-se o preenchimento com inertes, sendo as mesmas peças utilizadas no pavimento, mas sem 

argamassas de cimento nas juntas, de forma a permitir a infiltração das águas pluviais, à 

semelhança de outras situações já existentes noutras linhas do Metro do Porto. 

Estação de Vila d’Este 

De modo mais preliminar, são ainda apresentadas as intenções de projeto para o enquadramento 

paisagístico da Estação de Vila d’Este. 

Enquadramento paisagístico  

No presente capítulo apresentam-se as intenções de projeto para o enquadramento paisagístico do 

troço final da Linha Amarela do Metro do Porto ao chegar a Vila d'Este. 
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Figura 3.54 - Intenções de projeto para o enquadramento paisagístico do troço final da linha e Estação de Vila 

d'Este 

Taludes de escavação e aterro 

Na abordagem à futura Estação de Vila d'Este, a linha desenvolve-se desde a Rua Heróis do Ultramar 

num terreno de declive acentuado. Haverá lugar ao surgimento de taludes de aterro e escavação na 

pendente para a Rua General Humberto Delgado. 

Os taludes previstos, com uma inclinação máxima de 1:1,5 (V:H), sejam taludes de aterro ou de 

escavação, serão sujeitos ao revestimento vegetal que lhes permita conferir um acabamento 

naturalizado. Com estas pendentes, não será necessário recorrer a estruturas armadas de suporte. 

Aguarda-se ainda a definição final das saias dos taludes. 
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Figura 3.55 – Ilustração das intenções de integração paisagística dos taludes de escavação e aterro 

Nos taludes previstos anteriormente, prevê-se o revestimento por vegetação herbáceo-arbustiva 

com aplicação de mistura de sementes pelo método da hidrossementeira. As misturas a aplicar far-

se-ão em diferentes aplicações, de forma a ser instalada em primeiro lugar vegetação herbácea 

espontânea de crescimento rápido. Desta maneira garante-se a estabilização biológica num curto 

espaço de tempo, para proteção da erosão eólica e hídrica. Como complemento, haverá lugar a 

sementeira herbáceo-arbustiva para acabamento mais naturalizado e digno.  

A seleção das espécies a aplicar terá como critérios as características locais (clima, solo, hidrologia 

e fitossociologia), nomeadamente com recurso a espécies autóctones. 

A área de aplicação da hidrossementeira estende-se até ao limite em que se fizer sentir a 

intervenção.  

Se houver lugar a taludes com pendentes superiores será necessário recorrer a estruturas de muros. 

Será previsto plano de manutenção dos taludes. 

Vegetação de enquadramento 

As áreas de taludes de aterro e escavação serão complementadas com o recurso a algumas 

plantações, quer na crista dos taludes, quer na sua base (conforme se tratem de taludes de aterro 

ou de escavação). 

A escolha das espécies terá em consideração o clima e as condições edáficas da região, sendo dada 

preferência a espécies autóctones. 

Será previsto plano de manutenção deste material vegetal. 

Tratamento de canteiros 

Nas escadas, assinaladas na seguinte figura, propõe-se o tratamento paisagístico de um conjunto de 

canteiros, com recurso a espécies de carácter ornamental, mas de baixa manutenção. 
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Figura 3.56 – Escadaria na zona de Vila d’Este a sofrer tratamento paisagístico e intervenção 

As próprias escadas serão igualmente objeto de intervenção pelo estado avançado de degradação 

em que se encontram. 

Plataforma da Estação 

A futura plataforma da Estação irá estar situada a uma cota superior à existente na R. Salgueiro 

Maia. Haverá um muro de suporte adjacente à plataforma do cais, rematado por um conjunto de 

bancos intercalados com alegretes. 

Situar-se-á na atual zona de estacionamento junto à escadaria existente. 

 

Figura 3.57 – Local da futura implantação da Estação de Vila d’Este 

Pavimentos 

Em todas as áreas pavimentadas propõe-se a aplicação de materiais inertes característicos da 

região, nomeadamente o granito. 

3.3.1.7 Parque de Material 

Áreas Funcionais do Parque de Material 

O traçado final do Parque de Material (PM) e o ordenamento da área da sua implantação prevê uma 

superfície total de cerca de 3 ha, sendo todo o seu perímetro totalmente vedado através de cerca 

em malha metálica com embasamento em betão armado.  

O programa do PM inclui diversas valências, entre as quais uma área para o parqueamento de 

veículos da Metro do Porto (MP) - cerca de 20 veículos simples -, uma estação de serviço e outra de 
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lavagem e algum edificado de apoio à operacionalidade de todo o parque: portaria, edifício social, 

armazéns, subestação e parqueamento de viaturas de visitantes. 

O desenho da presente solução prevê que a área do PM seja envolvida por uma via rodoviária 

marginal, com ligação a todos os edifícios, servindo também para o acesso franco das viaturas de 

emergência. Na parte interna da plataforma serão implantados os edifícios necessários ao seu 

funcionamento, tendo-se optado por agregá-los em 2 grupos: o conjunto da Estação de Serviço + 

Edifício de Lavagem (cuja proximidade relativa e dimensionamento próprio assentam em critérios 

emanados do normativo da MP e do próprio programa preliminar), e o Edifício Social (que reune 

também armazéns diversos e uma subestação), obtendo-se assim vantagens do ponto de vista da 

acessibilidade pedonal entre os edifícios e uma economia na construção e manutenção dos mesmos.  

De seguida apresentam-se as funcionalidades das diferentes áreas/edifícios do Parque de Material. 

Edifício de Portaria 

A portaria do PM deverá ficar implantada a eixo da via de acesso ao parque, desde a Rua Escultor 

Alves de Sousa, com controlo por cancela automática de ambos os lados. Será um edifício simples, 

com estrutura metálica forrada a painéis Aquapanel e frente envidraçada.  

Edifício de Lavagem + Estação de Serviço 

Estes edifícios implantam-se no território do PM de forma sequencial, formando 2 corpos 

longuilíneos distanciados de 25,00 m: a Estação de Serviço (com cerca de 50,00 m x 10,00 m) e o 

Edifício de Lavagem (com 10,0 m x 8,00 m), atravessados no seu interior por uma linha do traçado 

ferroviário. 

A forma e a volumetria simples de ambos respeitam a função a que se destinam, e o seu método 

construtivo terá por base uma estrutura metálica, em perfis HEB e RHS, que assentam num 

embasamento de betão à vista, de forma a serem revestidos por um invólucro de chapa metálica 

corrugada (cobertura) e painéis em vidro U-glass (paredes exteriores verticais) que conferem ao seu 

interior luminosidade difusa. 

A Estação de Serviço incluirá também um mezanino (em estrutura metálica) para acesso e 

manutenção ao tecto dos veículos, bem como fossa para inspeção da sua parte inferior, para além 

de espaço de escritório/sala de controlo e sala técnica. Os topos da estação de serviço serão 

encerrados através de portões automáticos de correr verticais. A sua cobertura em chapa 

corrugada, formará 2 águas simples, de inclinação de cerca de 45 graus. Em todos os edifícios do PM 

serão previstos sistemas de recolha e armazenamento de águas pluviais, bem como sistema de 

painéis fotovoltaicos de forma a reduzir não só o consumo de energia mas também caminhar para 

uma desejável autonomia energética. 

Edifício Social, Armazém e Subestação 

O conjunto edificado mais próximo da via de acesso ao PM formará um corpo único, ainda que em 

planta seja garantida a sua independência e afastamento por via da criação de 2 galerias de 

atravessamento no sentido transversal.  

Estes espaços destinam-se a permitir a comunicação franca entre ambos os lados do edifício, sem o 

necessário contorno de todo o seu perímetro. 
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Respeitando o programa estipulado no programa preliminar, o edifício deverá albergar a 

componente social (com sala de refeições e copa, sala de estar, escritório, sala técnica e 

balneários/ instalações sanitárias), a de armazém (armazém para componentes de material 

circulante e infraestruturas, armazém de apoio à operação de limpeza e lavagem e armazém de 

carris) e a subestação. 

Por razões operacionais o módulo da subestação deverá ficar localizado no extremo do edifício 

(mais próximo da ligação ferroviária à Linha Amarela). 

Todo este conjunto será dotado de iluminação zenital natural, sob a foma de lanternins dispersos ao 

longo do seu corpo longuilíneo. 

Acabamentos 

Do ponto de vista dos materiais de acabamento previstos para os edifícios do PM, e para além do 

anteriormente mencionado, de registar que será dada particular preferência a materiais de grande 

resistência, desempenho construtivo (nas suas vertentes térmica e acústica) e facilidade de limpeza 

e manutenção. 

Projeto de Integração Paisagista do Parque de Material  

Taludes de escavação e aterro 

A área circundante ao Parque de Material engloba zonas de taludes. 

Os taludes previstos terão uma inclinação geral de 1:1,5 (V:H). Desta forma, serão taludes de aterro 

e escavação sujeitos ao revestimento vegetal que lhes permita conferir um acabamento 

naturalizado. Com estas pendentes não será necessário recorrer a estruturas armadas de suporte. 

Os taludes serão revestidos por vegetação herbáceo-arbustiva com aplicação de mistura de 

sementes pelo método da hidrossementeira. As misturas a aplicar far-se-ão em diferentes 

aplicações, de forma a ser instalada em primeiro lugar vegetação herbácea espontânea de 

crescimento rápido. Desta maneira garante-se a estabilização biológica num curto espaço de tempo, 

para proteção da erosão eólica e hídrica. Como complemento, haverá lugar a sementeira herbáceo-

arbustiva para acabamento mais naturalizado e digno. 

A seleção das espécies a aplicar terá como critérios as características locais (clima, solo, hidrologia 

e fitossociologia), nomeadamente com recurso a espécies autóctones. 

A área de aplicação da hidrossementeira estende-se até ao limite em que se fizer sentir a 

intervenção. 

Esta solução visa a inserção na paisagem desta zona de trabalho, de forma estética e funcional 

simultaneamente e ainda, economicamente mais favorável. 

Será previsto plano de manutenção dos taludes. 

Vegetação de enquadramento 

As áreas de taludes de aterro e escavação serão complementadas com o recurso a algumas 

plantações, quer na crista dos taludes, quer na sua base (conforme se tratem de taludes de aterro 

ou de escavação). 
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A escolha das espécies terá em consideração o clima e as condições edáficas da região, sendo dada 

preferência a espécies autóctones. 

Será previsto plano de manutenção deste material vegetal. 

Pavimentos 

Em todas as áreas pavimentadas propõe-se a aplicação de materiais inertes característicos da 

região, nomeadamente o granito. Este material por apresentar uma variedade de tonalidades, será 

utilizado para delimitar diferentes zonas de transição. 

Áreas verdes entre edifícios 

Haverá lugar a algumas áreas verdes entre os diferentes edifícios que constituem este Parque de 

Material, que serão objeto de estudo pormenorizado, incluindo zona de estacionamento automóvel. 

Todas as áreas verdes seguirão o estipulado no Regulamento dos Espaços Verdes da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia e nas Normas Técnicas para a Construção e Manutenção de Espaços 

Verdes do Concelho de Vila Nova de Gaia. 

3.3.2 Restabelecimentos e acessos 

3.3.2.1 Rodovia 

Descrevem-se, nesta fase de Estudo Prévio, as soluções de traçado rodoviário desenvolvidas em 

conjunto com o estudo das soluções alternativas ferroviárias para o prolongamento da Linha 

Amarela do Metro do Porto, de Santo Ovídio a Vila d'Este. Em acréscimo à justificação das opções 

tomadas relativamente ao restabelecimento de vias urbanas, faz-se uma caracterização sintética da 

geometria transversal desses arruamentos, do tipo de pavimentos propostos, dos órgãos de 

drenagem a incluir naqueles e os aspetos de sinalização e segurança que serão tidos em conta na 

fase posterior de Projeto de Execução. 

Em virtude de se ter adotado o conceito de via segregada para o canal ferroviário, a intervenção ao 

nível rodoviário tem por âmbito o restabelecimento de arruamentos interferidos por aquela infra-

estrutura, quer em secção corrente, quer nas zonas das estações onde é fundamental assegurar os 

seus acessos. 

Tratando-se de um estudo sobre um território de caráter urbano, as vias a intervencionar terão as 

características das existentes, de forma a manter a mesma perceção destas pelos utilizadores, 

assegurar a manutenção funcional da malha viária envolvente ao novo empreendimento ferroviário 

e garantir uma boa articulação intermodal entre ambos os sistemas de transporte. 

Adicionalmente aos aspetos mencionados foi estudado o acesso rodoviário ao futuro Parque de 

Material do Metro do Porto, assim como a via de circulação interna desta infraestrutura ferroviária 

de manutenção ligeira de comboios. Neste caso, foram os requisitos de operação destas vias que 

determinaram o seu processo de estudo e projeto. 
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3.3.2.2 Traçado Rodoviário 

Critérios de projeto 

O Estudo Prévio foi desenvolvido tendo por base o Programa Preliminar patenteado a concurso pela 

Metro do Porto, elaborado em 2017, em particular o documento “Critérios de Projecto”, que 

constitui sua parte integrante, neste caso no contexto da Inserção Urbana. De forma complementar 

foi considerado o Regulamento do PDM da C. M. de Vila Nova de Gaia elaborado pela Gaiurb, EEM 

para este município, mormente as disposições relativas a Mobilidade e Transportes aí constantes. 

Acresce aos documentos mencionados, para a determinação dos critérios de projeto, as condições 

existentes dos arruamentos, quer geométricas quer materiais, cuja identificação decorreu de uma 

caracterização prévia. Os reconhecimentos de campo então efetuados permitiram, também, 

constatar da importância do edificado urbano nas limitações de geometria impostas às vias a 

restabelecer, nomeadamente pelas cotas de soleira dos edifícios, assim como da relevância da 

orografia em locais onde esta restringe significativamente as opções de projeto a tomar. 

Nas condições assinaladas, não é possível fixar uma velocidade de projeto como critério definitivo 

para o cálculo do traçado dos restabelecimentos, tendo-se procurado cumprir uma velocidade de 

50 km/h ou, quando tal não é praticável, melhorar ou igualar as características geométricas atuais. 

Nos pontos seguintes faz-se uma descrição sintética dos critérios adotados para o projeto rodoviário 

de restabelecimentos e para as rodovias associadas ao Parque de Material. 

Perfis Transversais Tipo 

De acordo com o referido atrás, os perfis transversais tipo dos restabelecimentos procuram 

respeitar as características das vias existentes correspondentes, no que diz respeito às suas 

dimensões, aos materiais que as constituem e ao tipo de dispositivos que as equipam. Nestas 

condições, faz-se em seguida um resumo das características geométricas dos restabelecimentos 

projetados nesta fase do estudo. 

 Rua Fonte dos Arrependidos e Rua Salgueiro Maia – Faixa de rodagem de 7,00 m de largura 

com duas vias de circulação de sentido oposto, ladeada por passeios de 1,50 m; 

 Rua do Rosário, Rua de Santa Rita, Rua D. Manuel II e Rua de S. Tiago – Faixa de rodagem de 

6,00 m de largura com duas vias de circulação de sentido oposto, ladeada por passeios de 

1,50 m; 

 Alameda do Monte da Virgem – Faixa de rodagem de 8,00 m de largura com duas vias de 

circulação de sentido oposto, ladeada por passeios de 3,00 m; 

 Rua Escultor Alves de Sousa – Faixa de rodagem de 7,00 m de largura com duas vias de 

circulação de sentido oposto, ladeada por passeios de 2,25 m; 

 Acesso ao PM – Faixa de rodagem de 10,00 m de largura com duas vias de circulação de 

sentido oposto, ladeada por passeios de 1,50 m; 

 Circular ao PM – Faixa de rodagem de 6,00 m de largura com duas vias de circulação de 

sentido oposto e bermas de 0,50 m. 

Nas situações em escavação, encontram-se associados aos perfis referidos sumidouros, valetas de 

plataforma ou de pé de talude, conforme o estudo de drenagem. 
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Traçado em planta 

As características geométricas adotadas para os traçados em planta foram definidas de acordo com 

as características das vias existentes e a restabelecer.  

No caso particular da Circular ao Parque de Material, as características geométricas do traçado 

foram definidas a partir das características adotadas para o traçado dos Ramais de acesso ao Parque 

de Material e dos edifícios a prever para apoio a esta infraestrutura. 

Traçado em perfil longitudinal 

A inclinação longitudinal adotada para os restabelecimentos foi condicionada pelas inclinações 

longitudinais das vias existentes, bem como pelas condicionantes laterais existentes. 

3.3.2.3 Descrição do traçado 

Considerações Gerais 

O Programa Preliminar define algumas orientações dirigidas ao projeto rodoviário em função da 

necessidade de assegurar os acessos às estações de metro e ao Parque de Material, para reposição 

de vias afetadas e para circulação interna no referido parque. 

Neste contexto inclui-se a Rua D. Manuel II, a qual proporcionará o acesso à Estação Manuel Leão e, 

em simultâneo, fará a ligação entre os dois trechos de rua com o mesmo nome. Por outro lado, a 

implantação da Estação de Vila d'Este, ao ocupar algum espaço da Rua Salgueiro Maia, obriga ao seu 

restabelecimento. 

O acesso à Estação Hospital Santos Silva será realizado através da Rua Conceição Fernandes, sem 

alteração do traçado desta. Contudo, a alteração a realizar no parque de estacionamento junto à 

estação, que terá de suportar o mesmo número de lugares que o existente, ou superior, e ficará à 

cota da rua mencionada, implica a reposição dos arruamentos adjacentes ao mesmo, a saber, a Rua 

de São Tiago e a Alameda do Monte da Virgem. 

No que diz respeito ao acesso ao Parque de Material, este será concretizado em articulação com a 

Rua Escultor Alves de Sousa, uma vez que se encontra prevista no Programa Preliminar a realização 

da entrega desta na rotunda com a Rua Salgueiro Maia. Deste modo, o acesso ao Parque de Material 

dar-se-á na extremidade mais baixa do restabelecimento da Rua Escultor Alves de Sousa, na zona de 

ligação ao existente. 

Ademais, fazem-se os restabelecimentos de ruas intersetadas ou interrompidas pelo traçado 

ferroviário, repondo-se as suas funcionalidades. 

Condicionantes 

No desenvolvimento do estudo rodoviário identificam-se diversas condicionantes que limitam as 

opções de traçado, na zona interessada ao projeto, sobre o território de Vila Nova de Gaia em 

apreço. Destes se faz seguidamente uma descrição sucinta, relevando os aspetos que maiores 

dificuldades oferecem ao desenvolvimento do traçado. 

1. Orografia – O território interessado pela Linha Amarela na sua extensão para Sul de Santo 
Ovídio impõe, pela sua natureza acidentada, variações altimétricas significativas aos 
traçados rodoviários, principalmente nas seguintes situações: 
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 Desnível acentuado entre a Rua Fonte dos Arrependidos e a Rua de Santa Rita; 

 Desnível acentuado entre a Rua de Santa Rita e a Rua Clube dos Caçadores; 

 Desnível acentuado entre a Rua Conceição Fernandes e a zona mais alta da Rua de São 
Tiago; 

 Desnível acentuado entre a Rua Conceição Fernandes e a zona mais alta da Alameda do 
Monte da Virgem; 

 Desnível acentuado entre a rotunda com a Rua Salgueiro Maia e a Rua Escultor Alves de 
Sousa, junto aos depósitos de água. 

 
2. Cotas de soleira de edifícios existentes e/ou acessos – A necessidade de respeitar cotas 

junto a edifícios e acessos ocorre em diversos casos de que se dão nota a seguir os mais 
significativos: 

 Acessos a edifícios e estacionamentos na Rua de Santa Rita; 

 Acessos a edifícios e estacionamentos na Rua do Rosário; 

 Acesso ao parque de estacionamento da Estação Hospital Santos Silva a partir da Rua de 
São Tiago; 

 Acesso ao parque de estacionamento da Estação Hospital Santos Silva a partir da 
Alameda do Monte da Virgem. 

 
3. Infraestruturas de serviços existentes – As infraestruturas físicas que se desenvolvem no 

território interessado pelo projeto podem constituir constrangimentos significativos. Para o 
efeito estes devem ser devidamente identificados e georreferenciados para serem tidos em 
conta no projeto. A sua tipologia diversificada cobre, mas não se resume, às redes que a 
seguir se indicam: 

 Transporte e distribuição de gás; 

 Transporte e distribuição de energia elétrica; 

 Transporte e distribuição de água; 

 Águas pluviais e domésticas; 

 Telecomunicações. 
 

Soluções Alternativas 

Foram desenvolvidas três soluções alternativas de traçado para o prolongamento da Linha Amarela a 

partir do Programa Preliminar. 

Os restabelecimentos rodoviários estudados procuram viabilizar cada uma das alternativas 

ferroviárias apresentadas, sendo comuns a partir da Rua de São Bartolomeu entre elas. No início do 

estudo, as diferenças que distinguem as soluções apresentadas têm reflexo nas opções de 

restabelecimento das vias interferidas, uma vez que estas não são afetadas da mesma forma. 

Incluem-se neste caso as ruas Fonte dos Arrependidos, do Rosário e de Santa Rita. O 

restabelecimento da Rua D. Manuel II, embora estando localizado numa zona de traçados distintos 

das alternativas, está relacionado com o layout da Estação Manuel Leão à superfície e, por este 

motivo, apresenta uma única solução que é compatível com aquelas. A tabela seguinte identifica os 

restabelecimentos estudados e mostra a relação entre estes e as alternativas de traçado ferroviário 

para que foram calculados. 
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EXTENSÃO (m) 

IDENTIFICAÇÃO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Rua Fonte dos Arrependidos 255 

  Rua do Rosário 159 

Rua de Santa Rita 49 

Rua D. Manuel II 130 

Rua de S. Tiago 167 

Alameda do Monte da Virgem 232 

Rua Escultor Alves de Sousa 189 

Acesso PM 52 

Circular PM 707 

Rua Salgueiro Maia 108 

Tabela 3.5 – Extensão dos restabelecimentos 

Os traçados dos restabelecimentos em planta e em perfil longitudinal encontram-se representados 

nos Desenhos n.º 017016 a n.º 017019, constantes do Volume 4 – Anexo Cartográfico, no ponto I – 

Desenhos de Projeto. 

Na tabela que se segue indicam-se as características mais relevantes do cálculo geométrico do 

traçado dos restabelecimentos rodoviários. 

IDENTIFICAÇÃO 

PLANTA PERFIL LONGITUDINAL 

RAIO MÍNIMO 
(m) 

I MÁXIMA (%) 
CURVA CONC. 
MÍNIMA (m) 

CURVA CONV. 
MÍNIMA (m) 

Rua Fonte dos Arrependidos 300 2.2% 800 1000 

Rua do Rosário 15 14.0% 200 400 

Rua de Santa Rita 25 8.5% 350 - 

Rua D. Manuel II 40 3.0% 500 500 

Rua de S. Tiago 30 10.5% 500 300 

Alameda do Monte da Virgem 30 9.2% 3000 - 

Rua Escultor Alves de Sousa 75 11.0% 2000 600 

Acesso PM - 2.5% 250 550 

Circular PM 16 1.5% 2000 3000 

Rua Salgueiro Maia 30 9.7% 400 - 

Tabela 3.6 – Resumo das principais características geométricas dos restabelecimentos 
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Rua Fonte dos Arrependidos 

O restabelecimento da Rua Fonte dos Arrependidos – antiga EN1 – surge como uma hipótese de 

intervenção proposta pela C. M. Vila Nova de Gaia para viabilizar a Alternativa 1, ao possibilitar o 

rebaixamento das cotas do existente na zona do viaduto. 

Esta solução articula-se com o restabelecimento da Rua do Rosário e a Rua de Santa Rita em função 

da cota de inserção do túnel no bairro. Se o traçado ferroviário passar inferiormente à Rua do 

Rosário, com gabarito suficiente, então não é necessário o seu restabelecimento e o da Rua de 

Santa Rita, sendo o da Rua Fonte dos Arrependidos posicionado a cotas inferiores. Neste caso, a 

rasante da Alternativa 1 teria que baixar cerca de 3,5 m o que colocaria a Estação Manuel Leão a 

uma profundidade da ordem dos 26 m. 

A solução escolhida para a Alternativa 1 colide altimetricamente com a Rua do Rosário, pelo que se 

tornou necessário o seu restabelecimento. Por outro lado, a Rua de Santa Rita também será 

restabelecida a partir da Rua do Rosário. Na solução em apreço o restabelecimento da Rua Fonte 

dos Arrependidos não é necessária visto que o gabarito sobre a rua existente é suficiente. Contudo, 

optou-se por representar, nos desenhos das soluções, o restabelecimento desta via para que seja 

percetível o efeito que sofre ao nível do perfil longitudinal para as cotas que a Alternativa 1 possui. 

Rua do Rosário 

Conforme referido anteriormente, o restabelecimento da Rua do Rosário corresponde à necessidade 

de manter o importante acesso da Rua Fonte dos Arrependidos ao Monte da Virgem, em virtude do 

traçado ferroviário da Alternativa 1 intersetar o mesmo, interrompendo-o. Atualmente, este acesso 

tem um traçado muito pobre, com pequenos raios em planta e fortes pendentes de cerca de 16 % de 

inclinação. Além disso, a rua promove a acessibilidade pedonal e rodoviária de alguns edifícios que 

a marginam. 

Neste contexto, face ao significativo desnível entre a Rua Clube dos Caçadores e a Rua Fonte dos 

Arrependidos, optou-se por executar uma solução semelhante à atual mas rebatida para norte, 

sobre a quinta que aí se localiza. As caraterísticas do traçado são similares ao atual, com a ligação à 

Rua Fonte dos Arrependidos geometrizada através de um cruzamento idêntico ao existente e uma 

reta em viés com a via referida, concordada com o trecho de reta existente prolongado da Rua 

Clube dos Caçadores por uma curva de 30 m de raio. Na figura seguinte pode observar-se a solução 

proposta para o restabelecimento da Rua do Rosário. 
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Figura 3.58 - Restabelecimentos na zona do emboquilhamento do túnel na Alternativa 1 

Em perfil longitudinal, o desnível de quase 15 m, desde a cota de 147,8 m à Rua Fonte dos 

Arrependidos até à cota de 162,5 m próximo do cruzamento com a Rua Clube dos Caçadores, é 

vencido com recurso a dois trainéis de forte pendente – 13 % e 14 % - com um plano intermédio a 

5 % para receber a Rua de Santa Rita.  

Rua de Santa Rita 

O restabelecimento da Rua de Santa Rita faz o prolongamento desta para a Rua do Rosário de forma 

a assegurar a ligação existente entre ambas. Em planta é mantido o alinhamento reto existente, o 

qual é projetado ortogonalmente para a Rua do Rosário no extradorso da curva que esta apresenta 

no local. 

O traçado da rasante limita-se a concordar o trainel existente de 8,5 % para a inclinação transversal 

da Rua do Rosário com 2,5 % por intermédio de uma curva côncava de 350 m de raio equivalente. 

Rua Dom Manuel II 

O restabelecimento da Rua Dom Manuel II tem dois objetivos fundamentais, o de dar continuidade 

aos dois impasses existentes e melhorar a mobilidade da zona e o de acesso à futura Estação Manuel 

Leão, integrando-se no projeto arquitetónico e paisagístico desta. 
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A solução implementada resume-se à forma mais simples de um alinhamento reto cuja ligação às 

duas vias existentes é estabelecido por duas curvas, ambas de 40 m de raio. Na figura seguinte faz-

se representar a geometria em planta do restabelecimento da Rua Dom Manuel II. 

 

Figura 3.59 - Restabelecimento da Rua Dom Manuel II junto à Estação Manuel Leão (Alternativa 1) 

O desnível a vencer entre as duas extremidades do restabelecimento é de apenas cerca de 0,8 m, 

pelo que o perfil longitudinal se limita a fazer a concordância dos traineis existentes através de 

duas parábolas de curvatura oposta, ambas com 500 m de raio equivalente. 

Rua de São Tiago 

A necessidade de restabelecer a Rua de São Tiago prende-se com a localização da Estação Hospital 

Santos Silva e a consequente intervenção sobre o parque de estacionamento adjacente. É o 

pressuposto de manutenção do número de lugares de estacionamento que determinou a decisão de 

projeto de prolongar o parque em ambas as direções e, em consequência, posicionar o acesso norte, 

servido por aquele arruamento, no local indicado na figura seguinte. 
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Figura 3.60 - Restabelecimento da Rua de São Tiago (Alternativa 1) 

Do ponto de vista concetual, o restabelecimento da Rua de São Tiago fará a ligação do acesso ao 

parque de estacionamento, a partir da rua existente para a Rua Conceição Fernandes, sendo 

ortogonal a esta. O local escolhido está relacionado também com a cota da plataforma ferroviária, 

uma vez que esta emerge do túnel neste ponto e passa a trincheira, ficando o trecho final do 

restabelecimento posicionado sobre o emboquilhamento do túnel. 

Conforme se pode observar da figura atrás, o traçado do restabelecimento é constituído por dois 

alinhamentos retos em planta, concordados por uma curva circular de 30 m de raio. Em perfil 

longitudinal, a ligação à Rua Conceição Fernandes é efectuada por um trainel de 0,5 % em declive, o 

qual é concordado com o trainel precedente de 10,5 % por meio de uma parábola côncava de 500 m 

de raio equivalente. A curva convexa que promove a transição altimétrica para o existente 

apresenta um valor de raio equivalente igual a 300 m. 

Alameda do Monte da Virgem 

À semelhança do restabelecimento da Rua de São Tiago, também a Alameda do Monte da Virgem é 

interferida pelo parque de estacionamento projetado. Nestas condições, a solução proposta 

enquadra-se no conjunto de restabelecimentos a realizar na zona, nomeadamente a Rua Escultor 

Alves de Sousa e o acesso ao Parque de Material. O conjunto de vias assinalado encontra-se 

representado na Figura 3.61, associada à via de circulação desse parque de manutenção ferroviária. 

Tal como o anterior, o restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem tem por função garantir o 

acesso sul do parque de estacionamento da estação, encontrando-se posicionado paralelamente a 

este para cumprir esse objetivo. A solução que melhor parece resolver o restabelecimento deste 

arruamento é a de fazer a sua entrega junto à rotunda com a Rua Salgueiro Maia, em particular 

sobre a Rua Escultor Alves de Sousa. 
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Neste contexto, o traçado do restabelecimento apresenta um alinhamento reto paralelo ao 

estacionamento e à Rua Conceição Fernandes, o qual é ligado ao existente através de uma curva 

circular de 30 m de raio. Altimetricamente, a solução é similar à da planta ao ser estabelecida a 

concordância entre o trainel do existente com um declive de 9,2 % e o proveniente da Rua Escultor 

Alves de Sousa com 2,5 %. 

Rua Escultor Alves de Sousa 

A Rua Escultor Alves de Sousa tem uma função de charneira nesta zona ao determinar as 

coordenadas de arranque, tanto planimétricas como altimétricas, dos restabelecimentos que lhe 

estão associados, nomeadamente o da Alameda do Monte da Virgem e o acesso ao Parque de 

Material. O seu restabelecimento é realizado para a rotunda, em conformidade com o Programa 

Preliminar, como se pode observar no Desenho n.º 017018, constante do Volume 4 – Anexo 

Cartográfico, ponto I – Desenhos de Projeto. 

A solução escolhida para o traçado em planta deste restabelecimento consiste em dois alinhamentos 

de reta concordados por uma curva circular de 75 m de raio, sendo o primeiro o eixo da rua 

existente e o segundo o prolongamento da linha axial da Rua Salgueiro Maia. Este último termina no 

limite exterior da rotunda. 

Em perfil longitudinal, o traçado do restabelecimento da Rua Escultor Alves de Sousa promove a 

ligação entre o existente e a rotunda, por meio de uma parábola convexa de 600 m de raio 

equivalente que estabelece a ligação entre o trainel em aclive de 11,0 % e o trainel que termina na 

rotunda de 2,5 %.  

Acesso ao Parque de Material 

O acesso ao Parque de Material de Vila d'Este é realizado por um restabelecimento de pequena 

extensão, em alinhamento reto, que permite ligar a Rua Escultor Alves de Sousa ao referido parque, 

vencendo o desnível entre ambos de cerca de 1,4 m. 

O traçado da rasante possibilita o incremento de cota a partir dos 194,1 m da Rua Escultor Alves de 

Sousa para a cota de 195,5 m da via de circulação do Parque de Material, por meio de duas curvas 

parabólicas de concordância côncava e convexa, a primeira de 250 m de raio equivalente e a 

segunda de 550 m, respetivamente. 

Circular ao Parque de Material 

O Parque de Material necessita de dispositivos de circulação interna que permita fazer operações de 

transporte, manutenção, vigilância e socorro, dentro do seu perímetro. Nestas condições, a via 

circular ao parque, colocada externamente à plataforma ferroviária, possibilita o movimento de 

veículos automóveis que permitem realizar as operações mencionadas. 

A figura que se apresenta seguidamente mostra a disposição do Parque de Material e a via de 

circulação interna, percebendo-se a relação geométrica de paralelismo entre esta e os eixos 

ferroviários exteriores. Este pressuposto determina a geometria em planta da via de circulação, 

designadamente os trechos de reta e os raios de curvatura, empregues no projeto de traçado. 
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Figura 3.61 - Restabelecimentos na zona do Parque de Material (Alternativa 1) 

Em perfil longitudinal, o traçado teve por referência a cota de 196 m do parque de manutenção e 

estacionamento ferroviário, sendo possível realizar, à cota referida, a totalidade da rasante que 

seria em trainel único, sem inclinação longitudinal. Contudo, procurou-se uma solução que 

melhorasse alguns aspetos do parque, nomeadamente: 

1. Reduzir desnível do acesso rodoviário; 

2. Facilitar drenagem superficial; 

3. Minorar aterro de grandes dimensões a poente do parque; 

4. Assegurar passagem rodoviária transversal de emergência. 

Neste contexto, a solução proposta para o alinhamento vertical da via de circulação do parque foi 

ao encontro destes objetivos, tendo-se optado por fixar pontos baixos aos km correspondentes às 

situações 1 e 3 e garantir a cota de 196 m nos locais correspondentes ao ponto 4. As inclinações 

longitudinais, relativas ao ponto 2, são as que resultam das opções tomadas em termos de fixação 

de cotas da rasante atrás indicadas, tendo sido considerado o valor mínimo de 0,5 %, com excepção 

da zona de atravessamento dos ramais ferroviários de acesso ao Parque de Material, onde a 

pendente é nula. 

Resulta da solução desenvolvida para a via de circulação do Parque de Material os seguintes valores, 

em função dos aspectos enumerados superiormente: 

1. Cota de 195,5 m no acesso rodoviário ao km 0+000; 

2. Traineis de 0,5 % a 1,5 % (excetuando 45 m a 0%); 

3. Cota de 195 m a poente do parque ao km 0+275; 

4. Cota de 196 m aos km 0+133 e 0+476 nas passagens rodoviárias transversais. 
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Rua Salgueiro Maia 

A Rua Salgueiro Maia será interferida pela localização da estação de Vila d'Este, que é uma estação 

terminal, e se encontra posicionada em alinhamento reto paralelo ao eixo da referida rua. A 

dimensão da estação implica a redução da zona verde, de forma triangular, que atualmente se 

localiza entre a Rua Salgueiro Maia e a Rua das Mimosas. Na figura que se segue, representa-se a 

zona da estação e o restabelecimento proposto para a Rua Salgueiro Maia. 

 

Figura 3.62 – Restabelecimento da Rua Salgueiro Maia na zona da Estação de Vila d'Este (Alternativa 1) 

O traçado do restabelecimento consiste na recuperação dos dois alinhamentos existentes, ao lado 

da estação e do lado norte da bifurcação, fazendo a ligação entre eles através de uma curva de raio 

mais reduzido que o existente de 30 m. 

Em perfil longitudinal a solução encontrada é similar à da planta ao ser realizada a concordância 

entre os dois traineis existentes nas extremidades, o primeiro de 3,1 % e o segundo de 9,7 %, por 

meio de uma parábola de 400 m de raio equivalente. 

3.3.2.4 Terraplenagens 

Decapagem 

A zona em estudo é essencialmente urbana, pelo que nesta fase do estudo não se considerou 

decapagem para efeitos de medição. Na fase seguinte do estudo, em função dos resultados da 

companha de prospeção geotécnica, será avaliada qual a espessura média de terra vegetal a 

considerar no desenvolvimento do estudo. 

Escavação 

Tendo em conta o comportamento geotécnico dos terrenos da área em estudo, e tendo em 

consideração outros aspetos importantes, nomeadamente os relacionados com a ocupação e o 

enquadramento estético e paisagístico geral, considera-se adequada a adopção de geometrias com 

relação V/H=1/1. 
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As geometrias adotadas não deixam antever problemas relevantes em termos da estabilidade dos 

taludes. Ainda assim, deverão ser aferidas na etapa seguinte de estudo, em função de eventuais 

acertos da diretriz/rasante e dos resultados dos estudos geológico-geotécnicos. 

Aterro 

As características geomorfológicas e de ocupação da área em estudo obrigam a que o traçado tenha 

uma considerável extensão em Viaduto e em Túnel. Os aterros têm assim um desenvolvimento 

pouco expressivo e cotas de trabalho reduzidas, com alturas quase sempre inferiores à dezena de 

metros. 

Os materiais selecionados a obter na escavação dos trechos graníticos do túnel apresentam 

características adequadas para reutilização em aterro. 

Atendendo às características destes materiais, admite-se como adequada a adoção de geometrias 

com relação de V/H=2/3. Esta geometria facultará condições mais favoráveis para a fixação do 

revestimento vegetal dos taludes, contribuindo assim para uma melhor integração paisagística e 

para a minimização das incidências ambientais. Esta inclinação representa, ainda, um compromisso 

entre a necessidade de assegurar o bom comportamento mecânico dos aterros e o imperativo de 

otimizar o balanço escavação/aterro. 

Movimentação de terras 

Na tabela seguinte apresenta-se o balanço da movimentação de terras, de cada um dos 

restabelecimentos estudados. 

 

DESIGNAÇÃO 
ESCAVAÇÃO  

(m³) 
ATERRO  

(m³) 
BALANÇO 

(m³) 
MOVIMENTO DE 
TERRAS (m³) 

A
lt

. 
1
 Rua Fonte dos Arrependidos 1 483 7 966 -6 484 9 449 

Rua do Rosário 8 171 1 194 6 977 9 365 

Rua de Santa Rita 286 177 109 463 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
s 

1
, 

2
 e

 3
 

Rua D. Manuel II 304 1 358 -1 054 1 661 

Rua de S. Tiago 2 708 0 2 708 2 708 

Alameda do Monte da Virgem 599 2 233 -1 634 2 832 

Rua Escultor Alves de Sousa 565 682 -118 1 247 

Acesso PM 74 214 -140 287 

Circular PM* 17 885 17 046 839 34 931 

Rua Salgueiro Maia 492 2 490 493 

 

Total Alternativa 1*: 14 681 13 825 855 28 506 

 

Total Alternativas 2 e 3*: 4 741 4 488 253 9 229 

 

* Os volumes relativos à Circular do Parque de Material não estão incluídos nos volumes totais porque foram englobados 
nos volumes do Parque de Material 

Tabela 3.7 – Resumo de movimentação de terras 
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Pavimentação 

Para os pavimentos prevê-se uma estrutura constituída por uma camada de desgaste em betão 

betuminoso (AC14 surf 35/50 BB) com 0,05 m de espessura, uma camada de regularização em betão 

betuminoso (AC14 reg 35/50 BBs) com 0,06 m de espessura assente em camada de base em 

agregado britado de granulometria extensa (0/31,5 mm) com 0,20 m de espessura e camada de sub-

base em agregado britado de granulometria extensa (0/31.5 mm) com 0,20 m de espessura. 

A rega de impregnação a realizar sobre a camada de base em AGBE, será feita com emulsão 

betuminosa de rotura lenta do tipo C50BF4 (EC1), a uma taxa não inferior a 1,0 kg/m2. 

A rega de colagem a realizar entre as camadas betuminosas, será executada com emulsão 

betuminosa de rotura rápida do tipo C60B3 (ECR-1), aplicada à taxa de 0,5 kg/m2. 

Os passeios serão pavimentados com cubos de granito, tipo calçada à portuguesa, ou equivalente, 

assentes sobre uma camada de areia, com 0,07 m de espessura e uma camada de agregado britado 

de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura. 

3.3.3 Drenagem 

3.3.3.1 Drenagem Pluvial 

Estação subterrânea Manuel Leão 

A recolha dos caudais pluviais que afluam à Estação será efetuada por grelhas instaladas no 

pavimento junto às escadas de acesso à mesma, ou por pontos de recolha por baixo das grelhas de 

ventilação. 

Os caudais provenientes da ativação do sistema de extinção de incêndios serão recolhidos por 

caleiras instaladas junto às paredes periféricas do átrio da estação e do cais. 

Devido às características dos vários compartimentos, serão também previstos ralos de pavimento ou 

grelhas, nos patamares, no topo e na base das escadas, poços das escadas mecânicas, salas dos 

ventiladores. 

Após a recolha dos caudais, os mesmos são conduzidos graviticamente por tubos de queda, a caixas 

de visita e por sua vez por coletores até ao sistema de drenagem de águas pluviais do túnel, sendo a 

evacuação daí para a frente efetuada também graviticamente. 

No entanto poderá ser necessário prever um sistema de bombagem para eventual evacuação de 

águas afluentes a níveis mais baixos que a rede do túnel.  

Através de rampas de acesso à estação, poderão afluir caudais provenientes da precipitação ou de 

eventual acionamento da rede de extinção de incêndios, que serão recolhidos através de caleiras 

transversais, a instalar no final de cada uma das rampas. Estas caleiras estão ligadas, também à 

rede de tubagem enterrada anteriormente referida. 

Estações à superfície – Hospital Santos Silva e Vila D’Este 

Os caudais da rede de drenagem residual pluvial serão evacuados para o sistema de drenagem de 

águas pluviais da rede pública. 
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A rede de drenagem de águas pluviais tem como objetivo conduzir os caudais desta natureza 

recolhidos ao nível da cobertura do edifício e do átrio da estação. 

O caudal pluvial da cobertura será recolhido e conduzido por tubos de queda até ao nível do 

pavimento do átrio da estação. Aí será encaminhado, através de uma rede de coletores enterrados 

interligados por câmaras de inspeção, para a câmara de ramal de ligação, e desta para o coletor da 

rede pública de águas pluviais. 

Poço de ventilação e emergência 

As águas pluviais afluentes ao poço de ventilação serão recolhidas por caleiras circulares, pré-

fabricadas, com grelha e encaminhadas/evacuadas por meio de um sistema de coletores e caixas de 

visita, graviticamente, até à rede pública existente no local. Caso tal não seja possível será 

calculado um sistema de bombagem. 

Parque de Material 

No parque de material terá que ser prevista a drenagem da zona de lavagens dos comboios, através 

de caleiras com grelha que farão a recolha das águas e as encaminharão através de um sistema de 

caixas de visita e coletores até uma câmara de separação de hidrocarbonetos.  

Nos edifícios previstos, será feita a recolha e condução do caudal pluvial da cobertura por tubos de 

queda até ao nível do pavimento. Aí será encaminhado, através de uma rede de coletores 

enterrados interligados por caixas de visita, até ao coletor da rede pública de águas pluviais mais 

próximo. 

Bases de cálculo e dimensionamento 

Caudais de cálculo 

A avaliação dos caudais pluviais afluentes às valetas, drenos e coletores será efetuada de acordo 

com o método Racional para cálculo dos caudais de dimensionamento: 

  Q = C  I  A /3.6 

Em que: 

Q - caudal de cálculo (m³/s) 

C - coeficiente de escoamento 

I - intensidade de precipitação (mm/h) 

A - área da bacia que contribui para o escoamento numa dada Secção (km²). 

Coeficiente de Escoamento 

Este parâmetro é calculado, para cada uma das zonas em estudo, tendo em conta a relação entre a 

precipitação útil, isto é, aquela que dá origem ao escoamento na rede e a precipitação efetiva, ou 

seja, aquela que cai na bacia. 

Desta forma o coeficiente de escoamento vem assim expresso em função do grau de 

impermeabilização da bacia, da natureza e declive médio do terreno.  
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Intensidade de Precipitação 

A intensidade de precipitação para a determinação dos caudais, será calculada com base em dados 

das tabelas de divisão das regiões pluviométricas, anexo IX do Projeto do novo Regulamento, em 

que a expressão é a seguinte: 

  I = a tb 

Em que: 

I - intensidade de precipitação 

t - duração da chuvada de cálculo 

a,b - parâmetros correspondentes à situação de cálculo 

Atendendo às características da zona em estudo, considerar-se-á o tempo de concentração da 

bacia, 10 minutos para um período de retorno de uma vez em 10 anos. 

Desta forma, para este projeto a intensidade de precipitação obtida é de 120,14 mm/h. 

Materiais 

Serão utilizados os seguintes materiais na rede de drenagem pluvial: 

 Tubagem em polietileno de alta densidade para a classe de pressão mínima de 0,6 Mpa, em 
toda a extensão da rede em funcionamento gravítico encastrada na estrutura de betão, 
nomeadamente nos pavimentos. 

 Coletores em betão armado. 

 Caleiras, constituídas por canais em betão com inclinação incorporada ou não e por grelhas 
em ferro fundido equipadas com sistema de fixação por cavilhas. 

 Caixas de visita em anéis pré-fabricados em betão com cobertura tronco-cónica assimétrica 
e tampas em ferro fundido D400. 

As tampas serão circulares, em ferro fundido da classe mínima de D400, tendo inscrito de 

modo indelével as siglas do Município. 

 As caixas a instalar nos acessos e átrio terão tampas com aros à vista de Secção quadrada, e 
um acabamento superficial igual ao do pavimento onde serão inseridas. 

 As caixas a instalar no sub-cais terão tampas em betão. Todas elas serão dotadas de uma 
câmara de decantação de 0,20m. 

 As caixas a instalar no sub-cais antes da estação elevatória será em depósito em PVC selado 
idêntico aos sistemas existentes na rede da Metro do Porto. 

3.3.3.2 Bombagem 

O presente projeto poderá prever os seguintes tipos de Bombagem 

 Bombagem de águas pluviais 

 Bombagem de águas residuais  

 Bombagem para caudais de combate a incêndio (ver 10.a.2)  

Por outro lado, os potenciais locais onde essas bombagens podem ocorrer são: 

 Estação subterrânea Manuel Leão (residual, de incêndio e eventualmente pluvial)  

 Poço de ventilação e emergência (eventualmente pluvial) 

 Parque de Material de Vila d’Este (na Máquina de lavar- sistema de reciclagem)  
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No entanto, o Traçado ferroviário, nomeadamente na zona em túnel, tem uma única pendente por 

vezes com grande inclinação (6,5 %), o que antevê eventual dispensa de sistema de bombagem, 

quer no túnel, quer mesmo na estação e no Poço de Ventilação e Emergência, situação que será 

avaliada em fase de Projeto de Execução. 

3.3.4 Catenária 

3.3.4.1 Características do Sistema de Catenária 

Antes da seleção da tipologia de catenária projetada, foi elaborado um relatório “Análise dos tipos 

de catenária para o Projeto de Electrificação do Prolongamento da Linha D Amarela Metro do 

Porto” com o objetivo de fazer uma proposta para a seleção do tipo de catenária. 

As diferentes características da catenária convencional e flexível e as vantagens e desvantagens que 

cada tipo de sistema apresenta foram analisadas, do ponto de vista técnico, económico e 

operacional. 

Finalmente foi proposto, a fim de homogeneizar a instalação de eletrificação da extensão da linha, 

utilizar a catenária flexível em todas as secções do trajeto. 

Características do Sistema de Catenária Linha D Existente 

O sistema de catenária atualmente instalado na linha D existente difere em:   

 Traçado Subterrâneo: Catenária tipo B. Flexível para instalação em túneis.  

 Traçado em Superfície: Catenária tipo D. Instalação Urbana.   

Catenária tipo B. Flexível para instalação em túnel  

Essa tipologia corresponde à catenária instalada na zona subterrânea que inclui a secção das 

estações do Pólo Universitário até alguns metros além da estação de São Bento. 

A catenária é de tipologia flexível e é composta por:  

 1 cabo de suporte condutor entrançado em cobre de 155 mm2 com amarração fixa 

 2 fios de contacto em cobre 2x155 mm2 com amarração compensada 

 

Figura 3.63 – Detalhe catenária tipo B no túnel 
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Catenária tipo D. Instalação Urbana em superfície 

É a catenária utilizada em zonas à superfície; e é composta por 2 fios de contacto em cobre 

2x150 mm2 com amarração fixa.  

 

Figura 3.64 – Detalhe catenária tipo D urbana na superfície 

Características do Sistema da Catenária a Instalar no Prolongamento 

O sistema de catenária a ser instalado, do ponto de vista elétrico, será exatamente o mesmo em 

toda a secção de extensão da linha D, com exceção do sistema correspondente ao Parque de 

Material. 

Não obstante, a configuração dos elementos que sustentam a catenária pode ser diferente, 

dependendo dos critérios de desenho em túnel, viaduto ou trincheira.  

Do ponto de vista elétrico, o sistema de catenária a ser instalado na via corrente será do tipo B, 

composto de: 

 1 cabo de suporte condutor entrançado em cobre de 155 mm2 com amarração fixa 

 2 fios de contacto em cobre 2x155 mm2 com amarração compensada 

Como principais características, a linha contempla o uso de: 

 Postes: tipo HEA ou poligonal 

 Suspensões em túnel: tipo Viga HEA 

 Equipamento tensor  

 Comprimento máximo de cantão: 1400 m 

 Vão máximo: 58 metros 

 Pêndulos de bronze  
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Figura 3.65 – Detalhe composição mísula tipo tubular 

Para as vias secundárias na zona do Parque de Material a configuração de catenária será composta 

por 2 fios de contacto em cobre 2x150 mm2 com amarração fixa.  

Nesta área, os seguintes critérios de projeto são considerados: 

 Postes: tipo HEA 

 Consolas com isolamento duplo ou cinta isolada 

 Equipamento tensor 

 Vão máximo: 25 metros 

  

Figura 3.66 – Detalhe consolas tipo Parque de Manutenção 

Para ambos os sistemas de catenária são estabelecidos os seguintes critérios para a altura do fio de 

contacto acima do plano de rolamento:  

 Em via partilhada: 5,60 m na consola, com uma altura mínima de 5,20 m 
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 Em túnel: 3,80 m nos fios de contacto 

 Em via confinada: 5,20 m sobre a altura nominal do fio de contacto  

 Na passagem de nível: 5,40 m nos fios de contacto 

A alimentação do sistema será a 750 V dc. de acordo com a norma EN50163, e são estabelecidos os 

seguintes níveis de tensão: 

Un Umín1 Umáx1 Umax2 

750 V dc 500 V dc 900 V dc 1000 V dc 

 

3.3.4.2 Características do Equipamento de Tração 

A alimentação dos sistemas de catenária acima descritos será fornecida pelas Subestações de Tração 

Eléctrica, SET's.  

As subestações de tração eléctrica propostas para o projeto de expansão são duas e a sua 

localização é a seguinte:  

 P.k. 0+875 SET Manuel Leão 

 P.k. 2+350 SET PM 

A tensão nominal da catenária desde as proteções dos feeders será de 750 V.  

Todos os equipamentos correspondentes à transformação e retificação da energia serão alojados 

nestas subestações de tração elétrica, para fornecer a potência necessária aos veículos da linha.  

A subestação SET Manuel Leão, localizada nas proximidades da estação com o mesmo nome, terá 

uma configuração subterrânea. Enquanto a subestação SET PM estará localizada à superfície dentro 

do Parque de Material.  

Em relação à potência instalada, ambas as subestações de tração eléctrica terão dois grupos de 

tração transformador + retificador capazes de fornecer 1500 kW de forma contínua.  

Ao lidar com transformadores de tração, as sobrecargas cíclicas também devem ser contadas.  

As principais características destas subestações são: 

TRANSFORMADOR DE TRAÇÃO 

Relação de transformação 15000/622 V 

Potência 1620 kVA 

RECTIFICADOR 

Tensão nominal lado corrente alternada 622 Vca 

Potência 1500 kW 

Tensão nominal lado corrente contínua 750 Vcc 
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Figura 3.67 – Detalhe do interior de uma subestação de tração (instalação semelhante) 

3.3.5 Iluminação 

3.3.5.1 Estação Manuel Leão 

Iluminação normal 

Os critérios a utilizar para reger os estudos de iluminação nas zonas públicas e nas zonas técnicas da 

estação subterrânea serão suportados por normas internas do Metro do Porto que cumprem também 

as normas e recomendações internacionais da CIE “Commission Internationale de l’Eclairage”, que é 

a entidade reguladora de normas de iluminação para a Europa.  

A solução luminotécnica das zonas públicas da Estação, será desenvolvida com recurso à utilização 

da tecnologia Led, podendo pontualmente utilizar-se lâmpadas fluorescentes de alta eficiência, 

equipadas com balastros electrónicos. Nas zonas técnicas, a iluminação será assegurada por 

aparelhos equipados com lâmpadas fluorescentes, do tipo industrial, podendo, no entanto, estudar-

se soluções com a utilização de led’s.  

A temperatura de cor a utilizar nas instalações deverá de 4000 K (branco neutro), podendo 

pontualmente, e de acordo com opções da arquitetura, em iluminação ornamental, recorrer-se a 

outras temperaturas. 

Na zona do cais, utilizar-se-á uma estrutura tubular modelar de muito fácil instalação e 

manutenção, de dimensão transversal considerável (320x270 mm) em alumínio, que integra 

aparelhos de iluminação para a iluminação geral, aparelhos de iluminação para a iluminação de 

emergência/segurança, caminhos de cabos, altifalantes para o sistema de sonorização, câmaras de 

CITV e detetores do sistema de deteção de incêndios. Poderá, também, se necessário, suportar 

iluminação decorativa.  

Esta estrutura é uma estrutura rígida e robusta que pode suportar ações de vandalismo moderado e 

uma carga máxima de 100 kg em qualquer ponto. Os suportes de fixação ou suspensão desta 

estrutura podem ter um espaçamento até 6 m e podem ser rígidos ou flexíveis por cabo de aço.  

O controlo e comando dos aparelhos de iluminação normal das zonas públicas será conseguido 

automaticamente, através de um sistema centralizado (Sistema de Telecomando e Gestão Técnica - 

SCADA), composto por uma rede de autómatos distribuídos pelos quadros elétricos. 
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O comando da iluminação das áreas técnicas será local, por interruptores, comutadores de lustre e 

comutadores de escada. 

Os níveis luminosos a considerar no cálculo luminotécnico dos espaços, serão da seguinte ordem de 

grandeza: 

Átrios ....................................................... 200/250 lux 

Cais de passageiros ...................................... 250/300 lux 

Corredores e Acessos .................................... 250/300 lux 

Salas Técnicas ............................................ 250/300 lux 

Arrecadações/Armazéns/Sanitários .................. 150 lux 

Outras zonas técnicas de apoio ....................... 150/200 lux 

Iluminação de segurança/ emergência .............. 10/15 lux 

O projeto de iluminação normal do interior da Estação deverá ter, também, como base outros 

parâmetros, nomeadamente, utilização de aparelhos de iluminação adequados à arquitetura de 

interiores e obtenção de uma distribuição que permita uma visibilidade correta e uma “leitura” 

harmoniosa dos tetos, integrada com outras instalações ou sistemas. 

Iluminação de emergência 

Serão considerados os seguintes tipos de iluminação de emergência: 

 Iluminação de Emergência ambiente; 

 Iluminação de Segurança, para encaminhamento de saída (blocos autónomos). 

Iluminação de emergência ambiente 

A Iluminação de Emergência terá por função, em caso de falha de energia normal, assegurar um 

nível luminoso de segurança, que evite o pânico e possibilite a evacuação da Estação. 

Esta iluminação será constituída por aparelhos de iluminação normal com kit’s de emergência com 

autonomia mínima de 2 horas. Poderá, em alternativa, ser considerado um sistema de baterias 

centralizado, podendo este ser alimentado da rede socorrida pelo gerador de emergência. 

Iluminação de segurança 

A iluminação de segurança, para encaminhamento de saída terá por função, em caso de falha de 

energia normal, assegurar um nível luminoso de segurança, que possibilite o encaminhamento das 

pessoas para as saídas normais e de emergência quando for o caso. 

Esta iluminação é constituída por aparelhos de iluminação do tipo dos blocos autónomos, com 

autonomia mínima de 90 minutos, alimentados a partir da energia normal e com telecomando e 

controlo de manutenção centralizado. 

Deverão ser considerados os pictogramas de acordo com a legislação em vigor. A iluminação de 

encaminhamento de saídas das zonas públicas será definida pela sinalética do MP. 
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Tomadas e alimentações diversas 

Nas zonas técnicas será prevista a instalação de tomadas monofásicas de 16 A (2P+T) e trifásicas de 

32 A (3P+N+T).  

Nos espaços públicos as tomadas serão instaladas em nichos com porta. No nicho serão instaladas, 

uma tomada monofásica e uma tomada trifásica de 32 A (3P+N+T), alimentadas por circuitos 

distintos. 

Será, também, prevista a instalação em cada cais de 3 caixas (nas extremidades e na zona central) 

equipadas com 2 tomadas monofásicas para montagem saliente, 16 A, com IP 55 e IK 07.  

Serão considerados circuitos independentes para a alimentação dos diversos equipamentos a instalar 

na estação, nomeadamente, máquinas automáticas de venda de bilhetes, validadores, grades de 

encerramento da estação, MUPIS, equipamentos Metro TV, sinalética MP, tottems e pórticos, caixas 

multibanco. Outros equipamentos, nomeadamente, eletrobombas, escadas mecânicas, elevadores, 

ventilação e, telecomunicações, serão alimentados por quadros elétricos próprios. 

Para todas as instalações sanitárias poderá ser considerada a instalação elétrica para secadores de 

mão. 

3.3.5.2 Estações de Superfície - Hospital Santos Silva e Vila d’Este 

Iluminação normal 

A solução para iluminar o cais nestas estações, poderá assegurada pela colocação de aparelhos de 

iluminação no topo dos postes de catenária que o ladeiam, ou outra solução de acordo com o 

projeto de arquitetura. Em qualquer das soluções será assegurada por aparelhos equipados com 

recurso à tecnologia led, com temperatura de cor de 4000 K (branco neutro). 

Iluminação de emergência 

Não se considera a instalação de qualquer tipo de iluminação de Emergência ou de Segurança.  

3.3.5.3 Troços - Estação Santo Ovídio – Estação Manuel Leão, Estação Manuel Leão – Estação 

Hospital Santos Silva, e Estação Hospital Santos Silva – Estação Vila d’Este 

Iluminação normal 

Os aparelhos de iluminação a instalar no túnel e nas zonas em trincheira, serão do tipo industrial, 

estanques. Nestes, os aparelhos serão montados nas paredes laterais, distanciadas de +/- 20 m, 

podendo nas entradas dos túneis a distância entre aparelhos ser menor, +/- 10 m. Os aparelhos 

colocados nas paredes serão apoiados em ferragens apropriadas, com inclinação de 45º, 

galvanizadas a quente. Prevê-se a ligação dos aparelhos de iluminação através de sistema de ficha 

macho/fêmea tipo “plug-in”. 

Nos troços à superfície, a iluminação será assegurada pela colocação de aparelhos de iluminação no 

topo dos postes de catenária que o ladeiam.  

Em qualquer das soluções será assegurada por aparelhos equipados com recurso à tecnologia led, 

com temperatura de cor de 4000 K (branco neutro).   
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Iluminação de emergência 

Nos troços será instalada iluminação de emergência/ segurança, que terá por função, em caso de 

falha da rede normal, assegurar um nível luminoso de segurança, que evite o pânico e possibilite a 

evacuação, com o encaminhamento das pessoas para as saídas normais e de emergência.  

Esta iluminação será constituída por aparelhos do tipo bloco autónomos, não permanentes, 

estanques, com autonomia para 3 horas, alimentados a partir da energia normal.  

3.3.5.4 Parque de Material 

Iluminação normal 

A iluminação será assegurada por aparelhos equipados com lâmpadas fluorescentes, do tipo 

industrial, podendo, no entanto, estudar-se soluções com a utilização de led’s. A temperatura de 

cor a utilizar nas instalações deverá ser de 4000 K (branco neutro).  

No exterior prevê-se a instalação de iluminação geral e, também, iluminação ao longo dos limites 

do parque, por razões de segurança. As opções serão estudadas com cuidado, de forma a precaver 

possível poluição luminosa, que ponha em causa a “visibilidade” do Observatório Astronómico. 

Os níveis luminosos a considerar no cálculo luminotécnico dos espaços, serão da seguinte ordem de 

grandeza: 

Arrecadações/Armazéns/Sanitários .................. 150 lux 

Zonas técnicas  ........................................... 150/200 lux 

Iluminação de segurança/ emergência .............. 10/15 lux 

Iluminação de emergência 

A iluminação de segurança para encaminhamento de saída terá por função, em caso de falha de 

energia normal, assegurar um nível luminoso de segurança, que possibilite o encaminhamento das 

pessoas para as saídas em cada edifício.  

Esta iluminação é constituída por aparelhos de iluminação do tipo dos blocos autónomos, com 

autonomia mínima de 60 minutos, alimentados a partir da energia normal.  

Deverão ser considerados os pictogramas de acordo com a legislação em vigor.  

3.3.6 Ocupações Temporárias  

3.3.6.1 Áreas de Estaleiro/Frentes de Obra 

Princípios gerais de execução dos trabalhos 

A concretização deste tipo de obras de infraestruturas de transportes em metropolitanos e que 

compõem o empreendimento, de acordo com um conjunto de atividades fundamentais poderá ser 

escalonada 3 fases: 

- Fase 1 – Implantação, desvio de serviços afetados e montagem de estaleiros; 

- Fase 2 – Execução das obras de construção civil; 
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- Fase 3 – Fornecimento e montagem dos sistemas (Via, Subestações, catenária, sinalização, 

etc.);  

- Fase 4 – Desmontagem de estaleiros e reposição da superfície.  

Fase 1: A abertura dos estaleiros necessários e o início dos trabalhos de construção civil é 

condicionada pela realização de trabalhos preparatórios, nomeadamente devidos: 

- ao desvio prévio do trânsito das zonas a afetar aos trabalhos em superfície e garantir que o 

fluxo rodoviário na envolvente desses trabalhos se efetue com alguma fluidez e segurança, 

especialmente aos serviços de emergência e bombeiros; 

- às redes dos concessionários situadas em subsolo (saneamento, água, eletricidade, gás, 

telecomunicações, etc.); 

- a garantir a acessibilidade das pessoas aos edifícios, às lojas comerciais e outros 

equipamentos públicos confinantes com as obras; 

- à delimitação da área a ocupar pelo estaleiro, incluindo instalações e equipamentos e 

vedação desse espaço. 

Nesta fase de avaliação das condições de estaleiro para a obra superficial, para o acesso à obra 

subterrânea, para o aprovisionamento dos materiais, para instalação de equipamentos e outras 

ferramentas, para os resíduos e também para as instalações de escritório, a experiência de 

trabalhos em meio urbano refere a seguinte ordem de grandezas mínimas para as áreas a ocupar, 

somente para as obras consideradas “locais”: 

- 500 m2 para os postos de ventilação; 

- 5 000 m2 para uma estação. 

Para as obras consideradas em linha, como sejam as trincheiras abertas ao longo de um traçado, as 

áreas de estaleiro são normalmente estabelecidas no corredor definido para a implantação da obra, 

ocorrendo localmente zonas a disponibilizar para parquear equipamentos e materiais. Esta escolha 

reside essencialmente numa opção entre a extensão da trincheira, espaços com áreas adequadas e 

disponíveis e de planeamento da própria obra. 

Fase 2: Os primeiros trabalhos de construção consistem em realizar as atividades referentes a: 

- trincheiras e emboquilhamentos dos túneis; 

- túneis; 

- estações, e; 

- postos e poços de ventilação. 

Fase 3: Fornecimento e montagem dos equipamentos ferroviários necessários à circulação dos 

veículos, instalação de via (carris, travessas, aparelhos de via, etc.) 

Fase 4: Desmontagem dos estaleiros e reposição da superfície conforme projeto de arranjos 

exteriores aprovado.  
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Nos sub-capítulos que se seguem analisar-se-ão as condições “locais” afetas a cada obra do 

empreendimento, viaduto, túnel, posto de ventilação, estações, traçado em trincheira e Parque de 

Material na avaliação das áreas e acessos disponíveis para a concretização das obras. 

Definição dos estaleiros 

Viaduto e Via de resguardo em Santo Ovídio 

O processo construtivo considerado a nível de Estudo Prévio para a montagem da superestrutura em 

treliça metálica é o lançamento incremental, válido para as 3 alternativas de traçado. Este foi aliás 

uma das condicionantes principais a ditar esta tipologia de tabuleiro e as suas características 

geométricas. A montagem das estruturas metálicas com apoio de gruas móveis a partir do solo é 

igualmente uma solução viável, embora com grande impacto devido à elevada capacidade que é 

necessária para as gruas. 

O lançamento incremental é pois uma solução particularmente adequada ao Viaduto de Santo 

Ovídio, com vãos de 86,8 metros no atravessamento dos ramos de acesso à Autoestrada e 62,0 a 

74,4 metros sobre a Quinta do Cisne, e que permite estabelecer um prazo de 18 meses para a 

execução da obra, dada a grande quantidade de estrutura metálica que é possível fabricar em 

oficina. O Lançamento incremental a partir da extremidade Norte do Viaduto, no alinhamento da 

Estação de Santo Ovídio é, à partida, aquele que minimiza o impacto do processo construtivo, quer 

na Rede Viária, quer na Quinta do Cisne. 

O estaleiro de montagem, soldadura e lançamento poderá ser implantado na extensão da atual 

Estação de Santo Ovídio, mais concretamente na entrevia dos ramos principais que atravessam 

inferiormente a Rotunda de Santo Ovídio. Poderá eventualmente ser necessário prever o 

condicionamento de tráfego das faixas de acesso ao túnel da Rotunda de Santo Ovídio, como se 

mostra esquematicamente na figura seguinte. O acesso privilegiado à Autoestrada A1 e a largura 

disponível nos ramais de acesso permitem privilegiar o fabrico em oficina e o transporte para obra 

de elementos metálicos pré-fabricados de grandes dimensões. 

 

Figura 3.68 - Viaduto e via de resguardo 

Túnel e estação subterrânea (Manuel Leão) 

Segundo o modelo global de construção para o túnel, são consideradas 4 frentes de ataque à 

escavação do túnel em simultâneo, estabelecidas nos seguintes locais: 1 frente junto ao viaduto, 2 

frentes no Poço de Ventilação e Emergência e 1 frente na zona de trincheira junto ao hospital. 
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Considera-se também a frente decorrente dos trabalhos de escavação do poço e das galerias do cais 

da Estação Manuel Leão. 

Frente junto ao viaduto 

A área de estaleiro a afetar a estas frentes de trabalho terá de servir duas empreitadas distintas, a 

empreitada de abertura de trincheira para secção de túnel a céu-aberto e túnel mineiro, e, ao 

mesmo tempo, por razões de continuidade da obra, a empreitada do viaduto. 

As superfícies disponíveis identificadas para as 3 alternativas de traçado em confronto encontram-se 

afetas às edificações existentes na envolvente, pelo que o local e o valor das áreas afetadas 

deverão ser entendidos, nesta fase, como propostas possíveis para a concretização da empreitada. 

Estas superfícies definidas de modo grosseiro, em fase seguinte da evolução dos estudos poderão ser 

otimizadas de forma a reduzir os impactes sobre a envolvente e, eventualmente exigir que se 

proceda a ajustamentos no traçado por forma a minimizar interferências com património edificado 

e/ou circulações viárias na zona. 

- Alternativa 1 

O traçado designado por Alternativa 1 desenvolve-se de modo quase perpendicular à Rua Fonte dos 

Arrependidos, a qual atravessa em viaduto, e interceta também a Rua do Rosário e a Rua de Santa 

Rita, sendo sob esta que atravessará em túnel mineiro. O emboquilhamento está previsto no limite 

da propriedade contígua à Rua de Santa Rita, contudo deverá ser ajustado na sua localização 

precisa. Este traçado foi estabelecido quase de forma perpendicular ao alinhamento desta rua, 

perto do muro norte que a delimita. Na zona em trincheira, para a qual se considera a construção 

parcial do túnel a céu aberto, para acessos temporários durante a construção/escavação, exige que 

estes sejam estabelecidos de modo paralelo ao traçado da via, com a largura mínima de 3 m a partir 

do limite do corredor definido para o túnel, quer para a passagem de equipamentos de escavação, 

quer para o controlo de segurança da própria obra durante a sua execução. 

  

Figura 3.69 – Local do traçado (à esquerda) e zonas afetas à obra (à direita) da Alternativa 1 (Google Earth) 

Da análise das condições de superfície poderá vir a ser necessária a ocupação temporária do espaço 

definido pela interceção da rua de Santa Rita com a Rua do Rosário com desvio das circulações 

viárias para permitir o emboquilhamento do túnel mineiro. Caso se verifique a necessidade de 

ocupação deste espaço de forma temporária, o mesmo poderá ser restituído à circulação viária após 

a construção de uma estrutura tipo passagem superior, que permita que as circulações sejam 

repostas e, ao mesmo tempo, que a escavação dos túneis se realize sob elas (ver figura seguinte). 
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3,63 

 

Figura 3.70 – Traçado (à esquerda) e Estaleiro (à direita) da Alternativa 1 

A fração da área de estaleiro que se manterá afeta à obra durante toda a fase de construção 

encontra-se localizada na zona ajardinada da edificação da Rua de Santa Rita Nº 58, e permitirá a 

entrada e saída de equipamentos de trabalho e de materiais.  

Para acessos, prevê-se que estes sejam materializados no cruzamento da Rua Santa Rita com a Rua 

do Rosário – acesso 1 e na Rua do Rosário – acesso 2. O acesso 1 só será aberto na hipótese de 

ocupação da via pública e será mantido enquanto aí se realizarem trabalhos.  

As áreas estimadas são de cerca de 1 100 m2 para o estaleiro de ocupação do espaço ajardinado e de 

cerca de 600 m2 para a ocupação da via pública (cerca de 1 700 m2 no total). 

- Alternativa 2 

O traçado designado por Alternativa 2 desenvolve-se de forma a intercetar em superfície a Rua 

Fonte dos Arrependidos, a qual atravessa em viaduto, entrando em trincheira no espaço dos jardins 

da edificação n.º 58 da Rua de Santa Rita, sendo na zona que se identifica como garagens, junto ao 

cotovelo da rua, que se localizará o emboquilhamento para a escavação do túnel mineiro. Contudo, 

esta solução deverá ser avaliada e ajustada na sua posição final mediante levantamentos de 

pormenor da zona afetada. 

Este traçado, estabelecido quase de forma perpendicular ao alinhamento da Rua Fonte dos 

Arrependidos, desenvolve-se em túnel de forma quase paralela à Rua de Santa Rita e sob ela. 

Na zona em trincheira, para a qual se considera a construção parcial do túnel a céu aberto, será em 

toda a sua extensão materializada no interior da zona ajardinada da citada edificação. Para efeitos 

de estaleiro e respetivos acessos temporários durante a construção/escavação, parte da área do 

jardim deverá ser afetada a esta atividade, exigindo mesmo que parte da habitação/anexo referido 

como garagem seja demolida. 
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Figura 3.71 - Local do traçado (à esquerda) e zonas afetas à obra (à direita) da Alternativa 2 (Google Earth) 

Da análise das condições de superfície verifica-se que estas vão exigir que o emboquilhamento 

efetivo do túnel mineiro, isto é, a transição da zona de trincheira para o túnel, se realize muito 

próximo do local onde se encontra implantada a parte da vivenda que constitui a garagem, nos 

limites da Rua de Santa Rita. 

Como se referiu, este ponto deverá ser ajustado na sua posição final face a levantamento de 

pormenor local, na opção de seleção desta alternativa.  

 

3,63 

 

Figura 3.72 – Traçado (à esquerda) e Estaleiro (à direita) da Alternativa 2 

Para acessos, prevê-se que estes sejam materializados na Rua do Rosário próximos do cruzamento 

com a Rua Fonte dos Arrependidos – acesso 1, e na Rua de Santa Rita no local onde forma cotovelo – 

acesso 2. 

As áreas estimadas são de cerca de 2 100 m2 de ocupação temporária com estaleiro. 

- Alternativa 3 

O traçado designado por Alternativa 3, como os anteriores, desenvolve-se de forma a intercetar em 

superfície e em viaduto a Rua Fonte dos Arrependidos e passar em túnel sob o cruzamento da Rua 

do Rosário com a Rua Clube de Caçadores, prevendo-se que o emboquilhamento do túnel mineiro se 

efetue nesta zona. 

Este traçado é estabelecido em viaduto quase de forma perpendicular ao alinhamento da Rua Fonte 

dos Arrependidos, a qual atravessa superiormente, e interfere com o jardim sobrejacente à Fonte 

dos Arrependidos onde será estabelecida a trincheira de transição com o túnel mineiro. 

O emboquilhamento para a escavação do túnel mineiro, isto é, a transição entre a trincheira e o 

túnel, será realizado próximo da edificação aí existente. 
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Na zona em trincheira, para a qual se considera a construção parcial do túnel a céu aberto, para 

acessos temporários durante a construção/escavação exige que estes sejam estabelecidos de modo 

paralelo ao traçado da via, com a largura mínima de 3 m a partir do limite do corredor do túnel, 

quer para passagem de equipamentos de escavação, quer para o controlo de segurança da própria 

obra. 

  

Figura 3.73 - Local do traçado (à esquerda) e zonas afetas à obra (à direita) da Alternativa 3 (Google Earth) 

Da análise das condições de superfície, nesta fase dos estudos, o estaleiro previsível ocupará todo o 

corredor paralelo ao traçado do túnel/trincheira, com uma largura aproximada de 20 m, 

completamente estabelecido no jardim. 

Caso se verifique que das condições existentes, decorrentes da interferência com a edificação e dos 

fracos recobrimentos de terreno, poderão resultar ajustamentos ao estaleiro, podendo este evoluir 

em superfície com a ocupação da área viária afeta ao cruzamento das citadas ruas. Esta opção, a 

avaliar face às condições existentes, poderá ser considerada de ocupação reduzida após a 

construção de estruturas de proteção à escavação, tipo passagem superior, que permitirão o 

restabelecimento das circulações viárias e a escavação do túnel mineiro sob o seu tabuleiro. 

 
 

Figura 3.74 – Traçado (à esquerda) e Estaleiro (à direita) da Alternativa 3 

Assim, poderemos considerar que não ocorrendo dificuldades decorrentes de interferência com a 

edificação, a área de estaleiro necessária à obra será completamente estabelecida no interior da 

zona jardinada da edificação, necessária para a escavação em trincheira e início da escavação 

subterrânea. Caso ocorra a interferência, poderá ser necessário afetar área integrada no domínio 

público definido na zona de interseção das ruas citadas. 

Para acessos, prevê-se que estes sejam materializados através da Rua Fonte dos Arrependidos – 

acesso 1, e pela Rua Clube de Caçadores – acesso 2.  
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As áreas estimadas são de cerca de 2 400 m2 na hipótese de não ocorrer a necessidade de ocupar a 

via pública para emboquilhamento do túnel mineiro. Se ocorrer esta necessidade de ocupação da 

via pública, deverá aquela área ser acrescida de 400 m2, perfazendo um total de 2 800 m2. 

Frentes na Estação Manuel Leão 

A estação Manuel Leão, de conceção subterrânea, encontra-se implantada em terrenos existentes 

na parte posterior do campus da Escola EB 2/3 Soares dos Reis, a qual confina a NE com a escola e a 

SW com a rua do Rosário (Figura 3.80 e Figura 3.76). 

Os terrenos afetos à obra evidenciam que não ocorre qualquer ocupação de superfície, observando-

se que tem sido zona de despejo de lixo e de objetos abandonados.  

Como limites da propriedade identificaram-se vários muros, que delimitam este espaço que se prevê 

afetar ao estaleiro. 

  

Figura 3.75 – Local de implantação (Google Earth) e vista da Estação Manuel Leão 

Para efeitos de ocupação temporária com estaleiros, somente o poço de acesso aos cais é que 

emergirá à superfície. Este poço, circular e com um diâmetro da ordem de 40 m, será o elemento 

da obra que será aparente durante toda a fase dos trabalhos e permitirá os acessos à obra 

subterrânea das galerias do cais e, eventualmente, duas frentes de escavação para o túnel.  

Para a execução da obra de escavação do poço, galerias dos cais e túnel, há que criar as condições 

de armazenamento para equipamentos e materiais e, eventualmente, uma zona de armazenamento 

temporário de escombros. 
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Figura 3.76 - Estação Manuel Leão. Local de implantação (Alternativa 3) 

Para efeitos de limites de estaleiro, consideraram-se os muros que delimitam as propriedades 

confinantes à Rua do Rosário e a Rua D. Manuel II (Figura 3.77). 

Do reconhecimento efetuado, verificou-se que há condições para estabelecer 2 acessos, através da 

rua D. Manuel II e pela citada rua do Rosário. Assim, o acesso 1 será o de utilização opcional ao 

acesso 2, podendo este ser principal para permitir a entrada de equipamentos para as escavações, 

bem como a saída permanente de veículos de transporte com os escombros das escavações. Neste 

sentido, o acesso 1 poderá ser uma alternativa, de utilização mais reduzida, pois as dificuldades de 

movimentação interna serão elevadas por se encontrar na zona de proteção ao poço. 

A área estimada é de cerca de 5 600 m2. 

A solução proposta é válida para as 3 alternativas de traçado, uma vez que o poço exibe 

implantação semelhante para os 3 traçados. 
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Figura 3.77 - Estação Manuel Leão. Definição dos limites do estaleiro 

Frentes no Poço de Ventilação e Emergência 

O Poço de Ventilação e Emergência encontra-se implantado na interceção da Rua da Quinta do 

Sardoal pela Rua Nossa Senhora do Livramento numa zona onde hoje se encontra um pequeno 

espaço em forma de triângulo arborizado, formado pelo cruzamento das duas citadas ruas (Figura 

3.78, Figura 3.79 e Figura 3.80). 

  

Figura 3.78 - Poço de Ventilação e Emergência. Local de 

implantação (Google Earth) 

Figura 3.79 - Poço de Ventilação e Emergência. 

Vista (30.01.2018) 
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Esta zona foi escolhida por se encontrar livre de ocupação superficial e por evidenciar, pelo 

reconhecimento de superfície efetuado, possibilidades de acesso fácil à execução dos respetivos 

trabalhos de concretização. 

 

Figura 3.80 - Poço de Ventilação e Emergência. Local de implantação (Alternativa 1) 

Na definição dos limites e acessos foi tida em consideração a necessidade de manter a circulação 

rodoviária nas duas ruas, mantendo uma largura mínima de circulação de 5 m. Assim, a rua de Nossa 

Senhora do Livramento, com cerca de 7,5 m de largura, será reduzida em cerca de 2,5 m para 

permitir a implantação do poço para ataque à escavação do túnel e possibilitar uma envolvente de 

segurança com cerca de 2 m, concêntrica com o poço (Figura 3.81). 

Procurou-se respeitar os acessos locais às moradias existentes e, também, uma largura de cerca de 

10 m para um espaço de estacionamento confinante com a rua da Quinta do Sardoal. 

 

Figura 3.81 - Poço de Ventilação e Emergência. Definição dos limites do estaleiro 
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Estão previstos dois acessos, em que o acesso 1 será o de utilização intensa, pois deverá permitir a 

entrada de equipamentos para as escavações, bem como a saída permanente de veículos de 

transporte com os escombros das escavações. O acesso 2, de utilização mais reduzida, permitirá 

acesso à zona de escritórios, de armazéns e armazenamento de materiais. A área estimada é de 

cerca de 1 100 m2. 

A solução proposta é válida para as 3 alternativas de traçado, uma vez que a saída do poço exibe a 

mesma implantação para os 3 traçados, pois as diferenças entre eles não têm correspondência em 

superfície. 

Frentes na trincheira 

Na sequência crescente do traçado e antes do local da Estação Hospital Santos Silva, o traçado 

emerge da sua solução subterrânea e atinge a superfície do terreno de forma paralela à Rua 

Conceição Fernandes até a estação, localizada em superfície face ao Hospital (Figura 3.82 e Figura 

3.83). 

 

Figura 3.82 - Trincheira aberta. Emboquilhamento ao lado da Estação Hospital Santos Silva (Alternativa 1) 

 

Figura 3.83 - Trincheira aberta. Emboquilhamento ao lado da Estação Hospital Santos Silva (Google Earth) 
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No espaço assinalado deverão ser consideradas as áreas necessárias à realização do traçado em 

trincheira e à saída/entrada do túnel mineiro que liga à Estação Manuel Leão. Dada a aparente área 

nessa zona, pressupõe-se como área de estaleiro um corredor delimitado por uma linha paralela ao 

traçado e afastada do eixo deste 20 m para o interior do terreno, e o outro limite será 

materializado pelos limites da Rua Conceição Fernandes. Esta área de estaleiro terá a extensão 

compreendida entre a Rua de São Bartolomeu e o Parque de Estacionamento/Rua de São Tiago face 

ao Hospital, o qual deverá ser desativado provisoriamente até à execução/construção da estação.  
 

Figura 3.84 - Trincheira aberta ao lado da Estação Hospital Santos Silva. Estaleiro 

Para os acessos prevê-se que sejam estabelecidos no cruzamento da Rua São Bartolomeu com a Rua 

Conceição Fernandes e outro acesso, junto ao parque de estacionamento na Rua de São Tiago. 

As áreas previsionais de estaleiro são da ordem de 6 700 m2. 

A solução apresentada é aplicável às 3 variantes de traçado, uma vez que nesta zona praticamente 

há coincidência das 3 soluções/alternativas. 

Interface e Estação Hospital Santos Silva 

O Interface e Estação Hospital Santos Silva, a construir à superfície, encontra-se implantada 

essencialmente em terrenos da Confraria do Monte da Virgem, adjacentes à Rua Conceição 

Fernandes, desde a Rua São Bartolomeu até à rotunda da Rua Heróis do Ultramar (Figura 3.85 e 

Figura 3.86). 

Figura 3.85 - Estação Hospital Santos Silva. Localização do estaleiro 

 

 

20m 
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Figura 3.86 - Estação Hospital Santos Silva. Estaleiro (todas as alternativas) 

Os terrenos afetos à obra evidenciam diversas ocupações, desde logo a do atual parque de 

estacionamento concessionado pela Confraria e que será demolido para a futura cota estar 

coincidente com a Rua Conceição Fernandes. A norte encontra-se uma zona verde com árvores de 

grande porte que eventualmente serão para abater nas condições definidas no Projeto de 

Arquitetura Paisagista, e um parque de estacionamento longitudinal à Rua Conceição Fernandes a 

desativar. A sul localiza-se uma zona verde e um estaleiro de depósito de areias, também pertença 

da Confraria. Este estaleiro inclui também a área necessária ao restabelecimento da Alameda do 

Monte da Virgem na sua ligação futura à Rua Escultor Alves de Sousa, a ligação à rotunda desse 

arruamento e a passagem inferior do traçado ferroviário sob a zona NE da rotunda. 

Os limites do estaleiro poderão ser dinâmicos uma vez que dependem do faseamento da construção 

no local e do acordo a estabelecer com a Confraria para a desativação do atual Parque de 

estacionamento. Na Figura 3.86 apresentam-se os limites totais de ocupação provisória que nesta 

fase se estima em cerca de 35 m medidos para cada lado em relação ao eixo do traçado situado nos 

limites da Rua Conceição Fernandes, sendo que a ocupação definitiva para a Metro do Porto será a 

do espaço canal e Estação Hospital Santos Silva.  

Parque de Material de Vila d’Este 

O Parque de Material de Vila d’Este, a construir à superfície, encontra-se implantado em terreno 

particular, adjacente à Rua Escultor Alves de Sousa a norte e Rua Heróis do Ultramar a SW (Figura 

3.87). 

Os terrenos afetos à obra irão ter ocupações diversas, sendo a zona a norte para execução do 

Parque de Material propriamente dito, a SW para servir de estaleiro central deste empreendimento, 

a zona junto à rotunda para execução das vias de acesso ao Parque de Material e, junto à Rua dos 

Heróis do Ultramar, para a passagem inferior do traçado ferroviário sob este arruamento. 

Esta localização para o estaleiro central deve-se ao seu maior afastamento da zona urbana, 

nomeadamente da área frontal ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho, mitigando-se 

assim eventual poluição sonora das atividades de funcionamento do estaleiro junto a recetores 

sensíveis no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007). Adicionalmente, 

estando na periferia da zona mais urbana do traçado, facilita o acesso de veículos pesados ao 

estaleiro e minimiza os impactes na malha urbana. 
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Figura 3.87 - Parque de Material de Vila d´Este. Estaleiro central (todas as alternativas) 

Troço à superfície a Rua Heróis do Ultramar e a Estação Vila d’Este 

O troço à superfície e a Estação de Vila d’Este, a construir à superfície, encontra-se implantado em 

terrenos de diverso uso, limitados a NE pelas moradias da Rua Heróis do Ultramar, a SW pela Rua 

General Humberto Delgado e na zona da Estação Vila d’Este a SW pela Rua Salgueiro Maia. Neste 

troço inclui-se igualmente o traçado desde a Rua Heróis do Ultramar que inclui o troço de trincheira 

coberta, a passagem inferior sob a Rua Padre Joaquim Faria e a zona em trincheira aberta até à 

superfície (Figura 3.88). 
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Figura 3.88 - Troço entre a Rua Heróis do Ultramar e a Estação Vila d’Este. Estaleiro (todas as alternativas) 

Os terrenos a afetar à obra em trincheira e definidos como de utilização provisória para estaleiro 

serão delimitados por um corredor centrado no eixo do traçado cujos limites distam deste cerca de 

15 m para cada lado. Na zona à superfície, o espaço canal encontra-se em zona verde com 

eucaliptos (a serem abatidos nas condições definidas em Projeto de Arquitetura Paisagista no 

âmbito do Projeto de Execução). A futura estação de Vila d’Este está implantada na zona de um 

parque de estacionamento a demolir, defronte aos Nºs 83 e 84 da Rua Salgueiro Maia. A zona de 

intervenção da obra inclui ainda o entroncamento entre a Rua Salgueiro Maia e a Rua das Mimosas, 

que terá um restabelecimento conforme projeto de traçados rodoviários.  

Estação Vila d’Este 

A Estação de Vila d’Este, a construir à superfície, será implantada no local onde hoje se situa um 

parque de estacionamento automóvel, no limite NE da Rua Salgueiro Maia e entre o talude que 

confina a Praceta Eça de Queiroz, situada a nível superior à Rua Salgueiro Maia (Figura 3.89 e Figura 

3.90), desenvolvendo-se paralelamente a esta rua, até à inserção da Rua das Mimosas. 

Zona de estaleiro prioritário. 
Desvios de trânsito temporário com a 
execução das estruturas de 
passagem superior das ruas. 
Reposição do trânsito. 
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Figura 3.89 - Estação Vila d’Este. Local de implantação (representação do Traçado da Alternativa 1) 

 

Figura 3.90 - Estação Vila d’Este. Local de implantação (Google Earth) 

Para efeitos de estaleiro, e considerando que a Estação de Vila d’Este se desenvolve em traçado 

considerado em linha, considera-se que os seus limites se encontram definidos entre os limites NE 

da Rua Salgueiro Maia e que se estimam na ordem de 10 m medidos em relação ao eixo do traçado e 

em cerca de 15 m também em relação ao eixo do traçado e para o lado do talude (Figura 3.91). 

Em continuação do traçado, no sentido decrescente dos Pks, considera-se que o estaleiro se 

desenvolve segundo um corredor centrado no eixo do traçado e com os limites estabelecidos a cerca 

de 15 m para cada lado do citado eixo. 
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Figura 3.91 - Estação Vila d’Este. Estaleiro (Alternativa 1) 

Esta definição de áreas a ocupar com estaleiro é idêntica para as 3 hipóteses de traçado, diferindo 

nos valores dos Pks de referência. 

3.3.6.2 Desvios de Trânsito 

Princípios gerais de execução dos trabalhos 

Conforme atrás referido na Fase 1 do ponto 1, a execução da obra suporta-se numa série de 

trabalhos preparatórios e complementares de que os Desvios de Trânsito são parte integrante.  

Definição dos Desvios de Trânsito 

Em função das metodologias construtivas previstas nesta fase de desenvolvimento do Projeto, foi 

prevista uma série de desvios de trânsito nos diversos locais do traçado e para as 3 alternativas de 

traçado previstas em fase de Estudo Prévio e que se descrevem abaixo. Para a zona da construção 

da Via de Resguardo em Santo Ovídio, a atual fase de desenvolvimento do projeto não permite 

ainda definir desvios de trânsito que terão de ser acordados com as diversas entidades responsáveis 

pelas infraestruturas viárias na zona. 

Zona do Emboquilhamento Oeste 

Nos desenhos constantes do Anexo II – Elementos de Projeto, ponto II.4 - Desenhos de Desvios de 

Trânsito, são apresentadas as 3 alternativas de desvios de trânsito para os 3 traçados ferroviários 

previstos na zona do emboquilhamento oeste.  

Apesar do desvio do traçado da Rua Fonte dos Arrependidos junto à ligação à Rua do Rosário estar 

só representado na Alternativa 1, tal modificação de traçado rodoviário pode ser reproduzida para 

as restantes alternativas. 

Zona do Emboquilhamento Sudeste (comum às 3 alternativas) 

De realçar que no espaço canal deste prolongamento da Linha Amarela do Metro do Porto na zona 

do emboquilhamento sudeste, a futura eliminação do tramo da Rua de São Tiago, que é substituída 

por ramal novo a construir sobre o espaço canal antes da trincheira de acesso à Estação Hospital 

Santos Silva.   



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este - Relatório Técnico 

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 155 de 619 

 

Zona do troço Hospital Santos Silva / emboquilhamento Rua Padre Joaquim Faria (comum às 3 

alternativas) 

Estão previstos desvios de trânsito para garantir a execução do traçado da rede do Metro com as 

suas 3 passagens superiores e a implantação do parque de estacionamento até junto à Rotunda o 

que implica o restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem e da Rua Escultor Alves de Sousa ao 

ramo inacabado da rotunda, esta última já prevista no Processo de Concurso. 

Para a execução da passagem sobre a Rua Heróis do Ultramar e pela grande quantidade de tráfego 

nesta via, está proposta a criação de um desvio provisório a implantar durante a fase de obra. 

3.3.7 Programação Temporal – Construção e Exploração 

Não existe ainda uma programação temporal para a fase de construção, apenas a indicação de que a 

mesma terá o prazo global de 2 anos. 

Relativamente à fase de exploração, o estudo de Análise de Custo-Benefício (ACB) foi realizado 

prevendo o início da exploração em 2022, tendo considerado, na análise, o horizonte de 2051 como 

“tempo de vida” do Projeto, ou seja, potencialmente o horizonte a partir do qual o nível de serviço 

do presente Projeto precisa de ser revisto e melhorado, através por exemplo do número e 

frequência das composições, ou de outro tipo de intervenções. 

3.3.8 Gestão de Resíduos 

3.3.8.1 Enquadramento 

A Gestão de Resíduos não constitui um fator ambiental, mas antes uma ação humana, a gestão dos 

resíduos do projeto durante as respetivas fases de construção e de exploração, com potenciais 

impactes ambientais em fatores ambientais como a água, o solo, a qualidade do ar, os ecossistemas 

naturais, caso não seja realizada de modo adequado. 

Existindo uma legislação ampla e específica sobre a gestão das diferentes tipologias de resíduos, o 

Estudo de Impacte Ambiental do projeto não pode assumir outra situação de gestão de resíduos que 

não seja o cumprimento das disposições legais em vigor. Quer na fase de construção, quer na fase 

de exploração do projeto, ou ainda numa situação mais remota, de desativação do projeto.  

É de evidenciar que a gestão de resíduos, sempre legalmente enquadrada e realizada por 

operadores licenciados para as diversas tipologias de resíduos gerados, privilegia, sempre que 

aplicável a cada resíduo e suas características, soluções de reutilização e de valorização material 

(reciclagem).  

3.3.8.2 Fase de Projeto de Execução e Fase de Construção 

Na fase de Projeto de Execução e de RECAPE, a gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) 

será traduzida no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), o 

qual será mantido atualizado durante a obra. Nesta fase, e tendo já em conta os requisitos 

ambientais da Metro do Porto para a gestão ambiental das suas empreitadas, será ainda 

apresentado um Plano de Gestão de Ambiental da Obra (PGAO), que deverá ser implementado pelo 

Empreiteiro geral na fase de construção do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo 

Ovídio a Vila d’Este.  
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No âmbito do PGAO, e com relevância para o tema, serão particularmente importantes as atividades 

de gestão de resíduos a desenvolver em estaleiro central e de frentes de obra, assim como nos 

percursos entre locais de origem e destino de materiais e resíduos. Com este objetivo, deverão ser 

definidos no PGAO mecanismos que visam: 

 Identificar os resíduos produzidos, de acordo com a Decisão da Comissão n.º 2014/955/EU, 

de 18 de dezembro1, e proceder à sua quantificação; 

 Garantir o armazenamento dos resíduos de forma segregada e em condições 

ambientalmente corretas; 

 Promover a redução da produção de resíduos e maximizar a sua valorização; 

 Assegurar o conhecimento atualizado da legislação em vigor em matéria de gestão de 

resíduos e a sua aplicação; 

 Promover a sensibilização e formação de todos os intervenientes na gestão de resíduos; 

 Avaliar, em cada momento, o grau de cumprimento das disposições do plano e dos objetivos 

e metas definidos; 

 Promover a melhoria contínua do desempenho ambiental. 

A Tabela seguinte apresenta a identificação dos resíduos que serão produzidos durante a construção 

do presente projeto, com indicação do respetivo código LER2 e da sua perigosidade. 

Na presente fase de Estudo Prévio apenas existem ainda estimativas dos quantitativos de produção 

de terras/escombro, conforme os valores apresentados em capítulo próprio para as alternativas de 

traçado em avaliação. Deste modo, em fase de RECAPE, a gestão dos RCD será enquadrada pelo 

respetivo PPGRCD.  

DESCRIÇÃO DO RESÍDUO CÓDIGO LER ORIGEM 

Óleos minerais não clorados, transmissões e 

lubrificação 
13 02 05* Oficinas de Estaleiro 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e 

lubrificação 
13 02 06* Oficinas de Estaleiro 

Óleos minerais isolantes não clorados 13 03 07* Oficinas de Estaleiro 

Lamas provenientes dos separadores óleo/água 13 05 02* Separador óleo/água 

(Oficina do Estaleiro) Águas oleosas 13 05 06* 

Solventes 14 06 03* Oficinas de Estaleiro 

Mistura de Embalagens 15 01 06 Empreitada Geral 

Embalagens contaminadas com substâncias 

perigosas 
15 01 10* Empreitada Geral 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de 

limpeza contaminados com substâncias perigosas 
15 02 02* Empreitada Geral 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de 15 02 03 Empreitada Geral 

                                                 
1 Retificada pela Retificação da Decisão 2014/955/UE da Comissão, de 18 de dezembro de 2014, publicada a 17 de fevereiro 
de 2017 (L40).   
2 Portaria 209/2004, de 3 de março, revogada pela Decreto-Lei n.º 71/2016, de 4 de novembro  
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DESCRIÇÃO DO RESÍDUO CÓDIGO LER ORIGEM 

limpeza não abrangidos em 15 02 02* 

Baterias 16 06 01* Oficinas de Estaleiro 

Filtros de óleo e gasóleo 16 01 07* Oficinas de Estaleiro 

Betão 17 01 01 Empreitada Geral 

Tijolos 17 01 02 Empreitada Geral 

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01 03 Empreitada Geral 

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 

materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 
17 01 07 Demolições 

Madeira 17 02 01 Empreitada Geral 

Vidro 17 02 02 Empreitada Geral 

Plástico 17 02 03 Empreitada Geral 

Misturas betuminosas contendo alcatrão 17 03 01* Empreitada Geral 

Betuminosos 17 03 02 Empreitada Geral 

Alcatrão e produtos de alcatrão 17 03 03* Empreitada Geral 

Ferro e aço 17 04 05 Empreitada Geral 

Misturas de metais 17 04 07 Empreitada Geral 

Solo e rochas contendo substâncias perigosas 17 05 03* Empreitada Geral 

Solo e rochas não abrangidos em 17 05 03 17 05 04 Empreitada Geral 

Material isolante 17 06 04 Empreitada Geral 

Outros resíduos de construção e demolição 

(incluindo misturas de resíduos) contendo 

substâncias perigosas 

17 09 03* Demolições 

Cabos elétricos 20 01 36 Demolições 

Verdes 20 02 01 Desmatação 

Resíduos urbanos e equiparados 20 03 01 
Instalações sociais e 

escritórios do Estaleiro 

Tabela 3.8 – Tipologia previsível de resíduos gerados na fase de construção 

As entidades transportadoras e de destino final dos resíduos produzidos durante a fase de 

construção deverão ser/serão empresas devidamente licenciadas/autorizadas para essas 

finalidades, cumprindo os vários requisitos legais aplicáveis em vigor, e deverão ser selecionados 

pelo empreiteiro antes do início da obra. Desta forma não se prevê a ocorrência de impactes em 

resultado de operações legalmente desenquadradas.  
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3.3.8.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, prevalece a implementação da gestão ambiental de resíduos perseguida pela 

Metro do Porto, não se verificando, também, impactes resultantes de uma prática corrente 

adequada e legalmente enquadrada. 

3.3.9 Avaliação de Riscos em Edifícios 

A Avaliação de risco de danos em estruturas estará focada nas zonas de escavação subterrânea 

tendo-se para tal feito a Avaliação Patrimonial do edificado que se apresenta abaixo.  

Na fase de Estudo Prévio, em que se encontra o Projeto, são definidas as metodologias a 

implementar em Projeto de Execução para a avaliação de risco, apresentando-se nos sub-capítulos 

seguintes a referida metodologia para análise de risco de danos.  

3.3.9.1 Introdução 

A construção de túneis e outras escavações superficiais como poços é, inevitavelmente, causa de 

movimentos com grandes repercussões à superfície os quais, em terrenos de fraca qualidade 

geotécnica e em áreas urbanas e densamente ocupadas, poderão ser fonte de desordem por 

afetarem não só as fundações dos edifícios como os inúmeros serviços instalados no subsolo – redes 

de águas, esgotos, gás, eletricidade e comunicações.  

Assim, torna-se importante nos projetos de túneis a estimativa desses movimentos, bem como estes 

poderão afetar as estruturas próximas, no sentido de avaliar os potenciais riscos de danos e definir o 

modo de tomada de decisão sobre as soluções ou caminhos a seguir no sentido de os mitigar. 

Na extensão abrangida pelo traçado do prolongamento da Linha Amarela do Metro do Porto entre as 

Estações de Santo Ovídio e Vila d’Este, encontram-se situações em que ocorrem interferências como 

as caracterizadas anteriormente, essencialmente na extensão do troço em túnel 

escavado/construído pelo método NATM. 

Deste modo, para o troço de túnel citado referem-se as situações encontradas, classificadas em 

função das consequências sobre elas produzidas pelos eventuais assentamentos à superfície 

provocados pela escavação da secção corrente do túnel.  

Com base em métodos empíricos é caracterizada uma provável curva de assentamento segundo a 

secção transversal ao eixo do túnel, definida pelos seus limites extremos (assentamentos nulos) 

através da curva de Gauss (Figura 3.92).  

Seguidamente, serão avaliadas as distorções e as potenciais deformações induzidas nos edifícios 

situados dentro daqueles limites e ponderado o factor de risco associado aos prováveis danos 

provocados nas estruturas.  

Na avaliação dos riscos utiliza-se a classificação proposta por Boscardin and Cording (1989), que se 

baseia na abertura de fendas como forma de classificar os danos produzidos nas estruturas de 

edifícios. 
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Figura 3.92 - Curva de Gauss. Definições 

3.3.9.2 Limites do corredor interferido e previsão de movimentos 

É consensual que o projeto de obras subterrâneas assenta, em grande medida, na síntese de 

experiência adquirida em situações semelhantes. Assim, no que se segue, e na definição de provável 

curva de assentamentos, recorre-se à experiência adquirida na construção de vários túneis, 

escavado em formações de idêntica natureza e com a mesma metodologia proposta neste projeto.  

Os limites da curva dos prováveis assentamentos são definidos com base numa estimativa que se 

baseia no modo de construção/escavação, no valor do recobrimento do túnel e suas dimensões e nas 

características globais do terreno.  

Todos os edifícios que ocorrem dentro dos limites citados são classificados quanto à sua solução 

estrutural e tipo de fundação e, ainda, a sua altura acima do solo. 

Considera-se como interferência a existência de edifícios ou outro tipo de estrutura sobre o eixo do 

traçado ou nas suas proximidades, cuja sensibilidade a assentamentos diferenciais é elevada, bem 

como a existência de outras estruturas que poderão ser prejudicadas diretamente pela escavação. 

A sensibilidade é traduzida em prováveis danos dessas estruturas, que no caso das edificações serão 

avaliados em função da abertura das fissuras induzidas nas paredes ou elementos estruturais pelos 

assentamentos produzidos nas suas fundações.  

A análise da ocupação da superfície ao longo do traçado para qualquer das alternativas em 

presença, identificou algumas situações com os edifícios que se encontram nas condições 

enunciadas. 

Na caracterização dos edifícios usa-se a informação recolhida na presente fase do projeto. Neste 

particular refere-se que a generalidade das edificações identificadas são edifícios unifamiliares 

(vivendas) compostos por 2 pisos, normalmente R/C e 1º andar e, em algumas situações, a 

existência de caves no aproveitamento do desnível evidenciado pela topografia local. 

Na previsão dos assentamentos usam-se formulações empíricas propostas por alguns autores para a 

determinação dos coeficientes que influenciam a curva gaussiana adotada por Peck, para cálculo da 

distribuição dos assentamentos segundo um alinhamento transversal ao eixo do túnel. 

 

Sy assentamentos (distribuição segundo a transversal ao eixo do túnel/traçado); 
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Smax assentamento máximo (na vertical do eixo do túnel); 

x distância horizontal ao eixo vertical do túnel; 

i distância horizontal do eixo vertical do túnel ao ponto de inflexão da curva dos 

assentamentos. 

Nesta análise, serão utilizadas as formulações propostas por Peck corrigidas por diversos autores 

conforme apresentado no ábaco de Attewell (Figura 3.93): 

 

Figura 3.93 - Abaco de Attewell (1977) 

Deste ábaco retira-se: 

   H/D = 20 / 9,5 ≈ 2,1  

   i / R ≈ 1,5 

   i ≈ 1,5 * 4,75 = 7,2 m  

   Lc ≈ 2 * (2,5 * 7,2) ≈ 36 m <> 40 m  

Assim assume-se para a largura do corredor de influência da escavação o valor de 40 m. 

Num modelo de análise preliminar de comportamento da escavação usando a expressão empírica de 

Sagaseta (1980) permite aferir o parâmetro Smax a usar na curva de Gauss. 

Smax = ɣ D2 (0,85-n)/E = 20*9,5(2)*(0,85-0,3)/80000≈0,012 m <> 12 mm 

Vs ≈ 2,5*i*Smax =2,5 * 7,2 * 0,012 ≈ 0,22 m3 

A avaliação dos movimentos horizontais sofridos pela estrutura assenta, também, no cálculo 

aproximado dos assentamentos e de alguns parâmetros calculados com base nas formulações 

propostas para os assentamentos. Assume-se que o valor máximo ocorre no ponto correspondente à 

inflexão da curva de Gauss dos assentamentos. 

Os movimentos horizontais poderão ser estimados na ordem de grandeza de 1/3 dos assentamentos, 

isto é, valores máximos da ordem de 4 mm. 
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3.3.9.3 Metodologia da avaliação de risco de danos 

Nesta fase de estudo, considera-se que para cada interferência será aplicada a curva obtida da 

formulação proposta para o assentamento transversal produzido à superfície pela escavação do 

túnel, a qual será considerada para a análise e avaliação dos riscos de danos.  

Na ponderação dos riscos de prováveis danos nas construções seguir-se-ão as formulações propostas 

por R.J.Mair, R.N.Taylor e J.B.Burland em Prediction of ground movements and assessment of risk 

of building damage due to bored tunnelling, publicada na obra Geotechnical Aspects of 

Underground Construction in Soft Ground (1996). 

A avaliação dos eventuais danos assenta na determinação das tensões horizontais induzidas nas 

construções que poderão sofrer assentamentos, calculando-se a abertura das eventuais fendas 

produzidas nas paredes dos edifícios. Consoante o caso e situação do edifício, aquela poderá ser 

verificada em duas zonas do edifício, limitadas por um plano vertical paralelo ao eixo longitudinal 

do túnel e que contém o ponto de inflexão da curva de Gauss dos assentamentos, definindo uma 

zona em depressão (em compressão) e outra em arqueamento (em tração). 

Na classificação dos eventuais danos induzidos nas construções, seguir-se-á a escala adotada por 

Burland et al (1977) para estruturas de alvenaria de tijolo e apresentada na publicação citada, que 

se transcreve (Tabela 3.9).  

CATEGORIA 

DE DANOS 
GRAU DE 

SEVERIDADE 
DESCRIÇÃO DOS DANOS 

0 Desprezável Microfissuras, aberturas inferiores a 0,1 mm. 

1 Muito ligeiro 
Fissuras de abertura muito fina que poderão ser reparadas num trabalho normal 
de decoração e pintura. São reveladas por inspeção profunda. Fissuras com 
aberturas inferiores a 1mm. 

2 Ligeiro 

Fissuras interiores poderão ser facilmente reparadas. As exteriores são visíveis a 
olho nu, podendo ser reparadas por enchimento e exigir impermeabilização. 
Portas e janelas poderão apresentar ligeiro atrito. Fissuras com aberturas 
inferiores a 5 mm. 

3 Moderado 

As fissuras interiores devem ser abertas antes de reparação; as exteriores 
poderão afetar a durabilidade e qualidade dos isolamentos térmicos e a 
impermeabilização. As portas e janelas poderão apresentar atrito ou caixilhos 
empenados. Danos funcionais. As fissuras poderão apresentar aberturas de 5 a 
15 mm ou várias superiores a 3 mm. 

4 Severo 

Extensas reparações envolvendo demolições e remodelações de secções de 
paredes. Caixilhos de portas e janelas empenados, os pavimentos desnivelados, 
elementos estruturais poderão ser afetados. Canalizações partidas. Abertura de 
fissuras entre 15 e 25 mm, dependendo, também, do número de fissuras. 

5 Muito severo 

Afetando seriamente a estabilidade, podendo envolver a sua parcial ou total 
reconstrução. A estrutura necessita de escoramento, as portas e as janelas 
apresentam distorção acentuada e não fecham. Aberturas típicas de fendas 
maiores que 25 mm, dependendo, também, do número de fissuras. 

Tabela 3.9 - Classificação de danos 
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Ter-se-á em atenção que a classificação proposta se refere, essencialmente, a edifícios de estrutura 

de alvenaria mas, no que se segue, admite-se que constitui uma referência aproximada para a 

avaliação dos danos induzidos nos edifícios.  

Considerar-se-á, também, a relação entre a categoria dos danos e a eventual abertura de fendas ou 

extensão máxima (ecrit) adquirida pela estrutura ou por parte dela, antes do aparecimento de 

fissuras visíveis, proposta por Boscardin and Cording (1989) in Building Response to Excavation 

Induced Settlement, ASCE, Journal of Geotechnical Engeneering, Vol 115, nº. 1. 

CATEGORIA DE DANOS GRAU DE SEVERIDADE 
EXTENSÃO LIMITE                 

crit (%) 

0 Desprezável 0 – 0,05 

1 Muito ligeiro 0,05 – 0,075 

2 Ligeiro 0,075 –0,15 

3 Moderado 0,15 – 0,3 

4 e 5 Severo a muito severo > 0,3 

Tabela 3.10 - Relação entre a categoria dos danos e a extensão limite 

A aplicação destes critérios da avaliação de danos propostos pelos autores citados, considerando a 

sobreposição de efeitos resultantes das tensões induzidas por assentamentos diferenciais e as 

devidas às distorções pelo facto dos edifícios ou parte deles se encontrarem em zona de 

arqueamento ou de depressão, será realizada para cada interferência identificada. Para o efeito, 

usar-se-ão gráficos de interação que consideram os dois tipos de efeitos citados e propostos por 

Burland (1995). 

As conclusões dos estudos serão apresentadas para a alternativa de traçado aprovado e para a cada 

interferência identificada. 

Para cada alternativa de traçado, conforme representado nos desenhos respetivos constantes do 

Anexo II.3 – Desenhos da Análise de Risco do Edificado, no Anexo II – Elementos de Projeto, foram 

identificadas 3 situações, a saber: 

i - interferência física do traçado com edificação existente. Ocorrem situações em que no 

corredor do traçado existem edifícios que, para a implantação da obra, há necessidade de 

proceder à sua demolição parcial ou total; 

ii - interferência de proximidade das edificações ao traçado, por aquelas se encontrarem em 

superfície no interior da zona limite de influência da escavação do túnel, portanto sujeito 

a eventuais fenómenos de assentamentos. Serão estes edifícios que deverão ser objeto de 

análise de risco de danos; 

iii - interferência de proximidade, decorrente das edificações se encontrarem fora da zona 

limite de influência da escavação, mas muito próximas desses limites. Estes edifícios 
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deverão ser objeto de observação durante os trabalhos de escavação e, previamente, 

inspecionados na verificação da existência de anomalias de comportamento estrutural. 

Nota: esta medida de observação durante os trabalhos de escavação e de inspeção prévia na 

identificação de danos ou anomalias de comportamento estrutural ou outras, é extensiva a todas as 

edificações das situações ii e iii. 

Assim, para cada alternativa de traçado teremos: 

ALTERNATIVA SITUAÇÃO I SITUAÇÃO II SITUAÇÃO III 

1 1 37 11 

2 1 31 10 

3 1 31 12 

Tabela 3.11 - Quantidade de interferências por alternativa de traçado 

Na análise a realizar de verificação do risco de danos, para a situação ii, procurar-se-á que conduza 

a um grau de severidade que se integre entre os graus 0 a 2, correspondentes a “desprezável” a 

“ligeiro”, pois serão danos de fácil reparação e não induzirão a perda de segurança para as 

edificações. Nas situações em que a análise identifique grau de severidade superior, serão tomadas 

medidas preventivas para que se atinjam situações que se integrem nas categorias referidas. 

As medidas preventivas que se poderão tomar serão, essencialmente, no ajustamento do método de 

escavação do túnel através da modificação dos avanços da frente, e/ou no recurso a técnicas de 

pré-suporte, e/ou no reforço do terreno através de injeções, e/ou de pregagem sistemática da 

frente de escavação. Nesta fase não se prevê outro tipo de atuação, como por exemplo, reforço 

estrutural dos edifícios e/ou das suas fundações. 

Para a situação i, em que ocorre “colisão” do traçado com a edificação, as soluções que se 

propõem/prevêem são: 

- ajustamento local do traçado de forma a evitar a colisão física entre as obras. Esta opção de 

difícil implementação, dados os constrangimentos existentes ao traçado decorrentes da 

inserção urbana do mesmo, terá o inconveniente da infraestrutura se encontrar muito próximo 

da edificação, com as consequências que induzirá na sua utilização, nomeadamente ao nível do 

conforto; 

- demolição do edifício, total ou parcial, e a sua reconstrução segundo outro programa de 

arquitetura ou a sua completa anulação. Contudo, as consequências sobre a utilização serão as 

enumeradas no ponto anterior. 

Deve referir-se que o modelo de referência usado na determinação de danos deverá ser aferido 

durante a execução da obra, nomeadamente na aferição dos parâmetros mais significativos da curva 

dos assentamentos. Esta avaliação será conduzida pela análise dos dados obtidos na diversa 

instrumentação colocada nas secções imediatamente a montante das interferências identificadas, 

especialmente na validação dos assentamentos máximos obtidos sobre o eixo do túnel e a perda do 

volume de referência (Vs), para as diferentes situações de instalação de suporte. 
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Antes de qualquer trabalho/análise de solução para o tratamento das interferências sobre os 

edifícios, estes deverão ser objeto de uma exaustiva inspeção visual com registo de imagem das 

anomalias encontradas, elaborada a cartografia descritiva e efetuada a sua avaliação e 

caracterização do ponto de vista da funcionalidade e segurança estrutural. 

Em complemento e para todas as interferências identificadas, deverá ser implementado um 

programa específico da sua observação com instalação prévia de equipamento, marcas de 

observação topográfica, fissurómetros, inclinómetros e extensómetros, réguas, alvos e tiltemeters 

em secções ou locais previamente definidos.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA  

4.1 Considerações Gerais 

A Caracterização da Situação de Referência do EIA estabelece, como o nome indica, a situação da 

qualidade ambiental da área que acolhe o projeto e sua envolvente e área de influência, variável 

conforme os fatores analisados/avaliados. Estabelece assim o quadro de referência para a avaliação 

de impacte do projeto. 

Em termos teóricos, a Situação de Referência seria, na ausência da implementação do Projeto, a 

evolução do estado de qualidade ambiental sem o projeto, ao longo do tempo. 

Dada a impossibilidade real de conhecer a qualidade ambiental da área, no futuro, na ausência do 

projeto, as equipas técnicas dos estudos de impacte ambiental acabam por considerar como o seu 

referencial para a avaliação dos impactes do projeto, a qualidade ambiental atual, que conseguem 

conhecer e caracterizar com o necessário pormenor à avaliação de impactes nas diversas valências. 

A consideração de um hipotético sentido de evolução da qualidade ambiental sem o Projeto apenas 

é considerado, em Capítulo próprio deste EIA, para uma reflexão sobre o possível estado de 

qualidade ambiental futura, tendo em vista obter uma sensibilidade para o enquadramento da 

avaliação ambiental realizada, ou seja, se os impactes poderão estar sobre ou subavaliados.  

Assim, apresenta-se, seguidamente, a caracterização da qualidade ambiental atual para cada um 

dos fatores discriminados. 

4.2 Clima  

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 

trajeto 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. 

A conjugação destes fatores 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 e agosto) de 25,0ºC, registando-se 

temperaturas superiores a 25ºC em cerca de 49,4 dias, em média. Os invernos são do tipo fresco, 

com temperaturas negativas em cerca de 4,2 dias, em média, anualmente, e a temperatura mínima 

média do mês mais frio (janeiro) é de cerca de 5,0ºC, considerando os dados da estação 

climatológica de Porto/Serra do Pilar, correspondentes às Normais Climatológicas do período 1971-

2000, publicados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (ex-IM, 2009).  

Na Tabela 4.1 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. 
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LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE PERÍODO DE 

REGISTO (N) (W) (m) 

41º08’ 8º36’ 93 1971-2000 

Tabela 4.1 - Características gerais da estação climatológica de Porto/Serra do Pilar 

4.2.1 Caracterização Climática 

Temperatura 

A temperatura anual média do ar é de 14,7°C. Considerando o regime mensal médio, o mês mais 

quente é julho, com 20,2°C, e no mês mais frio, janeiro, a temperatura é de 9,3°C. A amplitude 

térmica é de 10,9°C. 

A temperatura máxima média observa-se em julho e agosto, com cerca de 25,0°C, e a temperatura 

mínima média desce a 5,0°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 setor nascente da área de estudo, a temperatura média registará valores 

ligeiramente inferiores, de cerca de 0,5°C aos verificados na Serra do Pilar. 

Precipitação 

A precipitação anual média na área de estudo é da ordem de 1 253,5 mm, ocorrendo em média em 

cerca de 146,9 dias anualmente. A precipitação intensa (superior a 10 mm) reparte-se, em média, 

por cerca de 44 dias anualmente. 

Dezembro é, em média, o mês mais pluvioso, com precipitação de 194,7 mm. No verão, no mês de 

julho, a precipitação é apenas de 18,3 mm, em média (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 - Regime Termopluviométrico no Porto/Serra do Pilar, 1971-2000 
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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 24 de 

dezembro de 1978, de cerca de 84,4 mm. Estes valores excecionais 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, ocorrendo 

apenas em 0,2 dias em média e o granizo ocorre em cerca de 3,7 dias em média, anualmente. 

Vento 

Os rumos do vento mais frequentes anualmente são do rumo E (39,6%) e SE (17,8%), sendo do rumo 

S que se verifica a velocidade média mais elevada (19,9 km/h). A velocidade média de todos os 

rumos considerados é de 17,7 km/h. 

As calmas (velocidade média do vento inferior a 1 km/h) são pouco frequentes, sendo de 2,9%, em 

média, anualmente.  

No inverno, são de E os ventos mais frequentes atingindo em março a frequência de 47,6% (Figura 

4.2). A velocidade média mais elevada é de 24,9 km/h do rumo SW, observando-se no mês de 

fevereiro. As calmas são muito pouco frequentes (0,7% a 1,4%). 

No verão os ventos de E são os mais frequentes (44,7% em Setembro) sendo do rumo S que se 

verifica a maior velocidade média com 16,5 km/h, no mês de setembro. As calmas têm uma 

expressão reduzida também no verão, embora mais frequentes do que no inverno (4,7% a 7,4%). 

O vento forte (rajada com velocidade igual ou superior a 60 km/h) observa-se, em média, em cerca 

de 7,7 dias anualmente. O vento muito forte (rajada com velocidades iguais ou superiores a 

80 km/h) é muito pouco frequente, verificando-se apenas em 2,4 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 82%. 

Os meses de novembro a janeiro, meses mais frios e de maior pluviosidade, são os que registam os 

maiores valores, atingindo cerca de 88% em novembro e janeiro. Em junho e julho, a humidade 

desce respetivamente a 75% e 76%, às 9 horas. 

Nevoeiro 

O nevoeiro é frequente na área de estudo, observando-se em cerca de 60,8 dias, em média, 

anualmente. Os nevoeiros mais frequentes são de advecção litoral dada a proximidade do mar. 

A maior ocorrência de nevoeiro verifica-se nos meses de agosto a setembro, registando-se entre 7,0 

a 7,2 dias nesses meses, reduzindo a visibilidade nesses dias. 
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Fonte: IM 2009 

Figura 4.2 - Frequência e velocidade do vento no Porto/Serra do Pilar, 1971-2000 
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4.2.2 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 14,7ºC) e 

moderado (amplitude média da variação anual da temperatura de 10,9ºC). 

 Quanto à humidade do ar: húmido (humidade relativa do ar às 9 horas de 82%). 

 Quanto à precipitação: chuvoso (precipitação anual média de 1 256,6 mm). 

4.3 Geologia e Geomorfologia  

4.3.1 Introdução 

A caracterização geológica e geomorfológica da área de estudo teve por base a Carta Geológica de 

Portugal à escala 1:50 000, folhas 9-C e 13ª e respetivas notícias explicativas, a Carta Geológica de 

Portugal à escala 1:200 000, folha 1, o Plano de Prospeção geológica-geotécnica e o estudo 

geológico/geotécnico preliminar elaborado no âmbito do Estudo Prévio do prolongamento da Linha 

Amarela entre a saída do túnel de Stº Ovídio e Vila d’Este, este último constante do Anexo II – 

Elementos de Projeto, ponto II.5 – Estudo Geotécnico. Consideraram-se também as folhas 122 e 133 

da Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000, editadas pelo Centro de Informação Geoespacial do 

Exército (CIGeoE), os levantamentos topográficos efetuados no âmbito do Projeto e a cartografia 

disponibilizada pela GAIURB. 

As referências quilométricas correspondem à solução de traçado da alternativa 1, que tem uma 

extensão intermédia relativamente às alternativas 2 e 3. 

4.3.2 Enquadramento Geomorfológico 

A morfologia da área onde se localiza a linha 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).  

O modelado da região foi condicionado pela orogenia Alpina, através da reativação de estruturas 

tardi-variscas, que afetaram quer as rochas metassedimentares pré-existentes (ante-ordovícicas) 

que dominam a área em estudo, pertencentes ao Complexo xisto-grauváquico ante-ordovícico, quer 

as ígneas, de idade Varisca, que as intruíram (granitos do Porto).  

Na região são dominantes as direções de fratura variscas de direção geral NW‐SE a NNW‐SSE, NE‐SW 

a NNE‐SSW e W-E, segundo as quais se orientou a rede hidrográfica da região (Rio Douro, Rio Febros, 

Rio Valadares e Ribeiras de Canidelo, Atiães e Madalena) e que, numa escala mesoscópica, se 

observam na rede de diaclasamento das rochas. A rede hidrográfica apresenta um padrão do tipo 

dendrítico e/ou em treliça, evidenciando o controlo estrutural já referido. Para além do rio Douro, 

cujo traçado é sub-paralelo ao grande acidente tectónico Porto-Tomar (NNW-SSE), também o rio 
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Febros, o seu afluente da margem esquerda e o principal curso de água do concelho de Vila Nova de 

Gaia, se orientou segundo esta direção geral varisca. 

O traçado inicia-se no separador central da Av. da Republica, à altitude aproximada de 146 m. O 

desenvolvimento para sul efetua-se em curva, mais ou menos larga consoante as alternativas em 

estudo, sempre em viaduto no atravessamento do vale, infletindo progressivamente para leste até 

ao encontro com a vertente poente do Monte da Virgem, onde passa a desenvolver-se em túnel com 

início à altitude aproximada de 160 m (km 0+725). 

Neste trecho inicial, o terreno natural da vertente sudoeste do Monte da Virgem desce 

continuamente até à baixa aluvionar do ribeiro da Madalena, à altitude aproximada de 100 m.  

Após atravessamento em túnel da Rua Conceição Fernandes-EM 630 (km 1+100) com direção 

aproximadamente oeste-leste, o traçado inflete para sudeste e emerge à superfície, em trincheira, 

já praticamente paralelo à Rua Conceição Fernandes, num terreno com mato entre as ruas de São 

Bartolomeu e de São Tiago, a norte do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia | Espinho, do lado 

norte desta rua. O traçado em túnel termina à altitude aproximada de 200 m (km1+719), 

continuando para sudeste à superfície e mantendo a altitude de cerca de 200 m. 

Ao km 2+350 verifica-se inflexão para sul, atravessando a Rua Heróis do Ultramar e a Rua Padre 

Joaquim Faria em túnel numa extensão de 125 m, que se mantém até ao km 2+800, observando-se 

neste trecho uma ligeira inclinação até à altitude de 180 m. Seguidamente o traçado desenvolve-se 

em curva infletindo progressivamente para poente, terminando num trecho reto com orientação 

sudeste-noroeste na estação de Vila d’Este ao km 3+145 e à altitude de cerca de 183 m, na zona 

urbana de Vila d’Este. 

O Parque de Material localiza-se do lado sul da Rua do Escultor Alves de Sousa entre o km 2+300 e 

km 2+500 da Alternativa 1, numa área com altitude variando entre 200 m junto à rotunda na Rua 

Heróis do Ultramar e 180 m no limite nascente.  

4.3.3 Enquadramento Geológico 

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. 

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.  

Os traçados em estudo desenvolvem-se sobre rochas metassedimentares pré-Ordovícicas 

pertencentes ao Complexo xisto-grauváquico ante-ordovícico, intersetando, no início do traçado 

junto da estação de Santo Ovídio e no meio do traçado, na zona do Monte da Virgem, onde se 

projeta a construção da estação do Hospital Santos Silva, a orla de metamorfismo de contacto que 

resultou da intrusão dos “granitos do Porto”. 
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4.3.4 Litoestratigrafia 

Como referido anteriormente, os traçados da linha amarela entre a Estação de Santo Ovídio e a 

estação de Vila d’Este, desenvolvem-se em rochas metassedimentares pertencentes ao Complexo 

xisto-grauváquico ante-ordovícico, salientando-se a orla de metamorfismo de contacto que resultou 

da intrusão dos “granitos do Porto” no início do traçado, junto da estação de Santo Ovídio e no meio 

do traçado, na zona do Monte da Virgem, onde se projeta a construção da estação do Hospital 

Santos Silva. Segundo o Plano de Prospeção realizado no âmbito do Estudo Prévio, ao longo de todo 

o traçado, mas sobretudo no trecho inicial e com distribuição aleatória e dificilmente cartografável, 

poderão ser encontrados depósitos de praia antigos e terraços fluviais do Plio-Plistocénico, que 

testemunham a posição elevada do mar antes do seu recuo no Cenozóico e eventualmente aluviões 

atuais de extensão restrita, associadas às linhas de água (Figura 4.3). 

Os depósitos aluvionares recentes são geralmente pouco espessos e de larguras pouco importantes, 

restritos ao traçado das linhas de água urbanas de Gaia. A exceção ocorre no início do traçado, no 

atravessamento em viaduto da A1-Quinta do Cisne-Rua Fonte dos Arrependidos-Rua do Rosário-Rua 

de Santa Rita, onde, na planície aluvial da Ribeira da Madalena, estes depósitos podem atingir 

larguras da ordem de 140-150 m e espessuras de cerca de 6 a 7 m. As águas da Ribeira da Madalena 

foram outrora aproveitadas para o abastecimento público com a construção de um fontanário na 

Rua Fonte dos Arrependidos. O nível freático nesta zona deverá ser elevado e a sua cota deverá 

estar diretamente relacionada com o regime de caudais da ribeira.  

Os depósitos Plio-Plistocénicos que eventualmente poderão intersetar o traçado correspondem a 

mantos de calhaus rolados e areias, acompanhados por argilas eventualmente encouraçadas nas 

camadas superiores. A sua espessura prevê-se que seja reduzida, embora se conheçam espessuras 

importantes destes depósitos fluvio-marinhos na proximidade do traçado, nomeadamente na área 

de Rasa de Baixo, onde existia uma antiga exploração de caulinos.   

O designado “complexo xisto-grauváquico” corresponde, no geral, a intercalações de xistos luzentes 

e micaxistos. Na proximidade das intrusões graníticas (orla de metamorfismo), como sejam aquelas 

ocorrentes no início e meio do traçado, respetivamente junto da estação de Santo Ovídio e no 

Monte da Virgem, estes xistos dão lugar a metassedimentos do tipo migmatitos, gnaisses e 

pontualmente mesmo granitoides de injeção. 

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. 

No trecho de orientação Noroeste-Sudeste paralelo à Rua Conceição Fernandes, entre o km 1+450 e 

km 1+900, o traçado situa-se praticamente na orla de contacto do maciço intrusivo do Granito do 

Porto com o Complexo Xisto Grauváquico (Xyz), no Monte da Virgem. Nessa zona, e apesar da 

proximidade, em princípio o maciço granítico não será intercetado pela rasante. Contudo, é 

provável a ocorrência de bolsadas e intercalações frequentes, de material granítico, no seio do 

maciço metamórfico.  

O Granito do Porto (m) 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 
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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. 



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este - Relatório Técnico 

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 173 de 619 

 

 

Xyz – Complexo Xixto-grauváquico ante-ordovícico 

m – Granito do Porto 

   Fonte: Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, Folhas 9C e 13A. SGP; Estudo Prévio, 2018. 

Figura 4.3 – Enquadramento geológico dos traçados em estudo e Parque de Material 

4.3.5 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. 
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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 atuação 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 tração NE-SW e NNE-SSW registadas nomeadamente nos maciços 

graníticos sintectónicos relativamente a F3 (granito do Porto) e 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 aplitopegmatíticos. Posteriormente a F3 

atuaram as fases terminais hercínicas que implicaram o rejogo das fraturas 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. No entanto, com base no esboço de lineamentos 

elaborado no âmbito do Estudo Geológico/Geotécnico-Estudo Prévio, que corresponderão a falhas 

foto-interpretadas ou deduzidas da análise topográfica, o traçado interceta alguns destes 

lineamentos próximo da Estação Manuel Leão e no trecho final próximo da Estação de Vila d’Este 

(Figura 1 do referido estudo). 

Segundo o estudo geológico/geotécnico, é salientado que os alinhamentos de fratura são 

coincidentes com os limites das manchas alongadas de rochas graníticas. Depreende-se, portanto, 

que os contactos entre estas duas litologias (granitos e complexo xisto-grauváquico) são na maioria 

dos casos feitos através de falhas, prevendo-se que ao longo destes acidentes frágeis haja injeção e 

migração de material ígneo e consequentemente fenómenos de hidrotermalismo localizado, mesmo 

que não se esteja na dependência das intrusões de rochas magmáticas.  

São assim expectáveis ao longo do traçado, zonas localizadas, em contraste com as generalizadas 

atrás referidas, onde os perfis meteóricos serão heterogéneos quer horizontalmente quer 

verticalmente em consequência da interseção de falhas ao longo das quais houve circulação 

provável de fluidos hidrotermais. São elas: 

 A zona entre a Quinta do Cedro, Quinta do Cisne e Rua Fonte dos Arrependidos; 

 A passagem pela Rua do Rosário; 

 O cruzamento entre as Ruas Professor Egas Moniz e Conceição Fernandes; 

 A Estação de Vila d’Este junto aos campos de ténis. 
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4.3.6 Sismicidade e Neotectónica 

A sismicidade da região em estudo está relacionada quer com a atividade sísmica interplaca quer 

com a intraplaca: a sismicidade interplaca é caracterizada por sismos de magnitude elevada (M > 6), 

cuja atividade localiza-se tanto ao longo da fronteira Açores-Gibraltar, como na zona do Banco de 

Gorringe, que deu origem aos maiores sismos históricos e instrumentais que atingiram o território 

português (1 de novembro de 1755 e de 28 de fevereiro de 1969); a sismicidade intraplaca é mais 

moderada e é caracterizada por sismos com pequena distância focal, atividade difusa, portanto com 

difícil correlação entre o epicentro e as estruturas geológicas. 

Atendendo aos mapas de distribuição dos epicentros e magnitudes bem difundidos atualmente, 

verifica-se que a maior concentração de sismos localiza-se na zona a sul do território português, 

estendendo-se desde o banco de Gorringe, a oeste do Cabo de S. Vicente, até ao Golfo de Cádis. Da 

mesma forma, é possível identificar outras zonas com atividade sísmica, nomeadamente junto ao 

litoral e no interior do continente. Aqui ocorreram vários sismos históricos, tendo alguns tido 

magnitudes estimadas próximas de 7. Considerando que a margem continental Oeste-Ibérica é uma 

margem passiva, a sismicidade ocorrida no interior do continente e na zona imersa próxima do 

litoral, deve ter origem em falhas ativas na placa euro-asiática, correspondendo, portanto, a 

sismicidade intraplacas (Cabral, 1995). A região do Grande Porto apresenta-se como sendo de 

sismicidade baixa a moderada.  

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal 

Continental (IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área em estudo apresenta uma 

intensidade sísmica máxima de grau VI (Figura 4.4). Em Portugal Continental a Intensidade Sísmica 

Máxima observada varia entre grau V e grau X, correspondendo a sismos classificados como forte e 

destruidor, respetivamente. De acordo com a referida escala, os sismos de grau VI são classificados 

como bastante fortes, são sentidos pelas populações, provocando a queda de estuques fracos e 

fendas em alvenarias tipo D3. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 

1983), a área de estudo do traçado em avaliação 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  = 0,3. 

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. 

Ao longo da área de estudo deverão estar presentes predominantemente os terrenos dos tipos II e 

III. 

                                                 
3 Alvenaria D - Construídas com materiais fracos, execução de baixa qualidade e fraca resistência às forças horizontais. 
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Figura 4.4 - Intensidade Sísmica e Zonas Sísmicas em Portugal Continental 

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 atuais, 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 
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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 ativas 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. O 

que 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 

respetiva 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 fator condicionante para o 

planeamento (Noronha, F., 2005).  

4.3.7 Geotecnia 

4.3.7.1 Introdução 

Segundo o Estudo geológico/geotécnico preliminar disponível, com data de 22 de maio de 2018, os 

reconhecimentos de campo efetuados ao traçado incidiram sobretudo na identificação das litologias 

ocorrentes ao longo deste e na caracterização dos estados de alteração e fracturação dos maciços 

rochosos aflorantes. 

Os resultados apresentados no referido estudo correspondem a sondagens efetuadas no âmbito de 

estudos anteriores da expansão da linha Amarela entre Santo Ovídio e Vila d’Este e das sondagens 

atuais realizadas no local da Estação Manuel Leão (SLA15 e SLA16) e respetivos ensaios “in situ” 

(SPT) e dos resultados dos ensaios com penetrómetro dinâmico super-pesado realizados.  

4.3.7.2 Condições geotécnicas ocorrentes ao longo do traçado 

Na Tabela 4.2 apresenta-se uma síntese dos resultados dos reconhecimentos de campo, nos quais se 

indica, para cada local, o tipo de solos ou rochas encontrados, o estado de alteração e fracturação 

das rochas aflorantes, segundo os critérios da Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas 

(ISRM, 1980) e particularidades de ordem geológica relevantes para o projeto.  
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PK 
FORMAÇÃO 

AFLORANTE 

AFLORAMENTOS ROCHOSOS 

OBSERVAÇÕES 

LOCALIZAÇÃO (PK/RUA) 

ESTADO DE 

ALTERAÇÃO 

(W) 

ESPAÇAMENTO 

DAS FRATURAS 

(F) 

0+000 a 

0+400 
Aterros recentes         

0+400 a 

0+575 

Solos de cobertura 

recentes 
        

0+575 a 

0+660 
Aluviões recentes       

Presença da linha de água ainda pode ser comprovada pelo 

fontanário da Rua Fonte dos Arrependidos 

0+660 a 

1+400 

Solos de cobertura 

dos quais 

despontam rochas 

metassedimentares 

0+650/0+700 / Rua Fonte 

dos Arrependidos / Rua do 

Rosário / Rua Clube dos 

Caçadores 

W4-5 a W4, 

com zonas 

pontuais W3 

F5 a F4 

Afloramentos contínuos de rocha gnássica, pontualmente granitóide 

ou metassedimentar, onde é bem visível a heterogeneidade dos 

estados de alteração. Coloração é em geral acastanhada   

0+950/Local onde se prevê 

a Estação Manuel Leão 
W4 F4 Afloramentos de rocha gnáissica, de coloração acastanhada 

1+400 a 

2+000 

Solos de cobertura 

dos quais 

despontam rochas 

metassedimentares 

graníticas e 

granitóides 

1+400/Rua de Nossa 

Senhora do Livramento 

W3 a W4-

5/W5 
F4 

Afloramento contínuo resultante das escavações de moradias na 

rua. Os estados de alteração variam frequentemente lateralmente. 

Rocha muito alterada tem coloração castanha; rocha medianamente 

alterada tem coloração cinza 

1+500 a 1+800/Rua 

Conceição 
W4 a W3   

Afloramentos dispersos de rochas granitóides de coloração cinza e 

metassedimentares de cor castanha. Ocorrem igualmente rochas de 
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PK 
FORMAÇÃO 

AFLORANTE 

AFLORAMENTOS ROCHOSOS 

OBSERVAÇÕES 

LOCALIZAÇÃO (PK/RUA) 

ESTADO DE 

ALTERAÇÃO 

(W) 

ESPAÇAMENTO 

DAS FRATURAS 

(F) 

Fernandes/Confraria do 

Monte da Virgem 

transição entre estas duas litologias 

2+000 a 

3+256 

Solos de cobertura 

dos quais 

despontam rochas 

metassedimentares 

2+400 a 2+550/Rua Heróis 

do Ultramar 
W4-5 a W3 F5 a F4-3 

Afloramento contínuo de rochas metassedimentares com passagens 

de zonas de gnaisse. Colorações variam do acastanhado nos estados 

de maior alteração até à cinza nas rochas medianamente alteradas 

2+900/Talude de escavação 

na Rua General Humberto 

Delgado 

W4-5   
Afloramento de rochas metassedimentares com coloração 

acastanhada 

3+100 a 3+120/Rua 

Salgueiro Maia 
W4-5 a W4-3 F5 a F4-3 

Afloramentos contínuos num talude de escavação de rochas 

metassedimentares com passagens de gnaisse. Colorações variam do 

acastanhado nos estados de maior alteração até à cinza nas rochas 

medianamente alteradas  

Parque de 

Material 

Solos de cobertura 

dos quais 

despontam rochas 

graníticas e 

granitóides 

  W2 a W4-5 F4-5 a F3 

O Parque de Material desenvolve-se sobre um afloramento 

granitóide de forma alongada (lomba). A cumeeira desta lomba é 

mais rija e ocorrem aí frequentemente afloramentos de rochas com 

fraca alteração. Nas vertentes raramente ocorrem afloramentos de 

rocha e predominam os solos de cobertura eluviais e coluviais 

Fonte: Geologia e Geotecnia - Estudo Prévio, 22 maio 2018. 

Tabela 4.2 - Síntese dos reconhecimentos de campo 
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Além deste reconhecimento local, as sondagens disponíveis permitem identificar as condições 

geotécnicas ocorrentes ao longo do traçado, apresentando-se a síntese dos resultados obtidos para 

vários trechos característicos do traçado. 

4.3.7.3 Trecho em viaduto 

De acordo com os trabalhos de reconhecimento efetuados, no traçado do viaduto ocorrem litologias 

diferenciadas que vão desde as rochas do tipo xisto e micaxisto, às rochas de transição 

metassedimentares do tipo gnaisse/migmatito e ainda granitos/granitóides. Estas rochas estão 

cobertas por solos de alteração, por solos arrastados das vertentes e depositados na sua base 

(coluviais) e por solos aluvionares relacionados com os processos de deposição da ribeira da 

Madalena que cruza o alinhamento do viaduto da Alternativa 1 ao km 0+620 e da Alternativa 2 ao 

km 0+622, na zona da Quinta do Cisne, cujo testemunho do seu traçado e caudal pode ser observado 

no fontanário ainda existente na Rua Fonte dos Arrependidos (Figura 4.5).  

 

Figura 4.5 - Fontanário na Rua Fonte dos Arrependidos associado ao antigo leito da ribª da Madalena 

Entre os PK 0+000 e 0+300, as sondagens e os resultados dos penetrómetros disponíveis mostram 

uma espessura de alteração que pode alcançar os 5 m, em solos residuais de xistos medianamente 

compactos a muito compactos (NSPT = 10-50). Abaixo desta profundidade os solos deverão ser muito 

compactos (NSPT ≥ 50), passando gradualmente à rocha xistenta com estado de alteração 

decrescente em profundidade. 

Entre os PK 0+300 e 0+375/0+400 o maciço é mais resistente e tem natureza 

gnáissica/micaxisto/migmatito. Abaixo da franja residual com espessura entre os 0,9 e 4,5m, o 

maciço rochoso está muito alterado a medianamente alterado (W4 a W3), com características 

resistentes, porém bastante afetado de fracturação (F5 a F4 na maior parte dos casos). 

Entre os PK 0+400 e 0+450, os ensaios realizados na zona de contacto dos metassedimentos com os 

granitos, dão conta da presença de um maciço de transição entre estas duas litologias, francamente 

afetado de alteração meteórica e provavelmente hidrotermal. Este maciço mostrou-se na espessura 

reconhecida, totalmente transformado em solos numa espessura que pode atingir os 22,5 m. 

Segundo os resultados da sondagem S118, os solos de alteração são até pelo menos uma 

profundidade de 18,0 m medianamente a muito compactos (NSPT = 30-55), passando a muito 

compactos (NSPT ≥ 50) abaixo dessa profundidade. 
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A partir do PK 0+650/700 são comuns os afloramentos de rocha gnáissica/migmatito como aqueles 

encontrados na Rua Fonte dos Arrependidos, Rua do Rosário e Rua dos Caçadores (Figura 4.6 e 

Figura 4.7). Estes afloramentos apresentam-se em geral muito alterados (W4-5 a W4) e muito 

fraturados (F5 a F4), mas com características resistentes. 

 

Figura 4.6 - Afloramento no entroncamento da Rua Fonte dos Arrependidos com a Rua do Rosário 

 

Figura 4.7 - Afloramento na Rua do Rosário 

Segundo os trabalhos de prospeção existentes, os níveis de água no trecho inicial do viaduto situam-

se entre os 3,5 e 8,2 m de profundidade, instalados nos solos de alteração residual ou no maciço 

muito alterado e fraturado. Na zona da Quinta do Cisne, na travessia das aluviões da ribeira da 

Madalena, prevê-se que este nível possa estar mais perto da superfície, principalmente durante a 

época de chuvas. Na zona do encontro Este, a meia encosta, prevê-se que estes níveis estejam mais 

profundos não devendo intersetar as fundações da obra. 

No trecho do viaduto são previsíveis os seguintes tipos de fundações: 

 Entre o PK 0+000 e o PK0+300: fundações indiretas por estacas com comprimentos entre os 

14 e 16m, com ponta no maciço xistento decomposto a muito alterado (W4-5), 

eventualmente muito alterado (W4); 

 Entre o PK 0+300 e 0+375: fundação superficial sobre o maciço de gnaisse/micaxisto muito 

alterado a medianamente alterado (W4 a W3); 

 Entre o PK 0+375 e 0+600/0+650: fundação indireta por estacas com comprimentos entre 

os 20 e 28m, com ponta no maciço de gnaisse/micaxisto ou granítico decomposto a muito 

alterado (W4-5), eventualmente muito alterado (W4); 
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 A partir do PK 0+600/0+650: encontro com fundação direta sobre o maciço de 

gnaisse/micaxisto muito alterado (W4), pontualmente medianamente alterado (W3). 

As condições geológicas e geotécnicas reconhecidas até à data fazem antever que as escavações 

para os maciços de encabeçamento das estacas se possam fazer com recurso a meios mecânicos 

convencionais do tipo lâmina/balde.  

Neste setor admite-se a presença do nível freático perto da superfície nas imediações do antigo 

leito do ribº da Madalena e de eventuais escoamentos superficiais.  

As eventuais afluências de água às escavações poderão, à partida, ser controladas através de 

bombagens pontuais, dada a natureza pouco permeável a moderadamente permeável dos terrenos a 

escavar.  

4.3.7.4 Trecho em túnel mineiro 

Na presente fase dos estudos não se dispõe da maioria dos resultados dos trabalhos de prospeção do 

túnel mineiro, pelo que a caracterização efetuada resulta das observações conduzidas durante a 

furação das sondagens, dos resultados dos reconhecimentos de superfície, durantes os quais se 

caracterizou os terrenos aflorantes e a análise morfológica efetuada sobre as cartas militares e 

geológicas afetas ao traçado e validada “in situ”. 

A informação coligida atrás referida permite concluir que as condições geotécnicas afetas ao trecho 

em túnel mineiro são heterogéneas, essencialmente devidas aos seguintes aspetos: 

 À interseção ao longo do túnel de litologias do tipo metassedimento (xistos, micaxistos, 

gnaisses, migmatitos) e granitóides (granitos francos e granitóides de transição com 

estrutura gnáissica), cujos contactos são feitos na sua maioria por falha ao longo das quais 

ocorrem fenómenos de alteração intensa e por vezes hidrotermalismo; 

 À presença de diferentes tipos de terrenos à superfície nas zonas de baixo recobrimento, 

nomeadamente a presença de aterros espessos para a criação de plataformas; 

 À heterogeneidade lateral e em profundidade expetável, que resulta da primeira condição 

enumerada e também das diferentes formas como as litologias resistem aos fenómenos de 

alteração meteórica e deutérica; 

 À provável circulação facilitada de águas subterrâneas até grandes profundidades, 

principalmente nas zonas de falhamento e de contacto; 

 Às diferentes resistências dos maciços a escavar. 

O emboquilhamento do túnel, a fazer-se aproximadamente a meia encosta, encontra o seu principal 

condicionante geotécnico na presença de aterros espessos utilizados para a criação de plataformas 

para atenuar o declive acentuado da encosta em qualquer das alternativas em estudo. O maciço 

metassedimentar presente abaixo destes depósitos deve apresentar qualidade geotécnica 

heterogénea, mas ser globalmente resistente, ainda que muito afetado de fracturação, segundo se 

apurou com as observações dos reconhecimentos de superfície.  

O traçado do túnel até sensivelmente à estação Manuel Leão faz-se em rochas metassedimentares, 

que se depreende, pela análise morfológica e pelo estudo dos maciços aflorantes, serem de boa 

qualidade geotécnica em profundidade, ainda que à superfície ocorram com estados de alteração 

diversos e bastante afetadas de fracturação. 
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O trecho entre a Escola EB 2+3 Soares dos Reis e o Poço de Ventilação (PV) cerca do PK 1+400 prevê-

se ser de grande heterogeneidade geotécnica, já que o mesmo corresponde a uma zona de contacto 

entre as litologias de xistos e de granitos, sendo expectáveis neste trecho, para além de um perfil 

de alteração bastante desenvolvido, grandes variações laterais e em profundidade da resistência e 

deformabilidade dos maciços a escavar, com estado de alteração que vão desde os maciços 

decompostos até medianamente alterados (W5 a W3). 

O reconhecimento de superfície efetuado na Rua de Nossa Senhora do Livramento, 

aproximadamente ao PK 1+280, mostra numa extensão de pouco mais de 130 m, variações laterais 

bruscas do estado de alteração das rochas metassedimentares, que vão desde os maciços 

decompostos até medianamente alterados (W5 a W3). Atestando mais uma vez a heterogeneidade 

geotécnica deste trecho, na sondagem S19 realizada no local do poço de ventilação encontrou-se 

até à profundidade de 27,0 m, solos de alteração de rochas metassedimentares com resistência ao 

amostrador SPT variável desde média a elevada, passando esse solos, de forma muito brusca, a um 

maciço granítico quase são, eventualmente medianamente alterado (W2 a W3) e com resistência 

muito elevada, que se manteve com essas características até ao final da sondagem, aos 30,0 m. 

Desde o PK 1+400 até ao portal de saída do túnel as condições geotécnicas não são mais uniformes 

que no trecho anteriormente referido, excetuando talvez a presença única de litologias graníticas. A 

passagem de uma falha de direção NNE-SSW ou conjunto de falhas no PK 1+550 determinou o 

desenvolvimento do perfil de alteração até profundidades elevadas, sendo que este perfil de 

alteração também se manifesta igualmente com franco desenvolvimento lateral. 

A sondagem SLA20 realizada junto à referida falha, mostra a presença de solos residuais (W6) e 

intercalações de rocha muito alterada a decomposta (W4-5 a W5) até aos 22,5 m, sendo que esses 

solos apresentam forte caulinização dos feldspatos e os trechos de rocha muito alterada apresentam 

frequentes indícios de alteração hidrotermal. O maciço de melhor qualidade (W4, eventualmente 

W3) só ocorreu cerca dos 27,0 m de profundidade, mas o mesmo apresenta-se, ainda assim, muito 

fraturado (globalmente F4). A sondagem SLA21, realizada a cerca de 185,0 m da SLA20 e já no 

portal de saída, mostra ainda os efeitos da passagem dessa falha, já que até ao final da furação 

(20,0 m) obteve-se quase exclusivamente o maciço granítico decomposto (W5), sob a forma de 

saibros muito compactos (NSPT ≥ 50), à exceção de pequenos núcleos de rocha muito alterada (W4) e 

com fracturação próxima a muito próxima (F4-F5), despontando dos solos na encosta pertencente à 

Confraria do Monte da Virgem. 

As condições hidrogeológicas ocorrentes ao longo do túnel não são ainda conhecidas, podendo-se já 

nesta fase dos estudos inferir as zonas mais críticas onde as águas subterrâneas poderão interferir 

com as escavações. Essas zonas correspondem às zonas de passagem de acidentes frágeis que muitas 

vezes materializam contactos geológicos, destacando-se nessas condições a área junto ao PK 1+100 

a 1+150 e a área nas imediações do PK 1+550 a 1+600. Aí são expectáveis afluências pontuais de 

águas profundas, que deverão ser tidas em conta no dimensionamento. 

No portal de saída do túnel mineiro (km 1+700) foi instalado um piezómetro para verificação dos 

níveis de água. 

As condições geotécnicas deduzidas à data apontam para que a escavação do túnel mineiro se possa 

fazer na maioria dos casos com meios mecânicos convencionais, do tipo lâmina ou balde, sendo 

igualmente de prever o “ripper” para o desmonte de maciços de rocha branda que ocorrem com 
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frequência. Os ensaios de resistência à compressão uniaxial, realizados numa fase anterior dos 

estudos, fazem antever dificuldades no desmonte dos maciços de maior resistência e fracturação 

mais espaçada. Segundo o estudo geológico-geotécnico estes núcleos de rocha resistente deverão 

ocorrer com frequência reduzida (ainda não quantificável nesta fase), prevendo-se a necessidade de 

meios de desmonte mais pesado, como sejam o martelo. 

Não é expectável a necessidade do recurso a explosivos para desmonte pontual de núcleos de rocha 

muito rija e com fracturação espaçada a muito espaçada (F2 a F1). Contudo, atendendo à 

heterogeneidade até agora reconhecida, admite-se que o recurso a explosivos possa ocorrer, 

estando a sua utilização condicionada à partida por se tratar de um túnel em meio urbano.  

4.3.7.5 Trecho em trincheira 

O trecho em trincheira é caracterizado nesta fase dos estudos através dos resultados das sondagens 

da fase anterior dos estudos (realizadas nas extremidades nascente e poente da trincheira), dos 

perfis sísmicos efetuados igualmente numa fase anterior dos estudos, dos resultados da sondagem 

SLA23, SL24 e SLA25 recentes e ainda das observações conduzidas durante os reconhecimentos de 

superfície. 

Constata-se um grande desenvolvimento e irregularidade do perfil de alteração, a que não deve ser 

alheio a proximidade do maciço granítico do Monte da Virgem e a faixa de metaformismo por este 

induzido. As sondagens e perfis sísmicos evidenciam grandes variações na espessura dos solos de 

alteração das rochas metassedimentares (de 6,8m a superior a 24m), à qual acresce a presença de 

níveis de franca alteração sob níveis de menor alteração e vice-versa. Por outro lado os 

reconhecimentos de superfície realizados observaram a presença de rochas metassedimentares 

aflorantes entre os PK 2+400 a 2+550 (Rua dos heróis do Ultramar), ocorrendo nesse trecho com 

alteração franca a moderada (W4-5 a W3) e com fracturação com espaçamento muito próximo a 

próximo/medianamente afastada (F5 a F4-3).  

Até à profundidade máxima atingida pelos trabalhos com sondagens (36m) não se encontraram 

rochas com grau de alteração inferior a W3, isto é, medianamente alteradas. A fracturação também 

é intensa, mesmo a profundidade elevada, observando-se que nas secções de rocha menos 

fraturada, ainda assim as fraturas têm espaçamento próximo a medianamente afastado (F4 a F3). A 

densidade elevada da rede de fracturação faz com que a percolação de águas subterrâneas se faça 

de forma facilitada. Abaixo dos 18m e até aos 36m o maciço comportou-se como praticamente 

impermeável. 

A sondagem SLA23 realizada quase a meia distância do trecho em trincheira, atingiu a profundidade 

máxima de 18,0 m e intersectou o maciço metassedimentar decomposto (W5) até cerca dos 5,5 m e 

abaixo dessa profundidade o maciço decomposto a muito alterado (W4-W5). Os solos residuais são 

muito compactos (NSPT = 38-60) e o maciço decomposto a muito alterado de base é muito compacto, 

(NSPT ≥ 50). 

Os níveis de água detetados nas sondagens são variáveis, entre 6,8 e 16,4 m de profundidade nos 

extremos leste e oeste, respetivamente, mas prevê-se que este nível possa ser superior na época 

das chuvas, em virtude da drenância subterrânea a partir do maciço fraturado do Monte da Virgem 

para as cotas mais baixas. 
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A presença generalizada de solos medianamente compactos a muito compactos faz antever que a 

escavação se possa realizar na maior parte dos casos com meios mecânicos convencionais do tipo 

lâmina/balde, pontualmente a “ripper”. 

Nesta fase dos estudos, admite-se a adoção de taludes provisórios de escavação com geometria de 

1(V):1(H), sendo que esses taludes deverão ser devidamente protegidos das ações dos agentes 

meteóricos, através da aplicação de betão projetado com fibras. 

4.3.7.6 Trecho à superfície 

As observações de superfície concentraram-se sobretudo a partir do PK 3+000. Antes desse PK a 

presença extensiva de solos de cobertura denuncia que o perfil meteórico das rochas deve ser 

elevado.  

No talude de escavação na Rua General Humberto Delgado observa-se a presença de rocha muito 

alterada (W4-5) aflorante, assim como na Rua Salgueiro Maia, já no trecho final do traçado. Essa 

rocha ocorre contudo com elevada anisotropia no seu grau de alteração, tendo-se reconhecido lado 

a lado afloramentos de rochas xisto-gnáissicas muito alterados (W4-5) e muito a medianamente 

alterados (W4-3). A fracturação é também variável ocorrendo as descontinuidades com 

espaçamento variável entre o muito próximo a muito a medianamente afastado (F5 a F4-3). 

Os ensaios confirmam as características rochosas muito alteradas (W4) e mostraram, até à 

profundidade de 9,4 m, a presença de solos residuais ou do maciço muito alterado. Não se detetou 

qualquer nível de água neste ensaio. 

Estas condições denunciam à partida condições heterogéneas de fundação dos aterros. No entanto a 

capacidade resistente dos terrenos de fundação não deverá estar comprometida devido a essa 

heterogeneidade, não se descartando, contudo, nesta fase dos estudos, a eventual necessidade de 

se ter de melhorar pontualmente as características resistentes destes terrenos. Não se prevê a 

interseção dos aterros com quaisquer níveis de água permanentes. 

4.3.7.7 Estação Manuel Leão 

As condições geotécnicas ocorrentes no local da estação de Manuel Leão foram deduzidas nesta fase 

dos estudos através dos resultados de quatro sondagens.  

Nestas sondagens o perfil de alteração, com frequentes sinais de hidrotermalismo, prolonga-se de 

forma descontínua para lá da profundidade máxima atingida pelas sondagens (36 m), revelando-se a 

presença de níveis de franca alteração sob níveis de menor alteração e vice-versa e intercalações 

granitóides no seio de rochas metassedimentares. Os solos residuais (W6) são soltos a muito 

compactos (NSPT = 6-38) e o maciço decomposto é muito compacto, apresentando uma penetração 

do amostrador SPT da ordem das 60 pancadas ou superior. 

O maciço de menor alteração, encontrado na sondagem SLA15, corresponde a um gnaisse muito a 

medianamente alterado (W4-W3) de cor cinza azulada, que apesar da profundidade elevada em que 

ocorre (31,5 m a 35,0 m) ainda apresenta uma densidade de fracturação muito elevada (fraturas 

muito próximas a próximas (F5 a F4). Este maciço gnáissico corresponderá provavelmente à base do 

horizonte de franca alteração. 
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Segundo informação local, um poço localizado na proximidade terá o nível freático a cerca de 40 m 

de profundidade. Na continuidade das sondagens realizadas no local da estação (sondagem SLA17) 

foi instalado um piezómetro para verificação dos níveis de água). 

Em qualquer uma das alternativas a considerar para a estação, este cenário geotécnico, ainda que 

incompleto, configura desde já facilidades na escavação para a implantação da obra, bem como no 

controlo das percolações durante a fase de obra e durante a sua exploração. As escavações poderão 

ser realizadas com meios mecânicos convencionais do tipo lâmina/balde, prevendo-se no entanto o 

uso pontual do “ripper” para desmonte de alguns níveis de rocha mais resistente que eventualmente 

possam ocorrer intercalados com os solos residuais e/ou com o maciço decomposto. 

A heterogeneidade dos maciços, quer lateral, quer em profundidade, reconhecidos no local, 

recomenda, à partida, e nesta fase dos estudos, que a escavação se faça de forma sequencial, em 

pequenas células, sendo dessa forma mais fácil controlar a estabilidade da frente de obra. 

4.3.7.8 Estação Hospital Santos Silva 

As condições geotécnicas do local onde está projetada a Estação do Hospital Santos Silva, foram 

avaliadas através da realização de dois ensaios com penetrómetro dinâmico super-pesado (DPSHLA1 

e DPSHLA2) e e de uma sondagem (SLA22), a meia distância entre estes dois penetrómetros. 

Os ensaios realizados sobre o maciço de rochas xistentas confinante com o maciço granítico 

aflorante na elevação do Monte da Virgem mostram um perfil meteórico localmente desenvolvido 

mas sobretudo muito heterogéneo lateralmente. Os solos no extremo oeste da estação apresentam-

se soltos a medianamente compactos (NSPT = 5-32). Abaixo dos 12,8m e até ao esgotamento da 

capacidade do equipamento, ocorre o maciço muito alterado (W4-5). 

Os ensaios realizados na extremidade oposta (lado nascente da estação) mostram, em contaste 

evidente, um perfil de alteração muito menos desenvolvido, que não passa dos 3,2 m de 

profundidade. Até esta profundidade os solos apresentam-se num estado de compacidade soltos a 

medianamente compacto (NSPT = 5-28). Abaixo dos 3,4 m o equipamento esgotou a sua capacidade 

no maciço metassedimentar muito alterado (W4-5). 

A sondagem realizada a meia distância entre estes dois ensaios das extremidades da estação 

representa um meio-termo entre as características geotécnicas fracas observadas no extremo oeste 

e as melhores características geotécnicas reconhecidas no extremo leste. Até à profundidade de 

10,0 m a sondagem reconheceu o maciço migmatítico/gnássico decomposto a muito alterado (W5 a 

W4-5). Até aos 5,5 m de profundidade estes solos de alteração são em geral compactos (NSPT = 32-

40). Abaixo desta profundidade e até ao final da furação os solos são muito compactos (NSPT ≥ 50).   

Os níveis de água detetados são variáveis, entre os 2,9 e 3,2 m de profundidade nos extremos oeste 

e leste, respetivamente. A posição projetada da estação no sopé da encosta granítica do Monte da 

Virgem torna-a suscetível às escorrências superficiais provenientes daquela elevação, que se 

acumulam nesta zona. A nível da fundação, as águas subterrâneas que percolam o maciço granítico 

fraturado, encaminham-se também para esta zona, encontrando nas rochas xistentas uma barreira à 

sua progressão.  

Estas condições determinam condições de fundação heterógenas ao longo do desenvolvimento da 

estação, prevendo-se no entanto que com intervenções de melhoria de terrenos localizadas 
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(substituição dos solos ou outra técnica de melhoramento dos terrenos), esta fundação possa ser do 

tipo superficial. 

4.3.7.9 Estação de Vila d’Este 

A Estação de Vila d’Este partilha das mesmas características geológicas e geotécnicas do trecho à 

superfície no seu extremo Este. Trata-se de um local onde a presença de rocha aflorante é notória, 

ocorrendo a mesma no local da sondagem programada SLA29, muito alterada (W4) e com 

fracturação próxima (F4). 

O ensaio realizado revelou um grande desenvolvimento do perfil meteórico das rochas xistentas-

gnáissicas do substrato (cerca de 10,0 m). Os primeiros 8,2 m são de solos residuais soltos (NSPT = 7) 

e os restantes 1,8m correspondem a solos medianamente a muito compactos (NSPT = 20 a 49). Não se 

encontrou qualquer nível de água durante a realização do ensaio.  

À cota em que se prevê a implantação da estação, estas condições atrás descritas fazem antever 

condições de fundação heterogéneas. Ainda assim, antecipa-se a possibilidade de fundar 

diretamente a estação, eventualmente com recurso à substituição dos solos na extremidade leste, 

ou outra técnica de melhoramento dos terrenos. Não se prevê a interseção da fundação da estação 

com quaisquer níveis de água.  

As escavações a realizar estão à partida facilitadas, sendo as mesmas realizáveis apenas com o 

recurso a meios mecânicos convencionais, do tipo lâmina. 

4.3.7.10 Parque de Material 

As condições geotécnicas do Parque de Material foram deduzidas nesta fase dos estudos através dos 

dados dos reconhecimentos de superfície e da realização de duas sondagens mecânicas (SLA26 e 

SLA27).  

Os solos de cobertura e/ou residuais são praticamente inexistentes e a rocha ocorre num estado de 

fraca a moderada alteração (W2 a W3) e com fracturação moderadamente espaçada a próxima (F3 a 

F4). O perfil meteórico aparenta ser pouco desenvolvido.  

As sondagens realizadas, uma na zona de vertente da elevação em forma de lomba (SLA26) e outra 

na zona de cumeeira (SLA27). Na sondagem SLA26, a espessura do horizonte de solo residual e de 

rocha decomposta atinge 7,5 m. Na sondagem da zona de cumeeira essa espessura de solos residuais 

e de rocha decomposta é ainda superior e atinge 12,0 m. Em ambos os casos os solos residuais e 

resultantes da decomposição da rocha são medianamente a muito compactos (NSPT = 11 a ≥ 60). A 

rocha medianamente alterada (W3) e com fraturas com espaçamento médio a próximo (F3-F4) foi 

observada nas sondagens realizadas abaixo dos 7,5 e 12,0 m e até ao fim da furação.  

Segundo o EGG, nesta fase dos estudos (ainda sem os resultados dos poços programados para esta 

zona), admite-se que a heterogeneidade do perfil de alteração seja um denominador comum de 

toda a área granítica onde se prevê a construção do parque de material. No entanto, são 

expectáveis boas condições de fundação para a totalidade das plataformas a criar para a 

implantação do parque de material. 
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Durante a realização das sondagens não foram observados quaisquer níveis de água, não sendo por 

isso expetável, face aos dados já disponíveis, a interferência de quaisquer níveis de águas 

subterrâneas com a obra a realizar. 

Nas escavações a realizar, sobretudo aquelas com alturas da ordem dos 4,0 m que se desenvolvem 

na zona de cumeeira, deverá prever-se um rácio de 50%-50% de solos e rochas. 

As escavações das zonas de solos e rocha branda (até grau de alteração W4) poderão realizar-se com 

meios mecânicos convencionais, do tipo lâmina/balde, podendo exigir o recurso pontual ao 

“ripper”. As zonas de rocha resistente (W3) que ocorram na altura de escavação carecem à partida 

de meios mecânicos pesados (tipo “ripper”) para a sua realização, não se excluindo, nesta fase dos 

estudos, o eventual recurso a explosivos em locais pontuais para o desmonte do maciço.  

As escavações em solos e rocha branda poderão adotar geometrias de 1(V):1,5(H) e 1(V):1(H). As 

escavações exclusivamente em rocha resistente poderão adotar geometrias mais gravosas que 

poderão ir até 3(V):1(H) e mesmo 5(V):1(H). 

4.3.7.11 Materiais de aterro e geometria de taludes 

Numa primeira análise, atendendo ao reduzido número de ensaios disponíveis, os solos de alteração 

das rochas graníticas e o maciço muito alterado (W5 a W4-5) (saibros graníticos e eventualmente 

misturas de solos-enrocamentos), desde que não caulinizados, remanescentes das escavações a 

realizar, poderão aparentemente ser utilizados no corpo dos aterros técnicos do viaduto, nos 

aterros das plataformas do Parque de Material e nos aterros a constituir no trecho final à superfície. 

Por outro lado, os dados disponíveis nesta fase dos estudos desaconselham a utilização dos solos de 

alteração das rochas xistentas no corpo dos aterros a construir. Não se conhece nesta fase dos 

estudos a qualidade dos solos de alteração das rochas de transição metassedimentares. 

Os materiais graníticos e granitóides pouco alterados a sãos britados provenientes das escavações 

mais profundas do trecho em túnel, poderão eventualmente ser utilizados na constituição do leito 

do pavimento, de modo a minimizar o volume de terras/rochas sobrantes a transportar para fora da 

área de intervenção e a depositar em vazadouro.  

Nesta fase dos estudos é sugerida a adoção de geometrias de aterro de 1(V):1,5(H). Em posse de 

mais dados relativamente à natureza e resistência mecânica dos materiais remanescentes das 

escavações, admite-se a possibilidade da adoção de outras geometrias de aterro. O trecho à 

superfície junto ao acesso à A29 carece de geometrias de aterro mais gravosas, assegurando-se a 

sua estabilidade através da inclusão de elementos de reforço, do tipo geogrelhas. 

4.3.8 Recursos Geológicos 

Na área dos traçados em estudo não foram identificadas unidades de indústria extrativa, encerradas 

ou em atividade ou elementos de especial interesse geológico/geomorfológico. 

De referir que, conforme notícia 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 a cerca de 500 m a sul do traçado, entre Laborim e Hospital Santos 

Silva, tendo a produção em 1951-52 atingido as 12,315 toneladas. De acordo com a base de dados 

SIORMINP (Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses), esta concessão 
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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 direções E-W e N15ºE.  

4.4 Solos e Capacidade de Uso do Solo 

Segundo a Carta dos Solos de Portugal na escala 1 000 000 (SROA, 1973), ocorrem na área de estudo 

predominantemente Cambissolos húmicos1 (CARDOSO et al. 1973), derivados de xistos, gnaisses e 

migmatitos. 

Os solos representados na referida carta de solos pertencem à associação 66, onde dominam os 

Cambissolos húmicos em parte de fase delgada, de textura mediana, ocupando cerca de 50% da 

mancha, seguidos dos Luvissolos órticos4 (cerca de 30%), fase atlântica, em parte fase delgada, de 

textura mediana sobre textura fina. Existem ainda inclusões de Rankers5, Litossolos dístricos6 e 

Fluvissolos dístricos7 na restante área de 20% da mancha. 

Devido à pequena espessura que os solos apresentam predomina a classe de capacidade de uso F, 

não suscetível de utilização agrícola, apresentando contudo aptidão florestal. A ocupação típica 

destes solos na região abrangida pela Associação referida é florestal com dominância de pinheiro 

bravo nos solos delgados e declivosos e culturas arvenses de regadio consociada com vinha em 

bordadura nas áreas de vale. Em algumas áreas estes solos podem ser integrados na classe C, de 

utilização agrícola condicionada, correspondendo as áreas de utilização agrícola a pequenos 

retalhos de solos localizados nos vales dos principais cursos de água. 

No caso presente, os solos são maioritariamente da classe F, com aptidão florestal, na maior parte 

da área de estudo. 

Os traçados em estudo abrangem esta classe de utilização dos solos desde a zona de 

emboquilhamento do túnel na encosta do Monte de Santo Ovídio até ao final na Estação de Vila 

d’Este. 

Na zona da Quinta do Cisne assinala-se a ocorrência de solos com capacidade de utilização agrícola 

(Classe A), que são intersetados pelo viaduto das três alternativas em estudo. Estes solos têm 

presentemente ocupação agrícola. 

                                                 
 
 
 
1 Cambissolos húmicos – Cambissolos sem aspetos crómicos, com horizonte A úmbrico (horizonte de superfície humífero, de 

cor escura, ácido e pobre em azoto), que tem mais de 25 cm de espessura no caso de faltar o horizonte B Câmbico. 
2 Luvissolos órticos – Solos com horizonte B argílico. 
3 Rankers – Solos com horizonte A úmbrico, sem outros horizontes de diagnóstico que não seja um B câmbico quando o 

horizonte A úmbrico tenha mais de 25 cm de espessura, e que assentam sobre rocha dura siliciosa situada a menos de 50 
cm de profundidade.   

6 Litossolos dístricos – Solos que assentam em rocha dura coerente e contínua que se situa a menos de 10 cm de 
profundidade, apresentando pH inferior a 5,5. 

7 Fluvissolos dístricos – Solos derivados de depósitos aluvionares recentes, sem horizontes de diagnóstico que não sejam 
horizonte A ócrico, horizonte 0, horizonte glei ou horizonte tiónico. Com grau de saturação (pelo acetato de amónio) 
inferior a 50%, pelo menos nalguma parte do perfil entre 20 e 50 cm de profundidade. 
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Assinala-se ainda uma associação das classes de utilização A+F, aproximadamente nos primeiros 500 

m dos traçados, abrangendo também a zona de emboquilhamento do túnel (lado poente) das três 

alternativas em estudo.  

Segundo a cartografia de condicionantes do município de Vila Nova de Gaia, os solos intersetados 

pelos traçados, estações e Parque de Material não estão sujeitos ao regime da Reserva Agrícola 

Nacional. 

4.5 Recursos Hídricos 

4.5.1 Recursos Hídricos Subterrâneos  

4.5.1.1 Enquadramento 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos da área de estudo teve por base os Sistemas 

Aquíferos de Portugal (ALMEIDA, et al., 2000), dados do SNIRH8 e elementos disponibilizados pela 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

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 menores profundidades, no sector nascente da área de estudo (encosta 

do Monte da Virgem), na parte final do traçado. 

Os depósitos modernos de cobertura (aluviões, coluviões, terraços fluviais e marinhos) deverão 

apresentar pouca importância como aquíferos, dada a sua reduzida espessura, acabando 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, situando-se entre a superfície do terreno e o contacto com o substrato, em 

função da pluviosidade. No entanto, nas situações em que a matriz destes depósitos apresenta uma 

elevada percentagem de argila, 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 

transmissão é bastante lenta.  

Quanto aos solos residuais graníticos, o seu comportamento hidrogeológico depende da sua 

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. A sua importância como aquífero depende da espessura que apresentam. 

                                                 
8 SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. 
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Quando os depósitos apresentam uma elevada percentagem de argila, possuem permeabilidade 

reduzida e criam-se também condições para a formação de aquitardos. É de prever que o maciço 

granítico da área de estudo apresente passagens ou bolsadas intensamente caulinizadas. 

No que respeita aos maciços rochosos pouco a medianamente alterados e fraturados, possuem 

normalmente níveis de permeabilidade fissural média e por vezes elevada. Neste tipo de aquíferos o 

sistema de fraturas atua essencialmente no aumento da permeabilidade, uma vez que abre 

condutas para a circulação de água. A alimentação destes aquíferos poderá ser direta, no caso de 

maciços rochosos aflorantes (por ex: na encosta do Monte da Virgem), ou através dos solos 

sobrejacentes. Devido à elevada condutividade hidráulica que poderão possuir (dependente da 

densidade, abertura e preenchimento de fraturas) poderão constituir aquíferos importantes, 

especialmente no caso dos maciços graníticos, e levantar problemas geotécnicos ao nível das obras 

subterrâneas, obrigando a cuidados acrescidos na drenagem em fase de obra. No presente caso os 

traçados em estudo apenas se desenvolvem nos metassedimentos e na orla de contacto com os 

granitos no Monte da Virgem. 

A recarga do sistema hidrogeológico é direta, 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. 

Assim, prevê-se que o nível da água seja mais superficial nas zonas deprimidas do atravessamento 

pelas pequenas linhas de água preenchidas por aluviões e coluviões, pelo que os trabalhos de 

escavação ou saneamento nesses locais poderão ser dificultados devido às reduzidas condições de 

traficabilidade e trabalhabilidade dos solos. No entanto a localização dos pilares do viaduto sobre a 

Quinta do Cisne ainda não é conhecida, devendo ter em conta esses constrangimentos construtivos. 

É de prever a possibilidade de 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 estes decorrerem 

em épocas de maior pluviosidade. 

Segundo o estudo geológico/geotécnico preliminar realizado no âmbito do Estudo Prévio, o nível 

freático identificado nas sondagens disponíveis situa-se a profundidades variáveis: 

 Km 0+175 (viaduto) – 4,0 m 

 Km 0+300 (viaduto) – 3,5 m 

 Km 0+375 (viaduto) – 4,2 a 5,3 m 

 Km 0+450 (viaduto) – 8,2 m 

 Km 0+900 a 0+9620 (Estação Manuel Leão) – Não atingiu o nível freático (40 m num poço 

próximo) 

 Km 2+000 – (Estação Hospital Santos Silva) - 2,9 m 

 Km 2+075 – (Estação Hospital Santos Silva) - 3,2 m 

 Km 2+150 (trecho em trincheira) – 6,8 m 

 Km 2+625 (trecho em trincheira) – 16,4 m 
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 Km 3+125 – (Estação Vila d’Este) - Não atingiu o nível freático 

De referir que parte da área é já densamente ocupada por edifícios e respetivo 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. 

4.5.1.2 Pontos de Água Subterrânea 

De acordo com informação da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, não foram identificadas 

captações de água subterrânea para abastecimento público na área de estudo. Igualmente, na base 

de dados do SNIRH, não existem identificadas captações de água subterrânea na área em estudo. 

Nos trabalhos de campo efetuados foram identificadas algumas captações particulares no setor 

poente da área de estudo na Quinta do Cisne, não sendo de excluir a hipótese da existência de 

outras captações (pequenos poços) em quintais da área de estudo. As captações particulares 

identificadas na Quinta do Cisne estão referenciadas com o código CP, destinam-se a rega, 

desconhecendo-se as características das mesmas. 

Segundo o inventário disponibilizado pela APA/ARH Norte, a maior parte das captações particulares 

situam-se a sul do setor dos traçados em estudo que se desenvolve em túnel (Figura 4.8). 

Apresenta-se na Tabela 4.3 as principais características das referidas captações. 

Destas captações, apenas a captação com o código cadastral 224405 é intersetada pelos traçados, 

neste caso no trecho comum, no setor em túnel ao km 1+400. Trata-se de um furo vertical com a 

profundidade de 80 m, destinado a rega do quintal onde se localiza. 

Devido à sua proximidade destacam-se: 

 um poço com o código 5458, com cerca de 16 m de profundidade, do lado sul do traçado, 

destinado a rega de um quintal, próximo do emboquilhamento do túnel ao km 0+820 (Alt. 

2);  

 um furo do lado sul do traçado em túnel, ao km 1+525, com cerca de 22,5 m de 

profundidade, destinado a rega, com o código 687839, entre o nº 1275 da Rua Conceição 

Fernandes e o túnel (a cerca de 13 m do limite sul do traçado);  

 um poço ao km 1+630, do lado norte do traçado e da Rua Conceição Fernandes, no trecho 

final do túnel, com cerca de 22,5 m de profundidade, destinado a rega, com o código 21421 

(a 10 m do limite norte do túnel). Salienta-se que neste local não se identificam usos 

agrícolas, estando o poço abandonado; 

 um furo ao km 0+795, a cerca de 16 m do lado sul da alternativa 2, no trecho em viaduto na 

Quinta do Cisne, com o código RC 1, destinado a rega; 

 um furo ao km 0+920, a cerca de 10 m do lado sul da alternativa 2, no trecho em viaduto na 

Quinta do Cisne, com o código RC 2, destinado a rega; 

 um furo ao km 0+840, a cerca de 3 m do lado norte da alternativa 1, no trecho em viaduto 

na Quinta do Cisne, com o código RC 5, destinado a rega; 
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Fonte: APA/ARH Norte, 2018 

Figura 4.8 – Pontos de água subterrânea na área de estudo 
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Fonte: APA/ARH Norte, 2018 

Figura 4.9 - Pontos de água subterrânea na área de estudo – Pormenor 1 
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Fonte: APA/ARH Norte, 2018 

Figura 4.10 - Pontos de água subterrânea na área de estudo – Pormenor 2 
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Fonte: APA/ARH Norte, 2018 

Figura 4.11 - Pontos de água subterrânea na área de estudo – Pormenor 3 

 

CÓDIGO 
CAPTAÇÃO 

CÓDIGO 
CADASTRAL 

LOCAL TIPO 
VOL. 

ANUAL 
PROFUNDIDADE 

(m) 
ANO 

EXECUÇÃO 
FINALIDADE 

C1 CAP185 Quinta do Sardoal-Lote 3 Furo vertical 0 80 1994 
Sem 

informação 

C2 CAP7899 
Rua Conceição Fernandes, 
1135 

Furo vertical 30 80 2001 Rega 

C3 CAP10081 Laborim De Cima, Lt 60 Furo vertical 0 79 2007 Rega 

C4 CAP14293 Laborim Furo vertical 0 80 2008 Rega 

C5 CAP15393 Laborim Furo vertical 50 90 2008 Rega 
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CÓDIGO 
CAPTAÇÃO 

CÓDIGO 
CADASTRAL 

LOCAL TIPO 
VOL. 

ANUAL 
PROFUNDIDADE 

(m) 
ANO 

EXECUÇÃO 
FINALIDADE 

C6 CAP16704 Rua D. Maria II, 82 Furo vertical 60 80 2008 Rega 

C7 5458 
RUA NOSSA SENHORA DO 
CARMO 

Poço 250 16 1940 Rega 

C8 57954 LUGAR DA SERRA Poço 0 11 1976 Rega 

C9 21421 RUA SANTIAGO Poço 15 22,5 0 Rega 

C10 225231 D. Maria II Furo vertical 60 80 2011 Rega 

C11 224405 Quinta do Sardoal Furo vertical 0 80  Rega 

C12 228529 
Rua Conceição Fernandes 
1135 

Furo vertical 360 100 2012 Rega 

C13 229844 APPDA Furo vertical 300 100 2012 Rega 

C14 255083 
Rua Conceição Fernandes, 
1079 

Furo vertical 255 120 2014 Rega 

C15 256413 
Urbanização da Quinta do 
Sardoal, vereda n.18 

Furo vertical 195 100 2014 Rega 

C16 244022 
Paulo Geraldes Travessa da 
Serpente Gaia 

Furo vertical 180 100 2013 Rega 

C17 449873 Quinta do Sardoal Furo vertical 165 120 2016 Rega 

C18 500945 Lugar de Laborim de Cima Furo vertical 900 100 2016 Rega 

C19 560660 Rua Coats & Clark Furo vertical 500 100 2017 Rega 

C20 684791 Lugar de Laborim de Cima Furo vertical 900 100 2017 Rega 

C21 687839 
Rua Conceição Fernandes, 
n.º 1275 

Furo vertical 0 60 2017 Rega 

RC 1 - Quinta do Cisne Furo - - - Rega 

RC 2 - Quinta do Cisne Furo - - - Rega 

RC 3 - Quinta do Cisne Poço - - - Rega 

RC 4 - Quinta do Cisne Furo - - - Rega 

RC 5 - Quinta do Cisne Furo - - - Rega 

RC 6 - Quinta do Cisne Furo - - - Rega 

RC 7 - Quinta do Cisne Furo - - - Rega 

Fonte: APA/ARH Norte, 2018 (C#); Reconhecimento local (RC#). 

Tabela 4.3 – Pontos de água subterrânea na área de estudo 
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4.5.1.3 Qualidade das Águas Subterrâneas 

Quanto aos aspetos químicos, 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. 

Neste sentido, apesar de muito fracamente mineralizadas, verifica-se que estas águas apresentam 

boa qualidade, podendo, se necessário, destinar-se a consumo humano. Tal facto não inviabiliza a 

necessidade de correção antes de distribuída na rede de abastecimento público. 

É importante referir que os valores apresentados são muito gerais, podendo apresentar variações a 

nível local. Refira-se também que não existe informação relativamente à qualidade biológica destas 

águas, pelo que quaisquer conclusões assumem um carácter reservado. 

Quanto à avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas da área de estudo, 

utilizou-se o método criado pela EPPNA - Equipa de Projeto 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 na Tabela 4.4 as classes de vulnerabilidade em função 

da composição litológica de cada formação e a respetiva classificação. 

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 

Tabela 4.4 - Classes de Vulnerabilidade 

Nestas condições o sistema hidrogeológico abrangido pela área de estudo foi considerado 

essencialmente como V6, “Aquífero em rochas fissuradas” - vulnerabilidade Baixa e Variável, 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. 
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4.5.1.4 Estado da massa de água 

Segundo o PGRH do Douro, a massa de água subterrânea onde se insere o projeto corresponde ao 

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (código PTA0X1RH3). Esta massa de água abrange 

cerca de 18 736 km2 e tem uma recarga média anual a longo prazo de cerca de 1 076 hm3/ano. 

O estado quantitativo desta massa de água é BOM, sendo as disponibilidades hídricas disponíveis de 

cerca de 969 hm3/ano, com estabilidade da tendência do nível piezométrico. 

O Estado Químico e Quantitativo da massa de água é BOM, mantendo a classificação do 1º ciclo de 

planeamento (2009-2015), de que resulta o Estado Global BOM. 

4.5.2 Recursos Hídricos Superficiais  

4.5.2.1 Introdução 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais da zona de implantação do empreendimento 

apoiou-se sobretudo em dados bibliográficos existentes (site da APA/SNIRH e Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica do Douro-RH3-2º ciclo de planeamento) e na memória descritiva dos estudos de 

drenagem em fase de estudo prévio, complementados com reconhecimento de campo efetuado na 

área de estudo. 

A análise da rede hidrográfica local teve por base a Carta Militar de Portugal editada pelo CIGeoE, 

tendo-se para o efeito analisado as sub-bacias hidrográficas correspondentes às linhas de água, aos 

ribeiros e aos rios de pequena dimensão que drenam a área de estudo. 

4.5.2.2 Hidrografia 

A área de estudo insere-se na Região Hidrográfica do Douro, na massa de água da Sub-Bacia 

Hidrográfica do Rio Douro e das Sub-Bacias das linhas de água que drenam diretamente para o mar, 

designada por Sub-Bacias Costeiras entre o Douro e o Vouga, na margem esquerda, a cerca de 7 km 

a sudeste da confluência do rio Douro no Oceano Atlântico, e nas Sub-Bacias das massas de água que 

drenam para o rio Douro no concelho de Vila Nova de Gaia. 

O rio Douro nasce na serra de Urbion (Cordilheira Ibérica), a cerca de 1 700 m de altitude. Ao longo 

do seu curso de 927 km (o terceiro maior entre os rios da Península Ibérica, depois do Tejo e do 

Ebro) até à foz no Oceano Atlântico, junto à cidade do Porto, atravessa o território espanhol numa 

extensão de 597 km e serve de fronteira ao longo de 122 km, sendo os últimos 208 km percorridos 

em Portugal. 

Segundo o PGRH do Douro, a bacia hidrográfica do rio Douro tem uma área total de 97 477,66 km2, 

dos quais 18 587,85 km2 em Portugal (19,07%) e 78 889,0 km2 em Espanha (80,93%), ocupando o 

primeiro lugar em área entre as bacias dos maiores rios peninsulares (superior à do Ebro e à do 

Tejo). A parte portuguesa ocupa também o primeiro lugar em dimensão entre as bacias dos rios 

nacionais ou internacionais que atravessam o território nacional. 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.  

Localmente, o projeto de expansão da Linha Amarela atravessa pequenas bacias hidrográficas que 

drenam a área de estudo, umas drenando para norte para a margem esquerda do rio Douro, outras 
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drenando para oeste para o litoral atlântico. Salienta-se no entanto que as bacias hidrográficas da 

área de estudo encontram-se em grande parte artificializadas devido à sua localização na área 

urbana de Gaia, tendo escoamento efêmero por ocasião de precipitação intensa.  

Descreve-se seguidamente a localização dos traçados em estudo nas bacias hidrográficas 

atravessadas: 

 O setor poente da área de estudo (km 0+000 a km 1+100), onde se localiza o trecho em 

viaduto e parte do trecho em túnel até ao atravessamento da EM 630 (Rua Conceição 

Fernandes), incluindo a Estação Manuel Leão, localiza-se na bacia hidrográfica do ribeiro 

da Madalena, nas cabeceiras de linhas de água que escoam para sul, afluentes do ribº da 

Madalena, que conflui no mar, a oeste, entre as praias da Madalena e da Bloqueira. O 

trecho de montante do ribº da Madalena encontra-se entubado desde a Fonte dos 

Arrependidos até ao Bairro da Quinta do Cedro por forma a atravessar a Rua Fonte dos 

Arrependidos, a Quinta do Cisne (apenas com algumas zonas com água visível, devido a 

aluimentos de terras) e o nó de Santo Ovídio da A1; 

 Entre o atravessamento da Rua Conceição Fernandes e o trecho final do túnel (km 1+100 a 

km 1+615), o traçado localiza-se nas cabeceiras de duas linhas de água que escoam para 

norte, confluindo no rio Douro entre a Ponte de São João e a Praia Fluvial de Areinho. 

Neste local as linhas de água não se encontram definidas e não têm expressão morfológica, 

correspondendo a uma área urbanizada; 

 Entre o km 1+615 e km 2+200, o traçado localiza-se na bacia hidrográfica do rio Valverde, 

nas cabeceiras de pequenas linhas de água que escoam para sul para o rio Valverde, o 

qual, por sua vez, conflui no mar, a oeste, na Praia do Sindicato. Neste setor de montante 

da bacia, onde o traçado se desenvolve à superfície, as linhas de água também não se 

encontram definidas e não têm expressão morfológica, correspondendo à vertente 

sudoeste do Monte da Virgem e à área ocupada pelo Hospital Santos Silva e respetivo 

parque de estacionamento, a sul e norte da Rua Conceição Fernandes, respetivamente; 

 Entre o km 2+200 até ao final na Estação de Vila d’Este, incluindo a área do Parque de 

Material, o traçado localiza-se na bacia hidrográfica do rio Febros, nas cabeceiras de 

linhas de água que escoam para nascente, para o rio Febros, que por sua vez conflui com o 

rio Douro a nordeste da área de estudo, no Cais do Esteiro de Avintes. Neste setor o 

traçado não interfere com linhas de água definidas no terreno e corresponde a uma área 

de terrenos não impermeabilizados, exceto no local da Estação de Vila d’Este que se 

localiza numa área com ocupação urbana. 

Relativamente às condições hidrográficas da área em estudo, verifica-se que grande parte da área 

atravessada corresponde a áreas impermeabilizadas, com alteração dos canais naturais de 

drenagem, processando-se o escoamento através de dispositivos artificiais para coleta e transporte 

das águas pluviais da rede de drenagem. 

Atualmente 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 atuais ruas e avenidas da cidade de Gaia. 
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De acordo com os dados do PGRH do Douro, consultados no sítio da APA, não existe nenhuma 

estação de monitorização de Massas de Água Superficiais ativa na área em estudo que permita 

analisar os escoamentos gerados nas bacias hidrográficas atravessadas pelo Projeto. A estação de 

monitorização operacional mais próxima localiza-se na massa de água do rio Febros (código 

PT03DOU0384) junto à confluência com o Douro, tendo a designação de Foz do Febros e o código 

PT07F06. 

Em síntese, os traçados desenvolvem-se em grande parte em áreas urbanas impermeabilizadas, 

praticamente sem interferência com linhas de água com expressão morfológica no terreno, mesmo 

no setor do vale do ribº da Madalena onde o traçado atravessa em viaduto, não interferindo 

igualmente com a drenagem desta linha de água entubada. 

Não obstante, importa acautelar a drenagem das áreas intersetadas pelo traçado, o qual constitui 

uma barreira ao escoamento preferencial das águas de escorrência, sobretudo nas áreas de 

trincheira e à superfície, o que é assegurado pelo projeto de drenagem que contempla as passagens 

hidráulicas e dispositivos de coleta dimensionados para a necessária livre circulação das águas de 

escorrência para o período de retorno legalmente estabelecido. 

No caso do Parque de Material está prevista, no estudo prévio, a drenagem da zona de lavagens dos 

comboios através de caleiras com grelha que farão a recolha das águas e as encaminharão através 

de um sistema de caixas de visita e coletores até uma câmara de separação de hidrocarbonetos.  

Nos edifícios previstos, será feita a recolha e condução do caudal pluvial da cobertura por tubos de 

queda até ao nível do pavimento. Aí será encaminhado, através de uma rede de coletores 

enterrados interligados por caixas de visita, até ao coletor da rede pública de águas pluviais mais 

próximo. 

O dimensionamento da rede de drenagem pluvial é efetuado de acordo com o método Racional para 

cálculo dos caudais. 

A intensidade de precipitação para a determinação dos caudais de ponta de cheia é determinada 

através das curvas IDF regulamentares, considerando-se o tempo de concentração Tc de 10 minutos 

para o período de retorno T=10 anos. O valor da intensidade da precipitação determinado foi de 

120,14 mm/h.  

4.5.2.3 Estado das massas de água 

Como referido anteriormente, não existem na área de estudo cursos de água perenes, ocorrendo 

escoamento nas linhas de água por ocasião de precipitação intensa. 

Segundo o PGRH do Douro, a área de estudo dos traçados abrange quatro massas de água 

classificadas no âmbito do 2º ciclo de planeamento de recursos hídricos (2016-2021), como ilustrado 

na Figura 4.12. 
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Fonte: APA-SNIAmb. Maio, 2018.  

Figura 4.12 – Bacias hidrográficas das massas de água da área de estudo 

Na Tabela 4.5 apresenta-se a síntese das características principais das referidas massas de água 

classificadas no âmbito do 2º ciclo de planeamento de recursos hídricos. 

CÓDIGO PTCOST3 PT03DOU0370 PT03NOR0727 PT03DOU0384 

Nome CWB-II-1A Douro WB3 Rio da Valadares Rio Febros 

Categoria Costeira Transição Rio Rio 

Natureza Natural Natural Natural Natural 

Tipologia 
Costa Atlântica 

mesotidal exposta 

Estuário mesotidal 

estratificado 

Rios do Norte de 

Pequena Dimensão 

Rios do Norte de 

Pequena Dimensão 
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CÓDIGO PTCOST3 PT03DOU0370 PT03NOR0727 PT03DOU0384 

Estado ou Potencial 

Ecológico 
Bom Razoável Bom Medíocre 

Estado Químico Desconhecido  Bom Desconhecido Bom 

Estado Global Bom e Superior Inferior a bom Bom e Superior Inferior a bom 

Pressões 

significativas 
Não 

Sim 

natureza urbana 
Não 

Sim 

natureza urbana e 

agrícola 

  Fonte: PGRH do Douro. APA, maio de 2018. 

Tabela 4.5 - Características principais das massas de água da área de estudo 

Segundo o PGRH do Douro, a massa de água classificada na categoria “rio“ e sujeita a pressões 

significativas corresponde ao rio Febros (código PT03DOU0384), para onde escoam algumas linhas de 

água do setor nascente da área de estudo (parte do traçado em superfície, Parque de Material e 

Estação de Vila d’Este).  

O Estado desta massa de água superficial, que está englobada na categoria “rios”, na tipologia “Rios 

do Norte de Pequena Dimensão”, apresenta Estado Químico “BOM” e Estado Ecológico-Natural 

“MEDÍOCRE”. As pressões responsáveis pela classificação do estado ecológico medíocre são as águas 

residuais urbanas e a poluição difusa-agricultura, resultando assim no Estado Global “inferior a 

bom”. 

Segundo a ficha de caracterização desta massa de água, as pressões significativas são de natureza 

urbana e agrícola, com as cargas de CBO5, CQO, Ntotal e Ptotal responsáveis pelas referidas pressões 

(Tabela 4.6). Os objetivos ambientais para que esta massa de água atinja o estado BOM foram 

prorrogados para o período 2022-2027 devido à recuperação reduzida dos ecossistemas aquáticos em 

massas de água sujeitas a pressões prolongadas (massas de água classificadas com estado Mau e 

Medíocre). 

No caso das águas superficiais, que abrangem as águas superficiais interiores (rios e albufeiras), as 

águas de transição e as águas costeiras, a avaliação do estado global das massas de água resulta da 

combinação do estado/potencial ecológico e do estado químico. 

O objetivo ambiental estabelecido para as massas de água superficiais consiste em atingir o Bom 

estado quando simultaneamente o estado ecológico e o estado químico forem classificados como 

Bom. No caso das massas de água identificadas, o objetivo ambiental só é alcançado quando o 

potencial ecológico e o estado químico forem classificados como Bom. 
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Fonte: PGRH do Douro. APA, 2016. 

Tabela 4.6 – Pressões significativas da massa de água Rio Febros 

No caso da massa de água Douro WB3, para onde drena parte da área atravessada pelo trecho final 

do túnel, segundo a correspondente ficha de caracterização, as pressões significativas são de 

natureza urbana (águas residuais urbanas), também com as cargas de CBO5, CQO, Ntotal e Ptotal 

responsáveis pelas referidas pressões (Tabela 4.7). 

A prorrogação do prazo para o período 2022-2027 para que esta massa de água atinja o estado 

global Bom deve-se à aplicação de medidas de restauração ecológica que proporcionam impactes 

positivos graduais, com resultados a médio e a longo prazo. 

 

Fonte: PGRH do Douro. APA, 2016. 

Tabela 4.7 – Pressões significativas da massa de água Douro WB3 
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4.6 Ocupação do Solo e Ordenamento do Território 

Neste capítulo será analisada a ocupação atual do solo na área de estudo, assim como as várias 

figuras de ordenamento do território para ela definidas. 

A análise da ocupação do solo permitirá a identificação das unidades de ocupação atual do 

território, ou seja, a sua caracterização em termos de consagração do território aos vários tipos de 

atividades a que este pode ser destinado. Serão ainda analisadas as figuras de ordenamento do 

território definidas para a área de estudo e a sua relação com o uso atual do solo. A área analisada 

abrange a totalidade da infraestrutura em análise, acrescida de uma faixa de 200 m em redor dos 

eixos de via.  

4.6.1 Ocupação Atual do Solo 

4.6.1.1 Contexto de desenvolvimento territorial e padrões de ocupação do território 

A linha de metro em estudo situa-se no concelho de Vila Nova de Gaia. A área de estudo define-se 

como uma zona onde se encontram usos que denotam uma forte presença humana, de carácter 

predominantemente urbano e suburbano, com presença marcante de infraestruturas de transporte. 

A análise da ocupação atual do território incidiu sobre a área da unidade em estudo e envolvente de 

200 m e permite identificar os seguintes usos (Desenho 017028, Volume 4 - Anexo Cartográfico): 

Tecido urbano predominantemente horizontal e Tecido urbano predominantemente vertical: 

estas duas tipologias, no seu conjunto, dominam a área de estudo, ocupando, respetivamente, 23 % 

e 21 % da mesma. O tecido urbano predominantemente vertical corresponde a uma tipologia 

construtiva localmente uniforme – de edifícios de habitação coletiva de pequena dimensão na zona 

noroeste da área de estudo e de edifícios de maior dimensão na zona sudeste - numa malha urbana 

regular e totalmente preenchida. O tecido urbano predominantemente horizontal, pelo contrário, 

reúne tipologias bastante variadas, desde moradias unifamiliares tradicionais até moradias em 

banda de construção recente; estes elementos dispõem-se numa malha urbana bastante irregular e 

com frequentes espaços intersticiais sem ocupação definitiva. 

  

Figura 4.13 – Tecido urbano predominantemente horizontal 
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Figura 4.14 - Tecido urbano predominantemente vertical 

Áreas florestais em meio urbano: esta tipologia ocupa uma parte significativa da área de estudo, 

cerca de 30 % da mesma, num total de 48 ha, estando ausente do seu terço mais a noroeste. É 

constituída em parte por florestas de produção de eucalipto, mas inclui também florestas mistas 

com sobreiros, pinheiro-bravo, eucaliptos e acácias sem gestão aparente, que se desenvolvem nos 

taludes e espaços intersticiais desocupados no meio da malha urbana, assim como pequenas áreas 

de matos e vegetação herbácea natural. 

  

Figura 4.15 - Áreas florestais em meio urbano 

Equipamentos: a área de estudo inclui vários equipamentos, nomeadamente o Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia/Espinho, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Soares dos Reis, os estúdios da RTP e 

várias torres de telecomunicações e o Observatório Astronómico Professor Manuel de Barros da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. No total, esta tipologia ocupa cerca de 12 % da 

área cartografada (19 ha). 
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Figura 4.16 – Equipamentos  

Rede viária e espaços associados: tipologia de ocupação do solo com alguma expressão na área em 

análise, correspondendo a cerca de 3 % da mesma. É constituído por um troço da Autoestrada do 

Norte (A1) e respetiva ligação à N222/Av. da República, incluindo o troço final atual da linha de 

metro que será prolongada, e por acessos de menor dimensão, de utilização local. 

  

Figura 4.17 - Rede viária e espaços associados 

Parques e jardins: a área de estudo inclui uma zona de jardins privados com cerca de 5 ha, que 

correspondem à área ajardinada da quinta do Cisne e a jardins de outras propriedades próximas. 

Estas áreas, ainda que florestadas, têm um carácter muito distinto das áreas florestais atrás 

descritas tanto pelas espécies arbóreas presentes como pela utilização a que são sujeitas, sendo 

claramente espaços de lazer. 
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Figura 4.18 - Parques e jardins 

Áreas agrícolas em meio urbano: esta classe corresponde a parcelas de cultura de dimensão 

relativamente pequena e tipologia variada, incluindo culturas de sequeiro, culturas de regadio e 

pomares, maioritariamente associados à quinta do Cisne. Ocupam na área um total de 4,4 ha. 

 

Figura 4.19 - Áreas agrícolas em meio urbano 

OCUPAÇÃO DO SOLO ha % do total 

Áreas florestais em meio urbano 48,2 29,6 

Tecido urbano predominantemente horizontal 36,9 22,7 

Tecido urbano predominantemente vertical 34,2 21,0 

Equipamentos 19,0 11,7 

Rede viária e espaços associados 15,1 9,3 

Parques e jardins 4,9 3,0 

Áreas agrícolas em meio urbano 4,4 2,7 

Total 162,8 100,0 

Tabela 4.8 – Ocupação atual do solo na área de estudo. 
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4.6.2 Modelos de Ordenamento e Desenvolvimento do Território 

No que respeita a figuras de ordenamento do território, a abordagem do tema foi feita tendo em 

conta os planos e condicionantes existentes a vários níveis: nacional, regional ou municipal.  

4.6.2.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

A Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, alterada pela Declaração de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 

de setembro, e pela Declaração de Retificação n.º 103-A/2007, de 2 de novembro, aprova o 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT). 

Este documento estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território 

nacional e define o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de 

gestão territorial. 

Destacam-se pela pertinência para o presente estudo dois dos 24 problemas para o Ordenamento do 

Território identificados: 

10) Deficiente intermodalidade dos transportes, com excessiva dependência da rodovia e do uso dos 

veículos automóveis privados e insuficiente desenvolvimento de outros modos de transporte, 

nomeadamente do ferroviário. 

11) Elevada intensidade (reduzida eficiência) energética e carbónica das actividades económicas e dos 

modelos de mobilidade e consumo, com fraco recurso a energias renováveis, conduzindo a uma 

estreita associação dos ritmos do crescimento económico com os do aumento do consumo de energia e 

das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE). 

Também algumas das opções estratégicas territoriais definidas para a Região Norte são relevantes 

no presente contexto: 

. 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; 

. 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 CAV na cidade do Porto, incluindo a ligação a Vigo, no sentido de aumentar o seu 

potencial na organização das cidades do Noroeste peninsular.  

Mais especificamente para o espaço denominado Região urbano-metropolitana do Noroeste, em que 

se insere a área de estudo, destaca-se uma das Opções para o Desenvolvimento do Território 

definidas: 

. 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  

No que respeita ao programa das políticas definido, o projeto em análise enquadra-se no objetivo 

estratégico 3, em particular no objetivo específico 3.2.: 

Objectivo estratégico 3. Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-

estruturas de suporte à integração e à coesão territoriais;  
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Objectivos específicos 3.2. Estruturar e desenvolver as redes de infra-estruturas de suporte à 

acessibilidade e à mobilidade, favorecendo a consolidação de novas centralidades urbanas e de 

sistemas urbanos mais policêntricos. 

Pode assim concluir-se que a implementação do projeto em análise contribui claramente para o 

cumprimento dos objetivos estabelecidos no PNPOT. 

4.6.2.2 Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte) foi elaborado pela Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), encontrando-se no momento de 

elaboração do presente relatório pendente de aprovação pelo Governo Português. 

A proposta de PROT-Norte fundamenta-se em três prioridades essenciais: (1) a promoção da 

“economia do conhecimento” enquanto instrumento potenciador da intensificação tecnológica da 

base produtiva regional; (2) o crescimento sustentado da competitividade regional; (3) a equidade 

social e a coesão territorial.  

O objetivo global definido na visão estratégica deste Plano consiste em promover a estruturação 

territorial da Região do Norte. Esta deverá ser configurada num sistema urbano policêntrico que 

projete, a nível Nacional, a aglomeração metropolitana do Porto e um sistema principal de 

infraestruturas de suporte e, simultaneamente, potencie uma rede de cidades e outros centros 

urbanos estruturantes, em combinações de geometria variável e com vocações que melhor 

respondam aos objetivos de competitividade, coesão e equidade territorial, tendo como bússola a 

qualificação dos valores ambientais, naturais e culturais e as matrizes de ocupação territorial e de 

gestão dos recursos produtivos compatíveis com a evolução regional, rumo a um território mais 

ordenado, dinâmico e sustentável.  

Para alcançar este objetivo foram definidas 4 linhas estratégicas de desenvolvimento, das quais se 

destaca a segunda: conformação e execução das redes e sistemas fundamentais de conectividade, 

suportando os fluxos de pessoas, de bens, de serviços e de informação. O terceiro ponto desta linha 

estratégica determina que se proceda ao reforço da mobilidade e da equidade territorial de redes 

ferroviárias de alta velocidade e convencional (suburbana/inter-urbana/regional).  

A estratégia territorial proposta para o Norte propõe um sistema de estruturação funcional que 

promove a acessibilidade, mobilidade e logística dentro e fora da região, definindo no ponto 139, 

para as redes ferroviárias, o seguinte:  

Relativamente a redes ferroviárias ligeiras e ultraligeiras, há a considerar a expansão das redes de 

metro e eléctrico no Porto e a eventual criação de uma nova rede na cidade de Braga. Considera-se 

essencial a densificação da rede de metro no interior do núcleo central da área metropolitana, que 

deverá ser dotada de um esqueleto que garanta a diversidade de oferta de soluções de transportes 

(viabilização do indivíduo multimodal) a uma população da ordem do meio milhão de habitantes, sem 

prejuízo do desenvolvimento de um policentrismo saudável baseado noutros núcleos até certo ponto 

concorrenciais entre si. A evolução da rede dentro de um conceito de densificação de linhas na zona 

central deverá ter presente a necessidade da sua estruturação num misto de ligações 

radiais/diametrais em paralelo com a consolidação de ligações de tipo circulares, que respondam às 

exigências internas das cidades-centro de duas margens, mas também às novas solicitações de 

deslocação entre pólos da primeira coroa envolvente à cidade do Porto. 
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Pode assim concluir-se que a extensão da linha de metro em análise contribui claramente para o 

cumprimento dos objetivos estabelecidos na atual proposta de PROT-Norte. 

4.6.2.3 Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+)  

O Governo aprovou, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2011, de 10 de novembro, 

o Plano Estratégico dos Transportes (PET), para o horizonte 2011-2015. A sua extensão até 2020 

(PETI3+) foi publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de agosto. 

Neste Plano Estratégico é realizada uma análise SWOT global relativa ao desenvolvimento e 

competitividade do sector dos transportes e infraestruturas em Portugal, bem como os principais 

desafios e oportunidades de desenvolvimento no horizonte 2014-2020. Nesta análise, as linhas de 

metro do Porto são consideradas um ponto forte em vários sectores, nomeadamente:   

Sector aéreo e aeroportuário 

[…] 

Ligações dos aeroportos à rede de metro de Lisboa e Porto, enquanto factor competitivo para o 

turismo nacional e regional (porta de entrada para o país). […] 

 

Transporte público de passageiros 

Sistemas de metropolitano nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto consolidados e com uma 

razoável cobertura do território. 

Ligações dos metros de Lisboa e Porto aos respetivos aeroportos, enquanto factor competitivo para o 

turismo regional e desenvolvimento do turismo internacional. 

Novos sistemas tarifários focados no apoio a segmentos da população com baixos rendimentos, 

através da criação do Passe Social+. […] 

Relativamente à análise SWOT global, realçam-se também alguns pontos fracos identificados para o 

sistema de Transportes públicos de passageiros:   

 Menor nível de utilização dos transportes públicos de passageiros vs transporte individual, face a 

outros países europeus. 

 Constrangimentos na rede de infraestruturas e serviços públicos de transporte de passageiros a nível 

local, regional e metropolitano, designadamente quanto ao reduzido número de vias dedicadas – 

busway – quer dentro dos centros urbanos, quer nas ligações entre os centros urbanos e as periferias. 

 Falta de alinhamento de incentivos entre os municípios e o Estado no que concerne ao planeamento, 

gestão, oferta e financiamento de sistemas públicos de transporte de passageiros. 

 Decréscimo de procura nos serviços públicos de transporte de passageiros públicos e privados, 

observado nos últimos anos. 

 Enquadramento legal obsoleto dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros. 

 Cobertura da rede de serviços públicos de transporte de passageiros nas zonas de baixa densidade 

populacional. 

 Inexistência ou falta de clarificação da repartição de competências entre o Estado, Municípios e 

órgãos de representação regional/metropolitana no planeamento, organização e financiamento dos 

serviços públicos de transporte de passageiros a nível local, regional e metropolitano. 

 Falta de pressão competitiva no sector dos transportes públicos de passageiros. 

O Plano Estratégico dos Transportes define ainda, no que respeita a Investimentos prioritários para 

o período 2014-2020 (capítulo 9), o seguinte: 
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Por outro lado, os sistemas públicos de transporte de passageiros têm também um contributo 

relevante para a competitividade e eficiência da economia nacional, em especial no que concerne aos 

sistemas públicos de transporte de passageiros metropolitanos e regionais, bem como na potenciação 

das infraestruturas e serviços de transporte públicos de passageiros como fator diferenciador e 

integrador da oferta turística nacional e regional. 

9.1- PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO 

A) Promoção da competitividade e eficiência da economia e do sistema de transportes  

1) Projetos que contribuam para o aumento da eficiência, através:  

i) Da resolução dos principais constrangimentos da rede, em especial no que concerne aos 

corredores principais do PNPOT e corredores internacionais da RTE-T;  

ii) Do aumento da sustentabilidade operacional do sistema de transportes por via da redução dos 

custos de operação e manutenção e/ou maximização do grau de cobertura dos custos de 

operação e manutenção.  

2) Projetos que contribuam para o aumento da competitividade da economia, através da captação e 

aumento do potencial de tráfego:  

i) De mercadorias;  

ii) De passageiros. 

[…] 

O projeto em análise contribuirá para a prossecução dos princípios e objetivos do PETI3+, ao 

promover as ligações entre os centros urbanos e as periferias, permitindo um aumento da eficiência 

do sistema de transportes públicos e da competitividade económica da região. 

4.6.2.4 Planos Municipais de Ordenamento do Território 

O Plano Diretor Municipal do concelho de Vila Nova de Gaia atualmente vigente foi publicado em 

Diário da República de 12 de agosto de 2009, através do Aviso n.º 14327/2009, e alterado pelo Aviso 

n.º 904/2013, de 18 de janeiro, e pelo Aviso n.º 980/2018, de 19 de janeiro. 

A estruturação da ocupação do solo do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia assenta em 

quatro grandes componentes, a que corresponde o desdobramento da Planta de Ordenamento em 

quatro cartas: ‘Execução do Plano’, ‘Qualificação do solo’, ‘Salvaguardas’ e ‘Mobilidade e 

transportes’, apresentadas nos Desenhos 017029 a 017032 do Volume 4 - Anexo Cartográfico. 

4.6.2.4.1 Carta de Execução do Plano 

Pela análise da Carta de Execução do Plano do PDM de Vila Nova de Gaia verifica-se que o projeto 

em estudo se sobrepõe às Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) MF3 - Interface de 

Laborim de Baixo, UOPG MF4 - Laborim de Cima e VA2 - Área de expansão adjacente ao traçado da 

VL10.  

Relativamente às Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), o Artigo 146.º do 

Regulamento do PDM define que os seus principais objetivos são: 

a) Garantir uma evolução articulada da ocupação do território, promovendo o seu desenvolvimento 

ordenado de acordo com as prioridades que melhor sirvam o interesse do concelho; 

b) Garantir as dotações de áreas verdes e de utilização colectiva, equipamentos e infra-estruturas 

essenciais para o concelho; 

c) Promover a qualificação do desenho urbano através de soluções de conjunto. 

No que respeita à sua concretização, o Artigo 147.º do Regulamento do PDM define que: 
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1 — Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas UOPG são no caso geral os que decorrem da Carta de 

Qualificação do Solo, excepto nas situações em que, nos respectivos termos de referência constantes 

do Anexo V do presente regulamento, se estipulam outras condições específicas para a transformação 

do uso do solo. […] 

A linha em estudo sobrepõe-se à UOPG MF3 entre o seu início e o limite da quinta do Cisne que 

confina com a ligação da A1 à N222. Para esta unidade, o referido Anexo V define o seguinte: 

38.1 — Objectivos:  

Estruturar a rede viária da área da UOPG com o projecto da VL3, traçado da linha de metro, 

nomeadamente da futura ligação St. Ovídeo/Vila D´Este.  

Entre o limite da quinta do Cisne que confina com a ligação da A1 à N222 e a rua Conceição 

Fernandes, a linha em estudo sobrepõe-se à UOPG MF4. Para esta unidade, o Anexo V define o 

seguinte: 

39.1 — Objectivos: 

a) Corresponder às dinâmicas de transformação da zona; 

b) Articular as novas construções com a malha urbana pré-existente, promovendo uma ocupação 

concertada e qualificada. 

c) Deve ser promovida a ligação entre arruamentos existentes. A área verde arborizada da parte sul 

da Quinta do Cisne deve ser mantida e destina-se, preferencialmente, a espaço de verde público de 

recreio e lazer. 

Finalmente, o projeto em análise sobrepõe-se à UOPG VA2 na zona compreendida entre a rua 

Escultor Alves de Sousa e o eixo rua Conceição Fernandes/rua Heróis do Ultramar. Para esta 

unidade, o Anexo V define o seguinte: 

75.1 — Objectivos: 

a) Executar o troço da VL10 [Nó de Gervide/ Rua Rocha Silvestre] e a criação de tecido urbano 

estruturado; 

b) Acompanhar o traçado da VL10 com novas frentes urbanas de qualidade. 

Em síntese, verifica-se que a ligação de metro entre Santo Ovídio e Vila d’Este está explicitamente 

prevista nos objetivos previstos para a UOPG MF3, mas não é referida diretamente nos objetivos 

definidos para as UOPG MF4 e VA2, que apenas referem a intenção de garantir uma articulação 

correta e qualificada do tecido urbano com as vias existentes e a criar.  

4.6.2.4.2 Carta de Qualificação de Solo  

A análise da Carta de Qualificação do Solo do PDM permite verificar que o projeto em análise se 

sobrepõe às seguintes tipologias: 

Solo Urbano 

o Áreas Urbanizadas de Uso Geral 

 Áreas Urbanizadas de Tipologia Mista 

- Áreas Urbanizadas Consolidadas de Tipologia Mista 

- Áreas Urbanizadas em Transformação de Tipologia Mista 

 Áreas Urbanizadas de Tipologia de Moradia 

- Áreas Urbanizadas Consolidadas de Tipologia de Moradias 
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o Áreas de Comércio e Serviços (apenas na zona de projeto em túnel, não analisada 

em detalhe) 

o Áreas de Expansão Urbana de Uso Geral 

 Áreas de Expansão Urbana de Tipologia Mista 

- Áreas de Expansão Urbana de Tipologia Mista - Tipo II 

- Áreas de Expansão Urbana de Tipologia Mista - Tipo III 

o Áreas de Verde Urbano 

 Áreas Verdes de Utilização Pública 

Categorias Comuns do Solo Rural e Urbano 

o Áreas para Equipamentos  

 Áreas para Equipamentos Gerais  

- Áreas para Equipamentos Gerais Existentes (apenas na zona de 

projeto em túnel, não analisada em detalhe) 

- Áreas para Equipamentos Gerais Previstos 

o Áreas para Infra-estruturas e Instalações Especiais 

o Áreas Verdes de Enquadramento  

 Áreas Verdes de Enquadramento de Espaço Canal 

 Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico 

Estrutura Ecológica Municipal 

o Estrutura Ecológica Fundamental 

 

Acerca destas tipologias, o regulamento do PDM estabelece várias disposições e critérios de 

utilização, destacando-se as seguintes pela relevância para o projeto em análise: 

Acerca da classe Solo Urbano, as disposições gerais definidas regulamentam as operações 

urbanísticas e as novas edificações. O art.º 37.º diz ainda que,  

O município pode determinar a cedência, nos casos legalmente previstos, de áreas necessárias à 

rectificação de arruamentos, nomeadamente para beneficiação ou ampliação da faixa de rodagem, 

estacionamentos, passeios ou espaços verdes. 

Já no subtipo Áreas Urbanizadas de Uso Geral, para as Áreas Urbanizadas de Tipologia Mista, o 

artigo 51.º do Regulamento do PDM determina que são zonas onde se pretende a manutenção, 

valorização e consolidação das malhas e morfologia existentes, que por sua vez se dividem nas 

subcategorias Áreas Urbanizadas Consolidadas de Tipologia Mista e Áreas Urbanizadas em 

Transformação de Tipologia Mista, consoante os espaços públicos e as frentes urbanas edificadas 

que o conformam se apresentam ou não estabilizadas, respetivamente. O art.º 52.º define os usos 

para estas tipologias: 

1 — Nas Áreas Urbanizadas de Tipologia Mista deve ser promovida a multifuncionalidade. 

2 — Os usos dominantes são os de habitação, comércio e serviços. 

3 — Os usos complementares são os equipamentos em geral. 

4 — Admitem-se ainda, como compatíveis, outros usos, nomeadamente armazéns e indústrias, desde 

que não contrariem o disposto no artigo 12.º 
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[Artigo 12.º - Critérios gerais de viabilização dos usos do solo 

1 — Nos casos em que estejam cumpridas todas as exigências legais e regulamentares aplicáveis à 

situação, as instalações referentes a usos complementares de cada categoria ou subcategoria de 

espaços apenas podem ser inviabilizadas quando fundamentadamente se considerar que tais 

instalações provocam prejuízos ou inconvenientes de ordem funcional, ambiental ou paisagística que 

não possam ser evitados ou eficazmente minimizados. 

2 — Sem prejuízo do cumprimento de todos os requisitos exigíveis para cada caso, a viabilização de 

qualquer actividade ou instalação abrangida nos usos compatíveis com o uso dominante do solo só 

pode ocorrer quando for considerado que de tal viabilização não decorrem riscos para a segurança de 

pessoas e bens, nem prejuízos ou inconvenientes de ordem funcional, ambiental ou paisagística. 

3 — Consideram-se, em geral, como incompatíveis, os usos (dominantes, complementares e 

compatíveis) que:  

a) Dêem lugar a ruídos, fumos, resíduos ou de forma geral prejudiquem as condições de 

salubridade; 

b) Perturbem as condições de trânsito e de estacionamento, nomeadamente com operações 

de carga e descarga ou com incomportável trânsito de veículos; 

c) Apresentem riscos de toxicidade, incêndio e explosão.] 

Ainda no subtipo Áreas Urbanizadas de Uso Geral, para as Áreas Urbanizadas de Tipologia de 

Moradias, o artigo 55.º do Regulamento do PDM define a subcategoria Áreas Urbanizadas 

Consolidadas de Moradias como zonas com edifícios uni ou bifamiliares, isolados, geminados ou em 

banda, em que o espaço público e as frentes urbanas edificadas estão maioritariamente 

estabilizados, pretendendo-se a sua manutenção e valorização. O art.º 56.º define os usos para 

estas tipologias: 

1 — Nas Áreas Urbanizadas de Tipologia de Moradia o uso dominante é o habitacional. 

2 — Os usos e actividades complementares permitidos são os equipamentos. 

3 — Admitem-se ainda como compatíveis outros usos que não contrariem o disposto no artigo 12.º 

excepto armazenagem e indústria. 

O subtipo Áreas de Expansão Urbana de Uso Geral surge na área de estudo apenas com a 

subcategoria Áreas de Expansão Urbana de Tipologia Mista, que se destina à expansão das áreas 

urbanas de maior carga urbanística (art.º 71.º do regulamento do PDM). As várias subtipologias 

definidas dentro desta unidade diferem apenas no valor de edificabilidade máxima admitida, pelo 

que não são relevantes no contexto do projeto em estudo. Os usos definidos para estas áreas são os 

seguintes (art.º 72.º): 

1 — Nas Áreas de Expansão Urbana de Tipologia Mista deve ser promovida a multifuncionalidade. 

2 — Os usos dominantes são os de habitação, comércio e serviços. 

3 — Os usos complementares são os equipamentos. 

4 — Admitem-se ainda, como compatíveis, outros usos, desde que não contrariem o disposto no artigo 

12.º 

Finalmente, o subtipo Áreas de Verde Urbano correspondem a áreas verdes públicas ou privadas que 

cumprem uma função relevante de descompressão e equilíbrio do meio urbano e estão 

representadas na área em estudo apenas pela subcategoria Áreas Verdes de Utilização Pública (art.º 

83.º). Acerca destas áreas importa atender ao disposto no art.º 84.º do Regulamento do PDM: 

1 — As Áreas Verdes de Utilização Pública correspondem a parques públicos ou de utilização pública e 

ainda a praças e jardins com carácter estruturante no verde urbano, sendo este o seu uso dominante. 
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2 — Admitem-se, complementarmente, infra-estruturas, edifícios ou estruturas de apoio à fruição 

destas áreas de lazer e recreio, que não ponham em causa o seu valor patrimonial e a sua identidade 

como espaço público não podendo a área de implantação ser superior a 10 % da área afecta a esta 

categoria de espaço. […] 

Já dentro da classe Categorias Comuns do Solo Rural e Urbano, o subtipo Áreas para Equipamentos 

surge na área de estudo apenas com a tipologia Áreas para Equipamentos Gerais, que integram 

áreas para instalação de equipamentos com relevância territorial, a que correspondem as 

subcategorias Áreas para Equipamentos Gerais Existentes e Áreas para Equipamentos Gerais 

Previstos (art.º 88.º do regulamento do PDM). Acerca dos seus usos, o art.º 89.º determina o 

seguinte: 

1 — Nestas áreas o uso dominante é o correspondente aos equipamentos instalados ou a instalar, 

admitindo-se a coexistência de outros usos quando associados funcionalmente aos equipamentos ou 

quando constituam actividades complementares dos mesmos. 

2 — Os usos específicos a que estejam afectos os equipamentos existentes podem ser alterados pelo 

município, desde que seja mantida a finalidade genérica de ocupação com equipamentos. […] 

O subtipo Áreas para Infra-estruturas e Instalações Especiais integra espaços que estão ou se 

destinam a estar ocupados com infra-estruturas ou instalações especiais públicas ou de interesse 

público (art.º 94.º do regulamento do PDM), correspondendo, na área de estudo, ao atual parque de 

estacionamento do Monte da Virgem, junto ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. 

Acerca dos Usos e edificabilidade nesta tipologia, o art.º 95.º diz o seguinte: 

1 — Os usos a que estejam afectas as infra-estruturas e instalações especiais existentes podem ser 

alterados pelo município quando não sujeitos a servidão, desde que seja mantida a finalidade 

genérica de ocupação com infra-estruturas ou instalações especiais. 

[…] 

3 — Nos espaços que integram esta categoria só são permitidos os usos e ocupações directamente 

relacionados com a sua função específica, de acordo com os instrumentos reguladores das respectivas 

actividades. 

4 — A edificabilidade a adoptar para cada uma das áreas integradas nesta categoria será a 

estritamente exigida pela própria natureza das infra-estruturas ou instalações especiais que nelas 

venham a ser criadas. 

Por último, o subtipo Áreas Verdes de Enquadramento abrange as seguintes subcategorias: as Áreas 

Verdes de Enquadramento de Espaço Canal, que protegem os usos que marginam os corredores 

viários, garantindo o enquadramento de vias panorâmicas; e as Áreas Verdes de Enquadramento 

Paisagístico, em áreas sem vocação para a edificação, com funções de enquadramento paisagístico 

das áreas urbanas envolventes (art.º 96.º). Para estas áreas, o regulamento do PDM determina o 

seguinte: 

1 — Nas Áreas Verdes de Enquadramento de Espaço Canal, a faixa de 10 m contada a partir do limite 

da zona de estrada deve ser obrigatoriamente dotada de coberto arbóreo e arbustivo, sem prejuízo 

da possibilidade de instalação de estruturas de protecção sonora e de protecção física. 

2 — Exceptuam-se do número anterior as intervenções que tenham como objectivo a construção ou 

alargamento de vias ou a criação de espaços públicos ou postos de abastecimento de combustíveis, 

sem prejuízo da manutenção da faixa verde de 10 m para enquadramento, dentro do perímetro da 

operação urbanística. 
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3 — Para além da faixa de 10 m referida no número 1 deve privilegiar-se a manutenção ou criação do 

coberto arbóreo e arbustivo, admitindo-se outros usos, desde que compatíveis com as servidões que 

nelas vigoram […]. (art.º 97.º) 

 

1 — Nas Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico devem privilegiar-se os usos que concorrem para 

a valorização ambiental e paisagística, não sendo admitida qualquer edificabilidade, excepto a que 

seja adstrita a edificações ou infra-estruturas de relevante interesse público reconhecido pela 

Câmara Municipal. 

[…] (art.º 98.º) 

A Carta de Qualificação do Solo inclui ainda a delimitação da Estrutura Ecológica Municipal que, na 

área de estudo, surge apenas num local com a subcategoria Estrutura Ecológica Fundamental. 

Acerca desta figura, o art.º 10.º do regulamento do PDM determina o seguinte: 

1 — A Estrutura Ecológica Municipal corresponde aos sistemas de protecção de valores e recursos 

naturais, agrícolas, florestais e culturais, integrando as áreas e sistemas fundamentais para a 

protecção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos. 

[…] 

3 — A Estrutura Ecológica Municipal compreende dois níveis — Estrutura Ecológica Fundamental e 

Estrutura Ecológica Complementar — graficamente diferenciadas na Planta de Ordenamento na Carta 

de Qualificação do Solo. 

Sobre o regime de ocupação destas áreas, o art.º 11.º diz o seguinte: 

1 — O regime de ocupação das áreas integradas na Estrutura Ecológica Municipal é o previsto para a 

respectiva categoria de espaço, articulado, quando for o caso, com os regimes legais aplicáveis às 

mesmas áreas. 

2 — As formas de concretização dos usos admitidos devem, para além de cumprir outras exigências 

constantes do presente Regulamento, contribuir para a valorização da Estrutura Ecológica Municipal, 

através de orientações a desenvolver, designadamente, no “Guia de Boas Práticas para a 

implementação da Estrutura Ecológica Municipal”. 

3 — No quadro do regime de ocupação estabelecido no número 1, nas áreas integradas na Estrutura 

Ecológica Fundamental são admissíveis os usos dominantes e complementares previstos para as 

categorias de espaços em que se inserem, podendo ainda ser viabilizados os seguintes usos nos casos 

em que, embora não considerados como usos dominantes ou complementares, estejam expressamente 

previstos como usos compatíveis na disciplina das referidas categorias: 

[…] 

g) Equipamentos ou infra-estruturas públicas, desde que não ponham em causa o seu valor 

patrimonial e a sua identidade, não podendo a área de impermeabilização ser superior a 10 % da área 

verde existente, em áreas da Estrutura Ecológica Fundamental localizadas em áreas de verde urbano 

de utilização pública. 

Em síntese, o projeto em análise não conflitua diretamente com qualquer das classes atravessadas, 

embora a sua implementação careça de autorização da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para 

algumas das tipologias afetadas. 

4.6.2.4.3 Carta de Salvaguardas  

Pela análise da Carta de Salvaguardas do PDM verifica-se que o projeto em análise se sobrepõe às 

seguintes ocorrências: 
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Valores patrimoniais 

o Património Arquitetónico  

 I – Proteção Integral (I) 

- Edifício e outras construções e respetiva área complementar 

o MF21 - Moradia na Rua do Club dos Caçadores, 560/ Rua do 

Rosário, 162 

 II - Proteção Estrutural (II) 

- Espaço público 

o OD43 - Alameda do Monte da Virgem e Monumento da 

Imaculada Conceição 

- Área complementar  

o OD47 - Observatório Astronómico da FCUP Prof. Manuel de 

Barros e área envolvente 

O Património Arquitetónico é tratado no regulamento do PDM no art.º 131.º e integra os Imóveis 

Classificados e Em Vias de Classificação, representados na Planta de Condicionantes (tratados 

adiante); e os imóveis, conjuntos e sítios identificados no Anexo IV do PDM, delimitados na Carta de 

Salvaguardas e descritos nas Fichas de Património Arquitetónico, que têm dois níveis de proteção: 

Proteção Integral (I); e Proteção Estrutural (II). Acerca do património arquitetónico, importa 

atender ao ponto 1 do art.º 132.º do regulamento do PDM: 

1 — Qualquer intervenção em imóveis ou áreas inventariadas deve contribuir para a sua salvaguarda e 

valorização, respeitando, independentemente da tipologia ou categoria de protecção proposta, as 

características essenciais e as recomendações expostas nas respectivas fichas do Inventário.  

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 17.º, a demolição total dos edifícios ou outras construções, de 

áreas complementares e de espaços públicos inventariados só é permitida nas seguintes 

circunstâncias: 

a) Por razões excepcionais de evidente interesse público; 

b) Por risco de ruína iminente. 

3 — Nas obras de demolição total ou parcial nos imóveis ou áreas inventariadas deve ser exigido o seu 

prévio levantamento (fotográfico e desenhado) podendo ainda ser solicitada investigação histórica 

sobre a sua génese e desenvolvimento até à situação actual. 

A moradia que corresponde à ocorrência MF21 é abrangida pela figura Edifícios ou outras 

construções no nível Proteção Integral (I), regulamentada pelo nº. 3 do art.º 133.º: 

3 — Quando para os edifícios ou outras construções esteja previsto o nível de Protecção Estrutural (II), 

deve acautelar-se, nas operações urbanísticas neles promovidas, a manutenção dos elementos de 

interesse, nomeadamente os identificados nas respectivas fichas. 

A Alameda do Monte da Virgem e Monumento da Imaculada Conceição, ocorrência OD43, enquadra-

se na categoria Espaço Público no nível Proteção Estrutural (II), regulamentada pelo nº. 2 do art.º 

136.º: 

2 — Nos espaços públicos sujeitos ao nível de Protecção Estrutural (II), a sua salvaguarda pode, em 

casos devidamente justificados, cingir-se à manutenção dos elementos estruturais da identidade e da 

imagem destes espaços. 

Finalmente, a ocorrência OD47, Observatório Astronómico da FCUP Prof. Manuel de Barros e área 

envolvente, e a envolvente da moradia que corresponde à ocorrência MF21, são abrangidas pela 
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figura Área complementar, a primeira no nível Proteção Estrutural (II) e a segunda no nível Proteção 

Integral (I), regulamentadas pelo art.º 134.º do regulamento do PDM: 

1 — As áreas complementares são constituídas pelos logradouros de edifícios inventariados e outras 

áreas adjacentes aos mesmos confinantes com o espaço público, pelas áreas com valor patrimonial de 

natureza idêntica àquelas, mesmo que não relacionadas directamente com edifícios, e pela totalidade 

da área correspondente ao Centro Histórico. 

2 — Nestas áreas: 

a) A disciplina urbanística é idêntica quer se trate de Protecção Integral (I), quer de 

Protecção Estrutural (II); 

b) Devem ser demolidas as construções intrusivas na legibilidade global desse espaço; 

c) São admitidas novas construções, nos termos da respectiva categoria de espaço, desde que 

permitam a manutenção dos elementos de interesse identificados, nomeadamente nas 

respectivas fichas; 

d) Quando exista ou seja clara a relevância do coberto vegetal de origem, este deve ser 

mantido e valorizado; 

e) Devem salvaguardar -se os alinhamentos e a escala das frentes urbanas que conformam o 

espaço público; 

f) Deve ser preservada a imagem formal dos muros tradicionais ou vedações a manter. 

A implementação do projeto em estudo poderá afetar a área da ocorrência MF21 e afetará 

certamente as ocorrências OD43 e OD47. Tal afetação não se prefigura como incompatível com o 

disposto para estas figuras, mas acerca deste assunto deverá ser obtido parecer da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia. 

4.6.2.4.4 Carta de Mobilidade e Transportes  

Pela análise da respetiva Carta de Mobilidade e Transportes do PDM verifica-se que o projeto em 

análise se sobrepõe à Rede Ferroviária e à Rede Rodoviária. 

A Rede Ferroviária corresponde à classe de espaço Ferrovia Ligeira – prevista, entre o km 0+000 e o 

km 0+400, que se desenvolve numa parte em canal subterrâneo e noutra parte à superfície, em 

canal próprio exclusivo (art.º 114.º do regulamento do PDM). Este é exatamente o projeto em 

análise, cuja construção estava já prevista no PDM, embora com uma configuração distinta.  

Quanto à Rede Rodoviária, o projeto cruza várias vias que se enquadram nas seguintes tipologias: 

Eixos Concelhios Estruturantes Existentes, Eixos Concelhios Complementares Existentes, Ruas de 

Provimento Local Previstas, Nós viários a estudar e Faixas de Salvaguardas. A compatibilidade do 

projeto em análise com os regulamentos destas tipologias será analisada adiante, em subcapítulo 

próprio.  

4.6.3 Condicionantes, Servidões, e Restrições de Utilidade Pública  

A análise das Cartas de condicionantes do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia permitiu 

perceber quais as sobreposições entre o projeto em análise e as Condicionantes, Servidões e 

Restrições de Utilidade Pública definidas neste território e que se apresentam em seguida. A planta 

de condicionantes do PDM inclui, como cartas anexas, o zonamento da sensibilidade ao ruído, 

tratada no respetivo fator, e a delimitação das áreas de risco de incêndio elevado ou muito elevado 

e das áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos. Um extrato desta cartografia é 

apresentado nos Desenhos 017033 a 017035 do Volume 4 - Anexo Cartográfico. 
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4.6.3.1 Parques e Reservas 

A Lei nº 9/70, de 19 de junho, introduziu na ordem jurídica portuguesa as noções de parque 

nacional e reserva. A servidão a estas figuras constituiu-se após publicação do Decreto-

Lei nº 613/76, de 27 de julho, posteriormente revogado pelo Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de janeiro 

(alterado pelo Decreto-Lei nº 151/95, de 24 de junho; pelo Decreto-Lei nº 213/97, de 16 de agosto, 

pelo Decreto-Lei nº 227/98, de 17 de julho, e pelo Decreto-Lei nº 221/2002, de 22 de outubro). 

A área em análise não se encontra abrangida por qualquer parque ou reserva. 

4.6.3.2 Sítios classificados da Rede Natura 2000 

A Diretiva nº 92/43/CEE, também conhecida por “Diretiva Habitats”, constitui aquele que é 

considerado o principal instrumento legal de proteção e conservação dos habitats naturais da flora 

selvagem não abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou Naturais. Este 

instrumento tem por objetivo garantir a conservação da biodiversidade das espécies autóctones da 

flora e fauna e respetivos habitats, atendendo prioritariamente às mais ameaçadas e tomando em 

consideração as exigências económicas, sociais, culturais e regionais, numa perspetiva de 

desenvolvimento sustentável (D.L. nº 226/97). Portugal fez a transposição da Diretiva Habitats para 

a ordem jurídica interna mediante o Decreto-Lei nº 226/97, de 27 de agosto. Este foi também 

revogado pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, alterado pela Declaração de Retificação nº 10-

AH/99, de 31 de maio, e pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de fevereiro. Este documento tem por 

objetivo o estabelecimento de uma rede ecológica europeia de zonas especiais de conservação – 

Rede Natura 2000, que englobará as Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e Zonas de Proteção 

Especial (ZPE).  

O Decreto-Lei nº 140/99 (modificado) tem como objetivo a regulamentação num único diploma das 

disposições emergentes das Diretivas Aves e Habitats, permitindo alcançar os seus objetivos de um 

modo simples, eficaz e administrativamente racional. Este diploma visa contribuir para assegurar a 

biodiversidade, através da conservação ou do restabelecimento dos habitats naturais e da flora e 

da fauna selvagens num estado de conservação favorável, da proteção, gestão e controlo das 

espécies, bem como da regulamentação da sua exploração (alínea 2 do artº 1º). 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, aprova a lista nacional de sítios 

(1ª fase) prevista no artigo 3º do DL nº 226/97 e que são suscetíveis de ser reconhecidos como ZEC e 

a integrar a rede europeia denominada «Natura 2000». A decisão da comissão europeia 

2006/613/CE, publicada no Jornal Oficial da União Europeia a 21 de setembro, lista os sítios 

efetivamente selecionados como de Sítios de Importância Comunitária da região biogeográfica 

mediterrânica comunitária, suscetíveis de conduzir à constituição de uma rede ecológica europeia 

coerente de zonas especiais de conservação.  

A área em estudo não abrange qualquer área da Rede Natura 2000. 

4.6.3.3 Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional (REN), criada em 5 de julho pelo Decreto-Lei nº 321/83, visa garantir 

uma utilização do território que salvaguarde as funções e potencialidades de que dependem a sua 

estrutura biofísica e o respetivo equilíbrio ecológico. Este objetivo é alcançado através da proteção 

de zonas costeiras e ribeirinhas, águas interiores e áreas declivosas. 
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Em 19 de março, o Decreto-Lei nº 93/90 cria um regime transitório, para garantir a proteção destas 

áreas, até então por delimitar. Este foi posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 

de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de 

abril, pelo Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de 

setembro. E, finalmente foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, e retificado 

pela Declaração de Retificação 63-B/2008, de 21 de outubro, que estabelece o Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

novembro, com a redação do seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 

de julho). 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 71/2012, de 30 de novembro, aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional 

e regional previstas no regime jurídico da REN. 

A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as condições e requisitos a que ficam sujeitos 

os usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em REN e os elementos 

instrutórios dos procedimentos administrativos previstos no regime jurídico, bem como os usos e 

ações que carecem de parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). 

A Reserva Ecológica Nacional do concelho de Vila Nova de Gaia foi publicada pela Portaria n.º 

788/2009, de 28 de julho e corrigida pelo Aviso n.º 27366/2010, de 28 de dezembro (correção 

material das folhas n.º 2, 4 e 5) e pelo Aviso n.º 8299/2011, de 5 de abril (correção material da 

folha n.º 7 - foi retirado parte de um curso de água, anteriormente classificado como REN, ribeiro 

da Fonte Branca). Uma parte do concelho, fora da área de estudo, foi alvo de delimitação da REN 

no âmbito do Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever, publicado pela RCM n.º 

187/2007, de 21 de dezembro. 

A área em estudo não abrange qualquer área da Reserva Ecológica Nacional (ver Desenho 017033 do 

Volume 4 - Anexo Cartográfico). 

4.6.3.4 Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi criada pelo Decreto-Lei nº 451/82, de 16 de novembro. Em 14 

de junho, o Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 274/92, de 12 de 

dezembro, e pelo Decreto-Lei nº 278/95, de 25 de outubro, cria um regime transitório, para 

garantir a proteção destas áreas, até então por delimitar, até à publicação das portarias que 

delimitarão as áreas da RAN. Este foi revogado pelo Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, que 

aprova o regime jurídico da RAN. 

A RAN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, que 

estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, identificando quais 

as permitidas tendo em conta os objetivos do presente regime nos vários tipos de terras e solos 

(alínea 2 do artº 2º do Decreto-Lei nº 73/2009). Este objetivo é alcançado através da proteção dos 

solos das classes A1 e A2 (segundo a classificação da aptidão da terra recomendada pela 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO)); na ausência desta 

classificação, consideram-se as classes de capacidade de uso A, B e Ch (segundo a classificação do 

ex-Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (CNROA)) (art.º 8º do mesmo 

documento).  
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O projeto em análise não se sobrepõe a qualquer área integrada na Reserva Agrícola Nacional (ver 

017033 do Volume 4 - Anexo Cartográfico). 

4.6.3.5 Património Classificado ou em Vias de Classificação 

O regime de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, assim como o das suas zonas de 

proteção, encontra‐se previsto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e no DL n.º 309/2009, de 23 

de outubro. 

A Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, estabelece as bases da política e do regime de proteção e 

valorização do património cultural. No seu artigo 15º determina que: 

1 - Os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento, conjunto ou sítio […]. 

2 - Os bens móveis e imóveis podem ser classificados como de interesse nacional, de interesse público 

ou de interesse municipal.  

3 - Para os bens imóveis classificados como de interesse nacional, sejam eles monumentos, conjuntos 

ou sítios, adoptar-se-á a designação «monumento nacional» […]. 

No que respeita às zonas de proteção destes imóveis, os mesmos beneficiam na sua envolvente de 

uma zona geral de proteção de 50 m contados a partir dos limites externos do imóvel, fixada 

automaticamente com a decisão de abertura do procedimento de classificação; ou, em alternativa, 

uma zona especial de proteção provisória, com a amplitude adequada à proteção do imóvel, fixada 

na decisão de abertura do procedimento de classificação ou durante a instrução do mesmo, sempre 

que a zona geral de proteção se revele insuficiente ou desadequada (art.os 36.º a 39.º do Decreto-

Lei n.º 309/2009, de 32 de outubro, que estabelece o procedimento de classificação dos bens 

imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do plano de pormenor de 

salvaguarda (alterado pelo Decreto-Lei n.º265/2012, de 28 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 

115/2011, de 5 de dezembro)). 

No caso de intervenções em imóveis classificados ou em vias de classificação ou nas respetivas zonas 

especiais de proteção, a DGPC e as DRC (direções regionais de cultura) emitem pareceres 

vinculativos relativos a estudos, projetos e obras. 

O projeto em estudo sobrepõe-se à Zona Especial de Proteção (ZEP) do Observatório Astronómico da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto/Professor Manuel de Barros e respetivas 

instalações, classificado como Monumento de Interesse Público pela Portaria n.º 719/2012, de 7 de 

dezembro. Acerca do disposto para a ZEP, importa atender ao seguinte: 

A zona especial de proteção (ZEP) abrange a envolvente do Observatório, num perímetro aproximado 

de 350 m, tendo como referência o edifício do «meridiano». O limite apoia-se em estruturas físicas 

estáveis, neste caso arruamentos, e é praticamente coincidente com a zona verde de enquadramento 

paisagístico prevista no PDM de Gaia. A sua fixação visa salvaguardar a envolvente — mancha vegetal 

—, que justificou a opção pelo local de implantação e é determinante para uma leitura integrada do 

Observatório, e protegê-lo da poluição eletromagnética, que prejudicaria a investigação científica 

que ali decorre. 

Uma vez que a área de implantação da obra em estudo se sobrepõe a esta zona especial de 

proteção, deverá ser emitido parecer a este respeito pelas autoridades competentes, a Direção-

Geral do Património Cultural (DGPC) e a Diretor Regional de Cultura do Norte (DRCN). 
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Importa ainda referir que o projeto não se sobrepõe, mas está próximo da ZEP da Escola Primária do 

Cedro / Escola Básica do 1.º Ciclo do Cedro (dista cerca de 150 m do limite da mesma), classificada 

como Monumento de Interesse Público pelo Anúncio n.º 13602/2012, de 19 de outubro. 

4.6.3.6 Proteção ao sobreiro e à azinheira 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege‐se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 

25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que aprova a proteção destes 

povoamentos, promovendo a sua preservação e reconhecendo a importância ambiental e económica 

deste recurso.  

A área onde se prevê a implementação do projeto em análise tem alguns exemplares de sobreiro, 

nomeadamente na encosta do Monte da Virgem. 

De acordo com os artigos 2º, 3º e 6º deste documento: 

1 - Em povoamentos de sobreiro ou azinheira não são permitidas conversões. 

2 - Constituem excepção ao estabelecido no n.º 1 as conversões que visem a realização de:  

a) Empreendimentos de imprescindível utilidade pública; […]  

(art.º 2.º) 

 

1 — O corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de 

autorização, nos termos do presente artigo. […] 

3 — O corte ou arranque de sobreiros e azinheiras em povoamentos pode ser autorizado nos seguintes 

casos: 

a) Em desbaste, sempre com vista à melhoria produtiva dos povoamentos e caso não exista 

um plano de gestão florestal aprovado pela Direcção-Geral das Florestas; 

b) Em cortes de conversão nas condições admitidas no n.º 2 do artigo 2.º;  

[…]  

4 — As autorizações de corte ou arranque previstas no número anterior competem: 

a) À Direcção-Geral das Florestas, nos casos previstos nas alíneas b) e c), após parecer da 

direcção regional de agricultura competente, sem prejuízo da apresentação das 

declarações de imprescindível utilidade pública ou de relevante e sustentável interesse 

para a economia local, quando a natureza das conversões as exija; […] 

(art.º 3.º) 

 

1 — As declarações de imprescindível utilidade pública e de relevante e sustentável interesse para a 

economia local dos empreendimentos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 2.º, competem 

ao Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao ministro da tutela do 

empreendimento se não se tratar de projecto agrícola e, no caso de não haver lugar a avaliação de 

impacte ambiental, ao Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

2 — Para efeitos da emissão da declaração de relevante e sustentável interesse para a economia local 

prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º, os projectos dos empreendimentos são submetidos ao 

parecer do conselho consultivo florestal. 

3 — Para efeitos do n.º 1 do presente artigo, o proponente deve apresentar: 

a) Uma memória descritiva e justificativa que demonstre tecnicamente o interesse 

económico e social do empreendimento, a sua sustentabilidade e a inexistência de 

alternativas válidas quanto à sua localização; 

b) A declaração de impacte ambiental quando esta for exigível. […] 

(art.º 6.º) 
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Ainda acerca da possibilidade de proceder ao corte de sobreiros, importa atender ao art.º 8.º do 

Decreto-Lei n.º 169/2001: 

1 — O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas condicionará a autorização de 

corte ou arranque de sobreiros e azinheiras em povoamentos, determinando como forma 

compensatória, sob proposta da Direcção-Geral das Florestas, medidas específicas para a constituição 

de novas áreas de povoamento ou beneficiação de áreas existentes, devidamente geridas, expressas 

em área ou em número de árvores. 

2 — A constituição de novas áreas de sobreiros ou azinheiras ou a beneficiação de áreas preexistentes 

devem efectuar-se em prédios rústicos pertencentes à entidade proponente, com condições edafo-

climáticas adequadas à espécie e abranger uma área nunca inferior à afectada pelo corte ou arranque 

multiplicada de um factor de 1,25. 

3 — Para a elaboração da proposta a apresentar à tutela, a Direcção-Geral das Florestas deve solicitar 

à entidade promotora do empreendimento a apresentação de um projecto de arborização e respectivo 

plano de gestão e proceder, conjuntamente com a direcção regional de agricultura competente, à sua 

análise e aprovação. 

4 — Para efeitos do disposto no n.º 1, pode ainda ser exigida à entidade promotora a constituição de 

garantia bancária, a favor da Direcção-Geral das Florestas, com o objectivo de assegurar o 

cumprimento das medidas nele previstas. 

Conclui-se que, no caso de a implementação do projeto em estudo implicar o corte ou arranque de 

alguns exemplares de sobreiro, deverá ser obtida previamente autorização junto da autoridade 

competente, que atualmente é o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). 

4.6.3.7 Domínio Público Hídrico 

O Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 

53/74, de 15 de fevereiro (Diário do Governo n.º 39/74, I Série), n.º 89/87, de 26 de fevereiro (DR 

48/87, I Série A) e Lei n.º 16/2003 (DR 129/2003, I Série A), atualiza e unifica o regime jurídico dos 

terrenos do domínio público hídrico, no qual se incluem os leitos, margens e zonas adjacentes das 

águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas. 

A Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, estabelece a titularidade dos recursos hídricos, sendo o 

disposto no seu art.º 17º posteriormente desenvolvido no Decreto-Lei n.º 353/2007, de 26 de 

outubro, que estabelece o regime a que fica sujeito o procedimento de delimitação do domínio 

público hídrico. Revoga os capítulos I e II do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de novembro. Foi alterada 

pela Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro, pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho, e pela Lei n.º 

31/2016, de 23 de agosto. 

A Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica 

nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, 

estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas. No que 

respeita ao domínio público hídrico, esta lei apenas regulamenta os seus usos. 

De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 54/2005, o domínio público hídrico compreende o 

domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e o domínio público das restantes 

águas. O domínio público hídrico pode pertencer ao Estado, às Regiões Autónomas e aos municípios 

e freguesias. 
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O domínio público lacustre e fluvial compreende: a) Cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com 

os respetivos leitos, e ainda as margens pertencentes a entes públicos, nos termos do artigo 

seguinte; b) Lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos, e ainda as margens 

pertencentes a entes públicos, nos termos do artigo seguinte; c) Cursos de água não navegáveis nem 

flutuáveis, com os respetivos 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 elétrica, irrigação, ou canalização de água para consumo público; d) Canais e valas 

navegáveis ou flutuáveis, ou abertos por entes públicos, e as respetivas águas; e) Albufeiras criadas 

para fins de utilidade pública, nomeadamente produção de energia elétrica ou irrigação, com os 

respetivos leitos; f) Lagos e lagoas não navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos e margens, 

formados pela natureza em terrenos públicos; g) Lagos e lagoas circundados por diferentes prédios 

particulares ou existentes dentro de um prédio particular, quando tais lagos e lagoas sejam 

alimentados por corrente pública; h) Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nascidos em 

prédios privados, logo que transponham abandonados os limites dos terrenos ou prédios onde 

nasceram ou para onde foram conduzidos pelo seu dono, se no final forem lançar-se no mar ou em 

outras águas públicas. O domínio público lacustre e fluvial pertence ao Estado ou, nas Regiões 

Autónomas, à respetiva Região, salvo nos casos previstos nos números seguintes. Pertencem ao 

domínio público hídrico do município os lagos e lagoas situados integralmente em terrenos 

municipais ou em terrenos baldios e de logradouro comum municipal. Pertencem ao domínio público 

hídrico das freguesias os lagos e lagoas situados integralmente em terrenos das freguesias ou em 

terrenos baldios e de logradouro comum paroquiais (artº 5º e 6º). 

O domínio público hídrico das restantes águas compreende: a) Águas nascidas e águas subterrâneas 

existentes em terrenos ou prédios públicos; b) Águas nascidas em prédios privados, logo que 

transponham abandonadas os limites dos terrenos ou prédios onde nasceram ou para onde foram 

conduzidas pelo seu dono, se no final forem lançar-se no mar ou em outras águas públicas; c) Águas 

pluviais que caiam em terrenos públicos ou que, abandonadas, neles corram; d) Águas pluviais que 

caiam em algum terreno particular, quando transpuserem abandonadas os limites do mesmo prédio, 

se no final forem lançar-se no mar ou em outras águas públicas; e) Águas das fontes públicas e dos 

poços e reservatórios públicos, incluindo todos os que vêm sendo continuamente usados pelo 

público ou administrados por entidades públicas. O domínio público hídrico das restantes águas 

pertence ao Estado ou, nas Regiões Autónomas, à Região, no caso de os terrenos públicos 

mencionados nas alíneas a) e c) do artigo anterior pertencerem ao Estado ou à Região, ou no caso 

de ter cabido ao Estado ou à Região a construção das fontes públicas; pertence ao município e à 

freguesia conforme os terrenos públicos mencionados nas citadas alíneas pertençam ao concelho e à 

freguesia ou sejam baldios municipais ou paroquiais ou consoante tenha cabido ao município ou à 

freguesia o custeio e administração das fontes, poços ou reservatórios públicos (artº 7º e 8º). 

Acerca do enquadramento institucional atual do Domínio Público Hídrico, o art.º 7º da Lei da Água 

de 2005 diz o seguinte:  

 As instituições da Administração Pública a cujos órgãos cabe exercer as competências previstas na 

presente lei são:  

a) A nível nacional, o Instituto da Água (INAG), que, como autoridade nacional da água, 

representa o Estado como garante da política nacional das águas;  
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b) A nível de região hidrográfica, as administrações das regiões hidrográficas (ARH), que 

prosseguem atribuições de gestão das águas, incluindo o respetivo planeamento, licenciamento e 

fiscalização. [...] 

 A articulação dos instrumentos de ordenamento do território com as regras e princípios decorrentes 

da presente lei e dos planos de águas nelas previstos e a integração da política da água nas políticas 

transversais de ambiente são asseguradas em especial pelas comissões de coordenação e 

desenvolvimento regional (CCDR).  

Também o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, no seu art.º 12º, determina quais as 

autoridades competentes nesta matéria:  

1. Os títulos de utilização são atribuídos pela administração da região hidrográfica territorialmente 

competente, abreviadamente designada ARH. 

2. No caso em que a utilização se situe em mais do que uma área territorial, a competência para o 

licenciamento cabe à ARH onde se situar a maior área ocupada pela utilização ou, na impossibilidade 

de seguir este critério, é competente a entidade que tiver jurisdição na área onde se localiza a 

intervenção principal. [...] 

4. Compete ao INAG definir e harmonizar os procedimentos necessários à atribuição dos títulos de 

utilização dos recursos hídricos. 

As várias alternativas de projeto em estudo cruzam dois cursos de água não navegáveis nem 

flutuáveis, o ribeiro da Madalena e a cabeceira de uma ribeira afluente do rio Febres. Esta 

sobreposição não constitui impedimento à realização do projeto, ainda que deva ser obtido parecer 

da autoridade com competência na matéria. À data de realização deste relatório, as competências 

referidas são da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), I.P. 

4.6.3.8 Servidões Rodoviárias 

Esta servidão constituiu-se após a publicação do Decreto-Lei n.º 34 593, de 11 de maio de 1945 

(Plano Rodoviário Nacional de 1945), e da Lei n.º 2 037, de 19 de agosto de 1949, para as Estradas 

Nacionais, e após a publicação da Lei n.º 2 110, de 10 de agosto de 1961, para as Estradas e 

Caminhos Municipais. 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) de 2000 (Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, pela Declaração de retificação n.º 19-

D/98, de 31 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto) define a rede rodoviária 

nacional do continente, que desempenha funções de interesse nacional ou internacional e é 

constituída pela Rede Nacional Fundamental (IP) e pela Rede Nacional Complementar (IC e EN). De 

acordo com o art. 5.º do DL n.º 13/94, as zonas de servidão "non aedificandi" são as seguintes: 

• Para os IP: 50 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20 metros da 

zona da estrada; 

• Para os IC: 35 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 15 metros da 

zona da estrada; 

• Para as EN e ER: 20 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 5 metros 

da zona da estrada. 

A linha de metro em estudo cruza várias rodovias representadas na Carta de Mobilidade e 

Transportes do PDM e na Carta de Condicionantes, nomeadamente: 
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Eixos Concelhios Estruturantes: 

- Existentes 

o Incluídos na Rede Rodoviária Nacional 

 N222 e respetivas zonas non aedificandi 

 Zonas non aedificandi da A1/IC2 junto ao nó de Santo Ovídio 

o Outros 

 Rua Conceição Fernandes 

 Rua Heróis do Ultramar 

 Rua Padre Joaquim Faria 

 Rua Salgueiro Maia 

- Previstos 

o Outros 

 Ligação do nó A29/A1 ao nó de Gervide, pelo prolongamento da 

Rua General Humberto Delgado, e respetiva faixa de salvaguarda 

Eixos Concelhios Complementares: 

- Existentes 

o Outros 

 Rua Soares dos Reis/Rua Fonte dos Arrependidos 

 Rua Boucinhas 

 Rua Escultor Alves de Sousa 

No que respeita às servidões rodoviária das vias atrás mencionadas, o regulamento do PDM do 

município de Vila Nova de Gaia inclui regulamentação específica. No art.º 115º é definida a 

Classificação Funcional da Rede Rodoviária do concelho: 

1 — A rede viária do concelho de Vila Nova de Gaia é estruturada e classificada funcionalmente na 

perspectiva da utilização, com objectivo de dotar este espaço territorial de um adequado sistema de 

mobilidade e de transportes, subdividindo -se em: 

[…] 

b) Eixos Concelhios Estruturantes, de natureza nacional e municipal, tendo como função permitir a 

ligação aos vários sectores do concelho, bem como a acessibilidade destes à rede de alta capacidade, 

[…]. 

c) Eixos Concelhios Complementares, de natureza municipal e com configurações evolutivas à medida 

que se criam novos arruamentos e se fecham as malhas urbanas, tendo como função articular os 

vários eixos estruturantes e garantir a acessibilidade interna nas várias zonas do concelho […]. 

2 — Os Eixos de Alta Capacidade e os Eixos Concelhios Estruturantes constam da Planta de 

Ordenamento do Plano, dispondo de uma faixa de salvaguarda nas extensões aí identificadas, 

destinada a garantir a viabilização posterior dos projectos de execução das mesmas. 

3 — Até à aprovação dos projectos de execução referidos do número anterior, poderá a Câmara 

Municipal indeferir qualquer intervenção dentro das referidas faixas que torne mais onerosa a 

execução daquelas vias. 

4 — Os Eixos Concelhios Complementares e Ruas de Provimento Local constam da Planta de 

Ordenamento de modo indicativo e não exaustivo, devendo servir de traçado de base para a sua 

execução. 

5 — Admitem-se alterações de traçado de Eixos Concelhios Complementares e de Ruas de Provimento 

Local, por reconhecida impossibilidade ou inconveniência de adopção da directriz estabelecida no 
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Plano, desde que se garanta um traçado alternativo que sirva os mesmos objectivos e funções, ou se 

verifique o reforço da capacidade dos traçados existentes. 

6 — Admite-se a eliminação total ou parcial de traçado de Eixos Concelhios Complementares e de 

Ruas de Provimento Local, por deliberação de Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, desde 

que devidamente fundamentada em parecer técnico. 

A implementação do projeto em estudo interfere com as rodovias atravessadas, tendo sido 

acautelada a compatibilização do mesmo com as referidas vias através das soluções de 

atravessamento em estudo. O Parque de Material sobrepõe-se à faixa de salvaguarda da extensão 

prevista da rua General Humberto Delgado, um eixo concelhio estruturante, pelo que a Câmara 

Municipal poderá indeferir esta intervenção. Acerca deste assunto deverá ser obtido parecer das 

entidades competentes nesta matéria, a Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia. 

4.6.3.9 Linhas de transporte de energia elétrica 

Devem ainda ser consideradas as linhas de transporte de energia elétrica existentes na área em 

análise, constantes da cartografia do PDM de Vila Nova de Gaia como ‘linha de alta tensão’. A 

servidão destas estruturas segue o regime previsto no Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro e 

no Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, no Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 

1960 e no Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936. 

Deverão ser observadas as distâncias de segurança previstas no Decreto Regulamentar n.° 1/92, de 

18 de fevereiro. Este Regulamento de Segurança das Linhas de Alta Tensão determina que os 

condutores não deverão ficar, desviados ou não pelo vento, a uma distância D, em metros, 

arredondada ao decímetro, não inferior à dada pela expressão: D = 3,0 + 0,0075 U, em que U é, em 

kilovolts, a tensão nominal da linha. O valor de D não deverá ser inferior a 4 m para condutores nus 

ou a 3 m para cabos isolados (art.º 29º do Decreto Regulamentar n.° 1/92). 

A este respeito deve ser obtido parecer da entidade competente. 

4.6.3.10 Condicionamento da edificabilidade por razões de risco de incêndio 

A este respeito, há que atender ao disposto no art.º 18.ºdo Regulamento do PDM: 

Cumulativamente com todos os outros condicionamentos legais e regulamentares aplicáveis, a 

edificabilidade admissível nos termos do presente Plano só pode ser viabilizada caso simultaneamente 

cumpra os condicionamentos relativos à protecção do risco de incêndio, nomeadamente através do 

acatamento das disposições legais correspondentes e em articulação com o zonamento de risco de 

incêndio que consta da carta anexa integrante da planta de condicionantes. 

O projeto em estudo não se sobrepõe a áreas de risco de incêndio elevado ou muito elevado ou a 

áreas percorridas por incêndios nos 10 anos anteriores à elaboração do PDM e constantes da 

respetiva cartografia. 
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4.7 Fauna, Flora, Vegetação e Habitats  

4.7.1 Introdução  

Pretende-se, na caracterização da Situação de Referência deste fator ambiental, descrever o 

ambiente afetado pelo Projeto ao nível da flora, vegetação, habitats e fauna. A avaliação e 

descrição da situação de referência incidiram na área de desenvolvimento do Projeto e respetiva 

envolvente próxima. O conhecimento das espécies de fauna e flora existentes a nível local torna-se 

preponderante para a compreensão da qualidade e relações ecológicas dos habitats presentes. Por 

outro lado, torna-se também possível compreender as consequências das ações humanas, no caso 

presente do Projeto em avaliação, e prever a resposta das diversas espécies às alterações do meio. 

É neste contexto que a caracterização da situação de referência da área de influência do Projeto se 

insere. 

A análise do presente fator ambiental é ainda composta pelo Volume 4 – Anexo Cartográfico, ponto 

II – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats, onde se podem consultar os inventários faunísticos e 

florísticos realizados e o elenco de espécies encontradas. A área de estudo considerada corresponde 

à área do traçado do metro, à superfície (em viaduto, trincheira e à cota de superfície), e área 

adjacente (200 metros para cada lado) e as zonas das estações e Parque de Material com uma zona 

tampão (buffer) de 200 metros em redor delas. Também foi considerada a área do poço de 

ventilação associada ao Projeto.  

4.7.2 Metodologia 

Tendo em consideração a localização do projeto proposto foram efetuadas amostragens de campo 

direcionadas para os grupos faunísticos potencialmente mais afetados pelo projeto (herpetofauna, 

aves e mamíferos não voadores). No caso dos quirópteros, uma análise bibliográfica prévia revelou 

apenas a presença prevista de espécies relativamente comuns a nível regional, sem a presença de 

abrigos conhecidos. Desta forma, tendo em conta a tipologia das áreas a amostrar, essencialmente 

urbanas, considerou-se apenas a informação bibliográfica sobre estas comunidades. Pela ausência 

de linhas de água permanentes de dimensão considerável não foram consideradas as comunidades 

piscícolas. 

 Anfíbios (amostragem de campo e informação bibliográfica) 

 Répteis (amostragem de campo e informação bibliográfica) 

 Avifauna (amostragem de campo e informação bibliográfica) 

 Mamíferos não voadores (amostragem de campo e informação bibliográfica) 

 Quirópteros (informação bibliográfica) 

O trabalho de campo, realizado no dia 5 de abril de 2018, foi efetuado através de trajetos a pé e de 

carro, e pontos de escuta e prospeção, tendo sido registados as espécies e indícios observados.  

No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, foram consultadas obras de referência locais e 

nacionais para cada um dos grupos faunísticos em análise, enumeradas na Tabela 4.9. 
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GRUPO REFERÊNCIA ESCALA DE APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Herpetofauna  Loureiro et al., 2008  Quadrículas 10x10km  

Godinho et al., 1999  Quadrículas 10x10km  

Ribeiro et al., 2008 Área metropolitana do Porto 

Ribeiro et al., 2010 Área metropolitana do Porto 

ICNF, 2014a Quadrículas 10x10km 

Aves  Palma et al., 1999 Nível Nacional 

Equipa Atlas, 2008 Quadrículas 10x10km 

ICNF, 2014b Quadrículas 10x10km 

Mamíferos  Palmeirim, 1990  Nível nacional  

Palmeirim & Rodrigues, 1992  Nível nacional  

Mathias et al. 1999  Quadrículas 50x50km  

Rainho et al. 2013 Quadrículas 10x10km 

ICNF, 2014a Quadrículas 10x10km 

ICNF, 2014c Abrigos conhecidos 

Bencatel et al., 2017 Quadrículas 10x10km 

Tabela 4.9 - Principais trabalhos consultados para a caracterização da área de estudo 

Tendo em consideração o traçado linear do Projeto em análise, as áreas amostradas correspondem 

essencialmente à área diretamente intervencionada para a execução do mesmo e áreas adjacentes 

ao traçado previsto (3 alternativas). Estas áreas foram avaliadas através da realização de transectos 

de prospeção, locais específicos de amostragem e pontos de escuta da avifauna (Desenho 017020 do 

Volume 4 - Anexo Cartográfico). A área de estudo considerada consistiu numa faixa de 200 metros 

para cada lado das estruturas previstas para cada uma das alternativas.  

Os métodos para a inventariação da fauna foram adaptados de Cooperrider (1986), Telleria (1986), 

Bibby et al. (1992) e Rabaça (1995), ajustados à dimensão e características do local, época do ano 

em que se efetuou a visita.  

 Herpetofauna: a inventariação da herpetofauna consistiu na realização de transectos, 

tentando abranger o maior número possível de habitats, nomeadamente microhabitats 

específicos como áreas ribeirinhas, possíveis charcos e/ou outros pontos de água. 

 Avifauna: a inventariação da avifauna foi efetuada com base na audição e na visualização 

direta ao longo dos transectos, bem como pela audição em estações de escuta. Os 

transectos e pontos de escuta procuraram abranger diferentes biótopos de forma a 
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maximizar os habitats inventariados e consequentemente detetar o maior número de 

espécies possível.  

 Mamíferos: a deteção de mamíferos baseou-se essencialmente na identificação de indícios 

de presença como pegadas, excrementos, pinhas roídas, tocas, túneis, etc. A sua deteção é 

particularmente difícil devido aos hábitos crípticos da maioria dos animais deste grupo, por 

isso o recurso à identificação de indícios de presença é a forma mais eficaz de se proceder à 

sua inventariação. Para esse efeito foram percorridos transectos por observadores 

experimentados, de acordo com a metodologia referenciada.  

No Desenho 017020 do Volume 4 - Anexo Cartográfico está representada a localização dos locais de 

escuta e de observação da fauna existente na área de estudo. 

Por outro lado, no que concerne à metodologia adotada para a descrição da situação de referência 

da flora, vegetação e habitats, procedeu-se à compilação de informação bibliográfica disponível 

bem como à realização de trabalho de campo específico, efetuado nos dias 5 e 7 de abril de 2018. 

Realizaram-se 13 inventários florísticos, de modo a caracterizar a vegetação existente, em que a 

abundância dos elementos florísticos presentes foi avaliada visualmente recorrendo a uma escala 

com 6 classes de cobertura adaptada da escala de abundância-dominância de Braun-Blanquet (1932; 

Tabela 4.10). No Volume 4 - Anexo Cartográfico pode consultar-se o Desenho 017021 – Carta de 

Inventários da Vegetação. 

A Tabela 4.10 apresenta a escala de Braun-Blanquet. 

VALOR DA ESCALA COBERTURA (% DA AMOSTRA) 

+ < 1 

1 1 a 5 

2 6 a 25 

3 26 a 50 

4 51 a 75 

5 > 76 

Tabela 4.10 – Escala de Abundância-dominância de Braun-Blanquet (1932) 

O tamanho dos quadrados de amostragem dos inventários dependeu da complexidade estrutural, 

sendo para florestas (400 m2), matos (100 m2) e prados (25 m2). A maioria das espécies foi 

identificada no terreno, não obstante se terem colhido alguns exemplares para posterior 

identificação. A nomenclatura está maioritariamente de acordo com a Flora Ibérica (Castroviejo et 

al., 1986-2015) para os volumes já publicados e para a Nova Flora de Portugal (Franco, 1971, 1984; 

Franco & Rocha Afonso, 1994, 1998 e 2003) para os restantes grupos. 

A cobertura dos estratos foi estimada visualmente através da percentagem de cada um dos estratos: 

 Arbóreo (E1); 

 Arbustivo (E2); e, 

 Herbáceo (E3). 
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Adicionalmente foram prospetadas na área de estudo, as espécies vegetais com especial interesse 

de conservação como as inscritas na Diretiva Habitats e as espécies RELAPE (espécies Raras, 

Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). 

A cartografia da vegetação/biótopos foi efetuada através de técnicas de fotointerpretação e edição 

cartográfica em SIG (Quantum Gis), com base nos ortofotomapas disponibilizados pelo Google Earth. 

As características tidas em consideração na análise visual dos ortofotomapas foram a tonalidade, 

cor, textura, forma, padrão, sombra, localização e dimensão. Esta cartografia foi calibrada e 

ajustada através de uma visita ao terreno com recurso a GPS. Os inventários florísticos realizados 

permitem fazer uma caracterização dos tipos de vegetação e fazer a correspondência destes com os 

habitats naturais da Diretiva Habitats e fazer também a sua cartografia. 

4.7.3 Enquadramento Biogeográfico 

Do ponto de vista da biogeografia e seguindo a tipologia biogeográfica da Península Ibérica, da 

autoria de Rivas-Martinez et al. (2002), a área de estudo, sem prejuízo da elevada antropização 

existente, enquadra-se no Sector Galaico-Português (Figura 4.20; Subprovíncia Galaico-Asturiana, 

Província Cantabro-Atlântica, Sub-região Atlântica Medioeuropeia, Região Eurossiberiana). Segundo 

Costa et al. (1998, 2002), o território estudado inclui-se no Subsector Miniense Litoral. A série de 

vegetação climatófila do território é encabeçada pelos carvalhais da associação Rusco aculeati-

Quercetum roboris. De acordo com a classificação fitogeográfica de Franco (1994), que se baseia na 

distribuição nacional de um conjunto alargado de plantas vasculares, a região em estudo insere-se 

no Noroeste Ocidental. Este território insere-se numa zona climaticamente caracterizada pela 

amenidade das temperaturas e pela abundância das precipitações, e tal como as restantes áreas 

litorais e sublitorais do Noroeste de Portugal, apresenta uma sazonalidade acentuada na distribuição 

das chuvas, possuindo um bioclima Mediterrânico Pluviestacional oceânico, ou, segundo a 

Classificação climática de Köppen-Geiger, correspondente ao Csb (clima temperado húmido com 

Verão seco e temperado). No que respeita à litologia, esta região é absolutamente dominada pelas 

rochas de natureza siliciosa (granitos), sendo a futura zona de intervenção dominada por rochas 

graníticas. Devido à altitude relativamente modesta atingida pelas elevações neste território, a 

geomorfologia do território não condiciona de forma acentuada as características da vegetação, 

influenciando ligeiramente algumas características do solo, nomeadamente a sua profundidade, o 

seu teor em água e o seu nível de trofia. 

A vegetação potencial deste território corresponde a carvalhais de carvalho-alvarinho (Quercus 

robur) com sobreiro (Q. suber), com esta espécie a dominar os cabeços dos montes e zonas mais 

secas. Antes da ação transformadora do Homem sobre esta paisagem, todos os solos estariam 

provavelmente ocupados por diversos tipos de vegetação florestal, em que se incluiriam bosques 

dominados por carvalhos e sobreiros nas áreas de encosta ou por salgueiros (Salix atrocinerea) e 

amieiros (Alnus glutinosa) nos solos mais húmidos. No entanto, a paisagem atual da área de estudo 

é dominada por áreas urbanizadas, pedreiras, campos agrícolas e explorações florestais de 

eucalipto. 

A Figura 4.20 apresenta a localização do Projeto no contexto da biogeografia de Portugal. 
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Figura 4.20 – Carta Biogeográfica de Portugal e localização do Projeto 

4.7.4 Enquadramento de Acordo com Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

À luz do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) 

e respetivas Áreas de Continuidade, constituem a Rede Fundamental de Conservação da Natureza 

(RFCN). O SNAC é constituído pelas seguintes áreas: 

 Áreas protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP); 

 Sítios da lista nacional de sítios e Zonas de Proteção Especial integrados na Rede Natura 

2000; e, 

 Demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado 

Português. 
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A representação gráfica do SNAC existente na região em estudo e respetiva envolvente, bem como a 

distância relativamente ao Projeto encontra-se apresentada na Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 – Sistema Nacional de Áreas Classificadas na envolvente regional alargada do Projeto 

Assim, tendo por base o âmbito do presente estudo importa referir que o Projeto não se encontra 

localizado em nenhuma área pertencente ao SNAC. O Projeto dista cerca de 4,9 km da área de SNAC 

mais próxima, que é a Reserva Natural Local do Estuário do Douro (criada através da deliberação da 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia pelo Regulamento n.º 82/2009, de 12 de fevereiro) e 

cerca de 8,75 km do Sítio de Importância Comunitária (SIC) Valongo (criado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto), pertencente à Rede Natura 2000. 

No Volume 4 - Anexo Cartográfico pode consultar-se o Desenho 017022 – Localização do Projeto no 

Sistema Nacional de Áreas Classificadas. 
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4.7.5 Fauna 

A área de estudo, localizada numa área densamente urbanizada, apresenta de uma forma geral uma 

diversidade faunística reduzida. Apesar de muitas das espécies descritas se encontrarem 

classificadas para este local devido à sua presença conhecida em áreas próximas de maior 

relevância ecológica, verifica-se que muitas dessas espécies são classificadas como pouco prováveis 

(pela ausência ou reduzida qualidade dos biótopos de ocorrência dessas espécies) na área de 

estudo.  

De forma sintética, a informação da riqueza específica de cada grupo faunístico encontra-se 

esquematizada na Tabela 4.11 (o elenco completo das espécies e respetivos estatutos encontra-se 

listado no Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats). 

GRUPO 

FAUNÍSTICO 
CONFIRMADO 

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

TOTAL 

ESPÉCIES COM ESTATUTO 

PROVÁVEL 
POUCO 

PROVÁVEL 

LVVP 

(CR, VU, EN) 

DIRETIVA 

AVES / 

HABITATS 

Avifauna 25 21 14 60 2 1 

Anfíbios 0 2 6 8 - 5 

Répteis 0 3 9 12 1 3 

Mamíferos 1 12 3 16 - 5 

Tabela 4.11 - Quadro síntese dos grupos faunísticos analisados, com informação da riqueza de espécies e grau 

de ameaça 

Numa primeira análise verifica-se que o total de espécies descritas, incluindo as consideradas pouco 

prováveis, representa apenas cerca de 26,5% do total do elenco espécies classificadas para o 

território continental de Portugal (LVVP, Cabral et al., 2005). Relativamente aos estatutos de 

conservação, verifica-se que no total das espécies, incluindo as espécies pouco prováveis, apenas 4 

são consideradas ameaçadas em Portugal.  

A nível comunitário, 13 das espécies identificadas encontram-se listadas nos anexos da diretiva 

Habitats, enquanto que, da avifauna, apenas uma das espécies com ocorrência potencial se 

encontra listada no anexo I da diretiva das Aves. 

Desta forma, verifica-se que, de uma forma geral, do ponto de vista faunístico a área de estudo 

apresenta um valor reduzido. Do ponto de vista regional podemos considerar que a área de estudo, 

constituída maioritariamente por biótopos urbanos e/ou muito fragmentados e degradados, 

apresenta um valor faunístico inferior ao verificado em biótopos equivalentes em áreas menos 

sujeitas a perturbação nas proximidades da área de estudo.  
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4.7.5.1 Avifauna  

As aves constituem o grupo faunístico mais abundante, tendo sido listadas 60 espécies como 

potencialmente presentes na área de estudo, que representam cerca de 23% do total de espécies 

descritas para Portugal continental (ver Tabela III.2.1 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e 

Habitats).  

Na sua maioria o elenco avifaunístico é constituído por espécies comuns, abundantes e bem 

distribuídas a nível regional e nacional.  

As 2 espécies classificadas como ameaçadas em Portugal são o açor (Accipiter gentilis) e a ógea 

(Falco subbuteo), ambas definidas como pouco prováveis. O açor é uma espécie essencialmente 

florestal, associada a áreas de pinhal e florestas de folhosas autóctones bem desenvolvidas. Na área 

de estudo, apesar da ocorrência de alguns biótopos potenciais, nomeadamente a área de sobreiral e 

algumas áreas classificadas como floresta de folhosas autóctones, a dimensão das áreas e a elevada 

perturbação urbana a que estão sujeitas faz com que a sua ocorrência nestes locais seja pouco 

provável. A ógea é uma espécie associada essencialmente a habitats de mosaico agroflorestal. Na 

área de estudo este biótopo não foi identificado. Refere-se ainda assim que, apesar de pouco 

provável na área de estudo, o local que poderá ter melhores condições para a presença desta 

espécie é a Quinta do Cisne, nas zonas de interface entre os biótopos florestais e os biótopos 

agrícolas. Além destas, na lista de espécies refere-se ainda a Gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus), 

classificada como Vulnerável, mas apenas para as populações reprodutoras. Na área de estudo, esta 

espécie, sendo muito provável como invernante/migrador de passagem, não ocorre como 

reprodutora, pelo que não foi considerada entre as espécies / populações ameaçadas 

potencialmente presentes na área de estudo.  

A nível internacional, apenas uma espécie potencialmente presente se encontra listada nos anexos 

da diretiva comunitária Aves, a felosa-do-mato (Sylvia undata). Apesar de ser relativamente comum 

a nível regional, é uma espécie característica de zonas de matos. Na área de estudo foram 

detetadas algumas pequenas manchas pouco interessantes deste biótopo, onde a espécie não foi 

detetada, sendo por isso também classificada como pouco provável.  

4.7.5.2 Anfíbios  

Das 8 espécies de anfíbios descritas para a área de estudo (Tabela III.2.2 do Anexo III – Fauna, Flora, 

Vegetação e Habitats), nenhuma se encontra classificada como ameaçada em Portugal pelo Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). Ainda assim, 5 das 8 espécies 

potenciais encontram-se listadas nos anexos da diretiva Habitats.  

Durante os trabalhos de campo realizados na área de estudo não foram identificados anfíbios. Além 

disso, em toda a área amostrada não foram identificados pontos de águas superficiais com boas 

condições para a ocorrência regular de espécies deste grupo. Na área da Quinta do Cisne verificou-

se a existência de uma pequena linha de água (Figura 4.22), que se encontrava maioritariamente 

canalizada (apenas com algumas zonas com água visível, devido a aluimentos de terras), não tendo 

sido encontradas zonas com águas superficiais capazes de funcionar como locais de ocorrência e 

reprodução das espécies deste grupo. Por essa razão, a maioria das espécies potencialmente 

presentes foram consideradas como pouco prováveis. Neste caso, apenas foram consideradas como 
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provavelmente presentes 3 espécies, consideradas muito abundantes a nível regional e que podem 

ocorrer ou reproduzir-se praticamente em todos os tipos de pontos de água. 

A Figura 4.22 apresenta a linha de água presente na Quinta do Cisne. 

 

Figura 4.22 - Zona de aluimento de terras numa linha de água canalizada na Quinta do Cisne 

4.7.5.3 Répteis 

Para os répteis foram referenciadas apenas 12 espécies para a área de estudo (Tabela III.2.3 do 

Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats), sendo na sua maioria consideradas como pouco 

prováveis na área de estudo.  

Apesar de estudos recentes (Ribeiro et al., 2010 e Ribeiro et al., 2008) terem verificado uma grande 

diversidade de herpetofauna na Área Metropolitana do Porto, nos trabalhos de campo verificou-se 

que a maioria dos biótopos presentes não é adequada à ocorrência de várias das espécies descritas 

para a região. A maioria das espécies de répteis tem preferência por zonas secas, com matos e 

áreas de floresta pouco densa, com solos pedregosos. Na área de estudo a maioria dos biótopos com 

condições minimamente adequadas, nomeadamente as áreas de matos e a mancha de sobreiral 

identificada, constituem núcleos muito pequenos e isolados, inseridos numa malha densamente 

urbanizada, com solos impermeabilizados, que dificultam a existência de populações da maioria das 

espécies deste grupo.   

Assim, durante os trabalhos de campo não foi detetada nenhuma espécie deste grupo. Pela 

inexistência de linhas de água adequadas não foram consideradas como potenciais as espécies 

associadas aos ecossistemas ripícolas, como o lagarto-de-água ou as cobras-de-água. Espécies pouco 

comuns na região, detetadas recentemente em alguns pontos específicos do concelho de Vila Nova 

de Gaia (Ribeiro et al., 2010), como a cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai) ou a 

cobra-cega (Blanus cinereus), estarão muito provavelmente ausentes desta área. A Víbora-cornuda 

(Vipera latastei), a única espécie com elevado estatuto de ameaça entre os répteis potencialmente 

presentes, é rara mesmo a nível regional, com muito poucas referências recentes, mesmo para 

áreas com biótopos mais adequados.  
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Assim, de forma geral, apenas se consideraram como prováveis na área de estudo 3 espécies, 

comuns a nível regional e com menores requisitos de habitat, de ocorrência provável nos biótopos 

presentes na área de estudo.   

4.7.5.4 Mamíferos  

Na área de estudo estão referenciadas 16 espécies de mamíferos, incluindo três espécies de 

morcegos (Tabela III.2.4 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats). Todas as espécies 

presentes ou potencialmente presentes não estão classificadas como ameaçadas em Portugal, 

encontrando-se bem distribuídas a nível regional e nacional.  

Entre as espécies identificadas, 5 estão listadas nos anexos da diretiva habitats, sendo uma delas 

classificada como pouco provável na área de estudo, devido à ausência de biótopos adequados na 

área de estudo - o toirão Mustela putorius (anexo V da diretiva habitats). A gineta (Genetta 

genetta), outro carnívoro também listado no anexo V, foi considerada como provável, 

particularmente na mancha de sobreiral identificada na área de estudo. As 3 espécies de morcegos 

descritas são classificadas como prováveis na área de estudo. O morcego-anão (Pipistrellus 

pipistrellus) e o morcego-hortelão (Eptesicus serotinus) são espécies com ampla distribuição a nível 

nacional e adaptadas aos habitats presentes na área de estudo, incluindo áreas urbanas. O morcego-

arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri) é uma espécie dependente de biótopos florestais, 

particularmente em áreas de vegetação autóctone, podendo estar presente na área de sobreiral e 

nas manchas de florestas de folhosas autóctones. As 3 espécies de morcegos estão listadas no anexo 

B-IV da Diretiva Habitats.  

As restantes espécies de mamíferos são essencialmente constituídas por pequenos roedores e 

insetívoros e outras duas espécies de carnívoros, nomeadamente a raposa (Vulpes vulpes), muito 

comum a nível regional, e a doninha (Mustela nivalis), que ocorre mais associada a ambientes 

rurais, sendo por isso considerada como pouco provável.  

4.7.5.5 Áreas de maior relevância para a fauna 

Através da análise da vegetação presente na área de implementação do projeto foram identificados 

7 tipos principais de biótopos. Na análise dos biótopos e da sua importância para as espécies 

faunísticas teve-se ainda em conta os elevados níveis de pressões a que estes biótopos estão 

sujeitos pela sua localização numa área densamente urbanizada, com elevados níveis de 

fragmentação e degradação dos habitats.  

Na Tabela 4.12 estão assinalados os principais biótopos. 

BIÓTOPO 

RELEVÂNCIA 

PARA FAUNA DA 

ÁREA 

OCORRÊNCIA 

REGIONAL 
OBSERVAÇÕES 

TIPOLOGIA DE 

INTERVENÇÃO 

PREVISTA 

Sobreiral Média Pouco comum 
Riqueza específica 

média/elevada 
Linha de superfície 

Florestas de 

folhosas autóctones 
Média Comum 

Riqueza específica 

média/elevada 
Viaduto 
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BIÓTOPO 

RELEVÂNCIA 

PARA FAUNA DA 

ÁREA 

OCORRÊNCIA 

REGIONAL 
OBSERVAÇÕES 

TIPOLOGIA DE 

INTERVENÇÃO 

PREVISTA 

Campos agrícolas Média Muito comum 
Riqueza específica 

média/elevada 
Viaduto 

Matos Reduzida Muito comum Pouca diversidade 
Linha de superfície 

Viaduto 

Florestas de 

folhosas exóticas 
Reduzida Muito comum Pouca diversidade 

Linha de superfície 

Viaduto 

Descampado Muito reduzida Comum 

Sem espécies 

dependentes do 

biótopo 

Viaduto 

Urbano Muito reduzida Muito comum 

Sem espécies 

dependentes do 

biótopo 

Linha de superfície 

Viaduto 

Tabela 4.12 - Quadro síntese dos principais biótopos detetados e sua importância para a fauna 

Com exceção da área de sobreiral, todos os biótopos detetados são relativamente comuns a nível 

regional. Apesar do bom estado de conservação da mancha de sobreiro, e da sua relativa raridade a 

nível regional, do ponto de vista da fauna essa área apresenta apenas uma importância média. Do 

ponto de vista faunístico, as comunidades que aí ocorrem deverão ser muito semelhantes às 

restantes manchas de florestas autóctones, e significativamente inferior a áreas semelhantes 

localizadas em locais sujeitos a menor perturbação urbana.  

Ainda com relevância média foram consideradas as restantes manchas florestais autóctones e as 

áreas agrícolas. Tendo em conta o reduzido número de espécies com estatutos de ameaça a nível 

nacional e internacional, esta classificação deve-se essencialmente à riqueza específica associada a 

cada um destes biótopos na área de estudo. 

As áreas de matos, apesar da importância potencial para um elevado número de espécies, foram 

consideradas como tendo importância reduzida, devido ao reduzido valor ecológico das manchas 

encontradas. Na área de estudo, as áreas de matos correspondem essencialmente a pequenas 

manchas isoladas e fragmentadas de terrenos incultos/não construídos, sem importância 

significativa para a maioria das espécies animais. As áreas de florestas de folhosas exóticas, 

eucaliptais, são, por si só, áreas de reduzido valor faunístico, pelo que na área de estudo se 

classificaram com valor reduzido. 

As áreas classificadas como descampado e áreas urbanas são áreas sem importância faunística, 

sendo apenas utilizadas por espécies generalistas, pelo que se atribuiu a ambas uma classificação de 

muito reduzido valor faunístico.  

De uma forma geral, as comunidades de fauna presentes em todas as áreas a afetar pelas diferentes 

tipologias de intervenção associadas ao Projeto são semelhantes, sendo consideradas pobres. Por 
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outro lado, a fauna especificamente associada a áreas de sobreiral apenas se encontra na área de 

construção da linha de superfície, da Estação Hospital Santos Silva e respetivo reposicionamento do 

parque de estacionamento e alargamento da Rua Conceição Fernandes, bem como pelo 

restabelecimento da Rua de São Tiago.  

4.7.6 Flora, Vegetação e Habitats 

No que concerne à flora, vegetação e habitats da área de estudo, a situação de referência existente 

é descrita de acordo com cada um dos inventários florísticos realizados. O elenco completo de 

espécies detetadas em cada um dos inventários realizados pode ser consultado no Anexo III – Fauna, 

Flora, Vegetação e Habitats. 

O inventário 1 (ver Tabela III.2.1 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) foi realizado na 

Quinta do Cisne numa zona de vegetação arbórea dominada por acácia-austrália (Acacia 

melanoxylon), carvalho-alvarinho (Quercus robur) e sobreiro (Q. suber), acompanhados por 

alfeneiro-da-China (Ligustrum lucidum). O estrato arbustivo e herbáceo encontra-se dominado por 

hera (Hedera hibernica) e erva-da-fortuna (Tradescantia fluminensis). Apesar da dominância de 

carvalho e sobreiro no estrato arbóreo, esta formação não é enquadrável no habitat 9230 – 

Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica, do Anexo B-I do Decreto-Lei 

n.º 49/05, de 24 de fevereiro, devido ao seu baixo grau de naturalidade, nomeadamente pela 

presença de espécies exóticas invasoras com elevado grau de cobertura (Acacia melanoxylon e 

Tradescantia fluminensis). Adicionalmente, esta formação encontrava-se contígua ao jardim e casa 

principal da Quinta do Cisne, numa matriz de dominância de árvores ornamentais exóticas. O jardim 

da Quinta do Cisne é um exemplo notável dos jardins históricos de Vila Nova de Gaia. Para além da 

sua coleção de variedades de Camellia japonica, e diversas espécies do género Protea e 

Leucospermum, devem ser referidos os exemplares de grande porte de araucária-do-Brasil 

(Araucaria araucana), araucária-de-Norfolk (Araucaria heterophylla), cedro-do-Atlas (Cedrus 

atlantica), cedro-dos-Himalaias (Cedrus deodara), estrelícia-gigante (Strelitzia nicolai), cipreste-

japonês (Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'), azinheira (Quercus ilex), cedro-do-incenso-da-califórnia 

(Calocedrus decurrens), sobreiro (Quercus suber) e pinheiro-manso (Pinus pinea). 

A Figura 4.23 apresenta o aspeto do local onde se procedeu à realização do inventário 1. 
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Figura 4.23 – Aspeto do local onde se realizou o inventário 1 

O inventário 2 (ver Tabela III.2.2 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) foi realizado 

num terreno particular e corresponde a uma formação de folhosas dominada por exóticas invasoras. 

O estrato arbóreo é dominado por acácia-mimosa (Acacia dealbata), acácia-austrália (Acacia 

melanoxylon), alfeneiro-da-China (Ligustrum lucidum) e padreiro (Acer pseudoplatanus). O 

subcoberto encontrava-se dominado por hera (Hedera hibernica) devido à ausência de 

luminosidade. 

A Figura 4.24 apresenta o aspeto do local onde se procedeu à realização do inventário 2. 

 

 

Figura 4.24 – Aspeto do local onde se realizou o inventário 2 
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O inventário 3 (ver Tabela III.2.3 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) foi realizado 

num terreno particular e corresponde a uma formação de folhosas dominada por exóticas. No 

estrato arbóreo pontuam as exóticas acácia-austrália (Acacia melanoxylon), alfeneiro-da-China 

(Ligustrum lucidum) e as nativas carvalho-alvarinho (Quercus robur) e sobreiro (Q. suber). O estrato 

arbustivo é muito pobre enquanto o estrato herbáceo é dominado por plantas ruderais tais como o 

fura-capa (Bromus driandus). 

É possível observar na Figura 4.25 o aspeto do local onde se realizou o inventário 3.  

 

Figura 4.25 – Aspeto do local onde se realizou o inventário 3 

O inventário 4 (ver Tabela III.2.4 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) foi realizado 

numa zona de matos esparsa, com tojo-arnal (Ulex europaeus subsp. latebracteatus), silva (Rubus 

ulmifolius) e borrazeira-negra (Salix atrocinerea). O estrato herbáceo é dominado por gramíneas 

vivazes tais como o panasco (Dactylis glomerata), erva-fina (Agrostis capillaris), erva-das-pampas 

(Cortaderia selloana) e gramíneas anuais tais como o bule-bule-maior (Briza maxima) e o fura-capa 

(Bromus driandus). Apesar da presença de tojo-arnal no estrato arbustivo, esta formação não é 

enquadrável no habitat 4030 – charnecas secas europeias, do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 

156-A/2013, de 8 de novembro, devido ao seu baixo grau de naturalidade, nomeadamente pela 

presença de espécies exóticas invasoras na sua composição (Cortaderia selloana) e pela baixa 

cobertura de espécies indicadoras.  

Na Figura 4.26 e na Figura 4.27 apresenta-se, respetivamente, um pormenor e o aspeto geral do 

local onde o inventário 4 foi realizado.  
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Figura 4.26 - Pormenor do local de realização do inventário 4 

 

 

Figura 4.27 – Aspeto geral do local de realização do inventário 4 

O inventário 5 (ver Tabela III.2.5 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) foi realizado 

num terreno particular e corresponde a uma formação de folhosas dominada por exóticas, 

designadamente Eucalyptus globulus, e diversas exóticas invasoras tais como a acácia-de-espigas 

(Acacia longifolia) e acácia-austrália (Acacia melanoxylon). O estrato arbustivo possui alguns 

arbustos, designadamente tojo-arnal (Ulex europaeus subsp. latebracteatus) e silva (Rubus 

ulmifolius). No estrato herbáceo dominam algumas gramíneas vivazes tais como 

Pseudarrhenatherum longifolium e erva-das-pampas (Cortaderia selloana). 
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Apresenta-se na Figura 4.28 o aspeto do local onde se realizou o inventário 5. 

 

Figura 4.28 – Aspeto do local onde se realizou o inventário 5 

O inventário 6 (ver Tabela III.2.6 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) foi realizado na 

zona onde se vai localizar o poço de ventilação, numa formação semelhante à do inventário 5, com 

Eucalyptus globulus e Eucalyptus obliqua, acompanhados por diversas exóticas invasoras tais como a 

acácia-de-espigas (Acacia longifolia) e acácia-austrália (Acacia melanoxylon). O estrato arbustivo é 

dominado por silva (Rubus ulmifolius). No estrato herbáceo pontuam diversas ruderais anuais tais 

como a erva-molarinha (Fumaria muralis) e o amor-de-hortelão (Galium aparine). 

A Figura 4.29 apresenta o aspeto do local onde se realizou o inventário 6. 
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Figura 4.29 – Aspeto do local onde se realizou o inventário 6 

O inventário 7 (ver Tabela III.2.7 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) foi realizado 

numa zona de matos com tojo-arnal (Ulex europaeus subsp. latebracteatus), silva (Rubus 

ulmifolius) e acácia-austrália (Acacia melanoxylon). O estrato herbáceo é dominado por gramíneas 

vivazes tais como Pseudarrhenatherum longifolium, Brachypodium rupestre, Agrostis curtisii e feto-

ordinário (Pteridium aquilinum). Apesar da presença de tojo-arnal no estrato arbustivo, esta 

formação não é enquadrável no habitat 4030 – charnecas secas europeias, do Anexo B-I Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, devido ao seu baixo grau de naturalidade, 

nomeadamente pela presença de espécies exóticas invasoras na sua composição (Acacia 

melanoxylon) e pela baixa cobertura de espécies indicadoras. 

Apresenta-se na Figura 4.30 o aspeto do local onde se realizou o inventário 7. 
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Figura 4.30 – Aspeto do local onde se realizou o inventário 7 

O inventário 8 (ver Tabela III.2.8 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) foi realizado 

numa zona de vegetação arbórea natural dominada por sobreiro (Quercus suber) e pontuada por 

carvalho-alvarinho (Quercus robur) no estrato arbóreo, acompanhados por diversas exóticas 

invasoras tais como a acácia-de-espigas (Acacia longifolia) e acácia-austrália (Acacia melanoxylon), 

assim como algumas espécies nativas tais como a silva (Rubus ulmifolius), a madressilva (Lonicera 

periclymenum) e a hera (Hedera hibernica) no estrato arbustivo. O estrato herbáceo é muito pobre, 

sendo dominado por Pseudarrhenatherum longifolium e feto-ordinário (Pteridium aquilinum). 

Devido à dominância de sobreiro no estrato arbóreo, esta formação é enquadrável no habitat 9330 - 

Florestas de Quercus suber, do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

São comunidades florestais de copado denso e cerrado, dominadas pelo sobreiro (Quercus suber), 

mas podendo ser acompanhados no estrato arbóreo por outras espécies, com estratos lianóide, 

arbustivo latifoliado/espinho, herbáceo vivaz ombrófilo e por vezes muscinal e epifítico bem 

desenvolvidos, predominantemente assentes em substrato silicioso, com escassa intervenção 

humana recente. Os bosques de sobreiro podem ser estremes ou mistos, podendo estar presentes no 

estrato arbóreo outras árvores, numa proporção de coberto menor que 50%.  

Apresenta-se na Figura 4.31 o aspeto do local onde se realizou o inventário 8.  
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Figura 4.31 – Aspeto do local onde se realizou o inventário 8 

O inventário 9 (ver Tabela III.2.9 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) foi realizado 

numa zona semelhante ao do inventário 8, dominada por sobreiro (Quercus suber) e pontuada por 

carvalho-alvarinho (Quercus robur) e cedro-do-Buçaco (Cupressus lusitanica) no estrato arbóreo, e 

acácia-austrália (Acacia melanoxylon) e tojo-arnal (Ulex europaeus subsp. latebracteatus) no 

estrato arbustivo. O estrato herbáceo é dominado por gramíneas vivazes tais como 

Pseudarrhenatherum longifolium e Agrostis curtisii, acompanhadas pelo feto-ordinário (Pteridium 

aquilinum). Devido à dominância de sobreiro no estrato arbóreo, esta formação é enquadrável no 

habitat 9330 - Florestas de Quercus suber, do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro. São comunidades florestais de copado denso e cerrado, dominadas pelo sobreiro (Quercus 

suber), mas podendo ser acompanhados no estrato arbóreo por outras espécies, com estratos 

lianóide, arbustivo latifoliado/espinho, herbáceo vivaz ombrófilo e por vezes muscinal e epifítico 

bem desenvolvidos, predominantemente assentes em substrato silicioso, com escassa intervenção 

humana recente. Os bosques de sobreiro podem ser estremes ou mistos, podendo estar presentes no 

estrato arbóreo outras árvores, numa proporção de coberto menor que 50%.  

Apresenta-se na Figura 4.32 o aspeto do local onde se realizou o inventário 9. 



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este - Relatório Técnico 

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 248 de 619 

 

 

Figura 4.32 – Aspeto do local onde se realizou o inventário 9 

O inventário 10 (ver Tabela III.2.10 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) foi realizado 

num pequeno descampado com pouca vegetação, localizado junto a uma rotunda e utilizado como 

trajeto pedonal. Encontra-se dominado por espécies anuais com baixa cobertura tais como Cyperus 

eragrostis, Lotus hispidus, Poa annua e Poa infirma. 

A Figura 4.33 apresenta o aspeto do local onde se realizou o inventário 10. 

 

Figura 4.33 – Aspeto do local onde se realizou o inventário 10 

O inventário 11 (ver Tabela III.2.11 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) corresponde a 

uma formação de folhosas dominada por exóticas nomeadamente eucalipto (Eucalyptus globulus) e 

acácia-austrália (Acacia melanoxylon), com alguns sobreiros (Quercus suber) e a exótica invasora 

acácia-mimosa (Acacia dealbata). O estrato arbustivo possui uma elevada diversidade de espécies, 
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designadamente tojo-arnal (Ulex europaeus subsp. latebracteatus), silva (Rubus ulmifolius) e 

giesta-das-sebes (Cytisus grandiflorus). No estrato herbáceo dominam algumas gramíneas vivazes 

tais como Pseudarrhenatherum longifolium, Agrostis curtisii e a invasora erva-das-pampas 

(Cortaderia selloana). 

É apresentado na Figura 4.34 o aspeto do local onde se realizou o inventário 11. 

 

Figura 4.34 - Aspeto do local onde se realizou o inventário 11 

O inventário 12 (ver Tabela III.2.12 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) foi realizado 

numa zona de matos esparsa com tojo-arnal (Ulex europaeus subsp. latebracteatus), silva (Rubus 

ulmifolius) e urze-lameirinha (Erica ciliaris). O estrato herbáceo é dominado por gramíneas vivazes 

tais como a erva-fina (Agrostis capillaris) e a invasora erva-das-pampas (Cortaderia selloana). 

Apesar da presença de tojo-arnal no estrato arbustivo, esta formação não é enquadrável no habitat 

4030 – charnecas secas europeias, do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

novembro, devido ao seu baixo grau de naturalidade, nomeadamente pela presença de espécies 

exóticas invasoras na sua composição (Cortaderia selloana) e pela baixa cobertura de espécies 

indicadoras.  

A Figura 4.35 mostra o aspeto do local onde se realizou o inventário 12. 
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Figura 4.35 – Aspeto do local onde se realizou o inventário 12 

 

O inventário 13 (ver Tabela III.2.13 do Anexo III – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats) corresponde a 

uma formação de eucalipto (Eucalyptus globulus) com alguns sobreiros (Quercus suber) de pequena 

dimensão e diversas exóticas invasoras tais como a acácia-mimosa (Acacia dealbata) e acácia-

austrália (Acacia melanoxylon). O estrato arbustivo possui uma elevada diversidade de espécies, 

designadamente tojo-arnal (Ulex europaeus subsp. latebracteatus), acácia-austrália (Acacia 

melanoxylon) e giesta-das-sebes (Cytisus grandiflorus). O estrato herbáceo é muito pobre, sendo 

dominado por Simethis matthiazii e feto-ordinário (Pteridium aquilinum).  

Nas Figura 4.36 e Figura 4.37 apresentam-se, respetivamente, um pormenor e o aspeto geral do 

local onde o inventário 13 foi realizado. 
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Figura 4.36 – Pormenor do local onde se realizou o inventário 13 

 

 

Figura 4.37 - Aspeto geral do local de realização do inventário 13 

 

Em relação à flora vascular RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de 

Extinção) não foi detetada qualquer espécie com interesse para conservação ou inscrita nos anexos 

da Diretiva Habitats, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro. 
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Ao nível de espécies protegidas apenas se encontrou o sobreiro (Quercus suber). A proteção do 

sobreiro justifica-se pela sua importância ambiental e económica, já reconhecida na Lei de Bases da 

Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto). 

Esta espécie é um recurso renovável de grande importância económica, a nível nacional e local, 

devido à produção de cortiça. A zona cartografada como sobreiral (Habitat 9330) corresponde a um 

povoamento de sobreiros segundo o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. À luz da legislação, é considerado como povoamento de 

sobreiro de azinheira ou misto uma formação vegetal com área superior a 0,50 ha e, no caso de 

estruturas, com largura superior a 20 m, onde se verifica a presença de sobreiros ou azinheiras, 

associados ou não entre si ou com outras espécies, e cuja densidade satisfaz os seguintes valores 

mínimos: 

i) 50 árvores por hectare, no caso de árvores com altura superior a 1 m, que não 

atingem 30 cm de Perímetro à Altura do Peito (PAP); 

ii) 30 árvores por hectare, quando o valor médio do PAP das árvores das espécies em 

causa se situa entre 30 cm e 79 cm; 

iii) 20 árvores por hectare, quando o valor médio do PAP das árvores das espécies em 

causa se situa entre 80 cm e 129 cm; 

iv) 10 árvores por hectare, quando o valor médio do PAP das árvores das espécies em 

causa é superior a 130 cm. 

No caso da área em questão, cumpre-se o referido na alínea ii) já que existe uma área superior a 

4 ha com mais de 30 árvores por hectare com PAP acima de 30 cm, tendo-se estimado o valor de 

aproximadamente um milhar de sobreiros na área cartografada como sobreiral na encosta do Monte 

da Virgem, em frente ao Hospital, na envolvente do Observatório e do Santuário. Na restante área, 

com destaque para as áreas adjacentes ao sobreiral, existem sobreiros isolados nos biótopos 

cartografados como matos, florestas de folhosas dominadas por exóticas e urbano, contabilizando 

um pouco mais de 30 árvores com PAP superior a 23,5 cm. 

De acordo com as observações locais e o trabalho de campo realizado sobre os biótopos presentes 

na área de estudo e a análise de ortofotomapas, foi elaborada a cartografia dos biótopos (Figura 

4.38).  

A carta de biótopos apresentada na Figura 4.38 tem, representadas, as alternativas consideradas 

para o Projeto. A carta de biótopos, na forma de cartograma, pode ser consultada no Anexo 

Cartográfico, através do Desenho 017023 – Carta Geral de Biótopos. Além disso, e de modo mais 

específico, para cada alternativa do Projeto, podem ser ainda consultadas as cartas de biótopos por 

alternativa, no Desenho 017024 (Alternativa 1), no Desenho 017025 (Alternativa 2) e no Desenho 

017026 (Alternativa 3). 
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Figura 4.38 - Cartografia de biótopos 

A Tabela 4.13 apresenta a dimensão de cada biótopo presente na área de estudo (área do Projeto + 

área de buffer com 200 m) para cada uma das alternativas consideradas. 
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BIÓTOPOS 

ÁREA (ha) 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Campos agrícolas 3,06 

Descampado 0,21 0,17 0,34 

Floresta de folhosas autóctones 1,49 2,64 1,17 

Floresta de folhosas exóticas 38,82 38,80 37,74 

Matos 5,25 5,13 5,28 

Sobreiral 4,62 

Urbano 97,72 97,59 96,33 

Total* 151,18 152 148,54 

*Nota = as áreas totais de biótopos afetados são diferentes para cada alternativa devido às diferentes 

extensões de cada traçado considerado 

Tabela 4.13 – Área ocupada por cada biótopo 

Previsivelmente, de entre os biótopos cartografados, as áreas urbanas (urbano) são o biótopo mais 

abundante com cerca de 97 ha (em média, considerando as alternativas de traçado), representando 

cerca de 65% da área de estudo. Segue-se o biótopo floresta de folhosas exóticas com 38 ha (em 

média, considerando as alternativas de traçado), que representa 25% da área de estudo. Os outros 

biótopos ocupam uma área muito reduzida da área de estudo, pois mesmo o terceiro biótopo mais 

representado (matos) cobre apenas cerca de 3% da área. A área de cada biótopo varia muito pouco 

em função das alternativas, somente no biótopo descampado e floresta de folhosas autóctones é 

que a variação é significativa, variando no primeiro caso de 0,17 ha a 0,34 ha (o dobro) e no 

segundo caso de 1,17 ha a 2,64 ha (ligeiramente mais do dobro), sendo claro que, no contexto 

global da área de estudo, representam uma porção ínfima (menos de 1%). 

Dos biótopos cartografados somente o de sobreiral se enquadra num dos habitats listados no Anexo 

B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro (Figura 4.38), designadamente o 

habitat 9330 (Florestas de Quercus suber). A área de sobreiral representada na carta de biótopos é 

de 4,62 ha (3% da área de estudo), independentemente das alternativas consideradas. 

No Volume 4 - Anexo Cartográfico, no Desenho 017027 - Carta de Habitats apresenta-se a 

cartografia de habitats realizada no âmbito do Projeto. 

A presença do habitat 9330, embora não ocorra no seu ótimo ecológico neste local, resulta 

essencialmente de cortes seletivos de outras espécies que o acompanham ao longo do tempo, sendo 

por essa razão um sobreiral de origem antrópica. A localização topográfica do habitat 9330 

considerado não tem condições edafoclimáticas para, nesta localização específica, apresentar 

apenas sobreiros no estrato arbóreo. Por outro lado, dada a existência do Observatório Astronómico 

Professor Manuel de Barros, sob gestão da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e em 
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cuja propriedade o habitat em causa se encontra, é possível que tenham ocorrido, ao longo dos 

anos, cortes de vegetação de várias espécies com a exceção do sobreiro, devido a constrangimentos 

legais inerentes a esta espécie, e que contribuíram para a remoção de outras árvores concorrentes, 

reforçando o vigor e a proliferação dos exemplares de sobreiro existentes.  

A Figura 4.39 apresenta a cartografia de habitats da área de estudo. 

 

Figura 4.39 – Cartografia de habitats 

Em suma, pode referir-se que dada a elevada pressão antrópica existente sobre os biótopos, devido 

à elevada urbanização, ocupação e utilização território, os habitats encontram-se na sua 

generalidade altamente fragmentados e degradados. 

4.8 Ruído e Vibrações 

4.8.1 Requisitos legais e de boa prática 

Os requisitos legais de ruído ambiente estão estabelecidos no DL 9/2007, que aprova o Regulamento 

Geral do Ruído. 

Apresentam-se em seguida algumas das definições do Artigo 13.º, do DL 9/2007, julgadas 

relevantes: 
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 j) «Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso 

em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 

 l) «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 

determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano; 

 m) «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa 

duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 

representativos de um ano; 

 n) «Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 

determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano; 

 p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, 

de modo a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

 i) Período diurno — das 7 às 20 horas; 

 ii) Período do entardecer — das 20 às 23 horas; 

 iii) Período nocturno — das 23 às 7 horas; 

 q) «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de 

lazer, com utilização humana; 

 s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num determinado 

instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima 

ou longínqua do local considerado; 

 t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente 

identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

 u) «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, 

para uma situação determinada; 

 v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 

definição de zona sensível; 

 x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de 

lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de 

serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos 

de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período nocturno; 
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Para a componente vibrações apenas existem, em Portugal, requisitos legais para proteção dos 

trabalhadores contra vibrações no posto de trabalho (DL46/2006), e para proteção de estruturas 

contra danos devido a vibrações impulsivas (NP2074:2015). No último caso é inclusive duvidoso o 

carácter vinculativo da NP2074:2015, dado não corresponder a um diploma legal emanado de um 

órgão com poder legislativo. Pelo referido a Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu o Despacho 

19/GND/20179, com vista a tornar obrigatória a NP2074:2015, no que diz respeito à utilização de 

explosivos. Fica assim por esclarecer a obrigatoriedade da NP2074:2015 relativamente a outras 

vibrações impulsivas que não impliquem utilização de explosivos. 

Nestas circunstâncias – ausência de enquadramento legal para vibrações continuadas, e dúvidas da 

obrigatoriedade da NP2074:2015 – afigura-se adequado recorrer a Regras de Boa Prática para 

suporte e complementação da NP2074:2015. Serão assim considerados os denominados Critérios 

LNEC10 e os critérios da norma Britânica BS 5228-2:2009 (Code of practice for noise and vibration 

control on construction and open sites – Part 2: Vibration). 

4.8.1.1 Ruído – fase de construção 

Para a fase de construção, entendida como Atividade Ruidosa Temporária, são aplicáveis os Artigos 

14.º e 15.º do DL 9/2007 (RGR), cujos requisitos se resumem da seguinte forma (requisitos 

vinculativos): 

 Proibição de operação, sem Licença Especial de Ruído (LER), junto aos seguintes recetores 

nos seguintes horários: 

o Habitações: sábados, domingos e feriados e dias úteis das 20h às 8h. 

o Escolas: Horário de funcionamento. 

o Hospitais ou estabelecimentos similares: todos os dias todas as horas 

 Na ausência de quantificação no RGR para o advérbio de lugar “junto”, afigura-se adequado 

recorrer, a título indicativo, às distâncias constantes no Artigo 26.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 23/2010/A: 

o Habitações e Escolas: 100 m. 

o Hospitais: 200 m. 

 Caso seja necessário laborar nos horários proibidos junto aos recetores referidos, será 

necessário solicitar Licença Especial de Ruído à Câmara Municipal. 

 Caso seja necessário laborar nesses horários durante mais de 1 mês, será necessário cumprir 

os seguintes limites, em cada dia, no exterior junto aos Recetores: 

o Entardecer (20h-23h): LAeq (exterior) ≤ 60 dB(A). 

o Noite (23h-7h): LAeq (exterior) ≤ 55 dB(A). 

Dados os trabalhos previstos em túnel, que poderão induzir ruído estrutural no interior dos edifícios 

na proximidade do túnel, afigura-se adequado extrapolar os limites referidos, para esses casos e 

caso ocorram operações durante mais de um mês nos horários proibidos, para limites de ruído 

ambiente interior. Aplica-se o isolamento sonoro de fachada de Zona Mista do DL 96/2008 e a 

limitação do n.º 5 do Artigo 13.º do DL 9/2007 (requisitos não vinculativos): 

                                                 
9 http://www.psp.pt/Documentos%20Varios/Despacho%2019GDN2017.pdf. 
10 “Schiappa de Azevedo, Fernando; Patrício, Jorge – Vibrações Ambientes: Critérios de danos e de incomodidade. 
Actualidade e perspectivas futuras. La Rioja, Tecniacustica 2001”. 

http://www.psp.pt/Documentos%20Varios/Despacho%2019GDN2017.pdf
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 Entardecer (20h-23h): LAeq (interior) ≤ 60 – 33 = 27 dB(A). 

 Noite (23h-7h): LAeq (interior) ≤ 27 dB(A). 

Dada a especial sensibilidade das Escolas e dos Hospitais e o potencial de afetação para o presente 

projeto, afigura-se adequado efetuar também uma limitação mínima para o período diurno, mais 

em linha com a perspetiva legislativa de menor exigência para o período diurno do que com a 

sensibilidade comparativa de uma Escola/Hospital ao ruído (requisitos não vinculativos): 

 Escolas, Hospitais, Dia (7h-20h): LAeq (exterior) ≤ 65 dB(A). 

 Escolas, Hospitais, Dia (7h-20h): LAeq (interior) ≤ 32 dB(A). 

O LAeq corresponde ao nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, e representa a média 

energética (logarítmica) dos níveis sonoros ao longo do tempo. 

4.8.1.2 Ruído – fase de exploração 

De acordo com a consulta efetuada à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o concelho possui 

classificação acústica oficial, disponível no seguinte endereço: 

https://www.gaiurb.pt/revpdm/cond_anexoa.pdf 

A grande maioria da zona em apreço está classificada como Zona Mista, pelo que os limites legais de 

ruído ambiente aplicáveis, na fase de exploração, na maioria dos Recetores Sensíveis, são (Artigo 

11.º do DL 9/2007; requisito vinculativo): 

 Lden ≤ 65 d(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

Os Recetores Sensíveis classificados como Zona Sensível, na área em apreço, são os seguintes: 

 Escola EB 2 / 3 Soares dos Reis. 

 Escola Básica de Laborim de Cima. 

 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho. 

 EB 1 Vila D’Este. 

 Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Vila D’Este. 

Nestes Recetores Sensíveis classificados como Zona Sensível os limites legais de Ruído Ambiente 

aplicáveis, na fase de exploração, são (Artigo 11.º do DL 9/2007; requisito vinculativo): 

 Lden ≤ 55 d(A) e Ln ≤ 45 dB(A). 

Apresenta-se no Desenho 017045 – Mapa de Ruído Municipal, Zonas Sensíveis, Situações Estudadas e 

Pontos de Medição, do Volume 4 - Anexo Cartográfico, a localização das Zonas Sensíveis. 

Ainda que o Critério de Incomodidade [alínea b) do n.º 1 do Artigo 13.º do RGR] não seja aplicável a 

Infraestruturas de Transporte (Artigo 19.º), afigura-se adequado propor - dada a possibilidade de 

indução de ruído estrutural no interior dos edifícios na zona em túnel e em linha com o referido 

para a fase de construção – os seguintes limites, nos locais com sensibilidade ao ruido (tipicamente 

quartos, em habitações, salas de aula em Escolas e salas de consulta, enfermarias, blocos 

operatórios, etc., em hospitais; requisitos não vinculativos): 

 Escolas e Hospitais: Ld (interior; 7h-20h) ≤ 27 dB(A). 

 Hospitais: Le (interior; 20h-23h) ≤ 27 dB(A). 

https://www.gaiurb.pt/revpdm/cond_anexoa.pdf
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 Habitação e Hospitais: Le (interior; 23h-7h) ≤ 27 dB(A). 

As definições de Lden, Ld, Le e Ln encontram-se, respetivamente, nas alíneas j), l), m) e n) do Artigo 

3.º do DL 9/2007. 

De referir também a seguinte Regra de Boa Prática (RBA) da APA11 (requisito não vinculativo): 

 Ld (com projeto) - Ld (Sit. Referência) ≤ 15 dB(A) se Ld > 45 dB(A). 

 Le (com projeto) – Le (Sit. Referência) ≤ 15 dB(A) se Le > 45 dB(A). 

 Ln (com projeto) – Ln (Sit. Referência) ≤ 15 dB(A) se Ln > 45 dB(A). 

4.8.1.3 Vibrações – fase de construção 

Os limites da NP2074:2015, para que não haja qualquer dano nos edifícios, aplicáveis a vibração 

impulsiva (e.g., compactação dinâmica de terrenos, detonação de cargas explosivas, perfurações 

por percussão, etc.), são (não é claro se são ou não requisitos vinculativos): 

 Estruturas Sensíveis (edificações antigas ou com revestimentos cerâmicos colados com 

argamassa, chaminés, torres, monumentos, infraestruturas de transporte, escolas e 

hospitais12, habitações ou escritórios com relação altura/menor dimensão da base > 2): 

o Frequência dominante f ≤ 10 Hz: vmax(pico) ≤ 1.5 mm/s. 

o 10 Hz < f ≤ 40 Hz: vmax(pico) ≤ 3 mm/s. 

o f > 40 Hz: vmax(pico) ≤ 6 mm/s. 

 Estruturas correntes (habitações ou escritórios com relação altura/menor dimensão da base 

≤ 2): 

o Frequência dominante f ≤ 10 Hz: vmax(pico) ≤ 3 mm/s. 

o 10 Hz < f ≤ 40 Hz: vmax(pico) ≤ 6 mm/s. 

o f > 40 Hz: vmax(pico) ≤ 12 mm/s. 

 Estruturas reforçadas (edifícios industriais recentes, em betão armado ou com elementos 

estruturais de natureza metálica): 

o Frequência dominante f ≤ 10 Hz: vmax(pico) ≤ 6 mm/s. 

o 10 Hz < f ≤ 40 Hz: vmax(pico) ≤ 12 mm/s. 

o f > 40 Hz: vmax(pico) ≤ 40 mm/s. 

O parâmetro vmax(pico) corresponde ao valor máximo dos valores de pico ocorridos durante a 

solicitação em causa. 

Os limites da BS5228-2:2009, a partir dos quais podem ocorrer danos cosméticos nos edifícios (são 

tipicamente necessários, de acordo com a norma, valores 2 vezes superiores aos limites referidos 

para ocorrerem pequenos danos nos edifícios e valores 4 vezes superiores para ocorrerem grandes 

danos) estão estabelecidos na sua Tabela B.2, e apresentam-se em seguida, reduzidos em 50%, de 

acordo com a norma, para serem aplicáveis a vibrações que possam induzir ressonância nos edifícios 

(requisitos não vinculativos): 

 Estruturas reforçadas, edifícios industriais e de comércio pesado: 

                                                 
11 “Agência Portuguesa do Ambiente – Nota Técnica para avaliação do descritor Ruído em AIA, versão 2. 2010”. 
12 Ainda que não seja claro que as Escolas e os Hospitais devam ser considerados “Estruturas Sensíveis”, na letra direta da NP 
2074: 2015, a perspetiva dessa definição em função do “valor patrimonial” e o exemplo patente na norma de “infraestruturas 
de transporte”, leva a afigurar-se adequado considerar para as Escolas e para os Hospitais os limites aplicáveis a Estruturas 
Sensíveis. 
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o Frequência dominante 4 ≤ f < 15 Hz ou f ≥ 15 Hz: vmax(pico) ≤ 25 mm/s. 

 Estruturas não reforçadas, edifícios residenciais e de comércio ligeiro: 

o Frequência dominante 4 ≤ f < 15 Hz: vmax(pico) ≤ 7.5 a 10 mm/s. 

o 15 ≤ f < 40 Hz: vmax(pico) ≤ 10 a 25 mm/s. 

o f ≥ 40 Hz: vmax(pico) ≤ 25 mm/s. 

Comparando estes valores da BS5228-2:2009 com os valores da NP2074:2015, verifica-se que os 

valores da NP2074:2015 são mais exigentes para as “Estruturas Sensíveis”. Dada a dúvida da 

obrigatoriedade da NP 2074: 2015, e a elevada abrangência de edifícios a incluir dentro do grupo 

das “Estruturas Sensíveis” afigura-se adequado ter devidamente em conta os dois tipos de limite nos 

desenvolvimentos seguintes do Estudo. 

Em termos de sensibilidade humana, a BS 5228.2: 2009 estabelece, na sua Tabela B.1, os seguintes 

limites e as seguintes considerações (requisitos não vinculativos): 

 vmax(pico) ≤ 0.14 mm/s: não percetível ou apenas percetível nas situações mais sensíveis 

 0.14 < vmax(pico) ≤ 0.3 mm/s: deverá apenas ser percetível em residências. 

 0.3 < vmax(pico) ≤ 1 mm/s: é provável que haja reclamações em residências, mas é usual ser 

tolerado se houver aviso prévio e forem dadas explicações aos residentes. 

 1 < vmax(pico) ≤ 10 mm/s: só tolerável se a exposição for muito curta. 

 vmax(pico) > 10 mm/s: intolerável. 

Em termos de equipamentos muitos sensíveis, a BS 5228.2: 2009 estabelece, na sua Tabela B.3, os 

seguintes limites, para velocidade eficaz (requisitos não vinculativos): 

 Microscópios de bancada com ampliação até 400 ×, balanças de precisão; máquinas de 

medição coordenadas; laboratórios de metrologia; comparadores óticos, microeletrónica 

Classe A: vmax,ef,1s < 0.05 mm/s. 

 Micro cirurgia, cirurgia ocular, neurocirurgia; microscópios de bancada com ampliação maior 

que 400 ×; equipamento ótico em mesas de isolamento, microeletrónica Classe B:  

vmax,ef,1s < 0.025 mm/s. 

 Microscópios eletrónicos com ampliação de até 30 000 ×; micrótomos; imagens de 

ressonância magnética, microeletrónica Classe C: vmax,ef,1s < 0.012 mm/s. 

 Microscópios eletrónicos com uma ampliação superior a 30 000 ×; espectrômetros de massa; 

equipamento de implante celular, microeletrónica Classe D: vmax,ef,1s < 0.006 mm/s. 

 Microeletrónica Classe E: vmax,ef,1s < 0.003 mm/s. 

Os Critério LNEC13, adaptados a bibliografia complementar14 e aplicáveis a vibração continuada, 

podem ser resumidos e comparados com outros limites da seguinte forma (de notar que o parâmetro 

dos Critérios LNEC é um valor eficaz (vef) e o parâmetro da NP2074:2015 e da BS5228-2:2009 para 

danos é um valor de pico (vpico); para sinais sinusoidais vpico 1.4xvef; requisitos não vinculativos):  

  

                                                 
13 “Schiappa de Azevedo, Fernando; Patrício, Jorge – Vibrações Ambientes: Critérios de danos e de incomodidade. 
Actualidade e perspectivas futuras. La Rioja, Tecniacustica 2001” 
14 “Rosão, Vitor; Carreira, Ana – Sobre a necessidade de consideração da componente Vibração em projetos onde não é 
normalmente considerada. Viseu, CNAI 2014”. 
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1. Danos em edifícios/estruturas: 

o vmax,ef,1s < 3.5 mm/s. Multiplicando por 1.4 temos um valor de  5 mm/s, que se 

encontra entre o limite mais exigente da NP2074:2015 (1.5 mm/s) e o limite mais 

exigente da BS5228.2:2009 (7.5 mm/s). 

o Gama de frequências de interesse: 1Hz-500Hz 

2. Afetação humana devido à sensação da vibração como tal: 

o vmax,ef,1s < 0.11 mm/s. Multiplicando por 1.4 temos um valor de  0.15 mm/s, em 

linha com o valor de 0.14 mm/s da BS5228.2:2009, para a vibração não ser 

humanamente percetível. 

o Gama de frequências de interesse: 1Hz-80Hz 

3. Afetação humana devido ao Ruído Estrutural resultante da vibração: 

o vmax,ef,1s < 0.03 mm/s. O Ruído Estrutural, devido à vibração, tem especial interesse 

no interior dos edifícios e está assim associado – de alguma forma – ao denominado 

Critério de Incomodidade do DL 9/2007, o qual não é aplicável para atividades 

ruidosas temporárias, pelo que este limite não será considerado diretamente na 

fase de construção. Será considerado indiretamente, através dos limites de ruído 

para o interior estabelecidos anteriormente e através da fórmula de cálculo 

constante na Tabela E.1 da BS5228-2:2009 para o ruído estrutural devido a 

Tuneladora. 

o Gama de frequências de interesse: 16Hz-250Hz 

4. Afetação do funcionamento de equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração: 

o Não ultrapassagem dos valores de vibração atuais, nas zonas com atividades muito 

sensíveis à vibração. Os valores limite da BS5228-2:2009 para equipamentos muito 

sensíveis são muito exigentes e tipicamente abaixo dos valores de vibração já 

existentes nos locais, o que faz com que em muitos casos esses equipamentos 

tenham sido instalados de forma a poder operar com a vibração já existente nos 

locais. Uma vez que é difícil encontrar zonas com velocidades de vibração abaixo de 

0.03 mm/s, aponta-se este valor como limite para identificação de eventuais locais 

onde operem equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração e para análise 

mais detalhada da suficiência deste limite ou da necessidade de limites mais 

próximos dos indicados na BS5228-2:2009, sobretudo nos trabalhos em túnel sob as 

fundações dos edifícios em causa. Para além dos equipamentos referidos na Tabela 

B.3 da BS5228-2:2009, afigura-se adequado incluir também as seguintes atividades 

tipicamente mais sensíveis à vibração15: 

 Salas de concerto. 

 Estúdios de televisão. 

 Estúdios de gravação. 

O parâmetro vmax,ef,1s corresponde ao valor máximo dos valores eficazes de segundo a segundo, 

relativos à velocidade de vibração. 

  

                                                 
15 “Federal Transit Administration (USA) - Trasit noise and vibration impact assessment. 2006”. 
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4.8.1.4 Vibrações – fase de exploração 

Para a fase de exploração consideram-se apenas os Critério LNEC16, que se indicam de novo, 

adaptados a bibliografia complementar17 e aplicáveis a vibração continuada (requisitos não 

vinculativos): 

5. Danos em edifícios/estruturas: 

o vmax,ef,1s < 3.5 mm/s. Praticamente impossível de atingir na fase de exploração, pelo 

que não será considerado no Estudo de Impacte Ambiental para a fase de 

exploração. 

o Gama de frequências de interesse: 1Hz-500Hz 

6. Afetação humana devido à sensação da vibração como tal: 

o vmax,ef,1s < 0.11 mm/s. 

o Gama de frequências de interesse: 1Hz-80Hz 

7. Afetação humana devido ao Ruído Estrutural resultante da vibração: 

o vmax,ef,1s < 0.03 mm/s. Conforme referido para a fase de construção, este limite está 

associado, de determinada forma, ao denominado Critério de Incomodidade do 

DL nº 9/2007, o qual não é aplicável a Infraestruturas de transporte, sendo assim 

considerado apenas – conforme referido na componente ruído – para os casos em 

que a via passa em túnel. 

o Gama de frequências de interesse: 16Hz-250Hz 

8. Afetação do funcionamento de equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração: 

o Não ultrapassagem dos valores de vibração atuais, nas zonas com atividades muito 

sensíveis à vibração. Conforme referido na fase de construção, considera-se 0.03 

mm/s como valor indicativo para identificação de eventuais locais onde operem 

equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração e para análise mais detalhada 

da suficiência deste limite ou da necessidade de limites mais próximos dos indicados 

na BS5228-2:2009, sobretudo nos trabalhos em túnel sob as fundações dos edifícios 

em causa. Para além dos equipamentos referidos na Tabela B.3 da BS5228-2:2009, 

afigura-se adequado incluir também as seguintes atividades tipicamente mais 

sensíveis à vibração18: 

 Salas de concerto. 

 Estúdios de televisão. 

 Estúdios de gravação. 

O parâmetro vmax,ef,1s corresponde ao valor máximo dos valores eficazes de segundo a segundo, 

relativos à velocidade de vibração.  

 

  

                                                 
16 “Schiappa de Azevedo, Fernando; Patrício, Jorge – Vibrações Ambientes: Critérios de danos e de incomodidade. 
Actualidade e perspectivas futuras. La Rioja, Tecniacustica 2001”. 
17 “Rosão, Vitor; Carreira, Ana – Sobre a necessidade de consideração da componente Vibração em projetos onde não é 
normalmente considerada. Viseu, CNAI 2014”. 
18 “Federal Transit Administration (USA) - Trasit noise and vibration impact assessment. 2006”. 
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4.8.2 Valores obtidos 

4.8.2.1 Mapa de Ruído Municipal atual 

Apresenta-se no Desenho 017045 do Volume 4 - Anexo Cartográfico, a localização das Zonas 

Sensíveis e excerto do Mapa de Ruído do concelho de Vila Nova de Gaia. 

Estes Mapas de Ruído encontram-se disponíveis nos seguintes endereços eletrónicos: 

 Diurno (de notar que apesar de o site referir que se tratam dos níveis sonoros diurnos se 

assumiu, por força da lei – DL 9/2007 – tratarem-se dos níveis sonoros para o parâmetro 

Lden): 

https://www.gaiurb.pt/revpdm/ruido_diurno.pdf  

 Noturno: 

https://www.gaiurb.pt/revpdm/ruido_nocturno.pdf  

4.8.2.2 Caracterização in situ 

Foi efetuado trabalho de campo de identificação dos Recetores Sensíveis (edifício habitacional, 

escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana) potencialmente afetáveis 

pelo Projeto, tendo-se agrupado os mesmos em 7 Situações que se localizam no Desenho 017045 do 

Volume 4 - Anexo Cartográfico. 

Foram também realizadas medições acústicas (ruído e vibrações) em 7 + 1 pontos (P1 a P7: um 

ponto por cada 1 das 7 Situações, mais 1 ponto – P0 – junto à linha Amarela em serviço, de forma a 

caracterizar o ruído e a vibração à passagem das composições). Estes pontos de medição 

encontram-se também localizados no Desenho 017045 do Volume 4 - Anexo Cartográfico. 

O resumo dos valores obtidos e a descrição das situações e pontos de medição encontra-se na 

Tabela 4.14. 

As medições de ruído são alvo de Relatório Acreditado, que se anexa. As medições de vibração 

foram efetuadas através de: 

 acelerómetro PCB 393B31. 

 Analisador SVAN946A. 

 

  

https://www.gaiurb.pt/revpdm/ruido_diurno.pdf
https://www.gaiurb.pt/revpdm/ruido_nocturno.pdf
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Legenda:  (1-80Hz) sensação da vibração como tal;  (16-250Hz) ruído estrutural;  LMax; 
 Ld. 

Situação 
Ponto 

Foto Comentários 

Vibração 
[mm/s] 

vmax,ef,1s 

Ruído [dB(A)] 

Ld 
LMax 

Le Ln Lden 

P0 

 

Caracterização junto à 
linha existente. O Ponto 
de Medição selecionado 

(41°07'04.4"N 
8°36'22.5"W) encontra-se 

a 10 m de distância da 
linha mais próxima. Os 

valores registados 
ultrapassam os limites 

dos Critérios LNEC para a 
sensação da vibração 

como tal (1-80Hz) e para 
o ruído estrutural (16-

250Hz).  

0.17 

0.10 
84 - - - 

S1 
P1 

 

Habitações 
(multifamiliares e 

unifamiliares) e serviços, 
até cerca de 9 pisos, na 

envolvente (este e 
oeste) da Av. da 

República (acesso à 
A1/IC2), e com 

significativa influência 
do ruído de tráfego 

dessa via relevante. O 
ponto de medição 

selecionado 
(41°06'46.9"N 

8°36'22.8"W) encontra-se 
a cerca de 20 metros, a 
este da via principal, a 
cota mais elevada. A 

vibração é pouco 
significativa, dada a 

distância e elevação da 
zona relativamente à via 

principal. 

0.04 

0.02 
62 54 50 61 
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Situação 
Ponto 

Foto Comentários 

Vibração 
[mm/s] 

vmax,ef,1s 

Ruído [dB(A)] 

Ld 
LMax 

Le Ln Lden 

S2 
P2 

 

Quinta do Cisne, com 
jardins, habitação e 
piscina. Apesar da 

significativa vegetação 
da quinta, a proximidade 
à A1/IC2 faz com que o 
ruído de tráfego dessa 

via seja preponderante, 
ainda que seja possível, 

a espaços, ouvir a 
fonação de pássaros. O 

ponto de medição 
selecionado 

[41°07'04.4"N 
8°36'22.5"W] encontra-se 

a distância à A1/IC2 
semelhante à da 

habitação (cerca de 90 
metros). A vibração é 

muito reduzida, dada a 
inexistência de fontes 
relevantes de vibração 

na imediata 
proximidade. 

0.02 

0.01 
54 53 52 59 
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Situação 
Ponto 

Foto Comentários 

Vibração 
[mm/s] 

vmax,ef,1s 

Ruído [dB(A)] 

Ld 
LMax 

Le Ln Lden 

S3 
P3 

 

Maioritariamente 
habitações unifamiliares, 
e Escola EB 2 / 3 Soares 
dos Reis (Zona Sensível), 

na proximidade do 
futuro traçado (em túnel 

nesta zona) e da 
provável localização do 
Poço de Ataque durante 
a fase de construção. O 

ponto de medição 
selecionado 

(41°06'37.1"N 
8°36'02.1"W) encontra-se 
na proximidade da zona 
prevista para o Poço de 

Ataque e possui uma 
perturbação acústica 
(ruído e vibração) não 
muito elevada, dada a 

Rua imediatamente 
próxima (Rua do Rosário) 

não ser uma via 
principal, sendo usada 

sobretudo por moradores 
que circulam a baixa 

velocidade, 
prevalecendo o ruído 
distante de vias mais 

importantes, 
nomeadamente a Rua 

Conceição Fernandes. A 
exposição ao ruído da 

Escola na zona próxima 
da Rua Conceição 

Fernandes deverá ser 
semelhante à exposição 
do ponto de medição P5, 
devendo portanto existir 

incumprimento dos 
limites legais de Zona 

Sensível. 

0.04 

0.02 
54 49 48 56 
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Situação 
Ponto 

Foto Comentários 

Vibração 
[mm/s] 

vmax,ef,1s 

Ruído [dB(A)] 

Ld 
LMax 

Le Ln Lden 

S4 
P4 

 

Maioritariamente 
habitações unifamiliares, 
na envolvente de zona 

prevista para localização 
de sistema de ventilação 
do futuro túnel. O ponto 
de medição selecionado 

(41°06'36.4"N 
8°35'47.5"W) encontra-se 
na imediata proximidade 

de vias com pouco 
tráfego (Rua Qt.ª do 
Sardoal e Rua N. S.ª 

Livramento), razão pela 
qual os níveis sonoros e 

as velocidades de 
vibração não são muito 

expressivos, 
prevalecendo o ruído 
distante de vias mais 

importantes, 
nomeadamente a Rua 
Conceição Fernandes. 
Contudo a vibração 
associada ao ruído 

estrutural (16-250Hz) 
registou valores 

superiores ao limite dos 
Critérios LNEC 

(exatamente o valor 
limite), devido à 

proximidade do ponto à 
via e à passagem de 

veículos em pavimento 
irregular. 

0.05 

0.03 
55 51 49 57 
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Situação 
Ponto 

Foto Comentários 

Vibração 
[mm/s] 

vmax,ef,1s 

Ruído [dB(A)] 

Ld 
LMax 

Le Ln Lden 

S5 
P5 

 

Zona do Centro 
Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia e Espinho (Zona 
Sensível), com relevante 

influência do ruído de 
tráfego da Rua 

Conceição Fernandes. O 
ponto de medição 

selecionado 
(41°06'19.7"N 

8°35'27.1"W) encontra-se 
no lado oposto da Rua, 

no parque de 
estacionamento elevado 

que serve o centro 
hospitalar, com 

exposição ao ruído 
semelhante à das zonas 

do hospital mais 
próximas da Rua. A 

exposição às vibrações 
não é muito significativa 
dada a posição elevada 
do parque e deverá ser 

representativa da 
exposição às vibrações 

dos edifícios hospitalares 
mais próximos que 

também não se 
encontram 

imediatamente próximos 
da via. De destacar o 

facto, de acordo com os 
resultados das medições, 

de dever existir 
incumprimento dos 

limites legais de Zona 
Sensível nos edifícios 

hospitalares mais 
próximos da Rua 

Conceição Fernandes. 

0.04 

0.02 
66 61 57 66 
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Situação 
Ponto 

Foto Comentários 

Vibração 
[mm/s] 

vmax,ef,1s 

Ruído [dB(A)] 

Ld 
LMax 

Le Ln Lden 

S6 
P6 

 

Habitações unifamiliares 
na proximidade do 
futuro Parque de 

Material, com relevante 
influência do ruído de 

tráfego da Rua Escultor 
Alves de Sousa. O Ponto 
de medição selecionado 

(41°06'13.4"N 
8°35'04.8"W) caracteriza 
a exposição na imediata 
proximidade desta Rua, 

sendo a vibração 
associada ao ruído 

estrutural (16-250Hz) 
superior ao limite dos 

Critérios LNEC, devido à 
proximidade do ponto à 

via e à passagem de 
veículos, incluindo 

autocarros, em 
pavimento irregular. 

0.07 

0.05 
65 57 53 64 

S7 
P7 

 

Habitações 
plurifamiliares, 

unifamiliares, comércio 
e serviços, na envolvente 

do futuro traçado e da 
futura Estação final Vila 

d’Este. O ponto de 
medição selecionado 

(41°05'55.6"N 
8°35'16.7"W) caracteriza 

a zona mais interior 
desta Situação, e com 
menor exposição ao 

ruído /vibração do que 
as zonas mais próximas 

da Rua Heróis do 
Ultramar onde a 

exposição deverá ser 
semelhante à de P5. 

0.03 

0.02 
50 48 47 54 

Tabela 4.14 – Situações, pontos de medição, descrição e valores obtidos 

A caracterização efetuada revelou que a zona em apreço possui uma exposição ao ruído 

característica de uma zona urbana com fontes de ruído relevantes, o que faz com que em nenhum 

local se tenham medido valores inferiores a 47 dB(A) no período noturno, devido à influência 

“permanente” do ruído distante, ou mais próximo, das principais vias de tráfego, nomeadamente a 

A1/IC2, a Av. da República (acesso à A1/IC2) e Rua Conceição Fernandes. 

Apenas em P5 foram registados valores superiores aos limites de Zona Mista [Lden ≤ 65 d(A) e 

Ln ≤ 55 dB(A)] devido à proximidade e tráfego relevante da Rua Conceição Fernandes. 
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Nas Zonas Sensíveis com maior probabilidade de afetação acústica devido ao projeto (Escola EB  

2 / 3 Soares dos Reis e Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho) a informação obtida leva a 

concluir pela provável existência, já na atualidade, de incumprimento dos limites legais de Zona 

Sensível [Lden ≤ 55 d(A) e Ln ≤ 45 dB(A)] particularmente devido à exposição ao ruído de tráfego da 

Rua Conceição Fernandes, o que implica a necessidade de um Plano Municipal de Redução de Ruído, 

ao abrigo do Artigo 8.º do DL 9/2007. 

Para as restantes Zonas Sensíveis (Escola Básica de Laborim de Cima, EB 1 Vila D’Este e Escola 

Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Vila D’Este) constantes no Desenho 017045 do Anexo Cartográfico, não foi 

efetuada qualquer caracterização in situ, uma vez que a distância a que se encontram do Projeto 

em apreço faz antever a inexistência de afetação acústica (ruído e vibração) relevante associada. 

O Mapa de Ruído Municipal, cujo excerto na zona em apreço se apresenta no Desenho 017045 do 

Anexo Cartográfico, revela uma muito significativa exposição ao ruído nas proximidades da A1/IC2 e 

da Av. da República, com valores em P1 e P2 superiores a Lden = 75 dB(A) (Ld de acordo com o site 

da Gaiurb) e Ln = 60 dB(A), o que não se confirmou na caracterização in situ, com valores inferiores 

a Lden = 62 dB(A) e Ln = 53 dB(A) em P1 e P2. Na ausência de outra informação e pelo que foi possível 

observar, considera-se provável que a caracterização efetuada in situ em abril de 2018 seja mais 

representativa da média anual atual do que a extrema exposição ao ruído expressa no mapa de 

ruído disponível desenvolvido em 2009, indicando a necessidade da sua revisão. 

De destacar, em sentido oposto, a baixa exposição ao ruído expressa no Mapa de Ruído Municipal na 

envolvente da Rua Conceição Fernandes, com valores em P5 menores do que Lden = 60 dB(A) e 

Ln = 45 dB(A), aparentemente devido à não consideração dessa via no modelo que levou ao cálculo 

do Mapa de Ruído Municipal. Também aqui se considera provável que a caracterização efetuada in 

situ em abril de 2018 seja mais representativa da média anual atual do que a baixa exposição 

expressa no mapa de ruído, por aparente ausência de modelação da Rua Conceição Fernandes. 

Em termos de vibração, a grande maioria dos pontos caracterizados apresenta valores que cumprem 

vmax,ef,1s < 0.11 mm/s para a sensação da vibração como tal (1-80Hz) e vmax,ef,1s < 0.03 mm/s para o 

ruído estrutural resultante da vibração (16-250Hz), com as seguintes exceções: 

 P0:  

A medição efetuada a 10 metros da atual linha amarela revelou a possibilidade de 

ultrapassagem dos limites dos Critérios LNEC devido à passagem das composições, o que 

terá de ser devidamente analisado e ponderado nas previsões da Situação Futura, sem 

perder de vista a ausência de limites legais para vibração continuada e a característica não 

vinculativa dos Critérios LNEC. 

 P4 e P6:  

As medições efetuadas na proximidade da Rua Qt.ª do Sardoal e Rua N. S.ª Livramento (P4) 

e da Rua Escultor Alves de Sousa (P6) revelaram a possibilidade de ultrapassagem do limite 

dos Critérios LNEC para Ruído Estrutural (16-250Hz) mesmo para tráfego rodoviário que não 

faz ultrapassar os limites de ruído ambiente para Zona Mista, o que demonstra a 

significativa exigência deste requisito e a necessidade da sua adequada ponderação na 

Situação Futura, também à luz dos requisitos legais de ruído ambiente, onde para 

infraestruturas de transporte o Artigo 19.º do DL 9/2007 não considera aplicável o 

denominado Critério de Incomodidade [alínea b) do n.º 1 do Artigo 13.º (Atividades ruidosas 
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permanentes)], o qual está – em certa medida - associado ao requisito de Ruído Estrutural 

dos Critérios LNEC. 

4.9 Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa  

A caracterização da qualidade do ar na situação atual foi realizada através da avaliação dos níveis 

de concentração dos poluentes atmosféricos medidos na estação da rede nacional de medição da 

qualidade do ar de Avintes (EQAAV), a mais próxima e representativa do local de implantação do 

projeto da extensão da linha amarela (desde Santo Ovídio até Vila d’Este) e, tendo em consideração 

as principais fontes emissoras existentes na respetiva área envolvente.  

Na vertente das alterações climáticas, efetuou-se um enquadramento das emissões de gases com 

efeito de estufa (GEE) para o concelho de Vila Nova de Gaia, recorrendo a dados do inventário de 

emissões de Portugal. 

Nesta fase, procedeu-se igualmente à caracterização topográfica e à análise das condições 

meteorológicas típicas locais, com influência ao nível da dispersão de poluentes atmosféricos, 

através da avaliação da normal climatológica do Porto – Serra do Pilar (1971-2000), representativa 

do local em estudo, facultada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).  

4.9.1 Legislação Aplicável 

Em Portugal, a avaliação da qualidade do ar está abrangida por instrumentos legislativos 

específicos, o Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, republicado no Decreto-Lei nº 47/2017, 

de 10 de maio, podendo ainda ser complementada por valores guia (guideline values) da 

Organização Mundial de Saúde (OMS).  

O Decreto-Lei mencionado anteriormente estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade 

do ar ambiente. Nesse sentido, o documento tem os seguintes objetivos: 

 Fixar os valores limite e limiares de alerta para a proteção da saúde humana do dióxido de 

enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), 

chumbo, benzeno e monóxido de carbono; 

 Definir os limiares de informação e alerta para o ozono; 

 Estabelecer valores alvo para as concentrações no ar ambiente dos poluentes arsénio, 

cádmio, níquel e benzo(a)pireno. 

O Decreto-Lei em análise transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2008/50/CE, de 21 de 

maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva nº 

2004/107/CE, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente. 

Na Tabela 4.15 são apresentados os valores limite no ar ambiente para os poluentes – NO2, CO, SO2, 

PM10, PM2,5 e O3. 
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REFERÊNCIA PARÂMETRO DESIGNAÇÃO PERÍODO VALOR LIMITE 

Decreto-Lei nº 
102/2010, na sua 

atual redação 

NO2 

Valor limite para proteção da 
saúde humana 

Horário 200 µg∙m-3 (1) 

Valor limite anual para proteção 
da saúde humana 

Anual 40 µg∙m-3 

CO 
Valor máximo diário da média das 
8h para proteção da saúde humana 

Octohorário 10 mg∙m-3 

SO2 

Valor limite horário para proteção 
da saúde humana 

Horário 350 µg∙m-3 (2) 

Valor limite diário para proteção 
da saúde humana 

Diário 125 µg∙m-3 (3) 

PM10 

Valor limite diário para proteção 
da saúde humana 

Diário 50 µg∙m-3 (4) 

Valor limite anual para proteção 
da saúde humana 

Anual 40 µg∙m-3 

PM2,5 
Valor limite anual para proteção 

da saúde humana 
Anual 25 µg∙m-3 

O3 

Limiar de informação Horário 180 µg∙m-3 

Limiar de alerta Horário 240 µg∙m-3 

Valor alvo para proteção da saúde 
humana 

Octohorário 120 µg∙m-3 (5) 

(1) A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil; 
(2) A não exceder mais de 24 horas em cada ano civil; 
(3) A não exceder mais de 3 dias em cada ano civil; 
(4) A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil; 
(5) A não exceder mais de 25 dias em cada ano civil; 

Tabela 4.15 - Resumo dos valores limite considerados para os poluentes NO2, CO, SO2, PM10, PM2,5 e O3 

4.9.2 Caracterização da Qualidade do Ar Local 

Na envolvente próxima, a cerca de 3 km a sudeste do traçado em estudo, situa-se a EQAAV (Figura 

4.40). 

A EQAAV é uma estação urbana de fundo que mede os poluentes NO2, PM10, CO, SO2 e O3. Tendo em 

consideração as suas características e localização, considera-se representativa do local em estudo. 

Assim, para a caracterização da qualidade do ar local, foram analisados os valores de concentração 

medidos nos últimos 5 anos com dados disponíveis (2012-2016). Salienta-se que os dados a serem 

considerados na avaliação estão condicionados à taxa mínima de recolha de dados, de acordo com o 

Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação atual. Assim, na presente avaliação, apenas foram 

considerados os anos com a taxa mínima de recolha de dados legislada.  

A análise da informação das medições da qualidade do ar centrou-se numa comparação entre os 

valores medidos na EQAAV e os valores limite definidos na legislação nacional sobre qualidade do ar. 

Salienta-se que para o CO e SO2 não foi possível efetuar a caracterização em termos de 
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concentrações medidas em ar ambiente, uma vez que estes poluentes não são monitorizados na 

EQAAV, desde dezembro de 2011.  

 

Figura 4.40 – Enquadramento espacial da estação de qualidade do ar de Avintes (EQAAV) 

A Tabela V.1.1 do Anexo V – Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa, apresenta a 

comparação dos valores registados na EQAAV, para os anos de 2012-2016, com o Decreto-Lei nº 

102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual. 

Tal como será possível analisar através da Tabela V.1.1 do Anexo V – Qualidade do Ar e Emissão de 

Gases com Efeito de Estufa, os valores médios horários de NO2 medidos na EQAAV, durante o 

período de 2012-2014 (uma vez que para 2015 e 2016 não existem dados disponíveis), foram 

inferiores ao valor limite estipulado por lei. Os valores médios anuais de NO2 medidos foram 

inferiores ao respetivo valor limite, verificando-se assim o cumprimento do estipulado no Decreto-

Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual, para proteção da saúde humana, durante 

o período analisado.  

Alguns dos valores diários ultrapassaram o valor limite diário legislado de PM10 (tal como observado 

na Tabela V.1.1 do Anexo V – Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa), no entanto, 

as excedências registadas, não ultrapassaram o número permitido (35 dias em cada ano civil), o que 

significa cumprimento integral da legislação em vigor. Em termos de médias anuais verificou-se o 

cumprimento do valor limite (40 µg∙m-3) estipulado na legislação para proteção da saúde humana, 

no período analisado. 

--- Alternativa 1 

--- Alternativa 2 

--- Alternativa 3 

--- Traçado comum 
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Através da análise da Tabela V.1.1 do Anexo V – Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de 

Estufa, verifica-se que os valores máximos horários registados de O3, durante o período em análise, 

foram inferiores ao limiar de informação e ao limiar de alerta. Em termos de valores máximos 

octohorários registaram-se excedências ao valor alvo estipulado por lei, para a proteção da saúde 

humana, nos anos de medições 2012, 2013 e 2014, mas em número inferior ao permitido (25 dias em 

cada ano civil), demonstrando assim o cumprimento integral da legislação em vigor. 

4.9.3 Caracterização topográfica e meteorológica local 

A topografia e uso do solo da envolvente são, juntamente com os dados meteorológicos e as 

emissões/condições de emissão, fatores determinantes no que diz respeito aos níveis de qualidade 

do ar. 

O ficheiro de base topográfica utilizado na simulação local foi criado a partir do modelo digital do 

terreno obtido através do ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer), gerido pelo METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão) e pela 

NASA.  

O enquadramento topográfico do domínio de estudo é apresentado na Figura 4.41. 
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Figura 4.41 – Enquadramento espacial e topográfico do domínio em estudo 

A variável meteorológica influencia significativamente a dispersão de poluentes, sendo portanto 

fundamental o uso de informação de elevada representatividade temporal.  

O clima de um local é dado pela análise de um período longo de dados, como a Normal 

Climatológica
19

 de uma região. Como tal, para o presente estudo, foi analisada a Normal 

                                                 

19 “Conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o clima é caracterizado pelos valores médios 

dos vários elementos climáticos num período de 30 anos, designando-se valor normal de um elemento climático o valor médio 

correspondente a um número de anos suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante 

daquele elemento no local considerado”, texto retirado do IPMA. 
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Climatológica do Porto – Serra do Pilar (1971-2000), facultada pelo IPMA, representativa dos locais 

afetados pela implementação da extensão da linha amarela. 

Os dados meteorológicos usados são apresentados através da representação gráfica dos diferentes 

parâmetros meteorológicos considerados. A rosa de ventos apresentada encontra-se dividida em 8 

classes distintas. Os valores de direção do vento expressos em graus foram traduzidos nos diferentes 

setores de direção através das correspondências apresentadas na Tabela 4.16. A classe de ventos 

calmos (< 1,0 km.h-1) é apresentada de forma independente da direção do vento. 

SETORES DE DIREÇÃO DO VENTO GAMA DE VALORES (GRAUS) 

Norte (N) 338-22 

Nordeste (NE) 23-67 

Este (E) 68-112 

Sudeste (SE) 113-157 

Sul (S) 158-202 

Sudoeste (SO) 203-247 

Oeste (O) 248-292 

Noroeste (NO) 293-337 

Tabela 4.16 – Informação das correspondências dos valores em graus com os diferentes setores de direção do 

vento, utilizadas na realização da rosa de ventos 

Da Figura V.1.1 à Figura V.1.4 do Anexo V – Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa, 

apresentam-se os dados da Normal Climatológica do Porto – Serra do Pilar, relativos à temperatura, 

humidade relativa, velocidade e direção do vento. 

Analisando a Figura V.1.1, verifica-se que os valores de temperatura registados na Normal 

Climatológica (NC) do Porto – Serra do Pilar variam entre os 9,3ºC e os 20,2ºC.  

A distribuição anual de valores de humidade relativa da NC Porto – Serra do Pilar apresenta valores 

registados que variam entre 75% e 88%, tal como observado na Figura V.1.2. 

A velocidade do vento média mensal para a NC do Porto – Serra do Pilar, para o período 1971-2000, 

apresenta valores que variam entre os 9,7 km∙h-1 e os 19,9 km∙h-1, tal como verificado através da 

análise da Figura V.1.3. 

Por fim, analisando a Figura V.1.4, no que diz respeito à direção do vento, verifica-se a 

predominância de ventos de este (39,6%) e sudeste (17,8%). 
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4.9.4 Identificação das principais fontes emissoras existentes na envolvente do traçado do 

metro 

Com o objetivo de caracterizar as principais fontes emissoras existentes na área envolvente do 

projeto recorreu-se aos dados do inventário de emissões de Portugal, referente ao ano 2015, 

elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Da Figura V.1.5 à Figura V.1.13 do Anexo V – 

Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa, apresentam-se as emissões dos poluentes 

NO2, SO2, PM2,5, PM10 e CO e de GEE (CO2, CH4, N2O e CO2eq), para o concelho de Vila Nova de 

Gaia, para os setores de atividade considerados no inventário. 

Verifica-se, da análise do inventário de emissões de Portugal de 2015, através das Figuras V.1.5 à 

V.1.13 do Anexo V – Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa, que o setor que mais 

contribui para as emissões de: 

 NO2 e CO2 é o transporte rodoviário; 

 SO2 é a indústria; 

 PM2,5 e PM10 é a indústria e outras fontes de combustão; 

 CO são as fontes de combustão e o transporte rodoviário;  

 CH4 e N2O são os resíduos;  

 CO2eq é o transporte rodoviário e a indústria. 

Relativamente à situação futura, após a implantação da extensão da linha amarela do metro é certo 

que se verifique uma diminuição das emissões de poluentes atmosféricos e de GEE, sendo que a sua 

magnitude pode não ser muito representativa. No entanto, salienta-se que é das partes que se 

constrói o todo e a qualidade do ar é fortemente dependente das pequenas ações/inações a nível 

local e global, nas quais se inclui, obviamente, a forma de mobilidade.  

Tendo em conta as principais vias rodoviárias existentes na envolvente, considera-se que esta 

redução ocorrerá maioritariamente na Avenida da República, Rua Conceição Fernandes, Rua Heróis 

do Ultramar e Rua General Humberto Delgado. 

4.9.5 Identificação dos principais recetores sensíveis existentes na envolvente do traçado do 

metro 

A Agência Portuguesa do Ambiente define recetor sensível como todo o espaço onde habitualmente 

vivem ou permanecem pessoas, como habitações, escolas, hospitais ou similares e espaços de 

recreio ou de lazer20.  

Face ao exposto, os recetores sensíveis existentes na zona envolvente do projeto em estudo são 

coincidentes com as localidades presentes na envolvente do traçado da linha de metro, 

nomeadamente: 

 Vila Nova de Gaia; 

 Vilar de Andorinho; 

 Vilar do Paraíso; 

 Canelas; 

 Valbom; 

                                                 
20 https://www.apambiente.pt/ 
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E com os centros de saúde e hospitalares (por exemplo o Centro Hospitalar Vila Nova de 

Gaia/Espinho) e unidades escolares. 

A Tabela V.1.2 do Anexo V – Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa, apresenta a 

localização dos recetores sensíveis considerados no estudo. 

É esperado que, na situação futura, após a entrada em funcionamento da linha de metro relativa à 

extensão da linha amarela, se verifique uma melhoria na qualidade do ar, nos recetores sensíveis 

identificados. 

4.10 Paisagem  

A paisagem pode ser encarada como a expressão espacial e visual do meio, resultando na 

manifestação observável dos elementos físicos e bióticos do sistema natural, sobre os quais o 

Homem exerce a sua ação. Neste sentido, pode ser entendida como um recurso natural não 

renovável, constituindo um fator de qualificação do espaço. 

O estudo da paisagem compreende dois aspetos principais: 

 Uma primeira abordagem considera a paisagem de forma total, identificando-a como um 

todo, onde as interações entre os elementos vivos e inertes constituem as componentes 

básicas da paisagem; nesta perspetiva, definem-se unidades de paisagem, estudando-se a 

sua articulação, assim como as relações com elementos pontuais de interesse paisagístico. 

 Uma segunda abordagem foca a sua atenção no efeito cénico da paisagem, como expressão 

de valores estéticos e plásticos do meio natural capazes de induzir emoções no Homem. Sob 

este ponto de vista, a paisagem é interpretada como a expressão visual do meio. Esta 

perspetiva está presente nas metodologias de avaliação da sensibilidade paisagística e de 

avaliação dos impactes visuais decorrentes da implantação de qualquer projeto. 

Para a delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a inventariação da paisagem tiveram-se 

em conta as áreas de onde, teoricamente, a futura ligação de metro entre Santo Ovídio e Vila 

d’Este em análise poderá ser avistada, num raio máximo de 3 km, valor a partir do qual se considera 

que a acuidade visual média diminui drasticamente. 

A descrição e caracterização da paisagem da área de estudo e avaliação do seu valor paisagístico 

incidiu sobre os seguintes pontos:  

 Caracterização das componentes naturais e humanas da paisagem, que permitiu 

posteriormente o estabelecimento de unidades de paisagem. 

 Identificação de locais de maior sensibilidade paisagística, a partir de uma análise sumária 

do relevo da área de estudo e do tipo de ocupação da mesma, que determina a existência 

de pontos de maior acessibilidade visual. 

4.10.1 Morfologia da Paisagem 

A área de estudo situa-se na região norte de Portugal continental, próximo da foz do rio Douro, na 

sua margem esquerda. Foram elaboradas análises de natureza fisiográfica, com o objetivo de 

caracterização do relevo da área de estudo, sobre o Modelo Digital de Terreno ASTER Global Digital 

Elevation Model V002, com resolução espacial de 30m, produzida pela NASA; analisou-se também a 
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ocupação do solo, na sua resultante útil para a paisagem. Os cartogramas obtidos são apresentados 

no Desenho 017036 – Carta de Análise da Morfologia da Paisagem, no Volume 4 - Anexo Cartográfico.  

4.10.1.1 Hipsometria e Hidrografia 

Realizou-se uma carta hipsométrica para a qual foram definidas 12 classes de altimetria, 

correspondendo cada uma delas a um intervalo de 20 metros, com valores entre os 0 e os 240 

metros.  

A análise conjunta desta carta e da carta 1: 25 000 permite constatar que a área de estudo abrange 

cotas que variam entre perto do nível do mar, na margem do rio Douro, e valores da ordem dos 240 

metros, atingidos em Santo Ovídio, no centro da área cartografada, e na serra de Negrelos, no seu 

extremo sul. Estes pontos altos localizam-se no troço final do festo que delimita a bacia do rio 

Douro na sua margem esquerda, que corta a área analisada sensivelmente pelo meio, com sentido 

noroeste-sudeste. 

No que respeita à hidrografia, a área analisada é cortada pelo rio Douro no seu extremo norte, 

incluindo ainda um troço do rio Febros, seu afluente; já fora da bacia do Douro, a área analisada 

também parte das cabeceiras dos rios de Valverde e de Granja e das ribeiras de Madalena e de 

Francelos. 

4.10.1.2 Declives 

A carta de declives foi elaborada considerando cinco intervalos: 0-5 %, 5-8 %, 8-16 %, 16-30 % e 

acima de 30 %. 

A área de estudo apresenta declives predominantemente medianamente elevados, com um 

predomínio da classe de 8 a 16 %, seguindo-se a classe imediatamente abaixo. As classes de maior 

valor de declive surgem sobretudo no fundo dos vales, em particular nas encostas sobre o Douro, e 

próximo dos pontos mais elevados, sobretudo na encosta nordeste do monte de Santo Ovídio. 

4.10.1.3 Exposições  

Para a elaboração da Carta de Exposições consideraram-se os quatro quadrantes principais (norte, 

sul, este e oeste) e as áreas planas (sem exposição determinada ou apresentando todas as 

exposições). 

A área em análise apresenta um predomínio de exposição a este e, secundariamente, a norte nas 

encostas sobre o rio Douro; e de encostas expostas a sul e oeste na porção que drena diretamente 

para o oceano, o que não constitui surpresa, uma vez que estas duas zonas são separadas pelo festo 

que delimita a bacia do Douro. 

4.10.1.4 Ocupação do Solo 

Para caracterização da ocupação do solo usou-se a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal 

Continental para 2010 (COS2010v1.0) da Direção-Geral do Território, com uma unidade mínima 

cartográfica de 1 ha e que considerou 225 classes distintas de ocupação. Estas classes foram 

agrupadas tendo em conta os objetivos do presente estudo, obtendo-se 10 classes. 
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Da análise desta carta ressalta o predomínio das classes que correspondem a territórios 

artificializados, de carácter urbano denso e industrial na parte noroeste da área de estudo; este 

predomínio vai-se esbatendo, dando lugar a formas de tecido urbano menos densas em mosaico com 

áreas de carácter rural, que se tornam dominantes no extremo sudeste da área analisada. 

Finalmente importa referir a presença do plano de água do rio Douro, no extremo norte da área em 

análise. 

4.10.2 Unidades de Paisagem  

Existem diversas formas de classificação da paisagem, tantas quanto as diferentes abordagens que 

dela é possível fazer. A escolha de uma determinada metodologia depende do objetivo da 

classificação, podendo optar-se por classificações baseadas nas características do geossistema, em 

relações espaciais, em relações temporais, na sua funcionalidade e na dominância dos seus 

elementos constituintes (Capdevila, 1992). 

Considerando esta última abordagem, as unidades de paisagem identificadas e definidas são 

resultantes da interligação dos vários elementos que constituem as suas componentes básicas, e que 

se podem reunir em grandes grupos (Pla & Vilàs, 1992): 

1. Elementos abióticos, ou seja, elementos descritores do aspeto exterior da crusta terrestre: 

relevo e formas do terreno (planícies, colinas, vales), sua natureza (afloramentos rochosos, 

litologia, pedologia), corpos de água (mares, rios, lagoas, albufeiras). 

2. Elementos bióticos, fauna (por vezes modeladora da paisagem), vegetação (sua 

composição, fisionomia, densidade, etc.). 

3. Elementos antrópicos, estruturas artificiais introduzidas pela atividade humana, criadas 

por diferentes tipos de uso do solo, como são as áreas agrícolas, ou construídas por este, 

como edifícios, pontes (de carácter pontual), estradas, caminhos-de-ferro e canais 

(estruturas lineares) ou centros urbanos e complexos industriais (estruturas poligonais). 

Na definição de unidades de paisagem, impõe-se uma primeira análise do território nas suas 

componentes biótica e abiótica, para o estabelecimento de unidades naturais de paisagem, sobre as 

quais o Homem atuou, posteriormente, de forma diferencial. 

O território em estudo, segundo a tipologia definida por Cancela d’Abreu et al. (2004), abrange três 

Unidades de Paisagem distintas, nomeadamente, as unidades "30. Grande Porto" e “31. Espinho - 

Feira – S. João da Madeira” incluídas na grande unidade de paisagem "D. Área Metropolitana do 

Porto" e a unidade “Baixo Douro” incluída na grande unidade de paisagem “Douro”. A parte da 

unidade “32. Baixo Douro” incluída na área de estudo sobrepõe-se na sua totalidade a uma parte da 

unidade “E. Grande Porto”. 

A paisagem da unidade "Grande Porto" apresenta grande heterogeneidade, com relevo bastante 

variável e um tecido urbano muito diversificado, conciliando zonas mais consolidadas onde estão 

presentes vários edifícios de elevado valor arquitetónico e uma franja de zonas suburbanas 

frequentemente desqualificadas, que se desenvolveram em fase de expansão urbana desregrada. A 

presença do oceano é inconstante, apesar da sua proximidade geográfica. 
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Figura 4.42 - UP 30. Grande Porto 

A unidade “Espinho - Feira – S. João da Madeira” caracteriza-se por uma paisagem desorganizada e 

confusa, em grande parte devido à construção desordenada de estruturas, variadas do ponto de 

vista tipológico e volumétrico, sobre um mosaico rural já de si complexo, com usos agrícolas e 

florestais diversificados em parcelas de reduzida dimensão. Outro traço do carácter desta unidade é 

o forte dinamismo presente: bem servida por vias de comunicação, toda a unidade é marcada por 

uma intensa atividade económica, um contínuo movimento de pessoas e de produtos e uma grande 

diversidade de usos e atividades. 

  

Figura 4.43 - UP 31. Espinho - Feira – S. João da Madeira 

A paisagem da unidade “Baixo Douro” corresponde ao troço mais a jusante do rio Douro e respetivas 

margens e foz, desenvolvendo-se em vale encaixado com encostas cobertas por matas na porção 

mais a montante e edificação humana na porção a jusante, que corresponde às zonas ribeirinhas do 

Porto e de Gaia.  

Estas unidades, cujos limites dentro da área de estudo foram desenhados com base na análise prévia 

anterior (ver Desenho 017037 – Carta de Unidades de Paisagem, no Volume 4 - Anexo Cartográfico), 

traduzem as diferentes tipologias encontradas durante os trabalhos de campo. Considerou-se 

pertinente a posterior definição de apenas uma subunidade dentro da unidade “Baixo Douro”, 

distinta da subunidade típica sobretudo no que respeita à tipologia do tecido construído. Assim, a 

subunidade “Núcleo antigo” distingue-se por corresponder a áreas das cidades de Vila Nova de Gaia 

e Porto de construção mais antiga do que a envolvente, apresentando esta uma tipologia 

característica do século 19 e princípio do século 20, predominando as caves do vinho do Porto na 

encosta de Gaia. É uma subunidade de elevado valor cénico, sujeita a várias intervenções 

urbanísticas nos últimos anos que potenciaram o seu aproveitamento turístico. Distingue-se da 
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restante área da unidade “Baixo Douro” pela consistência e uniformidade da tipologia construtiva, 

que também está presente na subunidade típica, mas de forma dispersa e muito intercalada com 

construções de épocas posteriores, sobretudo da segunda metade do século 20, com tipologia e 

volumetrias diversas e frequentemente dissonantes. 

 

Figura 4.44 - UP 32. Baixo Douro, subunidade típica 

  

Figura 4.45 - UP 32. Baixo Douro, subunidade Núcleo antigo 

Analisando a Carta de Unidades de Paisagem produzida (Desenho 017037 do Volume 4 - Anexo 

Cartográfico), constata-se que a unidade de paisagem "Grande Porto" é espacialmente dominante na 

área de estudo. A linha de metro em análise localiza-se nesta subunidade, numa paisagem de baixo 

valor cénico onde se justapõem rodovias, linhas de transporte de energia e infraestruturas de 

comunicação, habitação unifamiliar e edifícios de habitação de vários andares com tipologias 

distintas e ainda manchas florestais e terrenos agricultados. A unidade “Baixo Douro”, na zona 

nordeste da área de estudo, apresenta uma maior coerência no tecido construído; na unidade 

“Espinho-Feira-São João da Madeira”, no extremo sudeste da área de estudo, a presença de 

elementos de carácter rural é já dominante. 

4.10.2.1 Qualidade visual da paisagem  

A qualidade visual de uma paisagem determina-se através da avaliação dos seus valores estéticos, 

avaliação essa que está sujeita a um elevado grau de subjetividade. A paisagem, como realidade 

apreendida por um observador, é uma experiência sensorial complexa. No ato de observação 

produz-se uma conceção da realidade, que não é percebida de forma objetiva, uma vez que é 

função das características psicológicas do observador (VILÀS, 1992). 
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Torna-se, no entanto, necessário objetivar a valoração da paisagem. Este é o objetivo da avaliação 

da Qualidade Visual da Paisagem, que consiste na quantificação dessa valoração, tornando possível 

a avaliação do valor que a paisagem tem a nível local e regional, não só em termos visuais, mas 

também ao nível da conservação da natureza. Esta deve fundamentar-se numa metodologia clara 

baseada em caracterizações dos parâmetros em análise, descritores da paisagem. 

Os elementos e características considerados responsáveis pela maior ou menor valoração de uma 

paisagem variam de autor para autor. Linton (in VILÀS, 1992) aponta para a morfologia e para o uso 

do solo: áreas montanhosas são por ele tidas como mais atrativas do que colinas, e estas mais do 

que planícies; paisagens agrestes ou terrenos de cultivo são mais valorizadas do que paisagens 

urbanas ou industriais. Lagos, rios e outras superfícies de água são elementos valorizadores 

apontados por Zube et al. e por Shafer et al., tal como afloramentos rochosos, por Civco (in VILÀS, 

1992). Quanto maior a extensão de paisagem que a nossa vista abarca, menor é a perceção 

individual de cada um dos seus atributos (linhas, cor, forma, textura, escala, diversidade) e, 

consequentemente, maior a importância da sua avaliação conjunta. 

Nos casos, como o presente, em que o território é marcado pela intervenção do homem, a paisagem 

define-se como a expressão duma ação humana continuada que lhe confere individualidade e 

autenticidade cultural. A avaliação da Qualidade Visual da Paisagem é feita com recurso à análise 

de diversos parâmetros intrínsecos da mesma, tais como exposições, declives, intrusões visuais, 

valores naturais e culturais. Desta análise resulta a carta síntese de qualidade visual. 

As quatro classes obtidas resultam da intersecção das cartas temáticas analisadas, com recurso à 

seguinte classificação: 

PARÂMETRO VALORAÇÃO 

Declives  

    < 8% 0 

    8-16% 1 

    >16% 2 

Exposições  

    Norte 0 

    Este 1 

    Sul 2 

    Oeste 1 

    Sem exposição 0 

Uso do solo  

    Florestas e corpos de água 2 

    Áreas agrícolas 4 
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PARÂMETRO VALORAÇÃO 

    Tecido urbano tradicional, rio Douro 4 

    Tecido urbano desordenado 0 

Intrusões visuais  

    presentes -2 

    ausentes 0 

 

O resultado do somatório das malhas referentes a cada tema, quadrícula a quadrícula, é uma carta 

síntese com quatro classes homogéneas: baixa, média e elevada qualidade da paisagem. Estas 

resultam de uma agregação dos valores obtidos pela aplicação da tabela de valoração anterior à 

área de estudo. 

Esta é uma paisagem globalmente de baixo a médio valor cénico e paisagístico, com algumas áreas 

de valor elevado e muito elevado. Da observação da Carta de Qualidade Visual obtida (Desenho 

017038 do Volume 4 - Anexo Cartográfico) conclui-se que a maior parte da área de estudo – o buffer 

de 3 km, com cerca de 4 720 ha – está incluída nas classes de baixa e média qualidade paisagística. 

As zonas de qualidade elevada concentram-se nas áreas onde existem ainda elementos de carácter 

rural, sobretudo no terço sudeste da área de estudo; as zonas de muito elevada qualidade cénica 

correspondem às encostas sobre o rio Douro, em particular no centro histórico de Gaia e do Porto. A 

área de implantação do projeto em análise é classificada como predominantemente de qualidade 

paisagística baixa a média, com situações pontuais de qualidade elevada. Nestas destaca-se a 

Quinta do Cisne, com um jardim romântico na zona de habitação com uma notável coleção de 

cameleiras e uma pequena zona agrícola (ver Figura 4.46). 

  

Figura 4.46 – Jardim e zona agrícola na Quinta do Cisne 
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4.10.2.2 Áreas de elevada sensibilidade paisagística 

A sensibilidade da paisagem é função da sua qualidade estética e da sua capacidade de absorção 

visual. Deste modo, definem-se áreas de elevada sensibilidade paisagística como áreas de elevada 

qualidade paisagística e reduzida capacidade de absorção visual. 

A capacidade de absorção visual de uma paisagem é entendida como a capacidade que esta possui 

para absorver ou integrar a implantação de um elemento ou atividade estranhos, sem alteração da 

sua expressão e da sua qualidade visual. É função, sobretudo, da morfologia do terreno: é maior 

numa área de grandes declives e relevo encaixado, por oposição a uma planície.  

A valoração da sensibilidade de uma paisagem depende do número de indivíduos que a contemplam. 

Logo, há que considerar a sua acessibilidade visual, a partir de estradas e núcleos populacionais. A 

sensibilidade visual aumenta com a presença potencial de observadores e, consequentemente, com 

um maior número de locais de onde uma determinada zona é vista. 

Para a produção de uma carta de capacidade de absorção visual, esta é definida em função da 

morfologia do terreno. Determina-se com base na bacia visual de um conjunto de pontos dispostos 

nos locais preferenciais de observação, isto é, ao longo de estradas e em aglomerados urbanos. 

Deste modo, cada local é associado a um valor que é função do número de pontos preferenciais de 

observação humana que estão incluídos na sua bacia visual. Estabelece-se assim a capacidade de 

absorção visual da paisagem, enquanto característica intrínseca desta em função de um objeto 

estranho com uma determinada expressão espacial. 

Da observação da Carta de Capacidade de Absorção Visual (Desenho 017039 do Volume 4 - Anexo 

Cartográfico) assim obtida conclui-se que na área de estudo predomina a classe de baixa capacidade 

de absorção visual. Este resultado não constitui surpresa, dada a intensa utilização deste território 

e a presença humana generalizada. A área de implantação do projeto em análise apresenta 

capacidade de absorção variável, predominando a classe de baixa capacidade de absorção visual. 

A sensibilidade da paisagem é então definida com base nas duas coberturas cartográficas 

anteriormente produzidas. O estabelecimento de pares ordenados permite delimitar zonas 

homogéneas de sensibilidade da paisagem do seguinte modo: 

Qualidade 
da paisagem 

 
Capacidade 
de absorção visual 

Baixa Média Elevada Muito elevada 

Baixa Baixa Média Elevada Muito elevada 

Média Baixa Média Média Elevada 

Elevada Baixa Baixa Média Elevada 

 

Pela observação da Carta de Sensibilidade Paisagística (Desenho 017040 do Anexo Cartográfico) 

obtida pela aplicação desta tabela percebe-se que a área em análise apresenta sensibilidade 

paisagística variável, com um claro predomínio das classes de baixa e média sensibilidade, com um 

núcleo de sensibilidade muito elevada na zona ribeirinha. A área prevista para a implementação da 

linha em estudo tem sensibilidade predominantemente baixa e média, pontualmente elevada. 
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Importa referir que a análise realizada não incorpora a presença de obstáculos sobre o terreno, 

como é o caso de floresta ou de construções, correspondendo por isso ao pior cenário possível. Na 

realidade, a presença de coberto florestal e de tecido urbano em torno da área prevista para a 

implementação do projeto resulta num aumento da capacidade de absorção visual do território não 

contabilizado nesta análise. 

Em trabalho de campo realizado em março de 2018 procurou-se recolher imagens a partir dos locais 

privilegiados de observação nas imediações do elemento em estudo, sobretudo locais com cota 

elevada e facilidade de acesso: os bairros de Canelas de Cima, na serra de Negrelos; Serpente; na 

colina de Santo Ovídio; e na estação de Santo Ovídio. Verificou-se que a visibilidade sobre a área de 

projeto é, de facto, muito restrita, pela presença de inúmeras barreiras visuais. Acresce que toda a 

envolvente ao projeto tem já várias vias de comunicação e edificação de tipologia muito variada, 

pelo que a capacidade de absorção visual no que respeita a estruturas como a que está em estudo é 

superior ao estimado. Apresentam-se na Figura 4.47 e Figura 4.48 algumas imagens recolhidas nos 

locais referidos. 
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Figura 4.47 - Imagens recolhidas em trabalho de campo a partir de locais privilegiados de observação nas imediações do projeto (1/2) 
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Figura 4.48 - Imagens recolhidas em trabalho de campo a partir de locais privilegiados de observação nas imediações do projeto (2/2) 

 

 

 

 



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este - Relatório Técnico 

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 289 de 619 

 

4.11 Património Arquitetónico e Arqueológico 

O Estudo de Impacte Ambiental da Extensão da Linha Amarela desde a Estação de Santo Ovídio até 

Vila d’Este incide sobre três soluções alternativas, configurando uma expansão da linha do metro já 

existente em via dupla, com cerca de 3,1 a 3,2km de extensão, conforme as alternativas de traçado 

e três novas estações (Manuel Leão, Hospital Santos Silva e Vila D’Este). A par do traçado a 

implementar será construída uma área funcional designada de Parque de Material (Figura 3.1).  

O traçado desenvolver-se-á inicialmente em viaduto, desde a Estação de Santo Ovídio até à encosta 

do Monte da Virgem, cruzando superiormente o vale da Quinta do Cisne e a Rua Fonte dos 

Arrependidos. Ao viaduto segue-se um trecho em túnel, com cerca de 1 km, sendo o 

emboquilhamento deste em diferentes pontos da encosta do Monte da Virgem, conforme as 

alternativas. Neste troço em túnel existirá a estação subterrânea Manuel Leão.   

Daí prolonga-se em túnel mineiro, vindo a emergir junto à Rua Conceição Fernandes, pela qual 

segue paralelamente em trincheira até à Estação Hospital Santos Silva. Esta estação será 

implantada à superfície, próxima do parque de estacionamento aí existente atualmente.  

À saída da Estação Hospital Santos Silva o traçado segue em trincheira, com cotas que lhe permitam 

realizar o acesso ao Parque de Material que surgirá numa área verde atualmente delimitada pela 

Rua Escultor Alves de Sousa e a Rua Heróis do Ultramar. 

O trecho final do traçado até à Estação Vila D’Este terminal desenvolver-se-á à superfície. 

As três soluções em estudo coincidem no trecho que vai desde a Estação Hospital Santos Silva até ao 

final, contudo diferenciam-se pela extensão e desenvolvimento dos pontos quilométricos (PK), que 

naturalmente não coincidem em virtude das condicionantes encontradas, principalmente na parte 

inicial do traçado e nomeadamente no que respeita a implantação do viaduto na zona da Quinta do 

Cisne e a inserção do túnel na encosta Monte da Virgem.  

A caracterização do fator Património Cultural sustentou-se em pesquisa documental e posterior 

trabalho de campo de carácter sistemático, no intuito de confirmar os dados provenientes da 

pesquisa e o reconhecimento de novas ocorrências de interesse cultural, inéditas, na AI em análise.  

4.11.1 Metodologia 

Como âmbito de caracterização do fator Património consideraram-se achados (isolados ou 

dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos, 

topográficos ou de outro tipo, de natureza arqueológica, arquitetónica e etnológica, 

independentemente do seu estatuto de proteção ou valor cultural. Estes dados são denominados, de 

forma abreviada, como ocorrências. 

A metodologia seguida teve como elemento orientador a Circular de 10 de setembro de 2004 sobre 

os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte 

Ambiental”. 

A área de estudo (AE) do fator Património é o conjunto territorial formado pela área de incidência 

(AI) do Projeto e por uma zona de enquadramento (ZE). A AI corresponde aos corredores de 200 m 

delimitados na cartografia do Projeto, sendo a ZE uma faixa envolvente da AI com pelo menos 1 km 
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de largura, nas quais incide a pesquisa documental, tendo como objetivo caracterizar o património 

cultural conhecido e o potencial arqueológico da AI. 

As ocorrências identificadas na pesquisa documental estão listadas na Tabela 4.19. 

Os N.º de referência das ocorrências de interesse cultural correspondem às localizações 

cartografadas à escala 1:25 000 sobre extrato da CMP nº 122 e 133 – Desenho 017067 do Volume 4 - 

Anexo Cartográfico - e à escala 1:2 000, nos Desenhos 017061 a 017066 do Anexo Cartográfico.  

4.11.2 Pesquisa Documental 

A pesquisa documental serviu para caracterizar o potencial arqueológico da AI e identificar o 

património cultural pré-existente, passível de afetação no âmbito do projeto. 

De modo a evidenciar o potencial arqueológico da região, a pesquisa documental abrangeu um 

corredor centrado no eixo das alternativas em estudo com 1 km de largura. 

As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia específica sobre património cultural, o 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Gaia, as bases de dados de organismos públicos com 

tutela sobre o Património, nomeadamente da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC – 

Endovélico e SIPA), a cartografia geológica (CGP) e militar (CMP), e consulta dos serviços 

municipais. 

Assinala-se na AI a Oc.5 - Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto / Observatório Astronómico Professor Manuel de Barros – classificada como Monumento de 

Interesse Público / ZEP, Portaria n.º 719/2012, DR, 2.ª série, n.º 237, de 7 de dezembro de 2012 e 

na ZE a Oc.2- Escola Primária do Cedro – classificada como Monumento de Interesse Público / ZEP, 

Portaria n.º 388/2013, DR, 2.ª série, n.º 115, de 18 de junho de 2013. 

No que diz respeito às bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o património 

cultural, no caso, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC – Endovélico) não indica qualquer 

ocorrência de interesse arqueológico, mas o Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 

(SIPA) refere 6 ocorrências, das quais 4 localizam-se na AI (Oc.1, 3, 5 e 6) e 2 na ZE (Oc.2 e 4). 

A análise das folhas 122 e 133 da CMP também permitiu a identificação de 5 ocorrências localizadas 

na AE, nomeadamente as ocorrências 1, 3 e 6 na AI e as ocorrências 4 e 7 na ZE. 

Ainda nesta fase, e resultante da consulta da bibliografia especializada, foi possível identificar 

referências a 7 ocorrências na AE, 4 na AI (Oc.1, 3, 6 e 14) e 3 na ZE (Oc. 4, 7 e 15)  

Na Tabela 4.17 apresenta-se um resumo das fontes documentais consultadas no âmbito da pesquisa 

documental com referência aos resultados obtidos na AE.  
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FONTES DE INFORMAÇÃO RESULTADOS 

Lista de imóveis classificados 

(DGPC) 

Assinala-se na AI a Oc.5 - Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto / Observatório Astronómico Professor Manuel de 

Barros – Monumento de Interesse Público / ZEP, Portaria n.º 719/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 237, de 7 de dezembro de 2012 

Na ZE assinala-se a Oc.2- Escola Primária do Cedro – classificada como 

Monumento de Interesse Público / ZEP, Portaria n.º 388/2013, DR, 2.ª série, 

n.º 115 de 18 de junho de 2013 

Bases de dados de sítios 

arqueológicos (DGPC) 
Não identifica qualquer ocorrência na AE 

Sistema de Informação para o 

Património Arquitetónico (SIPA) 

Contempla 6 ocorrências de interesse cultural na AE, das quais 4 localizam-se 

na AI (Oc.1, 3, 5 e 6) e 2 na ZE (Oc.2 e 4) 

Instrumentos de planeamento 

Plano Diretor Municipal: 22 ocorrências inventariadas na AE, das quais 10 (Oc. 

1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17 e 19) localizam-se na AI e 12 (Oc. 2, 4, 7, 12, 13, 

15, 16, 18, 20, 21, 22 e 23) na ZE. 

Cartografia 
Carta Militar de Portugal (CMP): assinala 5 ocorrências localizadas na AE, 

nomeadamente as ocorrências 1, 3 e 6 na AI e as ocorrências 4 e 7 na ZE. 

Bibliografia  
Identificaram-se 7 ocorrências na AE, 4 na AI (Oc. 1, 3, 6 e 14) e 3 na ZE (Oc. 

4, 7 e 15). 

Sítios na Internet 
O sítio https://pt.linkedin.com/pulse/quinta-de-soeime-alcina-santos-silva 

assinala na ZE a ocorrência 7. 

Tabela 4.17 - Síntese da pesquisa documental 

4.11.3 Súmula histórico-arqueológica 

Os mais antigos vestígios da ocupação humana na área de Vila Nova de Gaia remontam à pré-

história, como comprova o sítio pré-histórico da Praia da Aguda, e os monumentos megalíticos, 

espalhados um pouco por todo o concelho: as Mamoas do Cerro (Madalena), da Gestosa, Gougeva e 

Monte da Mamoa (Sandim), da Raposa (Pedroso), da Cama (Vilar do Paraíso), Alto da Cimalha 

(Crestuma), Alto da Serra (Canelas) Santa Lomédia (Lever) e Mamoa de Matosinhos (S. Félix da 

Marinha).  

Para o período proto-histórico assinala-se a presença dos habitats do Balteiro (Vilar de Andorinho) e 

do Coteiro (Grijó) a que se juntam os castros do Castelo de Gaia, Monte Murado, Madalena, Baiza e 

Sandim e uma possível necrópole na Serra de Negrelos, em Canelas. 

A romanização também se faz sentir no concelho, como o demonstram os vários trechos de vias 

antigas (Senhora do Monte, Belavista, Seada, Brito, etc.), o Castelo de Crestuma e as necrópoles do 

Alto da Vela, Sameiro, Monte Murado, etc. 

Para o período medieval é de destacar a identificação de um pequeno castelo roqueiro em Pedroso 

(Crasto), provavelmente associado ao mosteiro, bem como os conjuntos monásticos e as diversas 

casas “do Paço”. Realce, também, para os sítios das “igrejas velhas” identificados em várias 

https://pt.linkedin.com/pulse/quinta-de-soeime-alcina-santos-silva
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freguesias (Arcozelo, Olival, Sandim, S. Félix da Marinha e Vilar de Andorinho), locais onde por certo 

estiveram implantados os templos primitivos, ordinariamente medievos e que resultam em áreas 

arqueológicas muito sugestivas. 

Na época moderna deve realçar-se a localização de mais de três dezenas de marcos de delimitação 

de antigos coutos monásticos e outras circunscrições, designadamente relacionados com os 

mosteiros de Pedroso, Grijó e Vila Cova das Donas e diversas casas senhoriais e quintas de 

reconhecida antiguidade, um pouco por todo o concelho. 

Finalmente, uma nota de destaque para a arqueologia industrial, prevalecendo diversas unidades 

setecentistas e oitocentistas, com especial incidência no setor da cerâmica (Vale da Piedade, 

Cavaquinho, Monte Cavaco, Senhor d’Além, etc.) mas também a indústria papeleira, os lanifícios e 

outras. (Fonte: PDM Vila Nova de Gaia, Relatório 2.11 Património Arqueológico e Geomorfológico).  

4.11.4 Resultados do trabalho de campo 

O trabalho de campo teve como objetivo o reconhecimento das ocorrências identificadas na 

pesquisa documental e identificação de ocorrências inéditas através da prospeção sistemática dos 

corredores alternativos relativos à extensão da Linha Amarela, nos termos indicados na metodologia 

de trabalho.  

A implantação do projeto ocorrerá em meio predominantemente urbano, em zonas residenciais 

e/ou de serviços, ocorrendo por vezes em espaços abandonados cobertos por vegetação arbórea, 

arbustiva ou herbácea por vezes densa, mas não impeditiva no que respeita ao grau de visibilidade 

para estruturas e artefactos inéditos. 

A caracterização da ocupação do solo e das condições de visibilidade da sua superfície para a 

deteção de ocorrências (estruturas/elementos imóveis e materiais/elementos móveis) está 

documentada na Tabela 4.18 e cartografada nos Desenhos 017068 e 017069, do Volume 4 - Anexo 

Cartográfico, sob a forma de um zonamento. 

Durante o trabalho de campo foram relocalizadas 11 ocorrências de interesse cultural identificadas 

na pesquisa documental e 4 ocorrências consideradas inéditas e que correspondem, grosso modo, a 

exemplares de arquitetura civil. 

Estas ocorrências estão identificadas na Tabela 4.19, cartografadas nos Desenhos 017061 a 017067 

do Volume 4 - Anexo Cartográfico e descritas de forma detalhada nas fichas de sítio que integram o 

Anexo VI – Património Arquitetónico e Arqueológico.  
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ZONA 
VE 

VA 
CARACTERIZAÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO 

A 
Elevada 

Nula 

Área urbanizada, muito artificializada, ocupada por grandes edifícios de habitação, 

moradias unifamiliares, equipamentos sociais, vias de transporte, etc. 

    

    

 

B 
Nula 

Nula 

Área florestal, ocupada por árvores (eucaliptos) de médio-grande porte, arbustos e 

herbáceas. 
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ZONA 
VE 

VA 
CARACTERIZAÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO 

C 

Média-

Elevada 

Média-

Reduzida 

Terrenos agrícolas, com coberto herbáceo e árvores de fruto.

    

 

Legenda 

Zona. Identificação e delimitação de áreas sequenciais, em termos de ocupação atual e/ou visibilidade, com dimensão 

significativa à escala cartográfica utilizada. 

Parâmetros. VE = visibilidade para deteção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade para deteção 

de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis). 

Graus de visibilidade. Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou 

lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio = a densidade da cobertura vegetal é mediana 

ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo; Reduzido = a densidade da vegetação 

impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da superfície do solo; Nulo = zona artificializada, impermeabilizada 

ou oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo, 

desta forma, a progressão e a visualização do solo na totalidade da área considerada; Div = diversos graus de visibilidade. 

Caracterização. Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico. 

Tabela 4.18 - Zonamento da área prospetada 
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REFERÊNCIA TIPOLOGIA 

TOPÓNIMO OU 
DESIGNAÇÃO 

INSERÇÃO NO PROJETO (AI, ZE) 

CATEGORIA (CL, AA, AE) 

VALOR CULTURAL E 
CLASSIFICAÇÃO 

CRONOLOGIA 

AI ZE 

TC PD CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

1 1 
Capela 

Santo Ovídio 
  

PL 

Inv 
       O-C  

 2 

Escola 

Escola Primária do 
Cedro 

   
MIP 

ZP 
 

PL 

Inv 

Nd 

    C  

3 3 

Igreja 

Igreja Paroquial de 
Santo Ovídio 

  
PL 
Inv
2 

       C  

 4 

Sanatório/Hospital 

Sanatório D. 
Manuel II 

     

PL 

Inv 

Nd 

    C  

5 5 

Observatório 
astronómico 

Observatório 
Astronómico da 
FCUP 

MIP 

ZP 

3 

 
PL 

Inv 
       C  

6 6 

Santuário 

Santuário do 
Monte da Virgem 

  
Inv 

3 
       C  

 7 
Quinta rural 

Quinta do Soeime 
     

PL 

Inv 

Nd 

    MO  

8 8 

Moradia 

Rua Clube dos 
Caçadores, Nº560 

  

PL 

Inv 

1 

       C  

9 9 

Moradia 

Rua Clube dos 
Caçadores 

  

PL 

Inv 

1 

       C  
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10 10 

Moradia 

Rua de Santa 
Isabel 

  

PL 

Inv 

1 

       C  

11 11 

Moradia 

Rua Clube dos 
Caçadores 

  

PL 

Inv 

1 

       C  

 12 

Moradia 

Rua Clube dos 
Caçadores 

     
Inv 

Nd 
    C  

 13 

Edifício 
habitacional 

Rua Clube dos 
Caçadores 

     
Inv 

Nd 
    C  

14 14 
Habitat (?) 

Monte da Virgem 
 

Inv 

Ind 
         In 

 15 

Igreja 

Antiga Capela de 
Santo Ovídio 

    

PL 

Inv 

Nd 

PL 

Inv 

Nd 

     In 

 16 

Edifícios 
habitacionais 

Largo de Estevão 
Torres 

     

PL 

Inv 

? 

    C  

17 17 
Quinta urbana 

Vila Rute 
  

PL 

Inv 

1 

       C  

 18 
Industria 

Fabrica UTIC 
     

PL 

Inv 

Nd 

    C  

19 19 
Bairro residencial 

Bairro do Cedro 
  

Inv 

1 
       C  

 20 

Torre de 
telecomunicações 

Torre da RTP 

     

PL 

Inv 

Nd 

    C  
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Legenda 

Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as 

letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência 

entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com estas 

referências.  

Tipologia. 

Topónimo ou Designação.  

Inserção no Projeto. AI = Área de incidência do Projeto; ZE = Zona de Enquadramento do Projeto.  

Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de proteção (M=monumento 

nacional; IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de proteção; VC=em vias de 

classificação; PL=planos de ordenamento; Inv – imóvel inventariado em bases de dados de organismos públicos ou privados, 

sem estatuto de proteção); AA = Património arqueológico; AE = Arquitetónico, artístico, etnológico, construído.  

Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência 

não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor científico, 

cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) 

ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, 

monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), 

Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação, 

antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura 

local. Nulo (0): Atribuído a construção atual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. 

Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando 

não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local.  

 21 

Moradias 

Rua Conceição 
Fernandes 

     

PL 

Inv 

Nd 

    C  

 22 

Quinta urbana 

Quinta da Fonte 
Formosa 

     

PL 

Inv 

Nd 

     In 

 23 

Quinta urbana 

Quinta das 
Boucinhas 

     

PL 

Inv 

Nd 

     In 

24  
Portal 

Santo Ovídio 
  2         In 

25  
Quinta 

Quinta do Cisne 
  1        C  

26  

Fonte 

Fonte dos 
Arrependidos 

  2        OC  

27  
Fonte 

Santo Ovídio 
  1        OC  
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Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior); PR=Pré-História 

Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média, Moderna e 

Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a informação 

disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se 

visitou o local. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica. Incidência espacial. Reflete-

se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância em termos de afetação, 

através das seguintes quatro categorias (assinaladas com diferentes cores nas células): achado isolado (cor verde); 

ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 200m2 (cor azul); manchas de dispersão de materiais 

arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 200m2 e estruturas lineares com comprimento superior 

a 100m (cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja). 

Incidência espacial  Áreas de potencial valor arqueológico  

Achado isolado  Ocorrência de dimensão significativa  

Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   

 

Tabela 4.19 - Situação de referência do fator Património Cultural 

4.12 Socioeconomia 

4.12.1 Introdução e Metodologia 

No presente capítulo é analisada a Componente Socioeconómica, no âmbito do estudo de avaliação 

de impacte ambiental, para o Projeto de Extensão da Linha Amarela do Metro do Porto, desde Santo 

Ovídio a Vila D’Este, em fase de Estudo Prévio. A expansão em estudo prevê a passagem do 

metropolitano ligeiro pelas novas estações de Manuel Leão e do Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia/Espinho, centro hospitalar de grande importância em Vila Nova de Gaia. Ao todo, serão 

acrescentados, consoante a alternativa de traçado, entre cerca de 3,104 a 3,253 quilómetros à linha 

Amarela, que há 12 anos estreita a ligação entre o Porto e Vila Nova de Gaia. 

A chegada do Metro a Vila D’Este garante uma elevada taxa de cobertura em zonas chave, ou seja, 

com alta densidade populacional, uma zona escolar relevante e o Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia/Espinho (antigo Hospital Santos Silva). 

A caracterização dos aspetos socioeconómicos da zona em estudo foi efetuada com base nos dados 

disponíveis (nomeadamente em informações estatísticas do Instituto Nacional de Estatística e do 

Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia), reuniões com diversas entidades e trabalho de campo 

realizado no espaço atravessado pelas três soluções de traçado em estudo e faixas envolventes. Esta 

análise permitirá avaliar a importância social e económica das soluções em estudo não só no âmbito 

local, mas igualmente ao nível do concelho de Vila Nova de Gaia e da região envolvente na Área 

Metropolitana do Porto.  

Na caracterização apresentada, e sempre que possível, considera-se a área envolvente do projeto 

(região, sub-região e concelho), a área de influência direta do projeto (freguesias) e a área de ação 

do projeto (faixa diretamente afetada). 

A caracterização dos fatores socioeconómicos da zona prevista para a expansão da Linha Amarela 

centra-se na análise da evolução da demografia, da economia e da ocupação do solo. Para tal, 

consideraram-se os seguintes aspetos, entre outros: 



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este - Relatório Técnico 

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 299 de 619 

 

 Demografia: evolução da população, a sua composição e estrutura etária e as respetivas 

dinâmicas, com base nos Censos de 2001, 2011 e Anuário Estatístico da Região Norte 2016. 

 Atividades Económicas: atividade económica, emprego, desemprego, sectores de atividade 

económica, estrutura empresarial.  

 Condições Sociais e Qualidade de Vida: acessibilidades, habitação, níveis de atendimento 

das infraestruturas básicas, equipamentos sociais e níveis de escolaridade. 

O trabalho de campo e os contactos desenvolvidos localmente visaram identificar os previsíveis 

efeitos da construção do empreendimento, quer ao nível das repercussões nas atividades 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. 

4.12.2 Enquadramento Geográfico e Administrativo 

O projeto em análise desenvolve-se na Região Norte (NUTS II), na Sub-região Área Metropolitana do 

Porto (NUTSIII), abrangendo três freguesias (de acordo com a reorganização de 2013) do concelho de 

Vila Nova de Gaia (Figura 4.49 e Tabela 4.20). 

 

Figura 4.49 - Enquadramento Regional da área de estudo, Área Metropolitana do Porto e Concelho de Vila Nova 

de Gaia 
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REGIÃO NUT II SUB-REGIÃO NUT III CONCELHO FREGUESIA 

Norte Área Metropolitana do 

Porto 

Vila Nova de Gaia União das Freguesias de 

Mafamude e Vilar do Paraíso 

Oliveira do Douro 

Vilar de Andorinho 

Tabela 4.20 – Inserção Administrativa da área em estudo 

Na Figura 4.50 apresenta-se o enquadramento administrativo da área em estudo, concelho e 

freguesias de Vila Nova de Gaia, com a sobreposição dos 3 traçados em estudo. 

 

Figura 4.50 – Enquadramento administrativo da área de inserção do prolongamento da Linha Amarela 

Na Figura 4.51 faz-se o enquadramento administrativo da área em estudo, concelho e freguesias de 

Vila Nova de Gaia, com a sobreposição dos 3 traçados em estudo, sobre imagem aérea. 
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Figura 4.51 - Enquadramento administrativo da área de inserção do prolongamento da Linha Amarela, sobre 

vista aérea da área em estudo 

Na Tabela 4.21 apresentam-se os lugares censitários do município de Vila Nova de Gaia e das 

unidades administrativas em estudo, segundo os escalões de dimensão populacional, referentes a 

2011 (Anuário Estatístico da Região Norte 2016). Na Região Área Metropolitana do Porto 

predominam os lugares de dimensão inferior a 2 000 habitantes, que representam cerca de 94% do 

total, enquanto no concelho de Vila Nova de Gaia predominam os lugares de dimensão de 5 000 a 

9 999 habitantes, que representam cerca de 27% do número total de lugares, seguindo-se os lugares 

de 2 000 a 4 999 (cerca de 13%).  
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UNIDADE 
POPULAÇÃO 

ISOLADA 

ESCALÕES DE DIMENSÃO POPULACIONAL 

MENOS DE 2 000 

HABITANTES 

2 000 E MAIS HABITANTES 

TOTAL DE 2 000 A 4 999 DE 5 000 A 9 999 DE 10 000 A 49 999 
DE 50 000 A 99 

999 
100 000 E MAIS 

Total 
Pop. 

Residente 
Total 

Pop. 

Residente 
Total 

Pop. 

Residente 
Total 

Pop. 

Residente 
Total 

Pop. 

Residente 
Total 

Pop. 

Residente 
Total 

Pop. 

Residente 

Norte 40 877 12 715 1 421 115  175 2 227 690 78 256 426 41 295 196 52 1 050 275 1 64 815 3 560 978 

AM Porto 4 185  1 569 261 354 91 1 493 985 26 91 940 26 180 465 36 732 672 1 64 815 2 424 093 

Vila Nova de Gaia 4 2 3 072 13 299 222 2 5 415 4 25 999 6 81 306 0 0 1 186 502 

Tabela 4.21 – Lugares censitários por unidade administrativa, segundo os escalões de dimensão populacional, 2011 
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A estrutura territorial na Área Metropolitana do Porto (AM Porto) compreende 27 cidades 

estatísticas e 29 vilas, enquanto o município de Vila Nova de Gaia compreende uma cidade 

estatística – a cidade de Vila Nova de Gaia – e 15 vilas. O município compreende 15 freguesias, de 

acordo com a reorganização administrativa do território das freguesias (Lei n.º 11-A/2013, de 28 de 

janeiro). A área média das freguesias do concelho em estudo é de 1 123 ha, ligeiramente inferior à 

média da AM Porto (1 180 ha).  

INFORMAÇÃO 

DISPONÍVEL ATÉ 

30 DE SETEMBRO 

DE 2017. 

 

LUGARES CIDADES ESTATÍSTICAS 

VILAS 

FREGUESIAS 

SUPERFICIE 

TOTAL 
TOTAL 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE 
TOTAL 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE 
TOTAL 

ÁREA 

MÉDIA 

N.º ha km2 

2011 2016 2016 

Norte 12 890 3 648 805 54 1 529 928 202 1 426 1 493 21 285,86 

A.M. Porto 1 660 1 755 339 27 1 006 133 69 173 1 180 2 041,31 

Vila Nova de Gaia 15 302 294 1 186 502 15 15 1 123 168,46 

Tabela 4.22 – Estrutura territorial municipal21, 2011 e 2016 

                                                 

21 Conceitos 

Cidade estatística 

Unidade territorial que corresponde ao ajustamento do perímetro urbano, consagrado nos instrumentos jurídicos de 

ocupação de solos para a povoação com categoria de cidade, ao perímetro das subsecções estatísticas utilizadas pelo INE na 

Base Geográfica de Referenciação da Informação (BGRI) e que a integram. Em alguns casos a cidade estatística definiu-se 

pelo recurso a critérios complementares: nos casos em que o perímetro urbano não estava definido recorreu-se ao conjunto 

das classes de espaço: áreas urbanas ou urbanizadas, áreas urbanizáveis e espaços verdes, cuja proximidade e relação social, 

lúdica e paisagística com os espaços urbanos, assim o justificava; nos casos em que não foi possível utilizar as classes de 

espaço, partiu-se da delimitação do lugar, cuja designação nos Censos coincidia com o das cidades, e alterou-se a 

delimitação em função da análise da dinâmica do território em conjunto com a Câmara Municipal; nos casos em que nenhuma 

destas opções mereceu a aprovação da Câmara Municipal, convencionou-se uma linha imaginária do perímetro como limite 

da cidade. 

Freguesia 

Circunscrição administrativa em que se subdivide o Concelho. 

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. 

Nota: A população residente nos lugares de uma unidade territorial corresponde à população residente nos lugares total ou 

parcialmente incluídos nessa unidade. O apuramento da informação dos lugares resulta do cruzamento da geografia de 

lugares censitários (2011) com a CAOP 2013 podendo, por isso, haver diferenças face aos resultados definitivos dos Censos 

2011 (CAOP 2010). O número de lugares e de vilas de uma unidade territorial de nível superior pode não corresponder ao 

somatório dos lugares e das vilas nas unidades territoriais de nível inferior, porque são contados todos os lugares e vilas total 
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Vila Nova de Gaia é um município pertencente à Área Metropolitana do Porto (nos censos 2011, 

Grande Porto) e ao Distrito do Porto, localizado na Região Norte de Portugal. Territorialmente o 

concelho é limitado a Norte e a Nordeste pelo rio Douro, que o separa dos concelhos do Porto e de 

Gondomar, a Sul pelos concelhos de Santa Maria da Feira e de Espinho e a Oeste é banhado pelo 

Oceano Atlântico.  

O município de Vila Nova de Gaia possui na totalidade uma área de 168,5 km2, 302 295 habitantes 

(censos 2011) e 15 freguesias.22 É o terceiro município mais populoso do país e o mais populoso da 

região Norte. A construção das pontes de ligação à cidade do Porto é um dos elementos que 

justificam esse crescimento; a Ponte Pênsil, em 1843, como a primeira ligação permanente; a Ponte 

D. Maria Pia, em 1877, sendo a primeira travessia ferroviária para a margem norte; a Ponte D. Luís, 

em 1886; a Ponte da Arrábida, em 1963. Em 1991 foi substituída a travessia ferroviária com a 

construção da Ponte de S. João. Mais recentemente, a Ponte do Freixo concluída em 1995 e a Ponte 

do Infante, em 2003 serviram o concelho e as suas crescentes necessidades de deslocação.   

Estas fortes melhorias das vias de comunicação das últimas décadas, e o consequente crescimento 

económico que Vila Nova de Gaia desfrutou, permitiram um progressivo aumento do acolhimento da 

população que trabalhava diariamente no Porto. Apesar dos fortes movimentos pendulares laborais, 

para o concelho vizinho, Vila Nova de Gaia tem uma grande tradição industrial. Existem empresas 

de dimensões variáveis em áreas distintas, como cerâmica, têxtil, ferragens, construção civil, entre 

outras. Relativamente ao comércio e aos serviços, é de destacar que na década de 90 a cidade 

recebeu duas grandes superfícies comerciais, que foram marcos importantes, são elas o Gaia 

Shopping e o Arrábida Shopping. Recentemente, também a cadeia El Corte Inglés escolheu o 

concelho para a sua segunda implantação em Portugal. 

O aumento populacional e o desenvolvimento do concelho exigiram e possibilitaram uma melhoria 

generalizada das condições de vida da população. São exemplo pragmático disso, o crescente 

desenvolvimento de vias de comunicação, sendo de destacar as rodoviárias e a ferroviária através 

da implantação da Linha do Metro. Estes fatores potenciam o crescimento e disseminação dos 

transportes públicos, através de companhias privadas, dos STCP, CP e do Metro do Porto. Outras 

curiosidades que sobressaem como comprovativo do crescimento e melhoria da qualidade de vida 

em Vila Nova de Gaia são por exemplo:23 

 o facto de nos últimos anos este ser o concelho do país com mais praias ostentando 

Bandeiras Azuis. A crescente preocupação e consciência ambiental, na criação de parques 

naturais e reabilitação de zonas ribeirinhas e marítima;  

 o aumento progressivo do sector do turismo neste município, mantendo-se as Caves do 

vinho do Porto como um ponto de interesse turístico primordial nas visitas. No entanto, 

outros motivos de interesse cultural, desportivo e de lazer, fomentam o crescimento 

deste setor;  

                                                                                                                                                         
ou parcialmente incluídas nestas unidades. A população residente por cidade foi apurada com base nos dados definitivos dos 

Censos 2011. 

Fonte: INE, I.P., Censos 2011 e Sistema Integrado de Nomenclaturas Estatísticas; Ministério do Ambiente - Direção-Geral do 

Território, a partir da Carta Administrativa Oficial de Portugal - CAOP 2013 e 2016. 

22 Antes da reorganização administrativa de 2013, o concelho de Vila Nova de Gaia estava dividido em 24 freguesias. 
23 http://www.gaiurb.pt/geoportal2/AtlasDigital/caracterizacaoMunicipio.html 
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 o potencial que possui como local atrativo ao investimento privado em áreas como a 

Indústria, a Hotelaria, a Restauração e a Cultura, beneficiando de todo o investimento 

nas infraestruturas básicas e rede de transportes; 

 a disseminação de equipamentos de saúde, educação e desporto pela totalidade das 

freguesias do município, sendo que a crescente valorização dos sistemas de ensino e 

respetivos equipamentos, não só estatais como privados, comprovam as melhorias 

significativas nos níveis de escolarização da população. 

Com a atual organização do território das freguesias, o concelho reduziu-se de 24 para 15 

freguesias, sendo que o projeto de expansão da Linha Amarela do Metro do Porto insere-se em 

território pertencente a três freguesias, a saber, União das Freguesias de Mafamude e Vilar do 

Paraíso, Oliveira do Douro e Vilar de Andorinho. 

4.12.3 Demografia e Dinâmica Populacional Regional 

Em termos administrativos, o Norte de Portugal é composto por 86 municípios e 1 426 freguesias. Os 

municípios encontram-se organizados em oito Comunidades Inter-Municipais (CIM), as quais 

constituem o nível III da Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), 

aprovada pela Comissão Europeia. 

Com cerca de 3,6 milhões de habitantes, a Região do Norte concentra quase 35% da população 

residente em Portugal, assegura perto de 39% das exportações nacionais, representa cerca de 29% 

do PIB da economia nacional e está dotada de boas infraestruturas de comunicação e de 

internacionalização, contando com uma rede qualificada de equipamentos de ciência e tecnologia. 

Localizada no Litoral Norte de Portugal, a Área Metropolitana do Porto (AM Porto) abarca uma zona 

geográfica composta, atualmente, por 17 municípios contíguos, numa área aproximada de 2 040 km2 

com uma população residente a rondar 1 700 000 habitantes.  

A Área Metropolitana do Porto, no período 1991 a 2017, teve um acréscimo populacional de 7,7% 

(123 259 efetivos), sendo que o concelho de Vila Nova de Gaia, nesse mesmo período, cresceu 20,7% 

(51 436 efetivos), ou seja, quase que triplicou a média do crescimento observado no conjunto dos 

17 concelhos que atualmente integram a AM Porto. Com base nas estimativas provisórias da 

população residente, de 2011 para 2016, a Região Norte, a sub-região AM Porto e o próprio concelho 

de Vila Nova de Gaia têm vindo a perder população residente. 

A Tabela 4.23 sistematiza a evolução da população residente e da densidade populacional, de modo 

a enquadrar as dinâmicas demográficas regionais e locais da área em estudo. 

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

POPULAÇÃO RESIDENTE VARIAÇÃO 
DENSIDADE 

POPULACIONAL 

1991 2001 2011 2016 1991-2016 2016 

N.º N.º N.º N.º N.º % Hab/km2 

Continente 9 375 926 9 869 343 10 047 621 9 809 414 433 488 4,6 110,1 

Norte 3 472 715 3 687 293 3 689 682 3 584 575 111 860 3,2 168,4 
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UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

POPULAÇÃO RESIDENTE VARIAÇÃO 
DENSIDADE 

POPULACIONAL 

1991 2001 2011 2016 1991-2016 2016 

N.º N.º N.º N.º N.º % Hab/km2 

A.M. Porto a) 1 595 762 1 730 845 1 755 494 1 719 021 123 259 7,7 842,1 

Vila Nova de Gaia 248 565 288 749 302 295 300 001 51 436 20,7 1 780,8 

Fonte: INE: Censos 1991, 2001, 2011; INE: Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Ed. 2017. 

a) População de 1991, 2001 e 2011 referente aos respetivos Censos, considerando os 9 concelhos da então Sub-região NUTS 
III Grande Porto mais os 8 concelhos que atualmente integram a Sub-região Área Metropolitana do Porto. População 
referente a 2017, com base no Anuário Estatístico da Região Norte 2016, considerando a Sub-região NUTS III Área 
Metropolitana do Porto, constituída por 17 concelhos. 

Tabela 4.23 – Indicadores demográficos e de território das regiões e concelho da área em estudo, 1991, 2001, 

2011 e 2016 

A Figura 4.52 evidencia a evolução demográfica entre os três últimos períodos censitários e a 

evolução 2011-2016, com base nas estimativas de população residente do INE (Anuário Estatístico 

Região Norte 2016, Edição 2017). Considerando a globalidade do período (1991-2016), o conjunto 

dos 17 concelhos que atualmente integram a AM Porto teve um acréscimo populacional da ordem 

dos 8%, enquanto o concelho de Vila Nova de Gaia teve um acréscimo de cerca de 21%. Na 

globalidade das unidades territoriais em análise observou-se uma variação positiva no número de 

população residente entre 1991 e 2011, no entanto, na década corrente observa-se uma variação 

populacional negativa nas regiões e no concelho de Vila Nova de Gaia, que reflete, em boa parte, os 

fluxos emigratórios verificados no país e nas regiões na primeira metade da década de 2010. 

 

a) População residente na AM Porto considera os 17 atuais concelhos que a integram. 

Figura 4.52 – Variação da população residente (%), regiões e concelho de Vila Nova de Gaia, 1991-2001, 2001-

2011 e 2011-2016 
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O crescimento registado na Área Metropolitana do Porto resulta, em grande medida, do efeito 

polarizador desta importante região, principalmente pelo nível de serviços disponíveis nas cidades 

do Porto e Vila Nova de Gaia, bem como pelo crescimento do parque habitacional, em particular na 

cidade de Vila Nova de Gaia. Como resultado desta capacidade de atração, tem-se assistido a um 

processo crescente de concentração e densificação urbana e de atividades económicas nestas áreas 

urbanas.  

O incremento da densidade populacional no concelho de Vila Nova de Gaia traduz o crescimento do 

parque habitacional das últimas décadas, bem como a fixação de equipamentos públicos e privados 

no concelho. Desde 1991, a densidade populacional da AM Porto suplanta, em muito, a média da 

Região Norte e, por sua vez, a densidade populacional no concelho de Vila Nova de Gaia 

praticamente duplica a média da AM Porto, cifrando-se em 1 780 hab/km2, em 2016, conforme se 

representa na Figura 4.53. 

 

Figura 4.53 – Densidade populacional, regiões e concelho de Vila Nova de Gaia, 1991, 2001, 2011 e 2016 

A evolução demográfica registada na área em estudo foi, em grande medida, 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 Vila Nova de Gaia, através da melhoria 

das acessibilidades rodoviárias e desenvolvimento do modo ferroviário ligeiro entre as duas margens 

do rio Douro e, progressivamente, dentro da própria cidade de Vila Nova de Gaia, conforme será 

analisado em capítulo próprio. 

4.12.4 Estrutura e Dinâmica Populacional local 

População Residente e Território 

O projeto de expansão da Linha Amarela do Metro do Porto, desde Santo Ovídio até Vila D’Este, 

insere-se, na totalidade, no concelho de Vila Nova de Gaia, abrangendo as freguesias União das 

Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, Oliveira do Douro e Vilar de Andorinho.  
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A Figura 3.1 apresenta a inserção dos traçados em estudo nas 3 freguesias abrangidas pelo projeto, 

sobre um extrato da Carta Militar 1:25 000, o que permite enquadrar as diferentes tipologias de 

ocupação do solo (tratado em capítulo específico). Com base nos Censos de 2011, estas três 

freguesias comportavam uma população residente total de 92 960 habitantes (cerca de 31% do 

concelho), numa superfície total de 25,2 ha (cerca de 15% do concelho), o que conferia uma 

densidade populacional24 global da ordem dos 3 689 habitantes/km2 na área em estudo. 

As freguesias atravessadas apresentam realidades socio-urbanísticas distintas, quer ao nível da 

dimensão como da ocupação humana, social e económica. Na Tabela 4.24 enquadram-se os aspetos 

socio territoriais das 3 freguesias de inserção do traçado, enquadrados pelo respetivo concelho de 

Vila Nova de Gaia. 

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO RESIDENTE SUPERFÍCIE 
DENSIDADE 

POPULACIONAL 

2001 2011 VARIAÇÃO 2001-2011 2011 2001 2011 

N.º N.º % km2 Hab/km2 

Vila Nova de Gaia 288 749 302 295 4,7 168,5 1 713,6 1 794,0 

Mafamude e Vilar do Paraíso 52 066 52 422 0,7 10,6 4 911,9 4 945,5 

Oliveira do Douro 23 384 22 383 -4,3 7,5 3 117,9 2 984,4 

Vilar de Andorinho 16 710 18 155 8,7 7,1 2 353,5 2 557,0 

Fonte: INE, Censos 2011, Quadros Resumo. 

Tabela 4.24 – Indicadores demográficos e de território, concelho e freguesias, 2001 e 2011 

Entre 2001 e 2011, duas das três freguesias tiveram acréscimos populacionais, de 0,7% e 8,7%, 

respetivamente na União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso e na freguesia Vilar de 

Andorinho, enquanto Oliveira do Douro teve um decréscimo populacional de -4,3%. Individualizando-

se as duas freguesias da atual união, Mafamude registou uma variação negativa de -1,02%, enquanto 

Vilar do Paraíso teve uma variação positiva de 5,73%. Estas duas freguesias comportavam, 

respetivamente, 38 544 e 13 878 residentes em 2011, tendo uma superfície semelhante, com cerca 

de 5,3 km2 cada uma. 

A densidade populacional nas freguesias varia entre 2 557 hab/km2, em Vilar de Andorinho, e 4 946 

hab/km2 na União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso. Nesta união de freguesias, 

Mafamude comporta uma densidade de 7 273 hab/km2, enquanto a densidade de Vilar do Paraíso é 

de 2 619 hab/km2.  

 

  

                                                 
24 Densidade populacional calculada com base na população residente dos Censos 2011 e área das freguesias com base na 
CAOP 2013. 
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Estrutura Etária da População Residente 

Consideram-se quatro grupos etários no estudo da estrutura etária da população, que tem a ver com 

a repartição por grandes grupos funcionais:  

 Jovens – menos de 15 anos; 

 Jovens adultos – dos 15 aos 24 anos; 

 Adultos – dos 25 aos 64 anos; 

 Idosos – mais de 65 anos. 

Os jovens (menos de 15 anos) representam cerca de 15% no concelho de Vila Nova de Gaia e, ao 

nível das freguesias, a sua proporção situa-se entre 13,8% em Mafamude e Vilar do Paraíso e 17,4% 

em Vilar de Andorinho, que assume a proporção mais elevada no conjunto de unidades territoriais 

consideradas. 

Os jovens adultos (dos 15 aos 24 anos), correspondem ao grupo etário que faz a transição da 

escolaridade obrigatória para o ensino superior e/ou mercado de trabalho. Esta faixa representa 

cerca de 11% da população, destacando-se o valor mais elevado em Vilar de Andorinho (13,1%) e o 

mais baixo em Mafamude e Vilar do Paraíso (10,6%). 

A população adulta (25 aos 64 anos) e potencialmente ativa representa cerca de 60% do total na 

região, sub-região, concelho e freguesias, situando-se em cerca de 58% nas 3 freguesias em estudo, 

em 2011. 

A população idosa (mais de 64 anos) representa uma parcela significativa do total da população nas 

unidades territoriais consideradas, destacando-se, ao nível das freguesias, a proporção mais elevada 

em Mafamude e Vilar do Paraíso (17,6%), superior à média do concelho e do Grande Porto, e o valor 

mais baixo em Vilar de Andorinho (11,3%). 

Na Figura 4.54 apresenta-se graficamente a repartição percentual da população residente por 

grupos etários, referente aos dados censitários de 2011. 
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Figura 4.54 – Repartição da população residente por grupos etários (%) em 2011 (Fonte: elaborado a partir de 

INE, Censos 2011) 

Em termos evolutivos, de 2001 para 2011 acentuou-se muito significativamente o envelhecimento na 

área do concelho e das freguesias em estudo, acompanhando a tendência verificada no país na 

Região Norte e na Sub-região Grande Porto (Figura 4.55). 

As três freguesias em estudo registaram uma redução muito acentuada no escalão mais jovem, a 

rondar os -11% em Vilar de Andorinho e cerca de -17% em Oliveira do Douro, valores situados acima 

da média concelhia (-5,2%). 

No escalão dos jovens adultos, globalmente as reduções situam-se em torno dos 20 pontos 

percentuais negativos, com exceção da freguesia Vilar de Andorinho que registou uma redução da 

ordem dos -2,3%, destacando-se das restantes freguesias e concelho. 

A proporção de população adulta aumentou globalmente, exceto na freguesia Oliveira do Douro, 

que registou um decréscimo de -2,7%, de 2001 para 2011. O maior acréscimo registou-se em Vilar de 

Andorinho (11,5%), bastante acima da média concelhia (7,2%). 

Por último, acentuou-se globalmente o peso da população mais idosa, com destaque para o 

acréscimo de 62,5% observado em Vilar de Andorinho, passando de 1 267 para 2 059 idosos, de 2001 

para 2011. Nas restantes freguesias e concelho, o acréscimo situou-se entre 32% e cerca de 36%. 
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Figura 4.55 – Variação da população residente por grupos etários (%), 2001-2011 (Fonte: elaborado a partir de 

INE, Censos 2011) 

Índices de Vitalidade Demográfica 

Na Figura 4.56 apresenta-se um conjunto de índices relativos à estrutura da população em 2001 e 

2011, para o conjunto das unidades territoriais consideradas, de molde a permitir a comparação 

entre as mesmas e a sua evolução de 2001 para 2011.  

Esta análise feita a partir do índice de envelhecimento (IE) e dos índices de dependência de idosos 

(IDI), de jovens (IDJ) e de dependência total (IDT) complementa a avaliação efetuada 

anteriormente, relativa à composição da população residente por grupos etários. Estes indicadores 

refletem o processo de envelhecimento estrutural da população, constituindo uma forma sintética 

de caracterizar a vitalidade demográfica, tendo por base a estrutura etária da população.  

Na formulação destes indicadores, adotou-se o seguinte critério: jovens (idade inferior a 24 anos), 

população em idade ativa (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 subjetividade. No entanto, na situação corrente, optou-se por considerar a 

população em idade ativa a partir dos 25 anos, por se tratar de uma área predominantemente 

urbana, assumindo-se que uma parte significativa da população jovem prolonga 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, uma vez que traduz a relação entre a população idosa e a 

população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou 

mais anos e o número de pessoas com idade até aos 24 anos. Verifica-se que, de 2001 para 2011, o 

município de Vila Nova de Gaia aumentou em cerca de 20% a proporção de pessoas com 65 e mais 

anos relativamente à proporção de pessoas com menos de 25 anos. Nas freguesias também se 
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verificou o aumento da proporção de idosos relativamente aos jovens, acompanhando a tendência 

concelhia e regional. 

Os índices de dependência evidenciam o mesmo comportamento de 2001 para 2011, acentuando-se 

o peso da população com 65 e mais anos (IDI) e a redução da proporção de população com menos de 

25 anos (IDJ). Por seu lado, o índice de dependência total declinou globalmente, mas devido à 

quebra acentuada da população jovem, que contrabalançou o aumento da população idosa. Em 

termos futuros, o declínio na proporção de jovens irá refletir-se na proporção de população adulta e 

em idade potencialmente ativa. 

 

Figura 4.56 – Índices demográficos (%), regiões, concelho e freguesias, 2001-2011 (Fonte: elaborado a partir de 

INE, Censos 2011) 

Na Figura 4.57 detalham-se os índices supra para as freguesias em estudo e referentes a 2011. O 

índice de envelhecimento é muito significativo em Mafamude e Vilar do Paraíso, uma vez que 

existem um pouco mais de 72 idosos por cada 100 jovens, tendo-se agravado esta relação de 2001 

para 2011, em 27 pontos percentuais. Vilar de Andorinho continua a ser a freguesia com menor 

proporção de idosos, comportando uma relação de 37 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 

jovens com menos de 25 anos. 

O índice de dependência de idosos também sofreu um acréscimo nas freguesias, assumindo o valor 

de 30 idosos por cada 100 ativos em Mafamude e Vilar do Paraíso. O maior acréscimo deu-se em 

Oliveira do Douro, com aumento de 7,4%. 

O índice de dependência de jovens registou um decréscimo global nas freguesias, destacando-se 

Oliveira do Douro e Vilar de Andorinho, com reduções respetivas de -10,3% e -10,7%. Ainda assim, 

Vilar de Andorinho comporta a melhor relação, com cerca de 53 jovens (menos de 25 anos) por cada 
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100 adultos, enquanto Mafamude e Vilar do Paraíso comporta a relação mais baixa, com cerca de 42 

jovens por cada 100 adultos. 

Por último, o índice de dependência total, como referido, teve um decréscimo em todas as 

freguesias em estudo, registando-se o maior decréscimo em Vilar de Andorinho (-4,6%), muito 

influenciado pela quebra significativa na proporção de jovens.  

 

Figura 4.57 – Índices demográficos (%), concelho e freguesias,2011 (Fonte: elaborado a partir de – INE, Censos 

2011) 

Indicadores Demográficos 

Considerando alguns indicadores demográficos (Tabela 4.25) constata-se que, em todas as unidades 

em estudo, a taxa de natalidade é inferior à de mortalidade, o que reflete uma taxa de crescimento 

natural negativa. Por outro lado, a taxa de crescimento migratório é, igualmente, negativa em 

todas as unidades, pelo que não atenua o efeito do crescimento natural negativo, o que se reflete 

num crescimento efetivo negativo em todas as unidades, referente ao ano de 2016.  

INDICADORES CONTINENTE 
REGIÃO 

NORTE 

SUB-REGIÃO AM 

PORTO 

CONCELHO VILA 

NOVA DE GAIA 

Taxa bruta de natalidade (%o) 8,4 7,8 8,3 8,4 

Taxa bruta de mortalidade (%o) 10,7 9,5 9,1 8,8 

Taxa de crescimento natural (%) -0,23 -0,17 -0,08 -0,05 

Taxa de crescimento efetivo (%)  -0,30 -0,53 -0,27 -0,39 

Taxa de crescimento migratório (%) -0,07 -0,37 -0,19 -0,34 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017 

Tabela 4.25 – Indicadores demográficos, regiões e concelho, 2016 
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4.12.5 Níveis de Escolaridade e Equipamentos de Ensino 

Na Tabela 4.26 apresenta-se a síntese do nível de escolaridade nas unidades territoriais 

consideradas, referida a 2011. Os níveis de ensino atingidos no concelho de Vila Nova de Gaia são 

semelhantes aos observados na Sub-região Grande Porto (Censos 2011), destacando-se a menor 

percentagem de população que atingiu o ensino superior. 

Ao nível das freguesias, evidenciam-se diferenças significativas, com a freguesia Vilar de Andorinho 

a apresentar níveis de escolaridade inferiores à média concelhia e às restantes freguesias. Ao nível 

do ensino superior, destaca-se a União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, com cerca de 

23% da população residente a atingir o nível ensino superior. Individualizando as freguesias da 

união, em Mafamude cerca de 25% da população atingiu o ensino superior, enquanto em Vilar do 

Paraíso esse nível foi atingido por cerca de 16% da população. 
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UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

POPULAÇÃO 

TOTAL 

NÍVEL DE ENSINO ATINGIDO 

NENHUM PRÉ-ESCOLAR 

BÁSICO 

SECUNDÁRIO 
PÓS-

SECUNDÁRIO 
SUPERIOR 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

N.º (%)  (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Continente 10 047 621 8,5 2,5 29,8 10,3 15,7 16,8 0,9 15,6 

Norte 3 689 682 8,1 2,4 32,1 12,3 15,8 15,1 0,8 13,5 

Grande Porto 1 287 282 6,7 2,4 28,8 10,5 16,0 16,5 0,9 18,3 

Vila Nova de Gaia 302 295 7,0 2,4 29,4 10,5 16,5 16,9 0,9 16,5 

Mafamude e Vilar do 

Paraíso 
52 422 5,8 2,1 23,9 9,1 16,7 18,8 1,0 22,6 

Oliveira do Douro 22 383 6,8 2,2 32,7 11,3 17,5 16,7 0,7 12,0 

Vilar de Andorinho 18 155 7,5 2,2 30,0 13,1 18,9 17,4 0,8 10,1 

Fonte: INE, Censos 2011, Quadros Resumo 

Tabela 4.26 – População residente segundo o nível de ensino atingido (%), regiões, concelho e freguesias, 2011 
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A taxa de analfabetismo tem tendência para passar a residual na população com 10 ou mais anos. 

Ainda assim, nas freguesias de Oliveira do Douro, Vilar de andorinho e Vilar do Paraíso, o 

analfabetismo era ligeiramente superior a 3%, tal como a média concelhia. Apenas a anterior 

freguesia de Mafamude tinha uma taxa de analfabetismo inferior, um pouco abaixo dos 2 pontos 

percentuais (1,98%). 

No concelho de Vila Nova de Gaia existem 319 estabelecimentos de educação/ensino, da educação 

pré-primária ao ensino secundário, que comportavam cerca de 43,3 mil alunas/os matriculados no 

ano letivo 2015-2016 (Tabela 4.27).  

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR 

ENSINO BÁSICO 
ENSINO 

SECUNDÁRIO 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO/ENSINO SEGUNDO O NÍVEL DE ENSINO 

Continente 5 670 4 055 1 142 1 417 896 

Norte 2 064 1 448 398 504 345 

A.M. Porto 912 624 182 227 153 

Vila Nova de Gaia (Nº) 144 105 24 30 16 

(%) 45,1 32,9 7,5 9,4 5,0 

 Alunas/os matriculados por município segundo o nível de ensino 

Vila Nova de Gaia (Nº) 6 897 11 256 6 106 10 066 9 009 

(%) 15,9 26,0 14,1 23,2 20,8 

Fonte: INE, Anuário Estatístico Regional 2016, Edição de 2017 

Tabela 4.27 – Estabelecimentos de educação segundo o nível de ensino e alunos matriculados segundo o nível 

de ensino, regiões e concelho, 2015 

4.12.6 Atividades Económicas e Condições Sociais 

Economia Regional 

A Região Norte desempenha um papel importante na economia nacional, representando 29,3% do 

PIB de Portugal em 2015, num montante de cerca de 52,7 milhões de euros. Na Tabela 4.28 

apresentam-se os principais agregados de contas regionais, com valores de 2015 e os valores 

provisórios (Po) de 2016.  
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UNIDADE ADMINISTRATIVA 

PIB VAB REMUNERAÇÕES EMPREGO TOTAL PIB VAB 

MILHÕES DE EUROS MILHARES DE PESSOAS MILHÕES DE EUROS 

2015 2016 Po 

Portugal  179 809,061  156 838,904  78 603,631  4 575,823  185 179,478  161 005,939 

Continente  171 591,086  149 652,419  75 066,431  4 357,656  176 743,534  153 652,676 

Norte  52 739,854  45 996,834  23 234,233  1 574,263  54 461,892  47 346,657 

A.M. Porto  28 176,081  24 573,646  12 908,769   758,259  29 074,436  25 275,973 

Ponderações % 

Norte/Portugal % 29,3 29,3 29,6 34,4 29,4 29,4 

A. M. Porto/Portugal % 15,7 15,7 16,4 16,6 15,7 15,7 

A. M. Porto/Norte % 53,4 53,4 55,6 48,2 53,4 53,4 

Fonte: INE, Anuário Estatístico Regional 2016, Edição de 2017 

Tabela 4.28 – Principais agregados de contas regionais, regiões e concelho, 2015 e 2016Po 
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A Sub-região Área Metropolitana do Porto tem uma grande vitalidade económica no contexto 

nacional e no contexto da Região Norte, tendo representado, respetivamente, 15,7% e 53,4% do PIB 

em 2015. Os valores provisórios relativos a 2016 apontam para a manutenção dessas 

proporcionalidades, com os dados provisórios relativos a 2016 a apontarem para um crescimento 

relativamente a 2015. 

Na Tabela 4.29 apresentam-se os principais indicadores de contas regionais, referentes a 2015 e 

2016 (Po). A Sub-região AM Porto comportou 15,7% do PIB nacional, com um PIB per capita de 

16,891 milhares de euros, apresentando um índice de disparidade de 94,2% relativamente a Portugal 

(100%). Saliente-se que esta sub-região, no contexto das 8 que compõem a Região Norte, é a única 

que está a menos de 10 pontos percentuais da média nacional, verificando-se a maior disparidade 

na Sub-região Tâmega e Sousa (62,5%). 

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

PIB 

PRODUTIVIDADE 

APARENTE DO 

TRABALHO 

REMUNERAÇÃO 

MÉDIA 
EM % DO 

TOTAL DE 

PORTUGAL 

PER CAPITA 

EM VALOR 
ÍNDICE DE DISPARIDADE 

(PORTUGAL = 100) 

% 
MILHARES DE 

EUROS 
% 

MILHARES DE 

EUROS 
EUROS 

2016 Po 2015 

Portugal 100,0 17,934 100,0 34,621 20 278 

Continente 95,4 17,990 100,3 34,697 20 332 

Norte 29,4 15,153 84,5 29,546 17 775 

A.M. Porto 15,7 16,891 94,2 32,740 19 354 

Fonte: INE, Anuário Estatístico Regional 2016, Edição de 2017 

Tabela 4.29 – Principais indicadores de contas regionais, regiões e concelho, 2015 e 2016Po 

Estrutura da Atividade Económica e do Emprego 

A Sub-região AM Porto tinha cerca de 376,3 mil trabalhadores por conta de outrem nos 

estabelecimentos, em 2016, cuja repartição pelos três setores de atividade consta da Figura 4.58. 

Por seu lado, o concelho de Vila Nova de Gaia tinha 47 416 trabalhadores nos estabelecimentos, dos 

quais cerca de 0,3% no setor primário, 36,2% no secundário e 63,6% no terciário, verificando-se uma 

repartição setorial muito idêntica à da AM Porto. 
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Figura 4.58 – Trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos, segundo o setor de atividade (%), 

regiões e concelho, 2016 (Fonte: elaborado a partir de INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 

2017) 

Cerca de 24% dos trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos localizados em Vila Nova 

de Gaia trabalham em estabelecimentos no escalão de pessoal 500 e mais, auferindo um ganho 

mensal de 1 311 euros. Os estabelecimentos do escalão até 9 trabalhadores absorvem 20,4% dos 

ativos, com um ganho médio mensal de 782 euros. Na Tabela 4.30 apresenta-se a globalidade da 

repartição dos trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos por unidades 

administrativas, segundo o escalão de pessoal da empresa, com os respetivos ganhos médios 

mensais, referente a 2015.  

Na tabela seguinte apresenta-se a repartição dos trabalhadores por conta de outrem nos 

estabelecimentos por unidade administrativa, em 2015. Do total de 47 416 trabalhadores do 

concelho de Vila Nova de Gaia, cerca de 26% possuía o Ensino Secundário (ESec.) e cerca de 16% 

possuía o grau de licenciatura (Lic.). Os trabalhadores com grau de mestrado (Mestr.) ou de 

doutoramento (Dout.) representavam, respetivamente, cerca de 1,6% e 0,13%. Os valores concelhios 

não se afastam muito dos valores da AM Porto.  
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UNIDADE ADMINISTRATIVA 

TRABALHADORES (Nº) 

/GANHO MÉDIO MENSAL 

(EUROS) 

TOTAL 

ESCALÃO DE PESSOAL 

1-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500 e mais 

% 

Continente 

Trabalhadores 1 991 131 22,0 11,3 15,4 10,8 12,5 6,9 21,0 

Ganho médio mensal € 1 097 791 918 1 014 1 089 1 261 1 279 1 417 

Norte 

Trabalhadores 729 145 22,8 12,4 17,0 11,8 12,7 6,1 17,2 

Ganho médio mensal € 975,01 745 828 899 975 1 103 1 137 1 310 

A.M. Porto 

Trabalhadores 376 297 20,8 11,5 15,3 10,4 12,3 6,9 22,8 

Ganho médio mensal € 1 085 798 909 1 008 1 093 1 283 1 235 1 329 

Vila Nova de Gaia 

Trabalhadores  47 416 20,4 12,2 14,6 9,0 11,2 8,9 23,7 

Ganho médio mensal € 1 050 782 883 1 002 1 105 1 186 1 050 1 311 

Fonte: INE, Anuário Estatístico Regional 2016, Edição de 2017 

Tabela 4.30 – Trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos por região e concelho, segundo o escalão de pessoal da empresa, 2015 
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UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

TOTAL 

NÍVEL DE HABILITAÇÕES DOS TRABALHADORES NOS ESTABELECIMENTOS 

INFERIOR 1ºCEB 1º CEB 2º CEB 3º CEB ESEC. BACHAR. LIC. MESTR. DOUT. 

Nº % 

Continente 1 991 131 0,43 11,27 14,64 25,91 26,99 1,91 16,65 1,77 0,18 

Norte  729 145 0,41 13,15 19,23 26,26 24,03 1,55 13,61 1,42 0,22 

A.M. Porto  376 297 0,41 12,06 16,26 24,79 25,43 2,08 16,65 1,85 0,33 

Vila Nova de Gaia  47 416 0,56 12,36 15,16 25,82 26,01 2,10 16,20 1,57 0,13 

Fonte: INE, Anuário Estatístico Regional 2016, Edição de 2017 

Tabela 4.31 – Trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos por região e concelho, segundo o nível de habilitações, 2015 
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Na Tabela 4.32 apresenta-se a repartição do valor acrescentado bruto (VAB) e do emprego total por 

atividade económica, em 2015, para a Região Norte e Sub-região AM Porto.  

O VAB da AM Porto, em 2015, cifrou-se em cerca de 24 574 milhões de euros e comportava um 

emprego total da ordem dos 758 milhares de pessoas, repartidos pelos diferentes setores de 

atividade, conforme consta da Tabela 4.32. 

UNIDADE ADMINISTRATIVA  

VAB EMPREGO TOTAL 

MILHÕES DE 

EUROS 

% MILHARES DE 

PESSOAS 
% 

Norte 45 996,834 100,0 1 574,263 100,0 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 748,852 1,6 173,411 11,0 

Indústrias extrativas; indústrias transformadoras; produção 

e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar frio; 

captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 

gestão de resíduos e despoluição; construção 

14 636,119 31,8 516,459 32,8 

Serviços 30 611,863 66,6 884,393 56,2 

Área Metropolitana do Porto 24 573,646 100,0 758,259 100,0 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 198,140 0,8 41,513 5,5 

Indústrias extrativas; indústrias transformadoras; produção 

e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar frio; 

captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 

gestão de resíduos e despoluição; construção 

6 589,649 26,8 214,660 28,3 

Serviços 17 785,858 72,4 502,086 66,2 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017. 

Tabela 4.32 – Valor Acrescentado Bruto e Emprego Total por NUTS III, A. M. Porto, e Atividade Económica, 2015 

Na Tabela 4.33 apresentam-se alguns indicadores de empresas, para as regiões e município, 

referentes a 2015. A Sub-região AM Porto tem uma densidade de empresas de 92 km2, valor muito 

acima da média da Região Norte. Por seu lado, no concelho de Vila Nova de Gaia a densidade é de 

170 empresas por km2, sendo o 5º valor mais elevado dos 17 concelhos da sub-região. O volume de 

negócios por empresa cifra-se em cerca de 236 milhares de euros, valor semelhante ao da Região 

Norte e inferior ao da média da AM Porto (297 milhares de euros).  
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UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

DENSIDADE 

DE 

EMPRESAS 

PROPORÇÃO DE 

EMPRESAS COM 

MENOS DE 250 

PESSOAS AO SERVIÇO 

PROPORÇÃO DE 

EMPRESAS COM 

MENOS DE 10 

PESSOAS AO SERVIÇO 

PESSOAL AO 

SERVIÇO 

POR 

EMPRESA 

VOLUME DE 

NEGÓCIOS POR 

EMPRESA 

N.º/km2 % % N.º MILHARES DE € 

Continente 12,6 99,9 96,3 3,1 290,4 

Norte 18,6 99,9 95,7 3,1 236,7 

AM Porto 92,0 99,9 95,7 3,3 296,6 

Vila Nova de Gaia 170,1 99,9 96,5 2,7 235,9 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017. 

Tabela 4.33 – Indicadores de empresas, regiões e concelho, 2015 

População Perante a Situação de Atividade e Desemprego 

Com base no Censos de 2011, a Tabela 4.34 apresenta a situação da população residente 

desempregada, segundo as condições perante o desemprego e as taxas de desemprego em 2011 para 

a região e sub-região, concelho e freguesias da área em estudo. Globalmente, o emprego no género 

feminino era superior ao verificado no género masculino e as taxas de desemprego mais elevadas 

encontravam-se nas freguesias de Oliveira do Douro e Vilar de Andorinho. 

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

POPULAÇÃO DESEMPREGADA 

TAXA DE DESEMPREGO 

(%) 
TOTAL 

PROCURA DO 1º 

EMPREGO (%) 

PROCURA DE NOVO 

EMPREGO (%) 

H M H M H M HM H M 

Norte 120019 134163 16,8 19,7 83,2 80,3 14,5 13,0 16,1 

Grande Porto 50573 53975 16,8 17,3 83,2 82,7 16,4 15,6 17,3 

Vila Nova de Gaia 12980 14366 15,8 16,0 84,2 84,0 17,9 16,6 19,3 

Mafamude 1530 1736 19,0 17,7 81,0 82,3 16,8 16,2 17,4 

Oliveira do Douro 1058 1142 16,4 15,0 83,6 85,0 19,7 18,4 21,0 

Vilar de Andorinho 907 1001 17,9 19,4 82,1 80,6 21,2 19,8 22,7 

Vilar do Paraíso 551 669 14,3 13,8 85,7 86,2 16,8 15,1 18,6 

Fonte: INE, Censos 2011, Quadros Resumo 

Tabela 4.34 – População residente desempregada, segundo a condição de procura de emprego e taxas de 

desemprego, nas regiões, concelho e freguesias, 2011 
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Uma vez que os dados dos Censos 2011 não traduzem a realidade atual, na Tabela 4.35 apresentam-

se os dados de desemprego a partir das estatísticas mensais do IEFP (Instituto do Emprego e 

Formação Profissional), para as regiões e concelho em estudo. 

No final do mês de fevereiro corrente, o concelho de Vila Nova de Gaia tinha um total de 20 665 

desempregados registados no IEFP, dos quais, cerca de 56% mulheres e cerca de 44% homens. Dos 

desempregados totais, 60,4% estão inscritos há mais de um ano e, relativamente à situação de 

procura, cerca de 91% estava à procura de novo emprego e cerca de 9% à procura do 1º emprego.  

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

GÉNERO TEMPO DE INSCRIÇÃO SITUAÇÃO FACE À PROCURA DE 

TOTAL 

H M < 1 ANO 1 ANO E + 1º EMPREGO NOVO EMPREGO 

Norte 74 100 92 991 784 05 88 686 19 028 148 063 167 091 

% 44,3 55,7 46,9 53,1 11,4 88,6 100,0 

Vila Nova de Gaia 9 147 11 518 8 182 12 483 1 882 18 783 20 665 

% 44,3 55,7 39,6 60,4 9,1 90,9 100,0 

Fonte: IEFP, Desemprego Registado por Concelho – Estatísticas Mensais, fevereiro de 2018 

Tabela 4.35 – Desemprego registado, na Região Norte e concelho de Vila Nova de Gaia, segundo o género, 

tempo de inscrição e a situação face à procura de emprego, final de fevereiro de 2018 

Outro indicador importante relativo ao desemprego registado tem a ver com o grupo etário do 

desempregado. Na Tabela 4.36 apresenta-se o desemprego registado no IEFP, relativo ao final do 

mês de fevereiro corrente (2018). O desemprego afeta com mais intensidade o escalão etário 35 – 

54 anos, quer na região como no concelho, representando cerca de 47% no concelho de Vila Nova de 

Gaia.  

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

GRUPO ETÁRIO 

TOTAL 

< 25 ANOS 25 – 34 ANOS 35 – 54 ANOS 55 ANOS E + 

Norte 18 825 28 890 69 418 49 958 16 7091 

% 11,3 17,3 41,5 29,9 100,0 

Vila Nova de Gaia 1 907 3 303 9 670 5 785 20 665 

% 9,2 16,0 46,8 28,0 100,0 

Fonte: IEFP, Desemprego Registado por Concelho – Estatísticas Mensais, fevereiro de 2018 

Tabela 4.36 – Desemprego registado, na Região Norte e concelho de Vila Nova de Gaia, segundo o grupo etário, 

final de fevereiro de 2018 
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A Tabela 4.37 apresenta uma sistematização das principais características da população 

economicamente ativa e empregada de facto, que dá uma aproximação aos níveis de desemprego 

na região. Por outro lado, nesta tabela também se agrupa a população empregada pelos três 

sectores tradicionais de atividade (Primário, Secundário e Terciário). Ao nível das freguesias, Vilar 

de Andorinho comportava a menor relação de população empregada (78,8%) e Oliveira do Douro 

comportava a menor taxa de atividade em 2011 (46,5%). 

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 
TAXA DE 

ATIVIDADE 

TOTAL 
EMPREGADA 

(%) 

SECTORES DE ATIVIDADE ECONÓMICA (%) 

I II III EM 2011 

Continente 4 780 963 86,8 2,9 26,9 70,2 44,0 

Norte 1 756 065 85,5 2,9 35,5 61,6 43,2 

Grande Porto 636 738 83,6 1,3 23,9 74,8 46,1 

Vila Nova de Gaia 152 560 82,1 0,4 25,8 73,7 47,1 

Mafamude 19 417 83,2 0,2 15,5 84,3 48,0 

Oliveira do Douro 11 193 80,3 0,2 22,8 77,0 46,5 

Vilar de Andorinho 9 000 78,8 0,2 24,3 75,5 47,2 

Vilar do Paraíso 7 253 83,2 0,3 22,9 76,8 49,9 

Fonte: INE, Censos 2011, Quadros Resumo (Q1.04_PT e Q1.04_Norte). 

Tabela 4.37 – População Residente Economicamente Ativa e Empregada (%), por Sector de Atividade 

Económica, em 2011 

A Tabela 4.38 apresenta um conjunto de indicadores com base na população, famílias, alojamentos 

e edifícios, relativos ao concelho de Vila Nova de Gaia e freguesias onde se inserem os traçados em 

estudo, tendo por referência a Região Norte e a Sub-região Grande Porto, com base nos Censos 

2011. 

As 4 freguesias atravessadas (3, no atual mapa de freguesias) comportam 92 960 residentes (censos 

2011), que representam cerca de 31% da população residente no concelho de Vila Nova de Gaia. 

Vilar de Andorinho é a única freguesia cuja relação população presente/população residente é 

superior a 100%, o que demonstra a concentração de equipamentos (e.g. Centro Hospitalar Vila 

Nova de Gaia / Espinho, Equipamentos Escolares, Equipamentos Desportivos, Piscinas Municipais, 

etc.) e de atividades económicas na freguesia, suplantando a função residencial (dormitório).  

As freguesias de inserção do Projeto totalizam um pouco mais de 44 500 alojamentos familiares 

clássicos em cerca de 14 100 edifícios clássicos, numa razão de 3,2 alojamentos por edifício. Nas 

freguesias foram recenseadas cerca de 36 200 famílias, verificando-se uma dimensão média das 

famílias um pouco inferior a 3 pessoas por família (2,6).  
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Na Figura 4.59 apresenta-se graficamente um conjunto de indicadores relativos a população e 

habitação e ao peso relativo de cada uma das 4 freguesias no conjunto das freguesias em estudo, 

tendo por base os somatórios das variáveis consideradas no conjunto das mesmas, referentes ao 

Censos 2011. 

Mafamude é a freguesia com maior peso em termos de população e de habitação, seguindo-se 

Oliveira do Douro, Vilar de Andorinho e Vilar do Paraíso, que comporta cerca de 14% dos 

alojamentos e cerca de 19% dos edifícios, traduzindo a prevalência da habitação unifamiliar, tipo 

moradia.  

Conforme já foi salientado, Vilar de Andorinho é a única freguesia cujo rácio população presente / 

população residente é superior a 100%, verificando-se que também é a única freguesia que 

comporta uma proporção de população presente (20,7%) superior à de população residente (19,5%), 

nos respetivos somatórios nas 4 freguesias. Este rácio traduz o afluxo de pessoas não residentes 

àquela freguesia por motivos de trabalho/escola, entre outros menos expressivos. 
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UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

POPULAÇÃO 

(HAB.) 

RELAÇÃO DE POPULAÇÃO DO 

NÍVEL INFERIOR COM O NÍVEL 

IMEDIATAMENTE SUPERIOR; 

FREGUESIAS/CONCELHO 

POPULAÇÃO 

PRESENTE/ 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE  

FAMÍLIAS 

CLÁSSICAS 

ALOJAMENTOS 

FAMILIARES 

CLÁSSICOS 

EDIFÍCIOS 

DIMENSÃO 

MÉDIA DAS 

FAMÍLIAS 

FAMÍLIAS/ 

EDIFÍCIO 

PESSOAS/ 

ALOJAM. 

ALOJAM./ 

EDIFÍCIOS 

Nº % % Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

Portugal 10 562 178 100,0 97,4 4 043 726 5 866 152 3 544 389 2,6 1,1 1,8 1,7 

Continente 10 047 621 95,1 97,2 3 869 188 5 627 555 3 353 610 2,6 1,2 1,8 1,7 

Norte 3 689 682 36,7 97,1 1 330 892 1 847 784 1 209 911 2,8 1,1 2,0 1,5 

Grande Porto 1 287 282 34,9 97,8 489 471 623 616 273 491 2,6 1,8 2,1 2,3 

Vila Nova de Gaia 302 295 23,5 97,1 114 263 142 252 65 088 2,6 1,8 2,1 2,2 

Mafamude 38 544 12,8 96,7 15 918 19 714 5 050 2,4 3,2 2,0 3,9 

Oliveira do Douro 22 383 7,4 96,1 8 509 10 585 3 872 2,6 2,2 2,1 2,7 

Vilar de Andorinho 18 155 6,0 103,9 6 458 7 882 2 489 2,8 2,6 2,3 3,2 

Vilar do Paraíso 13 878 4,6 96,0 5 332 6 387 2 733 2,6 2,0 2,2 2,3 

Conjunto das 

Freguesias 
92 960 30,8 97,9 36 217 44 568 14 144 2,6 2,6 2,1 3,2 

Fonte: INE, Censos 2011, Quadros Resumo (Q1.01_PT e Q1.01_Norte). 

Tabela 4.38 – População, famílias, alojamentos e edifícios, concelho e freguesias, 2011 
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Figura 4.59 – Indicadores de população e habitação, peso relativo por freguesia no total das freguesias em 

estudo, 2011 (Fonte: elaborado a partir de – INE, Censos 2011, Quadros Resumo) 

 

Indicadores de Saúde 

Na Tabela 4.39 apresenta-se um conjunto de indicadores de saúde que caracterizam a sub-região e 

o concelho em estudo, de forma a enquadrar as condições sociais da população residente. Neste 

indicador considerou-se a inclusão dos concelhos do Porto e Espinho, tendo em conta a existência 

do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho na zona em estudo, e que será servido pela 

expansão da Linha Amarela. Este centro hospitalar é um hospital central que presta cuidados de 

saúde a uma área de influência que lhe está atribuída pelas redes de referenciação, de 700 000 

habitantes (http://www.chvng.pt/index.php/chvng/area-de-influencia). 

 

  

http://www.chvng.pt/index.php/chvng/area-de-influencia
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UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

ENFERMEIROS 

POR 1000 

HABITANTES 

MÉDICOS 

POR 1000 

HABITANTES 

TAXA QUINQUENAL 

DE MORTALIDADE 

INFANTIL 

(2011/2015) 

HOSPITAIS 

PESSOAL 

AO 

SERVIÇO 

MÉDICOS POR 

MUNICÍPIO DE 

RESIDÊNCIA 

Nº N.º %o N.º N.º N.º 

2016 2016 2015 Po 2015 2015 2016 

Continente 6,7 4,9 3,0 208 115 163 48 501 

Norte 6,7 4,8 2,8 72 38 280 17 045 

A. M. Porto 7,3 6,7 3,0 40 23 373 11 484 

Espinho 4,9 6,3 3,8 1 0 185 

Porto 23,8 21,7 2,8 19 14 245 4 650 

Vila Nova de 

Gaia 
6,1 5,3 3,5 4 ….. 1 598 

…. - Valor confidencial 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017. 

Tabela 4.39 – Indicadores de saúde por região e municípios, 2015 e 2016 

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, na R. Conceição Fernandes, reparte-se por vários 

blocos contíguos à R. Conceição Fernandes, entre a R. Prof. Egas Moniz e a R. Salgueiro Maia. Com 

base na informação fornecida pela administração deste centro hospitalar, apresentam-se os dados 

relativos ao pessoal, estacionamento e número de doentes em ambulatório: 

 Número efetivo global de pessoal – 3 600; 

 Número de lugares de estacionamento – 1 000. 

 Número de doentes em ambulatório em 2017: 

o Consulta externa (consultas médicas) – 147 059; 

o HDI – 6 058; 

o Internamento (doentes saídos) – 20 706; 

o Urgência – 102 058; 

o Bloco de Ambulatório – 10 434; 

o Mcdt’s (realizados internamente) – 174 631. 
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4.12.7 Indicadores de Energia, Saneamento, Construção, Habitação Social e Turismo 

Consumo de Energia 

Na Tabela 4.40 apresenta-se o consumo de eletricidade por tipo de consumidor, para as regiões e 

concelho de Vila Nova de Gaia. 

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CONSUMIDOR 

CONSUMO 

DOMÉSTICO DE 

ENERGIA 

ELÉTRICA POR 

HABITANTE 

CONSUMIDORES DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

POR MUNICÍPIO 

TOTAL DOMÉSTICO INDÚSTRIA AGRICULTURA 

TOTAL 

kWh 

Continente 7 384,6 2 229,9 349 198,5 12 315,0 1 167,2 6 138 160 

Norte 7 078,9 2 449,9 240 901,7 6 602,6 1 161,3 2 044 370 

A. M. Porto 8 518,9 2 838,6 327 601,1 7 105,3 1 275,5 931 958 

Vila Nova de Gaia 7 542,1 2 913,0 356 350,7 6 530,3 1 273,4 152 448 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017. 

Tabela 4.40 – Indicadores de consumo de energia, por região e município, 2015 

Água e Saneamento 

Na Tabela 4.41 apresenta-se a população servida por sistemas de drenagem de águas residuais (%) 

nas regiões e município de Vila Nova de Gaia. Com base nos dados provisórios (Po), 92% da 

população residente na AM Porto era servida por sistemas de drenagem de águas residuais, 

enquanto esse nível de atendimento era de 100% no concelho de Vila Nova de Gaia, em 2016. 

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

POPULAÇÃO SERVIDA POR 

SISTEMAS PÚBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (%) 

SISTEMAS DE DRENAGEM 

DE ÁGUAS RESIDUAIS (%) 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR) (%) 

2009 2009 2016 Po 2009 

Continente 96 84 90 74 

Norte 92 76 87 65 

Grande Porto (A. 

M. Porto)* 
98 94 92 83 

VN de Gaia 98 94 100 94 

* 2016, A. M. Porto 

Fonte: Dados 2009, INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2011, Ed. 2012; dados 2016, Pordata 

(https://www.pordata.pt/Municipios, consulta a 12 de abril de 18) 

Tabela 4.41 – Indicadores de população servida por sistemas de águas e saneamento, por região e município, 

2009 e 2016 

https://www.pordata.pt/Municipios
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Construção 

Na Tabela 4.42 apresenta-se um conjunto de indicadores relativos a edifícios licenciados pelas 

câmaras municipais para construção, para o município de Vila Nova de Gaia, em 2016. No âmbito 

das construções novas, em 2016 foi licenciada a construção de 124 edifícios em Vila Nova de Gaia, 

dos quais 676 para habitação familiar, com as moradias a representarem cerca de 91% do total para 

habitação familiar. 

No âmbito da AM Porto, o concelho de Vila Nova de Gaia assumiu um peso compreendido entre 

cerca de 11% e 14% no total de edifícios licenciados pelas câmaras municipais dos 17 municípios que 

integram esta sub-região. 
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UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

EDIFÍCIOS CONSTRUÇÕES NOVAS 
AMPLIAÇÕES, ALTERAÇÕES E 

RECONSTRUÇÕES 

TOTAL 
HABITAÇÃO 

FAMILIAR 

EDIFÍCIOS 

FOGOS PARA 

HABITAÇÃO FAMILIAR 

EDIFÍCIOS 

TOTAL 

PARA HABITAÇÃO FAMILIAR 

TOTAL 
PARA HABITAÇÃO 

FAMILIAR 
TOTAL 

DOS QUAIS 

APART. MORADIAS 

N.º % N.º N.º % % N.º N.º % 

A. M. Porto   1 939 58,7   1 086 676 10,7 89,3   1 383 720 64,2 

Vila Nova de Gaia    212 67,5 124 93 8,6 91,4 152 82 61,0 

Vila Nova de Gaia 

/A. M. Porto (%) 
10,9 12,6 11,4 13,8 11,1 14,1 11,0 11,4 10,8 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017. 

Tabela 4.42 – Indicadores de construção na Sub-região AM Porto e Concelho de Vila Nova de Gaia, 2016 
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Na Figura 4.60 apresenta-se a variação percentual anual das estimativas dos edifícios de habitação 

familiar clássica e dos alojamentos familiares clássicos, para a Sub-região AM Porto e município de 

Vila Nova de Gaia, no período 2011 a 2016. Globalmente registou-se um acréscimo de 454 edifícios e 

de 673 alojamentos no concelho, naquele período. 

  

Figura 4.60 – Indicadores de população e habitação, peso relativo por freguesia no total das freguesias em 

estudo, 2011 (Fonte: elaborado a partir de – INE, Censos 2011, Quadros Resumo) 

Habitação Social 

A habitação social é expressiva no concelho em estudo e, inclusive, na área de inserção da futura 

expansão da Linha Amarela do Metro do Porto, particularmente em Vila D’Este, da freguesia de Vilar 

de Andorinho, onde será localizada a estação terminal da expansão desta linha. Na Tabela 4.43 

apresentam-se indicadores de habitação social para as unidades territoriais em estudo, relativas ao 

final de 2015. 

UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

EDIFÍCIOS DE 

HABITAÇÃO 

SOCIAL 

FOGOS DE HABITAÇÃO 

SOCIAL 

AGREGADOS 

FAMILIARES QUE 

PEDIRAM HABITAÇÃO 

SOCIAL 

RECEITA DA 

COBRANÇA DE 

RENDAS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL 

TOTAL TOTAL ARRENDADOS TOTAL TOTAL 

N.º N.º % N.º € (EURO) 

Continente 22 345 111 649 93,4 18 732 64 043 348 

Norte 6 106 41 949 94,7 5 881 24 154 765 

AM Porto 3 346 33 233 95,3 3 793 19 921 414 

Vila Nova de Gaia 592 3 435 94,3 1 165 1 182 178 

AM Porto/Norte (%) 54,8 79,2 79,8 64,5 82,5 

VN Gaia/AM Porto (%) 17,7 10,3 10,2 30,7 5,9 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017. 

Tabela 4.43 – Indicadores de habitação social na Sub-região AM Porto e Concelho de Vila Nova de Gaia, 2016 
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Na Figura 4.61 apresenta-se a repartição percentual concelhia dos fogos de habitação social para o 

conjunto dos 17 concelhos da AM Porto, de molde a traduzir a importância relativa desta tipologia 

de habitação na região e concelho em estudo. Os concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia, em 

2016, congregavam 53% da totalidade dos fogos de habitação social da Sub-região AM Porto e, por 

sua vez, esta sub-região comportava cerca de 79% do total de fogos de habitação social existentes 

na Região Norte.  

 

Figura 4.61 – Fogos de habitação social por município da AM Porto (%), 2016 (Fonte: elaborado a partir de – INE, 

Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017) 

Valor Médio dos Alojamentos 

Na Tabela 4.44 apresentam-se os valores médios de avaliação bancária dos alojamentos por m2, 

segundo o tipo de construção e a tipologia, relativos a 2016. Neste indicador apresentam-se também 

os valores médios para os concelhos limítrofes de Vila Nova de Gaia, para efeitos comparativos. 

Em Vila Nova de Gaia, a média global da avaliação é de 1 018 €/m2, um pouco abaixo da média da 

AM Porto (1 031 €/m2), apresentando o 5º valor médio mais elevado na sub-região. Em Vila Nova de 

Gaia o valor médio de avaliação dos apartamentos é de 982 €/m2 e das moradias cifra-se em 1 124 

€/m2.  
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UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

MÉDIA GLOBAL – UNIDADE € / M2 

TOTAL 

APARTAMENTOS MORADIAS 

TOTAL 

DOS QUAIS 

TOTAL 

DOS QUAIS 

T2 T3 T2 T3 

Continente 1 073 1 117 1 106 1 051 995 968 1 008 

Norte 948 959 939 918 933 917 936 

A. M. Porto 1 031 1 023 971 996 1 048 1 026 1 058 

Espinho 1 058 1 089 1 137 1 024 1 018 1 065 ... 

Gondomar 887 849 834 852 969 1 001 965 

Porto 1 426 1 413 1 317 1 356 1 473 1 468 1 501 

Santa Maria da Feira 835 795 790 800 887 860 908 

Vila Nova de Gaia 1 018 982 946 1 015 1 124 1 129 1 092 

…. – Valor confidencial 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017. 

Tabela 4.44 – Valores médios de avaliação bancária dos alojamentos, segundo o tipo de construção e a 

tipologia, regiões, concelho de Vila Nova de Gaia e concelhos limítrofes, 2016 

Turismo 

Na Tabela 4.45 apresenta-se um conjunto de indicadores referentes à atividade turística nas regiões 

e concelho de Vila Nova de Gaia, referentes a 2016. O setor do turismo é importante nas unidades 

administrativas em estudo, quer em termos de equipamentos hoteleiros e respetiva ocupação, quer 

em termos de turistas passantes que visitam o vasto património natural e construído da AM Porto, 

destacando-se os concelhos ribeirinhos fronteiros do Porto e Vila Nova de Gaia, unidos por diversas 

pontes que permitem diferentes modalidades de travessia do rio Douro. 
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UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

ESTABELECIMENTOS 

CAPACIDADE 

DE 

ALOJAMENTO 

HÓSPEDES DORMIDAS 

PROVEITOS 

DE 

APOSENTO 

CAPACIDADE 

DE 

ALOJAMENTO 

POR 1 000 

HABITANTES 

N.º N.º (MILHARES) 
MILHARES 

DE EUROS 
N.º 

Norte 1 141 58 247 4 358,4 7 989,9 302 530 16,2 

AM Porto 315 27 882 2 770,9 5 210,9 205 448 16,2 

Espinho 7 963 43,6 118,5 3 933 32,5 

Porto 179 16 025 1 638,1 3 300,0 139 124 74,8 

Vila Nova de 

Gaia 
24 3 031 350,4 592,5 23 822 10,1 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017. 

Tabela 4.45 – Indicadores de turismo, regiões e concelhos de Espinho, Porto e Vila Nova de Gaia, 2016 

 

4.12.8 Rede Viária, Transportes, Mobilidade e Sinistralidade 

Rede Viária 

A área em estudo encontra-se servida por uma rede viária bastante ramificada, permitindo a ligação 

entre as duas margens do rio Douro, 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, com tempos de espera significativos nas horas de ponta. 

De acordo com o Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000), o concelho de Vila Nova de Gaia é 

atravessado e servido pelo Itinerário Principal IP1/A1, que faz a travessia poente do rio Douro pela 

Ponte da Arrábida, pela A20, que faz a travessia nascente do Douro pela Ponte do Freixo, pela A44 

que estabelece a ligação entre o IP1/ A1 e a A20, no setor norte do concelho, e pela A29, que 

estabelece, igualmente, a ligação entre aquelas vias principais, no setor sul do concelho. Estas vias 

da Rede Fundamental são complementadas por uma rede densa de vias da rede complementar, 

formada por itinerários complementares e estradas nacionais, que fazem as ligações dentro do 

concelho. Na Figura 4.62 apresenta-se um extrato do mapa do Plano Rodoviário Nacional, centrado 

na área em estudo.  
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Figura 4.62 – Enquadramento viário da área em estudo, a partir de um extrato do mapa da Rede Rodoviária, de 

25/01/2018 (Infraestruturas de Portugal)  

Transportes 

Na Tabela 4.46 apresentam-se indicadores de transporte por região e município, referentes a 2016. 

No município de Vila Nova de Gaia foram vendidos e registados cerca de 26 veículos novos por 1 000 

habitantes em 2016, com um valor acima da média da Sub-região AM Porto (23,6). 

O índice de gravidade dos acidentes de viação com vítimas no concelho ficou abaixo da média da 

sub-região, respetivamente 0,64 e 0,98, salientando-se que Espinho se destacou pelo valor mais 

elevado (4,71). 

A proporção de acidentes de viação com vítimas nas autoestradas foi de 11,07% na AM Porto e de 

15,31% em Vila Nova de Gaia, o 4º valor mais elevado no conjunto dos 17 concelhos da sub-região. 
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UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS NOVOS 

VENDIDOS E 

REGISTADOS POR 

1 000 HABITANTES 

ÍNDICE DE 

GRAVIDADE DOS 

ACIDENTES DE 

VIAÇÃO COM 

VÍTIMAS 

PROPORÇÃO DE 

ACIDENTES DE 

VIAÇÃO COM 

VÍTIMAS NAS 

AUTOESTRADAS 

ACIDENTES 

DE VIAÇÃO 

COM 

VÍTIMAS 

VÍTIMAS 

N.º % N.º 

Continente 22,55 1,74 6,03 32 299 41 668 

Norte 19,85 1,23 7,37 11 469 14 910 

A. M. Porto 23,60 0,98 11,07 5 428 6 888 

Vila Nova de Gaia 26,01 0,64 15,31 784 1 018 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017. 

Tabela 4.46 – Indicadores de transportes e de sinistralidade, regiões e Concelho de Vila Nova de Gaia, 2016 

Na Tabela 4.47 apresenta-se um conjunto de indicadores referentes ao pessoal, ao serviço e 

elementos de exploração do metropolitano do Porto, referentes a 2016. O Metro do Porto tinha 

1 363 pessoas ao serviço e transportou 58 027 milhares de passageiros, em 2016.  

PESSOAL AO SERVIÇO TRANSPORTE 

CATEGORIA N.º INDICADORES DE EXPLORAÇÃO N.º 

Administrativo 26 Passageiros transportados (milhares) 58 027 

Operadores de Condução 207 Passageiros/as-quilómetro transportadas/os (milhares) 296 076 

Operadores Comerciais 20 Lugares-quilómetro oferecidos (milhares) 1 594 742 

Operadores de Manutenção 7 Distância média do transporte (km) 5 

Reguladores de Posto de 

Comando e Controlo 
21 Produtividade económica (Pkm/Vel.km) 43 

Técnico superior 87 Consumo de energia elétrica (milhares de kWh) 49 752 

Outro pessoal 43 Receita proveniente do transporte (milhares de euros) 42 034 

Total 1 363 Investimentos efetuados (milhares de euros) 779 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017. 

Tabela 4.47 – Indicadores do Metro do Porto, pessoal ao serviço e transporte, 2016 

Em 2016, a extensão total da rede do Metro do Porto era de 66 659 m, repartidos por 6 linhas, cuja 

distância entre estações terminais se apresenta na Figura 4.63. 
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Figura 4.63 – Metro do Porto, distância (m) entre estações terminais, por linha, 2016 (Fonte: INE, Anuário 

Estatístico da Região Norte 2016, Edição de 2017) 

A área em estudo é servida por transportes coletivos rodoviários, públicos (STCP) e privados (MGC) e 

pelo Metro do Porto. A rede de transportes públicos rodoviários faz uma cobertura parcial do 

concelho, sendo complementada com outras formas de mobilidade, tais como o transporte 

individual e empresas privadas de transporte rodoviário coletivo que operam, em grande medida, 

nas respetivas freguesias e nas ligações verticais à cidade do Porto. 

A rede atual do Metro do Porto comporta 6 linhas, com uma extensão total de 67 km (à superfície 

59 km e em túnel 8 km) e 81 estações (67 de superfície e 14 subterrâneas).  

A rede do Metro do Porto que serve o concelho de Vila Nova de Gaia restringe-se à Linha D – 

Amarela, entre a estação Hospital de São João e Santo Ovídio, atravessando o Douro na Ponte Luís I, 

seguindo pela Av. da República. Este modo de transporte apenas serve uma parte das freguesias de 

Vila Nova de Gaia (Santa Marinha) e de Mafamude. A sua utilização é, em parte, penalizada pela 

falta de estacionamento nas imediações das 6 estações existentes em Vila Nova de Gaia.  

A Linha Amarela, no concelho de Vila Nova de Gaia, segue ao longo da Av. da República, com as 

seguintes estações, de norte para sul: Jardim do Morro, General Torres, Câmara de Gaia, João de 

Deus, D. João II e Santo Ovídio. Neste troço da Linha Amarela, o seu traçado é à superfície, tal 

como as 6 estações. 

Na Figura 4.64 apresenta-se o diagrama completo da rede do Metro do Porto, com um detalhe da 

Linha Amarela, cuja expansão é objeto do presente estudo. 
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Figura 4.64 – Diagrama da rede do Metro do Porto e detalhe da Linha D - Amarela (Fonte: elaborado a partir de 

Metro do Porto, https://www.metrodoporto.pt/) 

Com base na informação disponível no portal do Metro do Porto (19 de abril de 2018), no horário de 

inverno as primeiras e últimas partidas são, respetivamente às 06:00 e 01:03, das estações terminais 

– Santo Ovídio e Hospital São João. Os tempos de espera variam consoante se trate de dias úteis, 

sábados ou domingos e feriados e ao longo do horário normal de funcionamento, estando 

compreendidos entre 6 minutos e 15 minutos.  

Ao nível do transporte público rodoviário coletivo, a área em estudo, nas freguesias de Mafamude, 

Oliveira do Douro, Vilar de Andorinho e Vilar do Paraíso, entre a Rotunda de Santo Ovídio e Vila 

D’Este (Piscina Municipal), é servida pelas linhas 905 – Bolhão – Monte da Virgem e 907 Boavista – 

Vila D’Este. 

No horário normal, a linha 905 funciona entre as 05:35 e as 00:30, entre a Av. dos Aliados e o Monte 

da Virgem e no sentido inverso entre as 06:00 e as 00:00. Este horário normal aplica-se a todos os 

dias da semana, incluindo feriados. Na Figura 4.65 apresenta-se o respetivo percurso. 

https://www.metrodoporto.pt/
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Figura 4.65 – STCP, diagrama da Linha 905 – Bolhão – Monte da Virgem (Fonte: STCP, Sociedade de Transportes 

Colectivos do Porto, SA, http://www.stcp.pt/pt/viajar/linhas/) 

 

No horário normal, a linha 907 funciona entre as 06:20 e as 20:45 entre Bom Sucesso e Vila D’Este 

continuando a linha a funcionar até às 00:45 desde Gaia Shoping até Vila D’Este. No sentido inverso, 

a linha funciona desde as 06:00 até às 20:38 entre Vila D’Este e Bom Sucesso, continuando o serviço 

até às 00:25 entre Vila D’Este e Gaia Shoping. Este horário normal sofre pequenas alterações aos 

sábados e aos domingos e feriados, na ordem dos 10 a 15 minutos. Na Figura 4.66 apresenta-se o 

respetivo percurso. 

http://www.stcp.pt/pt/viajar/linhas/
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Figura 4.66 – STCP, diagrama da Linha 907 – Boavista – Vila D’Este (Fonte: STCP, Sociedade de Transportes 

Colectivos do Porto, SA, http://www.stcp.pt/pt/viajar/linhas/) 

O Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho é servido pelas linhas 905 e 907, com paragens ao 

longo da R. Conceição Fernandes, frontal e ao longo dos vários núcleos que integram esta unidade 

hospitalar. Em Vila D’Este, a zona de equipamentos (piscina, pavilhão municipal, etc.) é servida 

pela Linha 907. 

Para além destes dois módulos, a população recorre ao transporte pessoal ou a empresas privadas 

que operam nas suas freguesias, com predominância das ligações ao Porto. Na área em estudo 

também opera a empresa de transportes coletivos rodoviários MGC Transportes (http://www.mgc-

transportes.pt/), nascida em 2008, cujo diagrama de rede se apresenta na Figura 4.67. 

 

http://www.stcp.pt/pt/viajar/linhas/
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Figura 4.67 – MGC, diagrama da rede (Fonte: MGC transportes, http://www.mgc-transportes.pt/linhas) 

Na área em estudo, correspondente às localidades servidas pela futura expansão da Linha Amarela, 

a transportadora MGC tem uma linha entre Vilar de Andorinho / Vila D’Este e o Porto, desdobrada 

em 4 percursos, dos quais 3 servem Vila D’Este, o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, ao 

longo da R. Conceição Fernandes, Santo Ovídio, e Mafamude, atravessando o Douro para o Porto. 

Tem outra linha, Crestuma – Porto, desdobrada em dois percursos, mas que não serve diretamente a 

área em estudo. 

Na Figura 4.68 apresenta-se uma composição de extratos da informação disponível no portal da 

MGC, com informação relativa aos percursos e horários da Linha de Vilar de Andorinho / Vila D’Este. 

A Linha 100 Vilar de Andorinho – Porto (via Hospital), opera entre as 06:00 e as 00:20, com tempos 

de espera da ordem dos 15 e 20 minutos, de 2ª a 6ª feira, a partir de Vilar de Andorinho. Aos 

sábados e domingos, esta linha opera entre as 06:00 e as 00:40, com tempos de espera da ordem 

dos 40 minutos, a partir de Vilar de Andorinho. 

A Linha Alheira – Cocheira / Porto, de 2ª a 6ª feira, opera entre as 06:35 e as 18:55, a partir de 

Alheira, e as 06:25 e as 20:00, a partir do Porto. Ao sábado o horário está compreendido entre as 

06:25 e 17:55, a partir de Alheira, e as 06:25 e 18:30, a partir do Porto, com tempos de espera a 

partir de 30 minutos. Ao domingo, opera entre as 07:15 e as 19:15, a partir de Alheira, com tempos 

de espera a partir de 15 minutos e que podem ir até 3 horas, e entre as 08:00 e as 20:00, a partir do 

Porto, com tempos de espera semelhantes. 

http://www.mgc-transportes.pt/linhas
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A Linha Pisão – Porto, de 2ª a 6ª, opera entre as 06:30 e as 18:10, a partir de Pisão, e entre as 09:30 

e as 19:10, a partir do Porto. Aos sábados, opera entre as 07:15 e as 14:20, a partir de Pisão, e 

entre as 12:00 e as 18:00, a partir do Porto. Ao domingo, apenas há um transporte às 14:15 a partir 

de Pisão, e às 17:40, a partir do Porto. 

 

Figura 4.68 – MGC, diagrama da rede, com linhas que servem a área em estudo e respetivos horários (Fonte: 

Elaborado a partir de MGC transportes, http://www.mgc-transportes.pt/linhas) 

Síntese do transporte coletivo rodoviário 

Verifica-se uma sobreposição do transporte coletivo rodoviário público e privado entre o local da 

prevista estação do Metro do Porto em Vila D’Este e a Estação de Santo Ovídio, servindo os 

principais equipamentos existentes ao longo do futuro traçado, em particular o Centro Hospitalar 

Gaia /Espinho, RTP Porto e Escola EB 2/3 Soares dos Reis, localizados ao longo da R. Conceição 

Fernandes.  

Mobilidade 

A mobilidade no concelho de Vila Nova de Gaia é um aspeto importante num estudo de transportes, 

pelo que se apresenta um conjunto de indicadores que traduzem a mobilidade entre concelhos da 

AM Porto, com base no inquérito à mobilidade casa-trabalho da população empregada, realizado em 

2000, e nos resultados dos Censos 2011. Ao nível do concelho de Vila Nova de Gaia, apresenta-se a 

mobilidade dentro do concelho, por freguesia, com indicação do meio de transporte mais utilizado 

nos movimentos pendulares. Adicionalmente será considerado o Plano de Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável da AM Porto (PAMUS AMP), Relatório Final março de 2016. 

Na Tabela 4.48 apresenta-se a informação relativa às interações entre concelhos da AM Porto, 

através da matriz de origem destino das viagens realizadas pelos ativos residentes na AM Porto, que 

http://www.mgc-transportes.pt/linhas
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traduz uma grande concentração dos movimentos, devido ao peso das viagens intraconcelhias que, 

no caso de Vila Nova de Gaia representam cerca de 84% dos movimentos, no ano 2000.  

Ao nível das viagens entre concelhos, o Porto é o que acolhe o maior número de movimentos, num 

total de 162,8 milhares de viagens, das quais cerca de 53% efetuadas por residentes noutros 

concelhos. Em relação a Vila Nova de Gaia, acolhe 88,7 milhares de viagens, das quais 74,6 milhares 

são movimentos internos e cerca de 34,4 milhares são movimentos para outros concelhos.  

 Fonte: INE, Mobilidade Casa-Trabalho da População Empregada Residente na Área Metropolitana do Porto 2000, Edição de 

2003. 

Tabela 4.48 – Matriz origem-destino das viagens casa trabalho por concelho, AM Porto, 2000 

Com base na Tabela 4.49, verifica-se que, em 2011, entravam no município de Vila Nova de Gaia 

27 186 pessoas para trabalhar ou estudar e saíam do município 62 050 pessoas com a mesma 

finalidade. Quanto à mobilidade por género, no município de Vila Nova de Gaia a população 

masculina representava 56,8% das entradas, enquanto a feminina representava 43,2% das entradas. 

Em relação à população que saía do município para trabalhar ou estudar, também o género 

masculino representava uma proporção superior ao feminino, ainda que a diferença fosse menor, 

respetivamente 53,9% e 46,1%.  

Segundo o PAMUS AMP, em 2011, cerca de 66% dos residentes que efetua deslocações pendulares fá-

lo no município de residência e os restantes 34% trabalham ou estudam noutro concelho. Entre 2001 

e 2011 verificou-se um aumento da preponderância das deslocações interconcelhias (tendo a 

proporção da população que efetua estas deslocações, aumentado de 30,2% em 2001 para 34,3% em 

2011).  

Nas deslocações interconcelhias, destacam-se, quantitativamente, as ligações Vila Nova de Gaia-

Porto (33 240 viagens pendulares), Gondomar-Porto (26 558 viagens pendulares), Matosinhos-Porto 

(24 170 viagens pendulares) e Maia-Porto (17 497 viagens pendulares). Os concelhos limítrofes ao 

município do Porto apresentam um maior número de relações entre si, destacando-se, ainda, a 

conectividade de Santa Maria da Feira que apresenta relações com significativa expressividade com 

Espinho, Porto, São João da Madeira e Vila Nova de Gaia. 

Verifica-se na AM Porto, em 2011, uma elevada dependência do transporte individual, 

representando cerca de 63% das opções dos residentes a efetuar deslocações pendulares. A estes 
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segue-se o modo pedonal (cerca de 16%), o autocarro (cerca de 12%) e o metropolitano (3,5%) 

(PAMUS AMP, 2016). 

MUNICÍPIO 

POPULAÇÃO QUE ENTRA NO MUNICÍPIO 

PARA TRABALHAR OU ESTUDAR 

POPULAÇÃO QUE SAI NO MUNICÍPIO PARA 

TRABALHAR OU ESTUDAR 

TOTAL H M TOTAL H M 

Nº % % Nº % % 

Espinho 6 738 49,9 50,1 7 220 57,0 43,0 

Gondomar 9 727 54,5 45,5 49 555 53,2 46,8 

Maia 37 300 63,1 36,9 40 666 52,3 47,7 

Matosinhos 34 785 56,2 43,8 43 893 53,6 46,4 

Porto 171 738 49,9 50,1 28 899 57,3 42,7 

Póvoa de Varzim 8 416 54,2 45,8 11 285 59,1 40,9 

Valongo 10 826 55,1 44,9 28 678 53,9 46,1 

Vila do Conde 11 512 60,0 40,0 17 482 58,4 41,6 

Vila Nova de Gaia 27 186 56,8 43,2 62 050 53,9 46,1 

Fonte: INE, Censos 2011 

Tabela 4.49 – População residente que trabalha ou estuda, segundo as entradas, saídas e sexo por município, 

AM Porto 2011 

Na Figura 4.69 apresenta-se a repartição modal das deslocações pendulares nas freguesias do 

concelho de Vila Nova de Gaia, verificando-se a prevalência do automóvel ligeiro, como condutor 

e/ou como passageiro, seguindo-se o autocarro, numa parte significativa das freguesias, e o modo 

pedonal que, em parte das freguesias, suplanta o modo autocarro. 
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Figura 4.69 – Repartição modal das deslocações pendulares, Grande Porto, Vila Nova de Gaia e freguesias, 2011 

(Fonte: elaborado a partir de – INE, Censos 2011) 

Na Figura 4.70 evidencia-se a repartição modal das deslocações pendulares no concelho e nas 4 

freguesias de inserção da expansão da Linha D do Metro do Porto. Se considerarmos a média para 

cada modo de transporte nas 4 freguesias em conjunto, o automóvel ligeiro representa cerca de 57% 

das deslocações, o modo pedonal cerca de 15%, o autocarro cerca de 17% e o metropolitano cerca 

de 8%. 

Olhando apenas para o modo metropolitano, verifica-se que, em 2011, este modo tinha a maior 

expressão em Mafamude (15,7%), seguindo-se Vila Nova de Gaia (Santa Marinha) (6,3%), Oliveira do 

Douro (5,9%), Vilar do Paraíso (5,0%) e Vilar de Andorinho (4,4%), ou seja, nas freguesias abrangidas 

pelo seu atual traçado e nas de maior proximidade. 
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Figura 4.70 – Repartição modal das deslocações pendulares, Vila Nova de Gaia e freguesias de inserção do 

Projeto, 2011 (Fonte: elaborado a partir de – INE, Censos 2011) 

Síntese da Mobilidade 

A mobilidade na AM Porto está muito dependente da utilização do modo rodoviário, com destaque 

para o transporte individual, com os problemas inerentes de consumo de combustíveis fósseis e 

respetivas emissões. No concelho de Vila Nova de Gaia, o automóvel é o modo de transporte mais 

utilizado numa parte muito significativa das deslocações por motivos de trabalho e/ou escola, 

seguindo-se a deslocação pedonal e o autocarro. 

Nas 4 freguesias de inserção da expansão da Linha Amarela o padrão modal de deslocações não foge 

ao padrão concelhio, com exceção do modo metropolitano que tem a expressão máxima em 

Mafamude e, também, é expressivo nas restantes 3 freguesias de inserção do projeto de expansão 

da Linha Amarela. 

4.12.8.1 Estudos de Procura da Expansão da Linha Amarela 

A Análise Custo-Benefício (ACB) da expansão do Metro do Porto Santo Ovídio / Vila D’Este e o Estudo 

de Procura (elaborados pela TIS.pt) fornecem elementos fundamentais sobre a eficiência do projeto 

e complementam os subcapítulos anteriores, relativos ao transporte e à mobilidade na área em 

estudo.  

A procura e utilização do metro competem diretamente com o transporte rodoviário, coletivo e 

individual que, como se viu, continua a ser o modo de transporte mais utilizado nos movimentos 

pendulares no concelho em estudo e restantes concelhos da AM Porto. 

O troço Santo Ovídio – Vila D’Este contempla cerca de 3,1 km em via dupla, parte dos quais em 

túnel, e prevê a construção de três estações, todas elas no concelho de Vila Nova de Gaia:  
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 Manuel Leão;  

 Hospital Santos Silva: a construir na zona do parque de estacionamento atualmente 

existente em frente ao hospital, e com acessos de nível e diretos à Rua Conceição 

Fernandes;  

 Vila d’Este.  

Para efeitos das estimativas da procura, os estudos da TIS assumem que a nova linha em estudo 

entra em circulação em 1/1/2022, pelo que esse ano corresponderá também ao primeiro ano 

completo de exploração. 

A procura potencial desta nova linha do Metro do Porto em estudo será captada:  

 aos atuais utilizadores de Transporte Individual; e  

 aos atuais utilizadores de Transporte Público, na medida em que o metro é um modo de 

transporte mais atrativo e que, graças ao sítio próprio integral, consegue maiores 

velocidades comerciais praticadas e boas frequências de serviço (TIS 3038-V3, p.15).  

Adicionalmente, os estudos consideram ainda o efeito associado à indução de viagens por via da 

abertura das novas estações da linha em estudo, ligado às alterações na acessibilidade da área de 

influência das novas estações que integram a extensão em estudo.  

Em resultado das análises efetuadas, a procura potencial captada pela extensão da Linha Amarela 

de Santo Ovídio a Vila D’Este cifra-se em aproximadamente 13 350 passageiros diários, dos quais 

30,7% (cerca de 4 100) correspondem a atuais utilizadores do transporte individual e 65,7% (cerca 

de 8 770 viagens) correspondem a atuais clientes do transporte coletivo. A indução de viagens tem 

um peso mais baixo, representando 3,6% da procura diária estimada. 

A procura que se muda do transporte individual é a que efetua os maiores percursos médios dentro 

da rede do Metro do Porto (5,15 km); segue-se a procura captada entre os atuais utilizadores do 

transporte público, os quais se estimam realizarão, em média, 4,67 km na rede do Metro do Porto; 

por fim, a procura induzida terá um percurso médio estimado de 3,7 km. Em média, a procura 

estimada para a nova extensão da Linha Amarela a Vila d’Este terá um percurso médio na rede do 

Metro do Porto de aproximadamente 4,79 km. 

4.12.8.2 Aspetos Socioeconómicos Locais 

Com vista à identificação dos aspetos sociais e económicos na área de inserção dos traçados em 

estudo foi realizado trabalho de campo nas faixas correspondentes à inserção das 3 alternativas de 

traçado em estudo. A caracterização demográfica e funcional da área de implantação permite a 

subsequente avaliação de impactes para cada uma das 3 alternativas em estudo. Para tal recorreu-

se à análise da população residente por subsecções estatísticas (Censos 2011) nas faixas de inserção 

das alternativas. 

Nas figuras seguintes apresenta-se o traçado de cada uma das alternativas em estudo sobreposto à 

BGRI 2011 (Censos 2011), com a indicação da população residente em cada polígono da BGRI. Esta 

informação é complementada com uma tabela síntese para os 3 traçados, com um conjunto de 

informação relativa a população, famílias e habitação, referentes a 2011 (Tabela 4.50).  
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TRAÇADOS 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE (PR) 

POPULAÇÃO 

PRESENTE (PP) 
PP/PR FAMÍLIAS 

DIMENSÃO MÉDIAS 

DAS FAMÍLIAS 

EDIFÍCIOS 

(EDIF) 

ALOJAMENTOS 

(ALOJ) 
ALOJ/EDIF 

N.º N.º % N.º N.º N.º N.º N.º 

Alternativa 1 6371 7634 119,8 2434 2,62 586 2935 5,01 

Alternativa 2 5936 7206 121,4 2240 2,65 532 2690 5,06 

Alternativa 3 6205 7427 119,7 2344 2,65 579 2830 4,89 

Fonte: Elaborado a partir de INE, BGRI 2011, Censos 2011 

Tabela 4.50 – População, famílias e habitação, por traçado em estudo, BGRI 2011 
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A alternativa 1, em termos de localização relativa, desenvolve-se entre as duas restantes 

alternativas, abrange 26 subsecções estatísticas (BGRI 2011), com uma população residente de 6 371 

habitantes e 2 935 alojamentos, com uma relação de 5,01 alojamentos por edifício (Figura 4.71). À 

semelhança do que se observa para as restantes alternativas em estudo, a relação população 

presente / população residente é de 119,8%, o que reflete a existência de um número significativo 

de atividades sociais e económicas na área em estudo e movimentos pendulares de não residentes 

por motivos de trabalho e/ou estudo. 

 

Figura 4.71 – Alternativa 1 da Expansão da Linha Amarela, sobre BGRI 2011 (Fonte: elaborado a partir de – 

CAOP2017, DGT; INE, Censos 2011) 

A alternativa 2, em termos de localização relativa, desenvolve-se a sul das duas restantes 

alternativas, abrange 25 subsecções estatísticas (BGRI 2011), com uma população residente de 5 936 

habitantes e 2 690 alojamentos, com uma relação de 5,06 alojamentos por edifício (Figura 4.72). A 

relação população presente / população residente é de 121,4%, a mais elevada nas três alternativas 

em estudo. 
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Figura 4.72 – Alternativa 2 da Expansão da Linha Amarela, sobre BGRI 2011 (Fonte: elaborado a partir de – 

CAOP2017, DGT; INE, Censos 2011) 

A alternativa 3, em termos de localização relativa, desenvolve-se a norte das duas restantes 

alternativas, abrange 26 subsecções estatísticas (BGRI 2011), com uma população residente de 6 205 

habitantes e 2 830 alojamentos, com uma relação de 4,89 alojamentos por edifício, a mais baixa na 

área em estudo (Figura 4.73). A relação população presente / população residente é de 119,7%, a 

mais reduzida nas três alternativas em estudo. 
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Figura 4.73 – Alternativa 3 da Expansão da Linha Amarela, sobre BGRI 2011 (Fonte: elaborado a partir de – 

CAOP2017, DGT; INE, Censos 2011) 

No decorrer do trabalho de campo procedeu-se ao levantamento dos principais equipamentos 

localizados na faixa da ordem dos 250 m adjacente ao eixo das alternativas em estudo. Na Tabela 

4.51 identificam-se os equipamentos/infraestruturas inventariadas e na Figura 4.74 a sua 

localização. A caracterização detalhada do uso do solo é apresentada no capítulo 4.4.   

 

 

 

 



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este - Relatório Técnico 

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 354 de 619 

 

ID DESIGNAÇÃO CLASSE DE EQUIPAMENTO 
DISTÂNCIA ÀS ALTERNATIVAS (ALT) E 

PARQUE DE MATERIAL (PM) (m) 
FREGUESIA 

1 Igreja Paroquial de Santo Ovídio Religioso/Culto 60 Alt1; ALT2; ALT3 
União das Freguesias de Mafamude e 

Vilar do Paraíso 

2 
Junta da União das Freguesias de 

Mafamude e Vilar do Paraíso 
Administração Local/Regional 130 Alt1; ALT2; ALT3 

União das Freguesias de Mafamude e 

Vilar do Paraíso 

3 Campos de ténis Desportivo/Recreativo/Cultural 25 ALT1; 50 ALT2; 20 ALT3 
União das Freguesias de Mafamude e 

Vilar do Paraíso 

4 Corgas Club /campos de ténis Desportivo/Recreativo/Cultural Sob ALT1; 35 ALT2; Sob ALT3 
União das Freguesias de Mafamude e 

Vilar do Paraíso 

5 Fonte dos Arrependidos Religioso/Culto 45 ALT1; 120 ALT2; 60 ALT3 
União das Freguesias de Mafamude e 

Vilar do Paraíso 

6 Creche Santa Isabel / Lar Santa Isabel Ensino 200 AlT1; 260 ALT2; 115 ALT3 
União das Freguesias de Mafamude e 

Vilar do Paraíso 

7 
Associação Portuguesa para o Autismo: 

Delegação Norte 
Social 20 ALT1; adjacente ALT2; 60 ALT3 

União das Freguesias de Mafamude e 

Vilar do Paraíso 

8 
Escola EB 2/3 Soares dos Reis – Pavilhão 

Desportivo 
Ensino Sobre ALT1, ALT2, ALT3 

União das Freguesias de Mafamude e 

Vilar do Paraíso 

9 
RTP Porto / Torre Emissora de Vila Nova 

de Gaia  
Retransmissor 170 ALT1; 140 ALT2; 210 ALT3 

União das Freguesias de Mafamude e 

Vilar do Paraíso 
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ID DESIGNAÇÃO CLASSE DE EQUIPAMENTO 
DISTÂNCIA ÀS ALTERNATIVAS (ALT) E 

PARQUE DE MATERIAL (PM) (m) 
FREGUESIA 

10 Jardim de Infância Pimpas Ensino 100 ALT1, ALT2, ALT3 Oliveira do Douro 

11 Residência geriátrica Casa da Aneva Social 150 ALT1, ALT2, ALT3 Oliveira do Douro 

12 Centro Hospitalar Gaia / Espinho Saúde 30 estação ALT1, ALT2, ALT3 
União das Freguesias de Mafamude e 

Vilar do Paraíso / Vilar de Andorinho 

13 
Estacionamento exterior do Centro 

Hospitalar Gaia / Espinho 
Estacionamento Sob ALT1, ALT2, ALT3 Oliveira do Douro 

14 
Observatório Astronómico do Monte da 

Virgem 
Ensino 200 ALT1, ALT2, ALT3 Oliveira do Douro 

15 
Parque de Merendas do Monte da 

Virgem 
Desportivo/Recreativo/Cultural 350 ALT1, ALT2, ALT3 Oliveira do Douro 

16 Igreja N.ª Sr.ª do Monte da Virgem Religioso/Culto 500 ALT1, ALT2, ALT3 Oliveira do Douro 

17 Associação de Moradores de Vila D’Este Social / recreativa 350 ALT1, ALT2, ALT3 Vilar de Andorinho 

18 Igreja da Sagrada Família, Vila D’Este Religioso/Culto 150 ALT1, ALT2, ALT3 Vilar de Andorinho 

19 Reservatório de Água EE/RA/PT 50 PM Vilar de Andorinho 

20 Armi Clihotel Turismo/Hotelaria 300 PM Vilar de Andorinho 

21 Cemitério de Vilar de Andorinho  Religioso/Culto 450 PM Vilar de Andorinho 
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ID DESIGNAÇÃO CLASSE DE EQUIPAMENTO 
DISTÂNCIA ÀS ALTERNATIVAS (ALT) E 

PARQUE DE MATERIAL (PM) (m) 
FREGUESIA 

22 Jardim Infantil o Filhote Ensino 
125 ALT1, ALT2, ALT3 / Estação Vila 

D’Este 
Vilar de Andorinho 

23 
Centro Social e Paroquial de Vilar de 

Andorinho 
Social / recreativa 

30 ALT1, ALT2, ALT3 / Estação Vila 

D’Este 
Vilar de Andorinho 

24 Escolhe Vilar – E6G Social / recreativa 
80 ALT1, ALT2, ALT3 / Estação Vila 

D’Este 
Vilar de Andorinho 

25 

COJ – Centro de Ocupação Juvenil da 

Associação dos Proprietários da 

Urbanização Vila D’Este 

Social / recreativa 
100 ALT1, ALT2, ALT3 / Estação Vila 

D’Este 
Vilar de Andorinho 

26 Campo de jogos Desportivo/Recreativo/Cultural 
80 ALT1, ALT2, ALT3 / Estação Vila 

D’Este 
Vilar de Andorinho 

27 
Pavilhão Municipal Professor Miranda de 

Carvalho 
Desportivo/Recreativo/Cultural 

150 ALT1, ALT2, ALT3 / Estação Vila 

D’Este 
Vilar de Andorinho 

28 Piscina Municipal de Vila D’Este Desportivo/Recreativo/Cultural 
250 ALT1, ALT2, ALT3 / Estação Vila 

D’Este 
Vilar de Andorinho 

29 Centro Espírita do Infante Religioso/Culto 
120 ALT1, ALT2, ALT3 / Estação Vila 

D’Este 
Vilar de Andorinho 

30 EB1 Vila D’Este Ensino 
220 ALT1, ALT2, ALT3 / Estação Vila 

D’Este 
Vilar de Andorinho 
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ID DESIGNAÇÃO CLASSE DE EQUIPAMENTO 
DISTÂNCIA ÀS ALTERNATIVAS (ALT) E 

PARQUE DE MATERIAL (PM) (m) 
FREGUESIA 

31 Campos de ténis de Vila D’Este Desportivo/Recreativo/Cultural 50 ALT1, ALT2, ALT3 Vilar de Andorinho 

32 Escadinhas “anos 60”, Vila D’Este Desportivo/Recreativo/Cultural Adjacente ALT1, ALT2, ALT3 Vilar de Andorinho 

33 
Agrupamento Vertical de Escolas de Vila 

D’Este – Escola E.B. 2/3 de Vila D’Este 
Ensino 250 ALT1, ALT2, ALT3 Vilar de Andorinho 

34 
Associação de Condomínios da 

Urbanização Vila D’Este 
Desportivo/Recreativo/Cultural 

130 ALT1, ALT2, ALT3 / Estação Vila 

D’Este 
Vilar de Andorinho 

35 Posto de Transformação EE/RA/PT Adjacente ALT1, ALT2, ALT3 Vilar de Andorinho 

Tabela 4.51 – Equipamentos / Infraestruturas na área de estudo (faixa de 250 m adjacente aos traçados em estudo) 
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Figura 4.74 – Equipamentos / Infraestruturas na área de estudo (faixa de 250 m adjacente aos traçados em estudo), sobre imagem aérea 
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4.13 Saúde Humana 

4.13.1 Enquadramento 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1946) a saúde é definida como “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”.  

Atendendo às características particulares do Projeto em causa – a extensão de uma linha de metro - 

nomeadamente: (a) às substâncias perigosas que se prevê sejam utilizadas; (b) às alterações que se 

perspetivam venham a ocorrer ao nível do ambiente sonoro e qualidade do ar ambiente para a 

população em geral; e c) à afetação de grupos particularmente sensíveis como sejam pacientes 

hospitalizados, crianças e idosos, a avaliação dos impactes do Projeto na saúde humana é efetuada 

tendo os referidos alvos como principal objeto de análise, incidindo em termos específicos nos 

efeitos na saúde humana decorrentes do ruído induzidos pelo Projeto.  

Nesta perspetiva, é identificada a situação atual em matéria de saúde humana conforme relevante 

atendendo à situação de referência em matéria de ambiente sonoro na área do Projeto. Na mesma 

medida, são posteriormente identificadas, para a avaliação dos respetivos impactes, as potenciais 

alterações na saúde humana motivadas pelas alterações previstas nos níveis sonoros na mesma Área 

de Estudo. 

A bibliografia existente é consensual no que respeita à existência de riscos para a saúde humana 

decorrentes da exposição ao ruído. De acordo com o documento “Guidance for Evaluating Human 

Health Impacts in Environmental Assessment: Noise. Health Canada. 2017”, abaixo do limite de 

exposição que provoca danos biológicos ao ouvido, o ruído pode causar potenciais impactes na 

saúde humana, tais como perturbações do sono e/ou causar elevada incomodidade de longo prazo. 

Os potenciais impactes dependem da interferência do ruído com a atividade que um determinado 

indivíduo pretende efetuar (ex. sono, concentração ou comunicação) e da sua expectativa de paz e 

tranquilidade durante essas atividades. 

Por outro lado, é também focado, no mesmo documento, que a resposta humana ao ruído varia de 

indivíduo para indivíduo e de acordo com a situação específica. Efetivamente, a resposta ao ruído 

pode ser caracterizada através de distintas metodologias e parâmetros (endpoints), e pode ser 

influenciada por vários fatores, como sejam: (i) a forma como o ruído se movimenta da fonte para o 

recetor; (ii) a forma como é medido; e (iii) que alterações comportamentais/fisiológicas e/ou 

psicológicas induzem nos seres humanos. 

As metodologias existentes para a avaliação dos impactes do ruído na saúde humana baseiam-se em 

diferentes diretrizes e/ou normas de ruído que podem ter como referencial a perda de audição e/ou 

as perturbações do sono, entre outras, e serem baseadas em valores limite de ruído absolutos ou, 

por outro lado, na alteração relativa do ruído ambiente.  

De acordo com a OMS (WHO 1999, 2011) citada no mesmo documento canadiano, são consideradas 

associações particularmente relevantes devidas à exposição do ruído no âmbito de avaliações 

ambientais, as seguintes implicações para a saúde humana: perda de audição, perturbações do 

sono, interferência com a comunicação, reclamações de ruído e uma elevada incomodidade. 

No que respeita aos impactes na saúde humana devidos à exposição ao ruído específico dos aviões, 

rodovias ou ferrovias, existem também vários referenciais bibliográficos que descrevem as suas 
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particularidades concretas. Para a situação futura, é também de ter em linha de conta o 

referenciado na bibliografia existente relativamente aos impactes de ferrovias na saúde humana, 

em particular devidos ao ruído. Apesar de não estarem disponíveis estudos específicos dos impactes 

de linhas de metro de superfície/subterrâneas, podem fazer-se as devidas extrapolações dos 

estudos existentes relativos a ferrovias. 

4.13.2 Metodologia 

A caracterização da situação de referência ao nível da saúde humana relacionada com o ruído, i.e. a 

avaliação global do risco para a saúde humana da exposição ao ruído atual, foi efetuada tendo em 

consideração o seguinte: 

i) Os resultados da caracterização da situação de referência determinada para o Ruído e 

Vibrações no subcapítulo 4.8, atendendo em concreto ao seguinte: 

 Identificação dos recetores sensíveis que podem ser afetados pelo ruído decorrente da 

implementação do Projeto; 

 Determinação do ruído ambiente na Área de estudo. 

ii) Os indicadores da saúde humana devidos ao ruído definidos na bibliografia internacional de 

referência, pelos seus efeitos suficientemente demonstrados. 

Uma vez que o Projeto se desenvolve em área que abrange apenas 3 das 15 freguesias do concelho 

de Vila Nova de Gaia, e os dados de caracterização da situação da saúde humana local disponíveis 

no INE estão, no mínimo, ao nível do concelho, não se considerou representativo analisar este tipo 

de dados. 

4.13.3 Caracterização da Saúde Humana relacionada com o Ruído 

Conforme descrito e apresentado no subcapítulo 4.8.2.2 a área de estudo localiza-se no concelho de 

Vila Nova de Gaia, e a caracterização acústica foi efetuada de acordo com a classificação acústica 

oficial da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, tendo ainda sido identificados os vários recetores 

sensíveis na área de estudo. A grande maioria desta área está classificada como Zona Mista e os 

Recetores Sensíveis (classificados como Zona Sensível) identificados correspondem aos seguintes: 

(i) Escola Escola EB 2/3 Soares dos Reis; (ii) Escola Básica de Laborim de Cima; (iii) Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho; (iv) Escola EB 1 Vila D’Este; e (v) Escola Básica dos 2.º e 

3.º Ciclos Vila D´Este. 

Nos Recetores Sensíveis identificados localizam-se grupos vulneráveis do ponto de vista da saúde 

humana relacionada com as perturbações devidas ao ruído, pelo que estes deverão ser considerados 

como mais relevantes. 

Foi considerada como área de estudo de impactes diretos da extensão da Linha de Metro a área até 

400 metros de distância à Linha, que corresponde às zonas que, por segurança, apresentam 

probabilidade de ser afetadas, e onde podem vir a ocorrer níveis sonoros maiores ou iguais a 

55 dB(A), para Lden (Nível dia entardecer noite), ou maiores ou iguais a 45 dB(A) para Ln (Nível 

noite). Estes limites correspondem aos limites médios para o exterior definidos no documento 

“European Comission – Research for a Quieter Europe in 2020. 2007”.  
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A área de estudo em causa corresponde à área apresentada no Desenho 017045 do Volume 4 - Anexo 

Cartográfico onde se localizam as sete situações identificadas com Recetores Sensíveis (edifício 

habitacional, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana) e os oito pontos nos 

quais foram realizadas medições acústicas in situ (P1 a P7: um ponto por cada uma das 7 situações 

mais um ponto – P0 – junto à Linha Amarela em serviço, de forma a caracterizar o ruído e vibrações 

à passagem das composições do metro).  

Os oito pontos de medição e respetivos resultados de medições, em que se assinalam a negro as 

situações de incumprimento de critérios/limites, correspondem aos seguintes: 

 P0 – Ponto junto à Linha Amarela existente (distância de 10 m da linha mais próxima) – 

Ultrapassagem dos limites dos Critérios LNEC para a sensação da vibração como tal (1-

80Hz) e para o ruído estrutural (16-250 Hz). 

 P1 – Habitações (multifamiliares e unifamiliares) e serviços, até cerca de 9 pisos, na 

envolvente (este e oeste) da Av. da República (acesso à A1/IC2), e com significativa 

influência do ruído de tráfego dessa via relevante – Vibração pouco significativa. 

 P2 – Quinta do Cisne, com jardins, habitação e piscina, próxima à A1/IC2 – Vibração muito 

reduzida. 

 P3 - Maioritariamente habitações unifamiliares e Escola EB 2/3 Soares dos Reis (Zona 

Sensível) na proximidade do futuro traçado (em túnel nesta zona) e da provável localização 

do Poço de Ataque durante a fase de construção - Perturbação acústica (ruído e vibração) 

não muito elevada, dada a via imediatamente próxima (Rua do Rosário) não ser uma via 

principal. No entanto, na Escola EB 2/3 Soares dos Reis, nas proximidades da Rua Conceição 

Fernandes, na situação atual, há provável incumprimento dos requisitos legais de ruído 

ambiente de Zona Sensível. 

 P4 - Maioritariamente habitações unifamiliares na envolvente de zona prevista para 

localização de sistema de ventilação do futuro túnel - Ultrapassagem dos limites dos 

Critérios LNEC da vibração associada ao ruído estrutural (16-250 Hz). 

 P5 - Zona do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho (Zona Sensível), com 

relevante influência do ruído de tráfego da Rua Conceição Fernandes – Exposição às 

vibrações não muito significativa, mas incumprimento dos limites legais de Zona Sensível 

nos edifícios hospitalares mais próximos da Rua Conceição Fernandes, e também 

incumprimento dos limites legais de Zona Mista. 

 P6 - Habitações unifamiliares na proximidade do futuro Parque de Material, com relevante 

influência do ruído de tráfego da Rua Escultor Alves de Sousa - Ultrapassagem dos limites 

dos Critérios LNEC da vibração associada ao ruído estrutural (16-250 Hz). 

 P7 - Habitações plurifamiliares, unifamiliares, comércio e serviços, na envolvente do futuro 

traçado e da futura Estação final Vila D’Este - Reduzida exposição ao ruído/vibração por se 

tratar da zona mais interior da situação S7. Nas zonas mais próximas da Rua Heróis do 

Ultramar (mais exteriores da Situação S7) verifica-se um provável incumprimento dos 

requisitos legais de ruído ambiente de Zona Sensível. 
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Também de acordo com as conclusões apresentadas no subcapítulo 4.8.2.2 os Recetores Sensíveis 

(em Zonas Sensíveis) com maior probabilidade de afetação acústica devido ao Projeto correspondem 

à Escola EB 2/3 Soares dos Reis e ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, e a informação 

obtida leva a concluir pela provável existência, já na atualidade, de incumprimento dos limites 

legais de Zona Sensível [Lden ≤ 55 d(A) e Ln ≤ 45 dB(A)] particularmente devido à exposição ao ruído 

de tráfego da Rua Conceição Fernandes, o que implica a necessidade de um Plano Municipal de 

Redução de Ruído, conforme já descrito para o fator ambiental Ruído e Vibrações. 

O Mapa de Ruído Municipal revela uma muito significativa exposição ao ruído nas proximidades da 

A1/IC2 e da Av. da República, em oposição ao atualmente registado nas medições in situ. Em 

sentido oposto, a caracterização in situ efetuada revelou valores em P5 superiores aos que resultam 

da análise do Mapa de Ruído Municipal. Em qualquer dos casos, foram consideradas como mais 

representativas das médias anuais atuais as medições in situ efetuadas para efeitos deste estudo. 

Os locais em que atualmente já se verificam ou em que se prevê incumprimento dos limites 

acústicos legais devem ser devidamente acautelados, em particular no Plano Municipal de Redução 

de Ruído. 

4.13.4 Avaliação de Riscos para a Saúde 

Para a caracterização da situação atual ao nível da saúde humana local tomou-se em linha de conta 

os estudos e bibliografia existentes no que respeita aos efeitos do ruído na saúde humana, os quais 

caracterizam estes efeitos tendo em conta diversas fontes, como sejam as vias rodoviárias, as vias 

ferroviárias, os aviões, etc. 

Atualmente existem várias vias rodoviárias na área de estudo definida para o fator ambiental Ruído 

e Vibrações, as quais contribuem para o ruído e/ou vibrações emitido na zona. Devido à 

proximidade de algumas destas vias identificam-se, aliás, situações de incumprimento dos limites 

acústicos legais ou dos Critérios LNEC da vibração, conforme já referido. 

Os efeitos na saúde humana devidos ao ruído suficientemente demonstrados, e que são referidos na 

bibliografia25, incluem os seguintes: 

 Incomodidade; 

 Perturbações do sono; 

 Interferência com a compreensão do discurso oral; 

 Perda de audição; 

 Efeitos cardiovasculares e hipertensão; 

                                                 
25 Da bibliografia consultada, destacam-se os seguintes documentos: Guidance for Evaluating Human Health 

Impacts in Environmental Assessment: Noise. Health Canada. 2017; EEA Technical Report No 11/2010. Good 

practice guide on noise exposure and potential health effects. European Environment Agency. 2010; Gidlöf-

Gunnarsson A, Ögren M, Jerson T, Öhrström E. Railway noise annoyance and the importance of number of 

trains, ground vibration, and building situational factors. Noise Health 2012; 14:190-201; Pennig S, Schady A. 

Railway noise annoyance: Exposure-response relationships and testing a theoretical model by structural 

equation analysis. Noise Health 2014; 16:388-99; Ilona Croy, Michael G Smith, Kerstin Persson Waye, Effects of 

train noise and vibration on human heart rate during sleep: An experimental study. BMJ Open, 2013 May 
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 Dificuldades cognitivas. 

No documento da Health Canada são referenciados como indicadores de potenciais efeitos na saúde 

humana, os seguintes: reclamações de ruído; e elevada incomodidade de longa duração. No 

documento da EEA são identificados os seguintes indicadores ou parâmetros (endpoints) da saúde: a 

incomodidade, as perturbações do sono, os efeitos cardiovasculares, e as dificuldades cognitivas, 

considerando as respetivas relações dose-efeito. 

Note-se que, desde 1924, ocorreu uma evolução considerável na quantificação/objetivação/análise 

sonora, sendo que a edição de 1982/1987 da Norma ISO 1996 (Acústica: Descrição e medição do 

ruído ambiente) recomenda a caracterização de qualquer situação de exposição a ruído ambiente 

através do parâmetro Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A (LAeq).  

A simplicidade e objetividade da utilização deste parâmetro LAeq foram muito importantes para o 

desenvolvimento da acústica nos últimos 30 anos. Contudo, a efetiva complexidade e subjetividade 

da reação humana ao ruído fizeram e fazem com que se continue a procurar estabelecer formas 

mais direcionadas, específicas e elaboradas de análise. Corolário disso mesmo é a publicação de 

uma nova versão da ISO 1996 em 2003/2007 (já revista por versões de 2016 e 2017) onde se procura 

pormenorizar mais detalhadamente quais as características que contribuem para que diferentes 

ambientes sonoros com iguais valores de LAeq não despertem iguais reações na comunidade. 

Em linha com tal perspetiva estão as denominadas relações dose-efeito, para o ruído, desenvolvidas 

em 2002 (“European Commission Working Group on Dose-Effect Relations - Position paper on dose 

response relationships between transportation noise and annoyance. 2002”) e em 2004 (“European 

Commission Working Group on Health and Socio-Economic Aspects - Position paper on dose-effect 

relationships for night time noise. 2004”), e que possuem valores diferentes para os vários 

indicadores da saúde, dependendo da fonte de ruído em causa, como seja o tráfego aéreo, 

rodoviário, ferroviário, entre outras fontes. 

Na tabela seguinte sistematizam-se os efeitos do ruído na saúde e bem-estar humanos 

suficientemente demonstrados, constantes do documento “European Environment Agency – Good 

practice guide on noise exposure and potential health effects. 2010”. 

EFEITOS DIMENSÃO 
INDICADOR 

ACÚSTICO(1) 

VALOR 

LIMITE(2) 

DOMÍNIO 

TEMPORAL 

Incomodidade Psicossocial, qualidade de vida Lden 42 Crónico 

Perturbações do 

sono 

Qualidade de vida, saúde 

somática 
Ln 42 Crónico 

Aprendizagem, 

memória 
Desempenho Leq 50 Agudo, Crónico 

Hormonas do stress Indicador de stress 
Lmax 

Leq 
n.a. Agudo, Crónico 

Sono 

(polissonográfico) 

Despertar, mobilidade, 

qualidade do sono 
Lmax, interior 32 Agudo, Crónico 

Despertar Sono SELinterior
(3) 53 Agudo 
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EFEITOS DIMENSÃO 
INDICADOR 

ACÚSTICO(1) 

VALOR 

LIMITE(2) 

DOMÍNIO 

TEMPORAL 

Saúde Bem-estar, saúde clínica Lden 50 Crónico 

Hipertensão Saúde somática Lden 50 Crónico 

Doenças cardíacas Fisiologia, saúde clínica Lden 60 Crónico 

Fonte: “European Environment Agency – Good practice guide on noise exposure and potential health effects. 2010” 

(1) Lden e Ln são definidos como níveis de exposição exteriores. Lmax pode ser interior ou exterior, conforme indicado. 

(2) Nível acima do qual os efeitos começam a ocorrer ou começam a aumentar acima do valor de referência. 

(3) SEL – Nível de exposição sonora (Sound exposure level) 

Tabela 4.52 – Efeitos do ruído na saúde e bem-estar suficientemente demonstrados 

Comparam-se, em seguida, os valores de Lden ou Ln obtidos para diferentes fontes de ruído para 

alguns dos indicadores de saúde relevantes constantes de bibliografia devidamente referenciada, e 

de acordo com as respetivas fórmulas de cálculo. 

Lden RODOVIA FERROVIA 
AVIÕES 

(estimativa 

revista)
 

INDÚSTRIA 
PARQUES 

EÓLICOS 

55 dB(A) 6% 4% 27% 5% 26% 

50 dB(A) 4% 2% 18% 3% 13% 

45 dB(A) 1% 0% 12% 1% 6% 

Fonte: “European Environment Agency – Good practice guide on noise exposure and potential health effects. 2010” 

Tabela 4.53 – Percentagem de pessoas muito incomodadas devido ao ruído para diferentes fontes 

Lden RODOVIA FERROVIA AVIÕES 

(estimativa revista)
 

60 dB(A) 11% 6% 14% 

55 dB(A) 8% 4% 10% 

50 dB(A) 5% 3% 7% 

45 dB(A) 4% 2% 5% 

40 dB(A) 3% 1% 4% 

Fonte: “European Commission Working Group on Health and Socio-Economic Aspects - Position paper on dose-effect 
relationships for night time noise. 2004” 

Tabela 4.54 – Percentagem de pessoas com elevada perturbação do sono devido ao ruído noturno para 

diferentes fontes 

Lden RODOVIA FERROVIA AVIÕES 

(estimativa revista)
 

60 dB(A) 23% 13% 21% 

55 dB(A) 18% 10% 16% 
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Lden RODOVIA FERROVIA AVIÕES 

(estimativa revista)
 

50 dB(A) 13% 8% 12% 

45 dB(A) 9% 6% 9% 

40 dB(A) 7% 4% 6% 

Fonte: “European Commission Working Group on Health and Socio-Economic Aspects - Position paper on dose-effect 
relationships for night time noise. 2004” 

Tabela 4.55 – Percentagem de pessoas com perturbação do sono devido ao ruído noturno para diferentes fontes 

Pesem embora estas e outras formas específicas de distinção de análise, as vantagens de uma maior 

simplicidade continuam a prevalecer em alguns documentos e recomendações oficiais – como se 

compreende, até porque as incertezas associadas aos resultados em acústica são normalmente 

significativas – por exemplo, no seguinte documento: “World Health Organization – Night noise 

guidelines for Europe. 2009”. Neste documento são recomendados dois valores alvo para o ruído 

noturno exterior na Europa, principalmente junto à fachada das habitações – independentemente do 

tipo de fonte sonora: 

 Limite transitório (IT; Interim Target): Ln,exterior ≤ 55 dB(A). 

 Limite recomendável (NNG; Night Noise Guideline): Ln,exterior ≤ 40 dB(A). 

Considera-se ser de transcrever (tradução livre) o constante no documento “World Health 

Organization – Night noise guidelines for Europe. 2009”, relativamente ao limite NNG referido: 

“Para a prevenção primária de efeitos subclínicos adversos na saúde da população, 

relacionados com a exposição a ruído noturno, recomenda-se que a população não seja exposta 

a níveis de ruído noturnos (Ln,exterior), no exterior, superiores a 40 dB(A). O NNG (Night Noise 

Guideline; Guia de ruído noturno) corresponde ao LOAEL (lowest observed adverse effects 

level; menor nível com efeitos adversos observados) de ruído noturno [Ln,exterior = 40 dB(A)], 

pelo que pode ser considerado um valor-limite baseado em questões de saúde … para proteger 

a população, incluindo a maioria dos grupos vulneráveis, como crianças, doentes crônicos e 

idosos, dos efeitos adversos na saúde da exposição a ruído noturno”. 

De notar que os valores referidos para o exterior, assumem um valor médio de isolamento sonoro de 

fachada de 21 dB o que significa, grosso modo, a seguinte equivalência para os limites no interior da 

habitação: 

 Limite transitório (IT; Interim Target): Ln,interior ≤ 34 dB(A); 

 Limite recomendável (NNG; Night Noise Guideline): Ln,interior ≤ 19 dB(A). 

De notar ainda que de acordo com a Tabela 4.52 retirada do documento “European Environment 

Agency – Good practice guide on noise exposure and potential health effects. 2010”, o início de 

efeitos polissonográficos no sono ocorre a partir de valores de Lmax,interior, no interior, de: 

 Lmax,interior = 32 dB(A). 
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No capítulo “4.2 Reference Targets for Future Research” do documento “European Comission – 

Research for a Quieter Europe in 2020. 2007”, estão estabelecidas as seguintes metas, para o 

exterior: 

 Limite mínimo: Lden ≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A); 

 Limite médio: Lden ≤ 55 dB(A); Ln ≤ 45 dB(A); 

 Limite ótimo: Lden ≤ 50 dB(A); Ln ≤ 40 dB(A). 

Recorde-se que se considerou como área de estudo de impactes diretos da extensão da Linha de 

Metro a área até 400 metros de distância à Linha, que corresponde às zonas que, por segurança, 

apresentam probabilidade de ser afetadas, e onde podem vir a ocorrer níveis sonoros maiores ou 

iguais a 55 dB(A), para Lden (Nível dia entardecer noite), ou maiores ou iguais a 45 dB(A) para Ln 

(Nível noite). Estes limites correspondem aos limites médios para o exterior definidos no documento 

“European Comission – Research for a Quieter Europe in 2020. 2007”.  

Na ausência de informação mais detalhada que permita distinguir a exposição sonora atual da 

população na área de estudo, considerou-se, por segurança, que toda a população até 400 metros 

de distância da Linha, na situação atual, está exposta a níveis sonoros iguais ou inferiores a 55 dB(A) 

para Lden, e de 45 dB(A) para Ln. Tal posição determinará uma exposição sonora atual minimizante 

que, ao ser comparada com a exposição sonora futura devida ao Projeto, determinada de forma 

mais pormenorizada, conduzirá a um diferencial majorante seguro. 

O cálculo da População exposta às diferentes gamas de níveis sonoros (na situação atual e na 

situação futura, após a implementação do Projeto), foi efetuado através da sobreposição dos Mapas 

de Ruído (Lden e Ln; situação atual e situação futura - Alternativas 1, 2 e 3) do Projeto com a 

cartografia disponível, obtendo-se assim as diferentes áreas de edifícios, e respetivos pisos, nas 

diferentes gamas de níveis sonoros. 

Assumiu-se uma área de 100 m2 para cada alojamento, pelo que foi possível assim obter o número 

de alojamentos em cada classe de níveis sonoros. 

Uma vez que a informação do Censos 2011 possui indicação do número de alojamentos e do número 

de indivíduos residentes, foi possível calcular o valor médio do número de indivíduos residentes por 

alojamento, para a área em apreço. 

Multiplicando o número de alojamentos obtidos para cada classe de níveis sonoros, pelo número 

médio de indivíduos residentes por alojamento, foi possível obter o número de indivíduos residentes 

expostos às diferentes classes de níveis sonoros. 

Na zona do Túnel, dado o potencial de geração de ruído estrutural percetível no interior dos 

edifícios, afigurou-se adequado considerar, por segurança e para efeitos de cálculo da população 

exposta, uma exposição exterior “equivalente” a Lden = 65 dB(A) e Ln = 55 dB(A), nos edifícios por 

cima do Túnel, onde se prevê velocidades de vibração superiores aos limites dos critérios LNEC para 

o Ruído Estrutural. 

O estudo holandês “Health implication of road, railway and aircraft noise in the European Union. 

Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. D.J.M, 

Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment” apresenta os resultados 

das implicações para a saúde da exposição ao ruído rodoviário, ferroviário e dos aviões para 

33 países europeus (que incluem os 28 países da União Europeia (UE)).  
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Utilizando a metodologia descrita no referido estudo holandês, e as equações e gráficos de 

exposição-resposta apresentadas nos respetivos anexos, para os parâmetros (endpoints) da saúde 

estudados – incomodidade, perturbações do sono, perturbações na leitura de crianças em idade 

escolar, hipertensão, e doenças cardíacas e acidentes vasculares, é possível obter as %s de 

população sujeitas a cada um dos parâmetros referidos, para o ruído exterior. No caso das ferrovias 

– transporte que serve de referência para esta análise, na situação futura– não estão definidas 

relações de dose-resposta para os parâmetros “perturbações na leitura” e “hipertensão”, pelo que 

apenas se analisarão os resultados, tanto na situação atual como futura, dos restantes três 

parâmetros da saúde. 

No que respeita à situação atual, admite-se que o ruído a que a população na área de estudo está 

exposta corresponde maioritariamente a ruído de rodovias, obtendo-se os resultados apresentados 

na tabela seguinte. Para os parâmetros (endpoints) da saúde relativos à incomodidade e 

perturbações do sono, considerou-se apenas a população adulta, em particular, os indivíduos de 

idade superior a 20 anos26, enquanto que para as doenças cardíacas e acidentes vasculares se 

considerou a população total (crianças e adultos). Todos os valores considerados para a situação 

atual referem-se aos dados de população dos Censos 2011. 

A consideração dos subgrupos da população efetuada para cada um dos parâmetros (endpoints) da 

saúde teve por base os subgrupos para os quais existe suficiente informação disponível. 

Efetivamente, no caso dos parâmetros em que apenas foi considerada a população adulta, os 

estudos referidos na bibliografia basearam-se em inquéritos apenas efetuados para este subgrupo da 

população.  

Nas tabelas seguintes é apresentada a população (em número de habitantes), na área de estudo, 

que se encontra exposta ao ruído, no exterior, na situação atual e que potencialmente está sujeita 

a cada um dos parâmetros (endpoints) da saúde estudados, tendo em conta os subgrupos (adultos e 

população total) considerados anteriormente. 

POPULAÇÃO TOTAL  

Lden < 55 dB(A) 

(hab) 

POPULAÇÃO COM 

ELEVADA INCOMODIDADE 

(5%) 

(hab) 

POPULAÇÃO C/ 

INCOMODIDADE (17%) 

(hab) 

AUMENTO DO N.º DE 

ÓBITOS/ANO POR DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES 

(0,002%/ano) (hab) 

26 605 1 038 3 528 0,5 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 4.56 – População exposta a ruído, População adulta com elevada incomodidade, incomodidade, e 

População com Aumento do N.º de Óbitos/ano por doenças cardiovasculares devidos ao ruído na área de estudo 

na situação atual (habitantes) 

                                                 
26 Face aos intervalos de faixas etárias da população estabelecidos para os Censos 2011, que inclui os intervalos 15-19 anos e 

20-24 anos, houve que considerar a população adulta como a população com idade superior a 20 anos, em vez de superior a 
18 anos, a idade legal da maioridade em Portugal. 
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POPULAÇÃO TOTAL Ln < 45 

dB(A) 

(hab) 

POPULAÇÃO COM ELEVADAS 

PERTURBAÇÕES DO SONO (4%) 

(hab) 

POPULAÇÃO COM PERTURBAÇÕES 

DO SONO (10%) (hab) 

26 605 830 1 868 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 4.57 – População exposta a ruído e População adulta com elevadas perturbações do sono e perturbações 

do sono devidas ao ruído na área de estudo na situação atual (habitantes) 

De acordo com o documento da OMS “Guidelines for community Noise, WHO, 1999”, os grupos 

vulneráveis do ponto de vista da exposição ao ruído incluem pessoas com capacidades pessoais 

diminuídas (pessoas idosas, doentes ou com depressão), pessoas que realizam tarefas cognitivas 

complexas, como aprendizagem da leitura, pessoas cegas ou com deficiências/dificuldades 

auditivas, fetos, bebés e crianças de tenra idade, e idosos em geral. Estes grupos vulneráveis podem 

ter uma menor capacidade para lidar com os impactes da exposição ao ruído e estarem, assim, sob 

um risco acrescido de efeitos negativos. 

No que respeita aos recetores sensíveis presentes na área de estudo, os locais específicos onde já, 

no presente, se verificam ultrapassagens dos limites acústicos legais e/ou um provável 

incumprimento dos requisitos legais de ruído ambiente de Zona Sensível correspondem a escolas, 

unidades hospitalares e habitações (P3, P5 e P7, respetivamente). Atendendo aos Recetores 

Sensíveis em causa e aos três parâmetros da saúde analisados – incomodidade, perturbações do sono 

e aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares – apenas nas escolas não é relevante o 

parâmetro perturbações do sono. Note-se ainda que, no que respeita ao cumprimento dos limites 

acústicos legais dependerá, no entanto, do isolamento sonoro das fachadas dos respetivos edifícios, 

serem ou não ultrapassados os valores recomendados de níveis sonoros no interior dos mesmos. 

4.14 Alterações Climáticas 

4.14.1 Introdução 

Na Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, as alterações climáticas 

definem-se como sendo resultantes de ações humanas diretas ou indiretas e a variabilidade 

climática como sendo resultante apenas de processos naturais (Projeto SIAM II, 2006). Já de acordo 

com o IPCC (IPCC, 2001a), uma alteração climática consiste numa variação estatisticamente 

significativa da média e/ou da variabilidade das variáveis que definem o clima e que persistem 

durante um período longo, tipicamente da ordem de décadas ou maior, sem identificar 

especificamente a causa daquela alteração. Desta forma, e de acordo com esta definição, uma 

alteração climática poderá ter causas naturais, antropogénicas ou resultar de ambas. 

O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) 

destaca a enorme probabilidade das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) serem a causa do 

aquecimento observado no século XX, indicando que a manutenção dos níveis atuais de emissão de 
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GEE provocará um aumento de temperatura do sistema climático e tornará mais provável a 

existência de impactes irreversíveis para as populações e ecossistemas. 

Os principais GEE presentes na atmosfera são o vapor de água, cuja concentração é muito variável, 

o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), o ozono (O3), os 

clorofluorcarbonetos (CFC), os hidroclorofluorcarbonetos (HCFC) e ainda outros de menor 

importância. 

O aumento da concentração de CO2 atmosférico resulta predominantemente da queima de 

combustíveis fósseis – carvão, petróleo e gás natural – e, em menor grau, da desflorestação e outras 

alterações no uso do solo. Em média, cerca de 75% das emissões antropogénicas de CO2 nos últimos 

20 anos resultaram da combustão de combustíveis fósseis (Projeto SIAM II, 2006). 

No início do século XXI os combustíveis fósseis totalizavam cerca de 80% das fontes primárias de 

energia mundial e, de acordo com o último relatório da Agência Internacional de Energia (IEA, 

2004), as emissões globais de CO2 para a atmosfera vão aumentar 60% até 2030 se não existirem 

mudanças significativas nas políticas energéticas. 

Na Europa o aumento projetado da temperatura até 2100 (sem medidas efetivas de redução de GEE) 

é de 2,0 ºC a 6,3 ºC (EEA, 2004).  

Os impactes de recentes eventos extremos, tais como ondas de calor, secas, cheias e fogos 

florestais, demonstram já a significativa vulnerabilidade e exposição à variabilidade climática de 

alguns ecossistemas e de muitos sistemas humanos. Na Europa, estes eventos extremos têm já 

impactes significativos sobre múltiplos setores económicos, assim como efeitos adversos sobre a 

sociedade e a saúde. 

Perante isto, torna-se necessário formular respostas adequadas, ao nível da mitigação e da 

adaptação. 

A mitigação consiste em combater as causas das alterações climáticas antropogénicas e traduz-se 

em ações que visam estabilizar a concentração atmosférica de GEE por meio da limitação das 

emissões atuais e futuras e do desenvolvimento de sumidouros potenciais desses gases. 

A adaptação é um processo de resposta em que se procura minimizar os efeitos negativos e 

potenciar os efeitos positivos dos impactes atuais e futuros das alterações climáticas nos diversos 

sistemas naturais e sociais. 

Apenas as reduções globais de emissões programadas a longo prazo – pelo menos num horizonte de 

50 anos – na ordem dos 50% em relação aos valores atuais, permitirão limitar o aumento da 

temperatura média global.  

Este desafio político, subscrito por Portugal e pela União Europeia (UE), é um desafio a longo prazo, 

tendo a UE tomado para si o objetivo ambicioso de redução das suas emissões internas entre 80-95% 

em 2050, comparados com os níveis de 1990. 

Desta forma, e para o horizonte de 2020, a UE estabeleceu como objetivos comunitário uma 

redução de, pelo menos, 20% das emissões de GEE, em relação a 1990, e para o horizonte 2030 uma 

meta de redução de 40%, em relação a 1990. 
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4.14.2 Panorama Nacional para as Alterações Climáticas 

Portugal conta já com uma Estratégia para as Alterações Climáticas, tendo os primeiros estudos de 

base para o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) sido elaborados em 2001. O 

PNAC foi aprovado em 2004, posteriormente revisto em 2006 e 2008, e em 2010 Portugal adotou 

uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), e inovou no 

estabelecimento do Fundo Português do Carbono (FPC). 

Com este quadro de políticas, Portugal assegurou com sucesso o cumprimento dos objetivos 

nacionais em matéria de alterações climáticas no âmbito do Protoloco de Quioto, essencialmente 

através da redução de emissões de GEE em todos os setores da economia, tendo limitado o aumento 

das suas emissões em 2012 a cerca de 13% em relação a 1990, e do contributo do sequestro de 

carbono nas atividades de uso do solo, alterações do uso do solo e florestas (LULUCF). 

As linhas gerais para os instrumentos da política climática pós-2012 foram lançadas pela Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 93/2010, de 26 de novembro, que determinou a elaboração do Roteiro 

Nacional de Baixo Carbono (RNBC) e o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC). 

Estando em curso o segundo período de cumprimento do Protocolo de Quioto (2013-2020), face aos 

objetivos e orientações de política comunitária estabelecidos a nível internacional e comunitário 

num horizonte 2020, 2030 e 2050, e visando estabelecer bases que impulsionem a transição para um 

modelo de desenvolvimento capaz de conciliar o indispensável crescimento económico com um 

menor consumo de recursos naturais, com a qualidade de vida das populações e com a inclusão 

social e territorial, foi estabelecido o Compromisso para o Crescimento Verde (CCV), aprovado 

pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de abril, que estabeleceu como objetivo 

reduções de emissão de GEE em 2020 entre -18 a -23% face a 2005, e em 2030 de -30 a -40% face a 

2005. 

No quadro de uma estratégia de crescimento verde para Portugal, foi definido o Quadro Estratégico 

para a Política Climática (QEPiC), que estabelece a visão e os objetivos da política climática 

nacional no horizonte 2030, reforçando a aposta no desenvolvimento de uma economia competitiva, 

resiliente e de baixo carbono. 

O QEPiC assume ainda o desafio de identificar opções de política para dar cumprimento aos 

objetivos do CCV, contemplando ainda o novo PNAC 2020/2030, em termos de mitigação de 

emissões de GEE, e a segunda fase da ENAAC 2020 para a componente de adaptação. 

Neste contexto, foi também criado o Sistema Nacional de Políticas e Medidas (SPeM, instrumento 

de suporte ao debate, à conceção e à avaliação das medidas custo-eficazes a implementar pelos 

setores, e o Sistema Nacional de Inventário de Emissão por Fontes e Remoção por Sumidouros de 

Poluentes Atmosféricos (SNIERPA), que garante a elaboração do inventário nacional de emissões, 

sendo componentes fundamentais do QEPiC. 

O sistema de monitorização e reporte da ENAAC completa o conjunto de instrumentos de 

acompanhamento da implementação da política nacional, constituindo-se em conjunto com o SPeM 

e o SNIERPA o referencial nacional de Monitorização, Reporte e Verificação (MRV). 

As linhas de orientação do FPC são revistas assumindo uma vertente de apoio ao desenvolvimento e 

execução da política climática nas suas diversas vertentes, possibilitando igualmente maximizar a 

utilização do Quadro de Referência Estratégico Comunitário (Portugal 2020), no período 2014-2020. 
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Foi ainda criada a Comissão Interministerial do Ar e das Alterações Climáticas (CIAAC), para o 

acompanhamento da política climática e das políticas setoriais com impacte nos objetivos nacionais 

em matéria de ar e das alterações climáticas, atendendo às sinergias entre estes temas. 

Com a aprovação do QEPiC e com o pacote legislativo associado, Portugal passa a dispor de um 

quadro integrado de instrumentos de política climática renovado reforçando a sua capacidade de 

resposta aos desafios das alterações climáticas. 

O projeto agora em análise vai ao encontro dos objetivos estabelecidos no âmbito dos instrumentos 

de políticas climáticas mencionados acima, essencialmente no que às medidas de mitigação diz 

respeito. 

Desta forma, os planos e programas cujos objetivos poderão estar em linha com o presente projeto, 

relacionados essencialmente com os objetivos de mitigação, são detalhados em seguida com maior 

pormenor. 

4.14.2.1 Compromisso para o Crescimento Verde 

O Compromisso para o Crescimento Verde (CCV), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 28/2015, de 30 de abril, assume a ambição posicional de Portugal como uma das principais 

referências mundiais do crescimento verde. Para esse efeito, estabelece 14 objetivos quantificados 

e um conjunto de metas de curto, médio e longo-prazo, enquadradas nas três dimensões da visão 

preconizada: “estimular setores de atividades verdes”, “promover a eficiência dos recursos” e 

“contribuir para a sustentabilidade”. Destes objetivos, destaca-se o que mais se relaciona com o 

projeto em análise: 

“e) OBJ9 – Aumentar a utilização de transportes públicos para 12 528 milhões de pkm27 em 2020 e 

para 15 296 milhões de pkm em 2030;”. 

O CCV estabelece ainda um conjunto de 111 iniciativas, que visam contribuir para o 

desenvolvimento sustentável nos diversos setores. 

No setor dos transportes verificou-se que o mesmo representa em Portugal 36% do consumo de 

energia final, sendo o transporte rodoviário responsável pela quase totalidade (95% do consumo do 

setor dos transportes). Os transportes terrestres representam 73% do consumo total de petróleo 

para fins energéticos, verificando-se assim uma forte dependência energética do setor. 

Este setor foi ainda responsável, em 2012, por cerca de 41% do total nacional das emissões de 

óxidos de azoto (NOx) e, na ordem dos 6% para as emissões de partículas (PM10 e PM2,5). No que 

respeita a emissões de GEE, o setor dos transportes foi responsável por cerca de 25% do total 

nacional de emissões. 

Verifica-se assim, a importância e a necessidade de encontrar uma alternativa à utilização 

automóvel, sendo cada vez mais relevante a transferência modal para o transporte coletivo e para 

um melhor funcionamento das redes de transporte coletivo. 

Nesse sentido, o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PET3+) considera como 

prioridade assegurar a mobilidade e a acessibilidade a pessoas e bens, de forma eficiente e 

adequada às necessidades, promovendo a coesão social. 

                                                 
27 pmk – passageiros por km 
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Para o setor da Mobilidade e Transportes foram identificadas dez iniciativas, entre as quais se 

destaca pela sua relevância para o presente projeto a seguinte: 

“MTR 1 – Criar condições para a transferência do transporte individual para o coletivo, em especial 

nas áreas metropolitanas (ex: melhorando o transporte coletivo e implementando medidas 

dissuasoras de utilização do automóvel individual;” 

A reforma da fiscalidade verde, aprovada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, é também 

identificada como um dos catalisadores do CCV visando um ajustamento do sistema fiscal a uma 

economia mais competitiva, inovadora, inclusiva, tendencialmente de baixo carbono, mais eficiente 

do ponto de vista energético e dos recursos e mais verde. 

Salienta-se neste contexto em particular: 

“c) Melhorias de incentivo aos transportes públicos e à promoção do car-sharing e do bike-sharing.” 

As alterações introduzidas pela Reforma da Fiscalidade Verde em particular as dirigidas aos setores 

dos transportes e energia aplicam-se de forma transversal aos diversos setores de atividade 

contribuindo para a implementação das medidas previstas no PNAC. 

4.14.2.2 Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030) 

O PNAC 2020/2030, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, 

constitui parte da resposta aos desígnios de uma política climática ambiciosa assumida no quadro de 

uma estratégia de desenvolvimento assente no crescimento verde e corporiza o QEPiC de que o 

PNAC é uma peça fundamental. Estes instrumentos foram desenvolvidos em articulação com o CCV. 

Após um rápido crescimento das emissões de GEE verificado durante a década de 90 do século 

passado, Portugal atingiu o seu pico de emissões nacionais em 2005, altura a partir da qual estas 

registaram um decréscimo significativo e sustentado, consolidando desde então uma trajetória de 

descarbonização da economia nacional. De facto, verificou-se em 2005 um aumento de emissões de 

cerca de 44% comparado com os níveis de 1990. Em 2012, no entanto, o aumento de emissões face a 

1990 foi de apenas cerca de 13% (o que representa um decréscimo de -22 % face a 2005), traduzindo 

o processo de descarbonização referido. 

Na figura seguinte apresentam-se as trajetórias de emissões verificadas e também as metas 

nacionais não-CELE decorrentes do pacote energia-clima 2020 e o intervalo de valores estimados 

para a meta não-CELE para 2030, atendendo às metas de redução definidas pela UE. 
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Fonte: Apresentação da Política Climática 2020/2030, APA 

Figura 4.75 – Trajetórias setoriais de emissões CCV 

O PNAC estabeleceu um conjunto de medidas setoriais e elenca um conjunto de opções de políticas 

e medidas que podem contribuir para alcançar uma meta de -18% a -23%, em 2020, e de -30% a -40% 

em 2030, relativamente a 2005. 

Os setores abrangidos pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE)28 são regulados a nível 

europeu pelo que as políticas e medidas preconizadas no PNAC focam-se principalmente nos setores 

não abrangidos pelo CELE. 

Para atingir os objetivos e metas estabelecidos no PNAC, foram definidas políticas e medidas que se 

encontram organizadas segundo eixos setoriais e eixos transversais, sendo que nos eixos setoriais 

estão contempladas as seguintes iniciativas: 

a) Transportes e Mobilidade; 

b) Edifícios de serviços e residenciais; 

c) Indústria; 

d) Resíduos e águas residuais; 

e) Agricultura; 

                                                 

28 Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março, que transpõe a Diretiva n.º 2009/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 23 de abril, que estabelece as regras base do regime de distribuição gratuita de licenças de emissão para os setores CELE – 

redução de 43% das emissões de GEE até 2030, face a 2005. 
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f) Uso do solo, alteração do uso do solo e florestas. 

Nos eixos transversais são consideradas medidas que se enquadram nas seguintes áreas: 

a) Investigação, desenvolvimento e inovação (I&D); 

b) Conhecimento, Informação e Sensibilização; 

c) Fiscalidade Verde. 

Tendo em vista uma organização das medidas mais vocacionada para a sua implementação foram 

ainda consideradas duas áreas de intervenção integrada em que também podem ser inseridas 

algumas das medidas setoriais: 

a) Administração Pública;  

b) Cidades Sustentáveis. 

A figura seguinte apresenta as metas setoriais nacionais não-CELE decorrentes do pacote de energia-

Clima 2020 e o intervalo de valores estimados para a meta não-CELE para 2030, atendendo às metas 

de redução estabelecidas. 

 

Fonte: Apresentação da Política Climática 2020/2030, APA 

Figura 4.76 – Trajetórias setoriais de emissões não-CELE 

Ao nível do setor dos transportes e mobilidade, refere-se que o Livro Branco dos Transportes (2011) 

preconiza uma redução de 60% das emissões neste setor, destacando-se a defesa de um novo 

paradigma de mobilidade urbana com a transição para uma mobilidade baseada em modos suaves, 
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nos transportes públicos e em veículos limpos, em detrimento de uma mobilidade baseada no uso de 

veículos individuais. É neste contexto que é estabelecida uma meta de redução de 50% dos veículos 

convencionais nas cidades até 2030. 

As pressões exercidas pelo setor dos transportes no ambiente continuam a ser significativas 

verificando-se a necessidade de encontrar alternativas ao uso do automóvel, sendo cada vez mais 

relevante a promoção da transferência modal para o transporte coletivo e um melhor 

funcionamento das redes de transporte público. 

Foi assim estabelecido para o período até 2030 um conjunto de opções para políticas e medidas as 

quais, no caso dos transportes, se encontram estruturadas em torno dos seguintes vetores 

estratégicos de atuação e áreas transversais:  

a) Gestão da mobilidade — transporte de média e longa distância;  

b) Gestão da mobilidade — transporte urbano e suburbano;  

c) Tecnologia;  

d) Comportamentos.  

As opções de políticas e medidas identificadas estão em linha com as iniciativas para os transportes 

elencadas no CCV. 

Refere-se assim que o presente projeto vai de encontro à medida “T1.2.2. promoção do uso do 

transporte público visando um aumento de 2% ao ano dos pkm transportados: Expansão e 

modernização de redes e serviços de transportes de média e grande capacidade - rede de 

elétrico/metro ligeiro; Ações de promoção do transporte público (melhoria da cobertura 

territorial/densidade da rede; frequências, qualidade do serviço, integração tarifária, condições de 

intermodalidade, tendo em vista atingir um aumento do peso da utilização dos transportes públicos 

na repartição modal);”estabelecida com o objetivo de promover a mobilidade sustentável criando 

condições para a alteração de paradigma na mobilidade urbana. 

Relativamente à área de intervenção Cidades Sustentáveis são agregadas as políticas e medidas de 

áreas setoriais, em particular transportes, residencial e serviços e resíduos, que assumem maior 

expressão nas cidades. 

Pretende-se estimular as cidades para uma abordagem integrada das diferentes dimensões pelo que 

são igualmente contempladas abordagens estratégicas ao desafio da mitigação das alterações 

climáticas através da promoção de estratégias e Planos de Baixo Carbono ao nível local. 

Sendo que a este nível de referir a mesma medida T1.2.2 referenciada acima, pretendendo dar 

resposta ao objetivo de colocar as cidades na linha da frente da mobilidade sustentável criando 

condições para a alteração de paradigma na mobilidade urbana. 

O PNAC identifica assim os objetivos de política climática, que alinhados com o potencial custo-

eficácia de redução de emissões, assegura a manutenção do país numa trajetória de baixo carbono. 

As estratégias locais são entendidas como a matriz para a intervenção a nível local e na qual o 

presente projeto se pode inscrever, assim como a avaliação dos seus impactes em termos de 

alterações climáticas. Por esta razão, as estratégias locais de adaptação são já enquadradas no 

subcapítulo dos Impactes relativos às Alterações Climáticas a nível local e onde se inclui o projeto 

em avaliação.  
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4.14.3 Estratégias Locais ao Nível das Alterações Climáticas 

4.14.3.1 Agenda 21 Local – Vila Nova de Gaia 

A nível local do concelho de Vila Nova de Gaia, onde se desenvolve o projeto em estudo, foi 

implementada a Agenda 21 Local com a finalidade de elaborar propostas de ações orientadas para a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

No âmbito deste documento, foram definidas uma série de Linhas Estratégicas e Medidas de Ação, 

essenciais para que o município caminhe no sentido do desenvolvimento sustentável. 

A “Linha 1 – Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural” define como Prioridade 

Estratégica 1.1 – Combate às Alterações Climáticas. 

Dentro desta Prioridade entra a Ação 1.1.6 – Expansão da rede do metro em Vila Nova de Gaia, em 

que o projeto em análise se enquadra totalmente. 

Esta ação tem como objetivo o cumprimento das metas nacionais de redução de GEE, através do 

alargamento da atual rede de metro, contribuindo assim para a diminuição do uso do automóvel, 

que detém primazia na distribuição modal no Município, com 42% do total das viagens, diminuindo 

desta forma a emissão de poluentes gasosos e de partículas para a atmosfera. 

Esta ação é definida como de prioridade elevada e com um período de execução médio.   

4.14.3.2 Relatório de Sustentabilidade da Metro do Porto 

Introdução 

É elaborado todos os anos pela Metro do Porto um relatório de sustentabilidade, onde é feito um 

balanço quanto aos impactes gerados pelo sistema em toda a Área Metropolitana do Porto. 

Este relatório não se cinge apenas ao desempenho económico-financeiro, mas dá também prioridade 

às preocupações de cariz ambiental e social, procurando sempre contribuir para uma progressiva 

melhoria da qualidade urbana. 

Consultando o último Relatório de Sustentabilidade disponível, referente ao ano 2016, verifica-se 

que o mesmo já faz referência aos novos investimentos previstos para o ano de 2017, 

nomeadamente a extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio até Vila d’Este (projeto em 

estudo), servindo assim o importante polo habitacional que é Vila d’Este no concelho de Vila Nova 

de Gaia. 

Ainda relativamente à responsabilidade ambiental merecem relevo no relatório elaborado, os 

constantes esforços no sentido de reduzir direta e indiretamente, a emissão de poluentes com 

efeitos nocivos para o meio ambiente, como a contínua redução nas emissões de CO2 e do 

contributo para uma cada vez mais expressiva redução do número de veículos automóveis em 

circulação na Área Metropolitana. 

Neste relatório é referido que o ano de 2016 foi o ano com o mais elevado valor de validações e de 

pkm (passageiros/km) desde a abertura do Sistema de Metro – 58,0 milhões e 296,1 milhões, 

respetivamente. 
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O aumento de procura traduziu-se numa diminuição dos consumos de água e de energia, 

respetivamente em 25% e 1% face ao ano de 2015, assim como numa poupança de 62,2 mil 

toneladas de CO2e. 

Tal como já referido na análise de enquadramento efetuada no subcapítulo da Situação de 

Referência, uma das medidas estabelecidas no PNAC 2020/2030 para o setor dos transportes, por 

forma a contribuir para a redução das emissões em 2020/2030, face a 2005, em -14%/26%, para este 

setor, é a medida “T1.2.2 – Promoção do uso do transporte público visando um aumento de 2% 

ao ano dos pkm transportados – Expansão e modernização de redes e serviços de transportes de 

média e grande capacidade: rede de elétrico / metro ligeiro; corredores de transporte em sítios 

próprios; serviços diretos.”. 

A Metro do Porto registou, no ano de 2016, um novo recorde anual de pkm, com um total de 296,1 

milhões, valor este superior em 0,6% ao registado em 2015, verificando-se desta forma que esta 

entidade contribui ativamente para a persecução desta meta. 

Emissões Metro 

As emissões resultantes da prestação do serviço de transporte são inteiramente indiretas, na medida 

em que resultam totalmente do consumo de energia elétrica. 

Anualmente é publicado pela Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) o Inventario Nacional de 

Emissões Atmosférica (INERPA), o qual contém o valor das emissões resultantes do consumo de 

energia elétrica em Portugal. Por outro lado, a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

disponibiliza informação no seu website relativamente aos consumos da referida energia. Assim, do 

confronto entre os dados do consumo e das emissões, surge o fator de emissão específico que a 

Metro utiliza desde 2009 para o cálculo das suas emissões. 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade de 2016, o fator de emissão específico da eletricidade 

fixado foi de 280 g de CO2e por kwh de energia elétrica consumida. Esse fator considera já as 

atualizações efetuadas pela APA no último inventário no que respeita ao potencial de aquecimento 

global dos gases CH4 e N2O. 

Desta forma, as emissões resultantes do consumo de energia de tração atingiram, em 2016, 10 903 t 

CO2e. O fator de emissão específico por pkm foi de 37 g CO2e, reforçando a tendência de redução já 

verificada em anos anteriores. 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade, Metro, 2016 

Figura 4.77 – Emissões do Metro, 2016 
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Acrescentando os restantes consumos de energia elétrica, o valor de emissões, em 2016, soma 13,9 

mil t CO2e. 

Considerando, agora, as emissões diretas que resultam da utilização da frota automóvel da Metro do 

Porto, chega-se a um valor de 122 t CO2e emitidas em 2016, mais 5% que no ano anterior em 

resultado de um aumento no consumo de combustível. Assume-se como pressuposto um consumo de 

7,5 litros por cada 100 km e uma emissão de CO2 de 144 gramas por km (emissão media dos veículos 

vendidos em Portugal em 2006, conforme o relatório “Reducing CO2 Emissions from New Cars: A 

Study of Major Car Manufacturers’ Progress in 2007”, da European Federation for Transport and 

Environment). O calculo integra já uma percentagem relativa as emissões WTT (Well to Tank/Fonte 

ao Depósito) e o potencial de aquecimento global do N2O e CH4. (Relatório de Sustentabilidade do 

Metro do Porto, 2016). 

Emissões evitadas a nível local em 2016 

O Relatório de Sustentabilidade da Metro, 2016, aponta um valor de 62 172 t CO2e evitadas em 

2016 (68% das quais devido a transferência do TI para o Metro e os restantes 32% em consequência 

da transferência do TC). 

Essas emissões evitadas correspondem a emissões evitadas localmente, uma vez que as emissões 

associadas a produção de energia elétrica não ocorrem na Área Metropolitana. 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade, Metro, 2016 

Figura 4.78 – Emissões evitadas localmente 

Para o cálculo das poupanças nas emissões de GEE, a Metro do Porto assumiu a estrutura de 

transferência de outros meios de transporte para o Metro constante do estudo: “Avaliação do 

Impacto Global da 1. Fase do Projeto do Metro do Porto”: 

• 23,6% dos clientes do Metro foram captados ao transporte individual (TI); 

• 65,4% foram captados ao transporte coletivo (TC) (inclui deslocações de comboio e 

autocarro); 

• 11% foram captados ao transporte não motorizado (TNM) (inclui deslocações a pé e de 

bicicleta, por exemplo). 
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Para 2016, a Metro do Porto assumiu uma taxa de crescimento do número de clientes (passageiros) 

idêntica a taxa de crescimento do número de pkm (0,6%). Desta forma, os 296,1 milhões pkm do 

Metro de 2016 foram repartidos da seguinte forma: 

• 69 873 953 pkm provenientes do TI; 

• 193 633 752 pkm provenientes do TC (que foram repartidos entre os provenientes do 

autocarro e os oriundos do comboio, tendo em conta o perfil de procura na rede e a oferta 

anteriormente oferecida pela CP nas linhas da Trofa e Póvoa, tomando-se esse cenário como 

o alternativo à situação atual); 

• 32 568 368 pkm provenientes do TNM (Transporte Não Motorizado). No transporte desses 

passageiros não eram emitidos GEE, passando, no entanto, a existir emissões em resultado 

do consumo de energia elétrica do Metro. 

Por fim, este relatório considerou também as poupanças relativas a utilização do Transporte 

Alternativo oferecido entre o ISMAI e a Trofa, que substitui a oferta de comboios que existia 

enquanto não está em operação a extensão à Trofa. Aqui foi considerada a transferência do 

comboio para o autocarro. 

Quanto aos fatores de emissão TC, o Relatório de Sustentabilidade considera a atualização feita ao 

fator de emissão do autocarro, tendo em conta os dados mais recentes do principal operador 

rodoviário da AM Porto (STCP). 

Assim, foi utilizado para efeitos de cálculo um fator de 143,75 g CO2e por pkm em 2016 (que inclui 

uma percentagem de acréscimo por via do fator WTT (Well to Tank / Fonte ao Depósito). 

No que se refere ao TC ferroviário mantêm-se as emissões da CP de 2001.  

Relativamente ao TI, é reconhecido que a atualização desse fator de emissão é bastante complexa, 

nomeadamente porque depende da caracterização da frota automóvel e do perfil de utilização das 

viaturas, dados dificilmente acessíveis. Nesse sentido, o Relatório de Sustentabilidade considerou 

como uma boa aproximação a utilização de indicadores menos sofisticados, pelo que, em 2015, 

estimou uma taxa de redução do fator de emissão TI de 4,4% (media das taxas de 

crescimento/decréscimo das emissões do transporte rodoviário de 2011 a 2014 publicados no 

INERPA). 

O fator de emissão para o TI passou a ser, então, 602,81 g CO2e por pkm em 2016. De relembrar que 

estes fatores compreendem o conjunto de emissões WTT (Well to Tank / Fonte ao Depósito) e TTW 

(Tank to Wheel / Depósito a Roda), bem como as emissões de N2O e CH4 necessárias para o cálculo 

do CO2 equivalente. 

4.14.3.3 Emissões evitadas a nível nacional em 2016 

O Relatório de Sustentabilidade da Metro, 2016, aponta ainda que as emissões evitadas a nível 

nacional ou se preferirmos, as emissões evitadas líquidas alcançam as 51 269 t CO2e em 2016, o 

que representa uma poupança de emissões de 173 g CO2e por passageiro km. 



 
  

 

EIA DO PROJETO DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D’ESTE INCLUINDO 
ESTA O PARQUE DE MATERIAL 

2018-06-29 

 

 

P-AS-PS-0000-AM-MD-LAG-003050-00 
Página 380 de 619 

 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade, Metro, 2016 

Figura 4.79 – Benefícios Ambientais (t CO2e) em 2014, 2015 e 2016 
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5 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO (ALTERNATIVA ZERO) 

5.1 Considerações Gerais 

A consideração de um “cenário” prospetivo de evolução da situação atual sem o projeto apenas 

permitirá tecer, para a maioria dos fatores ambientais, algumas considerações gerais, de carácter 

qualitativo, sobre um “comportamento tendencial” do sistema em análise, já que não é possível 

conhecer, em rigor e com o pormenor adequado à avaliação de impactes, o que se passaria no 

futuro, na ausência deste Projeto, em horizontes alargados de tempo. Assim, a caracterização da 

situação atual acaba por, na prática, constituir-se como quadro de referência concreto que permite 

sustentar a avaliação de impactes realizada e não o cenário prospetivo, como seria desejável em 

termos teóricos, mas que apenas poderá alertar para “tendências possíveis”. 

Assim, é sempre importante caracterizar minimamente a Alternativa Zero (a que resulta da 

evolução sem a implementação do Projeto) para identificar o comportamento tendencial do sistema 

em análise sem o Projeto e melhor enquadrar a avaliação de impactes realizada. Este exercício 

apenas tem interesse para perceber se a avaliação realizada poderá estar ajustada, sobre ou 

subavaliada. 

5.2 Clima  

Na ausência do projeto a evolução climática na zona abrangida tenderá a acompanhar o clima na 

região, admitindo-se que o aumento do transporte rodoviário decorrente da densificação da malha 

urbana contribuirá para o aumento das emissões de GEE, e consequentemente para contribuir, à 

escala regional, para alterações do clima, embora de modo pouco percetível pela população. 

5.3 Geologia e Geomorfologia  

Na ausência do projeto, as alterações dos terrenos relativamente ao seu comportamento geotécnico 

e geomorfológico ficar-se-ão a dever às intervenções concretas a implementar nas áreas alvo de 

futuros loteamentos com densificação da malha urbana, não se esperando contudo alterações 

significativas dado que a área abrangida pelo projeto já se encontra densamente urbanizada, quer 

na zona da encosta do Monte da Virgem quer em Vila D’Este. 

Neste contexto não se verificariam as escavações e aterros para a construção do túnel e trincheira 

da Linha e do Parque de Material, com as consequentes movimentações de terras, das quais os 

excedentes teriam como destino final a deposição em vazadouro devidamente autorizado. 

5.4 Solos e Capacidade de Uso do Solo 

Como referido anteriormente os solos intersetados pelo projeto têm maioritariamente aptidão 

florestal, que se manteria no caso de ausência do projeto. 

Na área da Quinta do Cisne, onde os solos revelam aptidão agrícola, não se verificariam quaisquer 

intervenções que afetações pontuais dos solos agrícolas na faixa atravessada pelo viaduto e nos 

locais de fundação dos pilares e serventias para a realização da obra, mantendo os solos os usos 

agrícolas atuais. 
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Na área do Parque de Material não se verificaria a ocupação dos solos florestais, mantendo os 

mesmos o suporte à exploração florestal que se verifica atualmente. 

5.5 Recursos Hídricos 

5.5.1 Recursos Hídricos Subterrâneos  

Na ausência do Projeto não se verificaria a interferência com os fluxos de água subterrânea e sub-

superficial devido à construção do túnel nem com os pontos de água que poderão ser afetados pelos 

traçados em estudo. 

Relativamente à impermeabilização dos terrenos e consequentemente a redução da área de recarga 

do sistema hidrogeológico, as afetações previsíveis correspondem essencialmente à área abrangida 

pelo Parque de Material. Na ausência do Projeto os terrenos da área de estudo manteriam as suas 

características de permeabilidade, não havendo por isso interferência com a massa de água 

subterrânea. 

5.5.2 Recursos Hídricos Superficiais  

Como referido anteriormente, o Projeto desenvolve-se numa área densamente urbanizada onde não 

existem cursos de água com expressão morfológica no terreno. 

Na Quinta do Cisne, no setor montante da bacia do Ribeiro da Madalena, a drenagem das águas da 

precipitação afluentes a esta Quinta faz-se através de tubo enterrado no alinhamento do antigo vale 

deste ribeiro, podendo ocorrer escoamento superficial da bacia própria dos terrenos da Quinta por 

ocasião de precipitação intensa. 

Na ausência do projeto o regime do escoamento superficial e da qualidade das massas de água 

intersetadas manterão as suas características atuais, não registando alterações além das inerentes à 

evolução urbana na área do Projeto e envolvente próxima.  

5.6 Ocupação do Solo e Ordenamento do Território 

A evolução mais provável para o território no que respeita a este fator, sem implementação do 

projeto em análise, é a consolidação da situação atual de acordo com o previsto em PDM, 

eventualmente com o remate do tecido construído em áreas urbanizadas ou de expansão urbana 

que não se encontram ainda preenchidas, nomeadamente pela implementação das operações de 

loteamentos em curso, com alvará; e a implementação dos eixos viários propostos. 

Não é expectável a introdução de novas tipologias de ocupação do solo, podendo, no entanto, 

ocorrer uma regressão das tipologias de carácter rural que ainda subsistem. 

5.7 Fauna, Flora, Vegetação e Habitats 

A não execução do Projeto, igualmente denominada como alternativa zero, não iria alterar de modo 

substancial, as condições ecológicas existentes, sem prejuízo do normal desenvolvimento das 

mesmas de acordo com a evolução temporal.  

De todo o modo, a elevada antropização do território, e de modo independente à execução do 

Projeto, implica que os fatores ecológicos, na forma das espécies de flora e de fauna e respetivas 
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estruturas ecológicas associadas, se encontrem sobre pressão constante. De facto, muitas das áreas 

de Descampado, Matos e Floresta de folhosas exóticas estão incluídas em áreas com alvarás de 

loteamentos em vigor, segundo informação da CMVNG/Gaiurb, razão pela qual serão alvo de 

urbanização. Deste modo, a evolução de algumas das áreas que ainda apresentam cobertura vegetal 

será no sentido da sua afetação pela futura urbanização daqueles espaços, com os impactes 

inerentes a essa tipologia de intervenção.  

No que concerne à fauna, perspetiva-se a manutenção do elevado número de espécies cosmopolitas, 

com pouco interesse de conservação e amplamente disseminadas pelo território. Por outro lado, no 

que refere à flora e vegetação, perspetiva-se a continuada proliferação de espécies exóticas 

invasoras, nomeadamente Acacia melanoxylon, A. longifolia, Tradescantia fluminensis e Cortaderia 

selloana. Dado o elevado grau de ocupação e disseminação das espécies referidas, aliado à sua 

capacidade de disseminação e resistência, perspetiva-se que a ocupação destas espécies venha a 

aumentar no futuro se não forem tomadas medidas específicas de combate. No que concerne ao 

Habitat 9330 (Florestas de Quercus suber), o mesmo iria manter-se estável, com aumento do PAP 

médio dos exemplares de sobreiro e eventual aumento do número de espécies naturais associadas, 

nomeadamente Quercus robur. Contudo, importa referir que, no caso específico do Habitat 9330, 

foram detetados alguns exemplares de Acacia melanoxylon e A. longifolia que também poderiam 

aumentar de cobertura. Em suma, sem prejuízo do Habitat 9330 cartografado, importa destacar que 

a evolução do ambiente da situação de referência implica, inevitavelmente, a manutenção de 

sequências repetitivas do ponto de vista ecológico, local e regionalmente abundantes. 

5.8 Ruído e Vibrações 

Na ausência de informação específica relativamente à existência de projetos - para além da 

Extensão da Linha Amarela – que alterem as características das fontes de ruído/vibração atuais, e 

também porque a legislação nacional e europeia de ruído ambiente é relativamente restrita, 

considera-se a caracterização efetuada, representativa da Situação Atual, como igualmente 

representativa da Situação de Referência (Situação Futura caso o projeto de Extensão da Linha 

Amarela desde Santo Ovídio a Vila D’Este não aconteça).  

Tal locução é válida sobretudo para as situações em que se verificou o cumprimento atual dos 

requisitos de ruído ambiente. 

Para as Situações em que se verificou provável incumprimento dos requisitos legais de ruído 

ambiente [Zonas Mista e Zonas Sensíveis nas proximidades da Rua Conceição Fernandes (S3 e S5) e 

da Rua Heróis do Ultramar (S7)] é provável uma regularização futura, através de Plano Municipal de 

Redução de Ruído, obrigatório ao abrigo do Artigo 8.º do DL 9/2007. 

5.9 Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa  

No cenário de não implementação da extensão da linha amarela prevê-se que haja uma ligeira 

diminuição dos níveis atuais de emissões e, consequentemente, de concentrações de poluentes e de 

GEE, em ar ambiente, uma vez que: 

1. A tendência será a diminuição dos fatores de emissão dos veículos novos, devido à 

introdução de novas tecnologias na indústria automóvel, que promovem a produção de 

motores mais eficientes; 
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2. Existirá, com toda a certeza, a renovação da frota automóvel, através da utilização do 

veículo automóvel híbrido e elétrico. 

Este comportamento também é expectável para as fontes emissoras, tendo em consideração a 

implementação das melhores técnicas disponíveis nos diversos setores industriais. 

5.10 Paisagem  

Na ausência do projeto em análise prevê-se que a paisagem envolvente ao mesmo evolua dentro dos 

parâmetros atualmente observados. 

É expectável o remate do tecido urbano nos locais onde ainda persistem espaços não construídos, 

que resultará numa consolidação da paisagem urbana e no desaparecimento dos elementos 

característicos das paisagens rurais que ainda podem ser observados neste território. 

Preconiza-se que esta seja cada vez menos uma paisagem suburbana onde se misturam os elementos 

urbanos e elementos rurais e que se desenvolva como uma paisagem claramente urbana.  

5.11 Património Arquitetónico e Arqueológico 

A reflexão sobre um “cenário” evolutivo da situação de referência atual sem projeto, 

nomeadamente ao nível do fator Património Cultural, permite apenas perspetivar um quadro de 

crescimento e revitalização do espaço urbano.  

A elaboração da Situação de Referência obtida através da pesquisa documental e posterior trabalho 

de campo permitiu caracterizar 27 ocorrências de interesse cultural, tratando-se sumariamente de 

exemplares de arquitetura civil (privada e pública) e religiosa, situadas em espaço citadino. Estas, 

em virtude de se encontrarem maioritariamente em utilização, encontram-se em bom estado de 

conservação e é expectável que assim se mantenham a curto e médio prazo.  

Sabe-se, contudo, que as grandes cidades localizadas junto ao litoral, como é o caso de Vila Nova de 

Gaia, estão sujeitas à constante pressão imobiliária para satisfazer as necessidades habitacionais 

permanentes bem como o alojamento temporário turístico. Estes dois fatores podem alterar 

significativamente, a prazo, o enquadramento atual das ocorrências caracterizadas pese, no 

entanto, o facto de a grande maioria estar inscrita na planta de condicionamento do PDM, 

traduzindo assim uma salvaguarda legal menos fácil de transpor. 

5.12 Socioeconomia 

Conforme a análise de custo-benefício e o estudo de procura salientam, o cenário base, usualmente 

designado por cenário “do-nothing”, corresponde ao cenário de não prossecução do projeto. Sendo 

que, no caso do projeto da Expansão da Linha Amarela não se vir a realizar, não se prevêem 

investimentos alternativos mais reduzidos com o objetivo de colmatar algumas das falhas de oferta 

que o novo troço pretende resolver, o cenário base seguirá o critério Business as Usual (BAU), como 

indicado pelo Guia para a ACB de Projetos de Investimento da CE (2014). 

Assim, a evolução da região na ausência do projeto está estreitamente ligada às suas atuais 

características e às perspetivas e estratégias de desenvolvimento previstas. Do ponto de vista da 

mobilidade e dos transportes coletivos, a região e a área em estudo restrita continuarão a utilizar 

predominantemente o transporte rodoviário, individual e coletivo, e gora-se uma possibilidade de 



 
  

 

EIA DO PROJETO DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D’ESTE INCLUINDO 
ESTA O PARQUE DE MATERIAL 

2018-06-29 

 

 

P-AS-PS-0000-AM-MD-LAG-003050-00 
Página 385 de 619 

 

captar viagens do segmento transporte individual, mantendo-se as atuais situações de 

congestionamento nas horas de ponta e as inerentes emissões poluentes. 

Ao não captar para o transporte público, ambientalmente mais amigável, a procura que atualmente 

utiliza o automóvel, isso traduz, na prática, a não retirada de veículos de circulação e a 

manutenção do congestionamento viário, em particular entre Santo Ovídio e o Centro Hospitalar de 

VN de Gaia/Espinho, com as inerentes externalidades ambientais negativas. 

Deste modo, na ausência de intervenção sobre a área de estudo, prevê-se a seguinte evolução do 

ponto de vista socioeconómico:  

 continuação das atuais acessibilidades nas freguesias e município em estudo, estendendo-se 

aos vizinhos municípios de Espinho e Porto, o que implica a realização de trajetos 

demorados, agravando assim as dificuldades de mobilidade de bens e pessoas a esta região 

e, em particular, no acesso ao Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho e restantes 

equipamentos coletivos localizados em Vila D’Este; 

 manutenção ou redução mais lenta das emissões poluentes, com repercussões na saúde 

humana e qualidade de vida de residentes e passantes;  

 tendência em centrar a pressão urbanística nos locais que atualmente apresentam maior 

densidade populacional, com a construção nas áreas de loteamentos previstos pela CM de 

Gaia; e  

 agravamento da pressão na rede viária, com potencial aumento do transporte coletivo 

rodoviário e transporte individual rodoviário, associados à realização dos loteamentos, com 

o potencial agravamento da saúde humana, qualidade de vida e alterações climáticas. 

Por outro lado, a não realização do projeto de expansão da Linha Amarela até Vila D’Este não 

atenderá às expetativas da população residente em Vila D’Este nem às expetativas da direção do 

Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho, que tem em curso um Plano de Reabilitação do Centro 

Hospitalar, que visa aumentar a capacidade de consultas em ambulatório e restantes valências.  

5.13 Saúde Humana 

Em linha com o descrito para o fator ambiental Ruído e Vibrações, admite-se que na ausência do 

Projeto de Extensão da Linha Amarela, a saúde humana relacionada com a exposição ao ruído, no 

futuro, permaneça inalterada, para as situações em que se verificou o cumprimento atual dos 

requisitos de ruído ambiente. 

Para as Situações em que se verificou provável incumprimento dos requisitos legais de ruído 

ambiente [Zonas Mista e Zonas Sensíveis nas proximidades da Rua Conceição Fernandes (S3 e S5) e 

da Rua Heróis do Ultramar (S7)] é provável uma regularização futura, através de Plano Municipal de 

Redução de Ruído, obrigatório ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, o que poderá 

determinar uma melhoria ao nível dos parâmetros de saúde analisados – incomodidade, 

perturbações do sono e aumento da mortalidade devida a doenças cardiovasculares decorrentes da 

exposição ao ruído. 
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6 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS  

6.1 Metodologia Geral 

A abordagem metodológica seguida consistiu na identificação, caracterização e avaliação dos 

impactes para cada um dos fatores ambientais e socioeconómicos estudados, para as fases de 

construção e exploração do Projeto, e na apresentação de quadros síntese de avaliação por 

especialidade, com a explicitação da valoração do impacte sem e com a aplicação das medidas 

minimizadoras e/ou compensatórias propostas para os impactes negativos significativos, com 

avaliação qualitativa da sua eficácia potencial.  

É de evidenciar que embora a legislação de impacte ambiental o preveja em termos de 

possibilidade, não foram avaliados os impactes da fase de desativação do Projeto. De facto, a 

possibilidade prevista na legislação faz sentido para projetos que possuem, à partida, uma fase de 

desativação que integra o próprio projeto, como são os casos dos projetos de pedreiras ou de 

aterros sanitários, com fases de recuperação paisagística e de selagem/recuperação paisagística 

previstas nos respetivos projetos para aquela fase, como requisito do seu licenciamento.  

Em projetos de infraestruturas de comunicação, como o que está em causa, não tem sentido avaliar 

os impactes de uma fase que não se conhece em termos de projeto e nem está definida em termos 

temporais e modo de intervenção. Ou seja, o Projeto de Extensão da Linha Amarela em avaliação 

não integra uma fase de desativação. Tanto mais que as técnicas de construção e de desconstrução 

e seu enquadramento ambiental evoluirão certamente ao longo do tempo, no sentido da 

implementação de requisitos sucessivamente mais exigentes, não tendo sentido a avaliação 

generalista de uma fase de desativação à luz dos atuais requisitos ambientais e técnicas disponíveis, 

incluindo as de reciclagem e de reaproveitamento dos materiais. 

No âmbito da avaliação realizada para as fases de construção e de exploração do Projeto, importa 

evidenciar que a mesma é devidamente fundamentada, assim como são devidamente explicadas e 

fundamentadas as medidas minimizadoras e/ou compensatórias propostas.  

Identificam-se, por outro lado, os necessários programas de monitorização, também com a 

estimativa da respetiva eficácia esperada. 

No processo de avaliação, os impactes identificados e analisados por cada especialidade foram 

classificados de acordo com: 

 a sua natureza (positivos ou negativos), 

 a sua significância (muito significativos, significativos ou pouco significativos), 

 a sua magnitude (elevada, média, reduzida), 

 a sua probabilidade de ocorrência ou grau de certeza (certos, prováveis ou pouco prováveis), 

 a sua duração (temporários ou permanentes), 

 o seu início ou momento em que se produz o impacte (imediato, médio prazo ou longo 

prazo), 

 a sua reversibilidade (reversíveis ou irreversíveis), 
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 a sua incidência (diretos ou indiretos), 

 a sua dimensão espacial (locais, regionais ou nacionais). 

Cada um dos especialistas envolvidos na equipa técnica interdisciplinar deste Estudo de Impacte 

Ambiental foi convidado a refletir sobre os limiares que definem as classes de impacte, segundo 

aqueles critérios, para o respetivo domínio de análise/avaliação, tendo em conta o presente projeto 

e a sua área de implantação. Este ajustamento e aferição para cada projeto e respetiva área de 

implantação são importantes, assim como a justificação e a fundamentação da avaliação realizada, 

de modo a objetivar a avaliação de impactes que tem, inerente à metodologia, um não desprezável 

fator de subjetividade em resultado de traduzir juízos de valor por parte de diversos especialistas.  

Assim, no sentido de fundamentar e objetivar a avaliação de impactes realizada pelos diferentes 

especialistas foi criada, para cada uma das especialidades/fatores, uma tabela dos “Critérios 

Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes” por fator, com a 

explicitação dos critérios de classificação dos impactes em cada domínio de análise. Estas tabelas, 

que explicitam os critérios e os limiares dos parâmetros que fazem passar de uma classe de impacte 

para outra, são apresentadas no Anexo VII.1 do Anexo VII – Avaliação de Impactes. 

Quando e se aplicável são caracterizados os potenciais impactes cumulativos ou sinérgicos. Por 

impactes cumulativos entendem-se aqueles que resultam da acumulação de efeitos menores, cuja 

expressão é assinalável a partir de um determinado limiar, ou os que resultam da acumulação de 

efeitos (impactes) similares em áreas envolventes. Por impactes sinérgicos entendem-se os que 

resultam da interação de impactes diretos ou indiretos resultando aquela interação em impactes ou 

riscos ambientais de significância maior e mais gravosa que a simples adição dos impactes 

contribuintes.  

Importa evidenciar que, para o Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila 

d’Este e tendo em conta que não existem, na envolvente, projetos similares ou com impactes 

similares, considera-se que não existem propriamente impactes cumulativos. De facto, todos os 

impactes que resultarão do projeto são exclusivamente devidos à sua implementação, não se 

prevendo a ocorrência de impactes cumulativos resultantes da existência ou previsão de outros 

projetos similares ou com impactes similares para a região em causa. 

Dos critérios expostos para a classificação dos impactes, os conceitos de magnitude e de 

significância surgem frequentemente associados na avaliação pelos especialistas, embora o 

conceito de significância seja o que maior peso tem na avaliação final do impacte, sobrepondo-se 

mesmo ao critério da magnitude, tendo até subjacente a probabilidade de ocorrência, a par da 

natureza do impacte. 

Importa assim ter presente os conceitos de magnitude e de significância em termos do seu 

significado físico:  

 A magnitude do impacte (impactes elevados, médios ou reduzidos) traduz o grau/intensidade 

da afetação potencial de determinado recurso, nomeadamente através da extensão da área 

afetada, ou seja, pela expressão espacial do impacte. 
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 A significância do impacte (impactes muito significativos, significativos ou pouco 

significativos) traduz a importância local, regional, nacional ou internacional do recurso 

afetado, e a sensibilidade/vulnerabilidade do recurso em função do tipo de ações previstas no 

projeto em avaliação. 

Embora a avaliação dos impactes ambientais numa escala semi-quantitativa, como é a escala de 

magnitude/significância (critérios de avaliação frequentemente avaliados de forma conjunta) de -5 

a +5 tenha a limitação de ser uma escala única, “solidária” com cada projeto específico em 

avaliação e seja, ainda, uma escala simples, aparentemente “linear”, a verdade é que a mesma 

constitui uma forma relativamente eficaz de avaliação por permitir que um determinado 

especialista a compreenda e utilize de forma clara para expressar o carácter e grau global das 

alterações/impactes esperados. 

A maior limitação da escala é a dificuldade em fazer refletir, na valoração, pequenas variações dos 

impactes ou de expressão muito localizada, na medida em que as mesmas não contribuem para 

alterar a classificação global do impacte a nível de determinado fator/domínio de análise. 

A avaliação/quantificação da magnitude/significância ou significância global dos impactes teve 

como base uma escala de 11 valores, entre -5 e +5 (os sinais - e +, significam, respetivamente, a 

natureza do impacte esperado, negativo ou positivo). Em termos numéricos (ou do valor absoluto), a 

significância global dos impactes tem o seguinte escalonamento: 

0 - Impacte nulo ou não aplicável  

1 - Impacte pouco significativo  

2 - Impacte significativo a significativo  

3 - Impacte significativo 

4 - Impacte significativo a muito significativo 

5 - Impacte muito significativo 

A escala referida foi aplicada em matrizes de impacte por cada fator e respetivos sub-fatores 

avaliados, depois da identificação/avaliação das correspondentes medidas minimizadoras e/ou 

compensatórias e respetiva eficácia, de modo a permitir a comparação dos impactes sem e com a 

aplicação daquelas medidas, ou seja, de modo a evidenciar a valoração dos impactes residuais, que 

são os que persistem para além da aplicação das medidas minimizadoras, e que podem ou não 

justificar a implementação de medidas compensatórias, sempre numa base de otimização da 

eficácia da alocação dos recursos. 

A opção metodológica seguida permite, assim, não perder nunca o significado físico e 

compreensivo do impacte potencialmente gerado, indo também de encontro ao modo de 

“raciocínio” integrado que os especialistas, como avaliadores, acabam por realizar. 

Toda a avaliação de impactes e de medidas minimizadoras e/ou compensatórias (incluindo a 

eficácia esperada), assim como dos programas de monitorização considerados relevantes foram 

sistematizados, de modo compreensivo, e por fator, em Tabelas Síntese por fator ambiental. 

Assim, para suporte da avaliação de impactes organizou-se ainda uma Tabela síntese dos impactes 

gerados pelas principais ações das fases de construção e de exploração do Projeto e solicitou-se a 
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cada especialista que avaliasse os impactes naquelas duas fases do projeto tendo em conta a 

importância efetiva de cada uma daquelas ações a nível do respetivo domínio de análise (fator 

avaliado). Esta Tabela, preenchida para cada fator avaliado, permitiu ainda sintetizar as principais 

medidas de minimização dos impactes aplicáveis e a sua eficácia esperada (A=elevada, B=média, 

C=reduzida). 

Não se apresentam matrizes simples de ações vs fatores ambientais, com a 

qualificação/quantificação de impactes de cada ação específica discriminada com carácter 

exaustivo, por se considerar que as referidas matrizes são, frequentemente, indutoras de uma 

sobrevalorização ou subvalorização dos diferentes tipos de impactes, consoante é maior ou menor o 

grau de discriminação das ações que caracterizam a implementação do projeto nas suas diferentes 

fases. 

Do Anexo VII.1 constam os critérios de avaliação de impactes dos diferentes fatores ambientais. 

Apenas os critérios para a avaliação dos impactes do ruído e vibrações se incluem também no corpo 

de texto principal, dado que definem limiares quantitativos para a respetiva avaliação, pelo que a 

sua inclusão é essencial à boa compreensão da avaliação realizada. 

6.2 Ações de Projeto 

A avaliação de impactes foi realizada tendo em conta não apenas as principais ações de projeto que 

são de sistematizadas nas Tabelas Síntese de impactes, mas também todas as ações que foram 

consideradas relevantes por cada especialidade no âmbito da memória descritiva de projeto 

disponibilizada à equipa do EIA para avaliação do mesmo.  

As principais ações de projeto (e que se encontram sistematizadas nas tabelas síntese de impactes) 

são as sistematizadas seguidamente.  

6.2.1 Fase de construção 

Foram consideradas as seguintes ações principais: 

 Instalação e funcionamento dos Estaleiros.  

Dada a especificidade e natureza do Projeto, nomeadamente a sua extensão linear, está 

prevista a existência de 8 estaleiros afetos à construção: Estaleiro de Montagem, Soldadura 

e Lançamento; Estaleiro de Frente junto ao Viaduto (Alternativa 1; Alternativa 2; e, 

Alternativa 3); Estaleiro das Frentes na Estação Manuel Leão; Estaleiro das Frentes no Poço 

de Ventilação e Emergência; Estaleiro das Frentes na Trincheira; Estaleiro da Interface e 

Estação Hospital Santos Silva; Estaleiro do Parque de Material de Vila d’Este; e, Estaleiro do 

Troço à Superfície e Estação de Vila d’Este. 

 Abastecimento de combustível e manutenção de veículos e maquinaria 

 Indemnizações sobre afetações de propriedades 
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 Preparação da estrutura da trincheira rodoviária de acesso à Av. da República para receber 

uma nova via de resguardo, de nível com a rasante atual do Término e com “encaixe” 

alinhado pela plataforma de embarque da Estação de Santo Ovídio29 

 Interrupção de vias, condicionamento e desvio do trânsito, desvio temporário ou 

permanente de vias (nomeadamente junto à Estação de Santo Ovídio, ramais de acesso e de 

saída da A1, R. do Rosário, R. Santa Rita, R. Clube dos Caçadores, R. São Tiago, R. Escultor 

Alves de Sousa) 

 Construção de novos acessos temporários e definitivos, restabelecimento de vias 

 Desvios de Infraestruturas diversas/serviços afetados (redes de águas, de águas residuais, 

eletricidade, telecomunicações, etc.)30 

 Desarborização e desmatação de áreas interessadas pelo Projeto (inclui parte ou a 

totalidade de áreas verdes de jardins, baldios, áreas de bosque com sobreiro, áreas com 

eucalipto, outras) - algumas áreas já alvo de planos e de projetos de urbanização 

 Decapagem da área do corredor do traçado à superfície em áreas verdes e de baldio 

(algumas já alvo de planos e projetos de urbanização) 

 Terraplenagens 

 Transporte de equipamento de grandes dimensões 

 Escavação/ estabilização da escavação a céu aberto nos “poços de ataque”, em particular 

para a Estação Manuel Leão no baldio junto à traseira da Escola Soares dos Reis e ao lado 

das instalações da Associação Portuguesa para o Autismo: Delegação Norte 

 Escavação/construção do túnel (processo construtivo em NATM-New Austrian Tunneling 

Method), com eventual uso de explosivos 

 Transporte de materiais e de terras/escombro31 

 Construção da ligação da R. Dom Manuel II sobre a Estação Manuel Leão (atualmente sem 

ligação entre os dois bairros que a rua percorre) 

 Realização de escavações a céu aberto e construção das fundações das diversas estruturas 

(pilares do viaduto, estações, etc.) 

 Realização de demolições: edifícios ou partes a demolir, parque de estacionamento à 

superfície em frente ao Centro Hospitalar de VN Gaia/Espinho, outros 

 Exploração de vazadouros autorizados e de escombreiras previamente definidas 

 Transporte de terras, de escombro, de materiais resultantes de demolições, de materiais de 

construção 

 Construção do viaduto desde a Estação de Santo Ovídio até ao emboquilhamento do túnel na 

encosta do Monte da Virgem, incluindo o emboquilhamento 

 Interrupção temporária de vias 

                                                 
29 Esta ação será avaliada com pormenor com a disponibilização do projeto respetivo, em fase de Projeto de Execução e de 

RECAPE, dado que em fase de Estudo Prévio foi dada prioridade ao estudo de alternativas de traçado da extensão da Linha 

Amarela. 

30 De notar que nenhum abastecimento será interrompido porque os desvios das redes são realizados antes das intervenções, 

de modo a garantir sempre a adequada prestação dos serviços aos utentes. 

31 A deposição de terras e escombro sobrantes será em local potencialmente a definir pela C.M. de Vila Nova de Gaia, devido 

ao respetivo volume elevado.  
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 Reperfilamento da R. Conceição Fernandes (alargamento para 2x2 vias), da rotunda de 

ligação à R. Heróis do Ultramar e Construção da Estação Hospital Santos Silva  

 Execução do espaço canal Metro segregado do trânsito rodoviário e pedonal através de 

trincheiras de acesso à estação de superfície Hospital Santos Silva e Parque de material (PM) 

de Vila d’Este 

 Construção da Estação Hospital Santos Silva à superfície e construção de novo Parque de 

Estacionamento à superfície (com maior número de lugares de estacionamento). Iluminação 

da Estação e do Parque de Estacionamento 

 Construção do Parque de Material. Respetivo equipamento, iluminação e vedação 

 Afetação parcial ou total de áreas já com planos de urbanização e de áreas de novos 

loteamentos atribuídos 

 Equipamentos coletivos de desporto e lazer afetados (junto à Estação de Santo Ovídio e ao 

Bairro de Vila d’Este) 

 Reperfilamento da R. Salgueiro Maia e construção da Estação de Vila d’Este 

 Gestão de resíduos produzidos na empreitada (conforme legislação específica aplicável) 

 Desmantelamento dos Estaleiros e recuperação das respetivas áreas 

6.2.2 Fase de exploração 

Foram consideradas as seguintes ações principais: 

 Operação da Linha Amarela do Metro até Vila d’Este 

 Parqueamento do material circulante e operações de pequena manutenção no novo PM 

 Gestão de Resíduos na fase de Exploração (conforme legislação específica aplicável). 

6.3 Clima  

6.3.1 Fase de construção 

Na fase de construção do empreendimento ferroviário não se prevêem impactes sobre o clima local, 

atendendo à reduzida área a afetar com a localização das várias componentes do Projeto e para a 

localização das edificações das estações e do Parque de Material. Contudo, verificar-se-ão 

alterações da temperatura do ar e da humidade do solo devido à remoção da vegetação sobretudo 

nos locais de construção das edificações do Parque de Material e pavimentos exteriores. 

Nestas áreas não se observará o efeito de regularização térmica oferecido pela vegetação, 

prevendo-se um ligeiro aumento da temperatura local e redução da humidade relativa, apenas 

percebido pelos trabalhadores na fase de construção nas áreas a desmatar. Trata-se de impactes 

negativos, pouco significativos, de magnitude reduzida, certos, permanentes, imediatos, 

irreversíveis, diretos e de âmbito local. 

6.3.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração, verificar-se-á um aumento moderado da temperatura do ar junto às 

edificações do Parque de Material e na envolvente próxima, assim como na área da Estação Manuel 

Leão devido à substituição das áreas verdes atuais e pelos pavimentos dos acessos e do parque de 

estacionamento automóvel na envolvente à Estação Hospital Santos Silva, resultante da reflexão da 
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energia solar nas superfícies dos edifícios e instalações de apoio. Estas afetações são circunscritas 

às áreas edificadas e pavimentos. Embora negativo, este impacte é pouco significativo, de 

magnitude reduzida, certo, permanente, imediato, irreversível, direto e de âmbito local. 

Após a construção, verificar-se-á uma divergência muito localizada do vento, podendo criar 

pequenos corredores de aceleração entre as edificações de maior porte do Parque de Material. É um 

impacte negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, certo, permanente, imediato, 

irreversível, direto e de âmbito local. 

A redução previsível do transporte rodoviário decorrente da entrada ao serviço da extensão da Linha 

Amarela contribuirá para uma redução das emissões de GEE, e consequentemente para contribuir, à 

escala loco-regional, para reduzir os efeitos das alterações climáticas, embora de modo 

impercetível pelos utentes do Metro e pela população em geral. É um impacte positivo, 

significativo, de magnitude reduzida, certo, permanente, a médio prazo, irreversível, indireto e de 

âmbito regional, com interesse nacional no âmbito da implementação das estratégias para 

mitigação das Alterações Climáticas e da descarbonização da mobilidade (ver os fatores Qualidade 

do Ar e Emissões de GEE e Alterações Climáticas). 

6.4 Geologia e Geomorfologia  

6.4.1 Introdução 

O Projeto em estudo desenvolve-se sobre rochas metassedimentares pré-Ordovícicas pertencentes 

ao Complexo xisto-grauváquico ante-ordovícico, intersetando, no início do traçado junto da estação 

de Santo Ovídio e no meio do traçado, na zona do Monte da Virgem, onde se projeta a construção da 

estação do Hospital Santos Silva, a orla de metamorfismo de contacto que resultou da intrusão dos 

“granitos do Porto”. O Parque de Material situa-se maioritariamente nos referidos granitos do Porto 

e a extremidade poente nos metassedimentos. 

No vale do ribeiro da Madalena onde a linha de água se encontra entubada ocorrem aluviões 

recentes. 

Na generalidade dos traçados ocorrem solos de cobertura resultantes da alteração das rochas 

metassedimentares e granitóides. 

Segundo o estudo geológico e geotécnico realizado no âmbito do Projeto, as condições geotécnicas 

dos terrenos são heterogéneas, com variações importantes no perfil de alteração, que diminui em 

profundidade. Nas sondagens realizadas foram identificadas rochas metassedimentares (xistos, 

micaxistos, gnaisses, migmatitos) e granitóides (granitos francos e granitóides de transição com 

estrutura gnáissica). 

Relativamente ao nível freático é também variável atendendo à topografia dos terrenos e à 

espessura do perfil de alteração das rochas intersetadas e das aluviões no vale do ribeiro da 

Madalena. 

Na área atravessada pelo viaduto de Santo Ovídio o nível de água foi detetado entre 3,5 e 8,2 m de 

profundidade, admitindo-se a presença do nível freático perto da superfície nas imediações do 

antigo leito do ribº da Madalena (Quinta do Cisne), sobretudo no período chuvoso. O nível de água 
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mais superficial detetado nas sondagens foi no trecho dos traçados à superfície, entre 2,9 m no 

extremo oeste e 3,2 m no extremo leste. 

As eventuais afluências de água às escavações poderão, à partida, ser controladas através de 

bombagens pontuais, dada a natureza pouco permeável a moderadamente permeável dos terrenos a 

escavar.  

De um modo geral as condições geológicas e geotécnicas reconhecidas até à data fazem antever que 

as escavações para os maciços de encabeçamento das estacas nas áreas de fundações indiretas dos 

pilares do Viaduto de Santo Ovídio se possam fazer com recurso a meios mecânicos convencionais do 

tipo lâmina/balde. Prevê-se que as estacas de fundação tenham comprimentos entre 14 e 28 m. 

Relativamente ao túnel mineiro, as condições geotécnicas deduzidas à data apontam para que a 

escavação se possa fazer na maioria dos casos com meios mecânicos convencionais, do tipo lâmina 

ou balde, sendo igualmente de prever o “ripper” para o desmonte de maciços de rocha branda que 

ocorrem com frequência, prevendo-se a necessidade de meios de desmonte mais pesado, como 

sejam o martelo, para locais de rocha mais dura. 

Não é expectável a necessidade do recurso a explosivos para desmonte pontual de núcleos de rocha 

muito rija e com fracturação espaçada a muito espaçada, admitindo-se que o recurso a explosivos 

possa ocorrer, estando a sua utilização condicionada à partida por se tratar de um túnel em meio 

urbano. Na área do Parque de Material, dada a ocorrência de maciço granítico, é de admitir a 

utilização de explosivos nos locais de rocha mais resistente. 

O movimento de terras aponta para um excedente de terras, dado que os aterros constituem apenas 

cerca de 10% a 13% do valor das escavações. Dada a boa qualidade dos materiais britados da 

escavação do túnel prevê-se que a totalidade dos materiais a aplicar em aterro serão provenientes 

da escavação. 

Na Tabela 6.1 apresenta-se o valor dos movimentos de terras para as três alternativas de traçado, 

sendo o balanço mais favorável para a alternativa 1, com valores da mesma ordem de grandeza que 

a alternativa 2. A alternativa 3, sendo a mais desfavorável em movimentos de terras, apresenta no 

entanto uma diferença de apenas 4 981 m3 em relação à alternativa 1. 

DESIGNAÇÃO ESCAVAÇÃO (m3) ATERRO (m3) DIFERENÇA (m3) 

Alternativa 1 

Secção Corrente 62823 5922 56901 

Túnel 99403   99403 

Estação 5024   5024 

Poço 7860   7860 

Parque Material 105558 19741 85816 

Restabelecimentos 14681 13825 855 

      Total: 255 859 

Alternativa 2 
Secção Corrente 62855 6310 56544 

Túnel 100297   100297 
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DESIGNAÇÃO ESCAVAÇÃO (m3) ATERRO (m3) DIFERENÇA (m3) 

Estação 5024   5024 

Poço 9023   9023 

Parque Material 105558 19741 85816 

Restabelecimentos 4741 4488 253 

      Total: 256 957 

Alternativa 3 

Secção Corrente 63761 5196 58565 

Túnel 100348   100348 

Estação 5024   5024 

Poço 10834   10834 

Parque Material 105558 19741 85816 

Restabelecimentos 4741 4488 253 

      Total: 260 840 

Tabela 6.1 - Resumo de movimentação de terras 

 

 

DESIGNAÇÃO 
ESCAVAÇÃO  

(m³) 
ATERRO  

(m³) 
BALANÇO 

(m³) 

MOVIMENTO 
DE TERRAS 

(m³) 

A
lt

. 
1
 Rua da Fonte dos Arrependidos 1 483 7 966 -6 484 9 449 

Rua do Rosário 8 171 1 194 6 977 9 365 

Rua de Santa Rita 286 177 109 463 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
s 

1
, 

2
 e

 3
 

Rua D. Manuel II 304 1 358 -1 054 1 661 

Rua de S. Tiago 2 708 0 2 708 2 708 

Alameda do Monte da Virgem 599 2 233 -1 634 2 832 

Rua Escultor Alves de Sousa 565 682 -118 1 247 

Acesso PM 74 214 -140 287 

Circular PM* 17 885 17 046 839 34 931 

Rua Salgueiro Maia 492 2 490 493 

 

Total Alternativa 1*: 14 681 13 825 855 28 506 

 

Total Alternativas 2 e 3*: 4 741 4 488 253 9 229 

 

* Os volumes relativos à Circular PM não estão incluídos nos volumes totais porque foram englobados nos volumes do 
Parque de Material 

Tabela 6.2 - Resumo de movimentação de terras dos restabelecimentos rodoviários 
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As escavações previstas com maior volume de terras concentram-se sobretudo na área do Parque de 

Material (105 558 m3 – igual nos três traçados), túnel mineiro (entre 99 403 na alt. 1 e 100 348 m3 

na alt. 3) e secção corrente (entre 62 823 na alt 1 e 63 761 m3 na alt 3), conforme indicado nas 

tabelas dos movimentos de terras. 

Os aterros mais expressivos ocorrem no Parque de Material (19 741 m3 - igual nos três traçados) e 

nos restabelecimentos da alternativa 1 (13 825 m3). Os aterros dos restabelecimentos das 

alternativas 2 e 3 são muito menores, estimados em 4 488 m3 para cada uma destas alternativas. 

Para a definição da geometria dos taludes de escavação e aterro foram considerados critérios 

geotécnicos, económicos e de ocupação, assim como as necessidades de manutenção e de 

integração paisagística, tendo sido adotadas geometrias que vão de V (1)/H (1) para escavações, até 

V (1)/H (1,5) para os aterros. A fixação destes valores será estabelecida no âmbito do Projeto de 

Execução. 

6.4.2 Fase de Construção 

Na fase de construção perspetiva-se que as ações de projeto que poderão ter impactes na geologia e 

geomorfologia são as seguintes: 

- Instalação de estaleiros; 

- Construção do Viaduto de Santo Ovídio; 

- Construção da Estação Manuel Leão e túnel mineiro; 

- Construção da trincheira e trecho à superfície entre o emboquilhamento do túnel e a estação 

HSS paralela à Rua Conceição Fernandes e desde esta estação até à estação de Vila D´Este; 

- Construção do Parque de Material; 

- Construção dos acessos rodoviários de restabelecimento da rede viária. 

Na área dos estaleiros, a definir com mais detalhe em fase de Projeto de Execução, os impactes na 

geologia e geomorfologia estarão confinados a áreas muito reduzidas. Dada a morfologia 

praticamente plana das áreas de intervenção dos estaleiros, não se prevêem movimentações de 

terras com significado, admitindo-se que os impactes sejam negativos ao acentuarem os processos 

erosivos na área a desmatar, pouco significativos dada a reduzida inclinação do terreno, de 

magnitude reduzida, considerando-se provável, temporário, imediato, reversível, direto e de âmbito 

local. 

A construção do Viaduto de Santo Ovídio interfere com a geologia através das escavações dos 

maciços de encabeçamento das estacas e da perfuração do meio geológico com as estacas até 

profundidades que atingem 28 m, e das áreas de serventia para estas ações. Considera-se no 

entanto que o impacte negativo é pouco significativo, de magnitude reduzida, certo, temporário 

(cessa após conclusão das obras), imediato, reversível, direto e de âmbito local. 

A construção da Estação Manuel Leão e túnel mineiro implicam o desmonte de rocha mais 

resistente em profundidade, com utilização de meios mais pesados do que a generalidade das outras 

intervenções, e eventualmente com uso muito localizado de explosivos caso seja encontrada rocha 

pouco alterada muito resistente e com maior espaçamento entre a fraturação. 
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Estas ações determinam um volume significativo de movimentos de terras, particularmente a 

escavação do túnel envolvendo entre 99 403 m3 na alt. 1 e 100 348 m3 na alt. 3. Estas interferências 

com o meio geológico não têm praticamente expressão à superfície, considerando-se porém que 

determinam um impacte negativo, pouco significativo a significativo, de magnitude reduzida, 

certo, temporário (cessa após conclusão das obras), imediato, reversível, direto e de âmbito local. 

No caso da estação Manuel Leão e respetivo poço, o volume de terras varia entre 12 884 m3 na alt. 1 

e 15 858 m3 na alt.3, considerando-se que o impacte é pouco significativo.  

A análise comparativa dos movimentos de terras globais das alternativas aponta para uma situação 

mais desfavorável do túnel da Alt. 3, com uma diferença de 945 m3 em relação à Alt. 1 e de 51 m3 

em relação à Alt. 2. Relativamente à estação e poço, a situação mais desfavorável é também da Alt. 

3, com as diferenças mais expressivas, de cerca de 2 974 m3 entre as Alt. 1 e 3, e de 1 811m3 entre 

a Alt. 1 e Alt. 2.  

A construção da trincheira e trecho à superfície, englobada nos movimentos de terras da secção 

corrente, envolve cerca de 62 823 m3 na Alt. 1, 62 855 m3 na Alt. 2 e cerca de 63 761m3 na Alt. 3, 

traduzindo-se também por alterações morfológicas à superfície. 

O impacte da construção da trincheira e trecho à superfície, por alterar as formas naturais devido 

maioritariamente às escavações, e implicar movimentos de terras importantes, é significativo, de 

magnitude reduzida, certo, permanente, imediato, irreversível, direto e de âmbito local.  

O impacte devido aos aterros destas ações é pouco expressivo envolvendo apenas entre 5 196 m3 na 

Alt. 3 e 6 310 m3 na Alt. 2. 

A análise comparativa dos movimentos de terras das escavações das alternativas aponta para uma 

situação mais desfavorável da Alt. 3, com uma diferença de 938 m3 em relação à Alt. 1 e de 906 m3 

em relação à Alt. 2. Nos aterros a análise comparativa aponta para uma situação mais desfavorável 

da Alt. 2 e mais favorável da Alt. 3, embora com uma diferença de apenas 1 114 m3. 

A construção do Parque de Material envolve um movimento de terras significativo, assim como 

uma das maiores alterações geomorfológicas do Projeto por modificar a morfologia da vertente 

onde se insere. As escavações estão estimadas em 105 558 m3 e os aterros em 19 741 m3, de que 

resulta um excedente de terras de 85 816 m3. O impacte é negativo, significativo, de magnitude 

reduzida, certo, permanente, imediato, irreversível, direto e de âmbito local. 

A construção dos acessos rodoviários de restabelecimento da rede viária implica a alteração das 

formas locais e o movimento de terras da ordem de 14 681 m3 de escavação e 13 825 m3 de aterro. 

Globalmente o impacte geomorfológico é negativo, pouco significativo a significativo, de 

magnitude reduzida, certo, permanente, imediato, irreversível, direto e de âmbito local.  

Os restabelecimentos associados à Alt. 1 são os mais importantes, envolvendo cerca de 9 940 m3 de 

escavação (68% do volume total de escavação) e 9 337 m3 de aterro (68% do volume total de aterro). 

O movimento de terras mais expressivo ocorre no restabelecimento da Rua do Rosário (8 171 m3 de 

escavação) e na Rua Fonte dos Arrependidos (7 966 m3 de aterro).  

Os restantes restabelecimentos ocorrem na Rua D. Manuel II (Estação Manuel Leão) e no trecho 

comum dos traçados, destacando-se o restabelecimento da Rua de São Tiago que envolve 2 708 m3 

de escavação e o restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem que envolve 2 233 m3 de aterro. 
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A utilização de explosivos para o desmonte do maciço rochoso, com alguma probabilidade de 

ocorrência na escavação do túnel e na área do Parque de Material, traduz-se por um impacte 

negativo por transmitir vibrações às fundações dos edifícios e outras infraestruturas no caso do 

túnel em área urbana. Este impacte é pouco significativo, de magnitude reduzida, provável, 

temporário, imediato, reversível, indireto e de âmbito local. 

Dado tratar-se de uma área urbana a utilização pontual de explosivos na escavação do túnel onde 

ocorrer rocha mais resistente será devidamente ponderada, não obstante o túnel situar-se a 

profundidades superiores a 10 m como salientado na memória descritiva do Projeto, o que garante 

uma maior segurança e menor risco relativamente a eventuais afetações de edifícios e 

infraestruturas à superfície. 

Ainda segundo a memória descritiva do Projeto, o processo construtivo do túnel em NATM encontra-

se favorecido pelo recobrimento que varia entre cerca de 10 a 25 m de espessura, pelo que não se 

prevê interferências significativas com as edificações à superfície. No trecho do túnel entre a 

Estação Manuel Leão e o Hospital Santos Silva, o recobrimento é superior a 13,5 m (1,5 vezes o 

diâmetro do túnel), que garante, em condições normais, a progressão da escavação sem 

significativo impacte na superfície, não se antevendo que possam ocorrer afetações graves nas 

edificações à superfície.   

No entanto, as escavações poderão gerar alguma instabilidade nos taludes das trincheiras e no 

próprio túnel, por descompressão do maciço. A ocorrer, esta instabilidade nas trincheiras constitui 

um impacte negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, provável, temporário, imediato, 

reversível, direto e de âmbito local. 

No caso das escavações do túnel, os eventuais assentamentos nos terrenos com consequências nas 

edificações à superfície, constitui um impacte negativo, significativo, de magnitude reduzida, 

provável, temporário, imediato, reversível, direto e de âmbito local. 

A avaliação de risco da construção do túnel aponta para interferências de proximidade para 

edifícios situados no interior dos limites da zona de influência da escavação do túnel (situação ii da 

Análise de Risco de Projeto para o Edificado), estando estes edifícios sujeitos a eventuais 

assentamentos. Estes edifícios serão sujeitos a análise de risco de danos, após aprovação da 

alternativa de traçado. 

Nos edifícios também sujeitos a interferências de proximidade pela sua localização no exterior da 

zona de influência da escavação do túnel (situação iii da Análise de Risco de Projeto para o 

Edificado), está prevista a sua observação durante os trabalhos de escavação e, previamente, 

inspecionados para verificação da existência de anomalias de comportamento estrutural. 

As interferências relacionadas com a situação i da Análise de Risco de Projeto para o Edificado estão 

relacionadas com a afetação direta das edificações com a obra do túnel, obrigando à sua demolição 

parcial ou total. 

Na análise comparativa das alternativas quanto a potenciais danos provocados por assentamentos, 

foram identificadas as seguintes quantidades de interferências (situações ii e iii): 
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ALTERNATIVA SITUAÇÃO i SITUAÇÃO ii SITUAÇÃO iii 

1 1 37 11 

2 1 31 10 

3 1 31 12 

Assim, a alternativa 1 é a que apresenta o maior número de potenciais afetações por assentamento, 

e a menos desfavorável é a alternativa 2. A alternativa 3 apresenta risco de afetação semelhante à 

alternativa 2. 

As medidas preventivas que se poderão tomar serão, essencialmente, no ajustamento do método de 

escavação do túnel através da modificação dos avanços da frente, e/ou no recurso a técnicas de 

pré-suporte, e/ou no reforço do terreno através de injeções, e/ou de pregagem sistemática da 

frente de escavação. Nesta fase não se prevê outro tipo de atuação, como por exemplo, reforço 

estrutural dos edifícios e/ou das suas fundações, devido a eventuais assentamentos provocados pela 

escavação do túnel. 

A adoção de medidas de contenção durante as ações de escavação e dos critérios de 

dimensionamento da geometria dos taludes em função dos condicionamentos geotécnicos já 

identificados (geometrias que vão de V (1)/H (1) para escavações, até V (1)/H (1,5) para os aterros)  

e a redefinir em fase de Projeto de Execução, assegura o desenvolvimento adequado da obra, 

prevendo-se que as instabilidades sejam devidamente controladas, reduzindo assim a importância 

dos potenciais impactes devido à instabilidade de taludes.  

6.4.3 Fase de exploração 

No decurso da fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes negativos significativos nos 

fatores geológico e geomorfológico, decorrentes da presença física da ferrovia, viaduto, estações e 

restabelecimentos. 

Os locais onde se verificarão mais perturbações pela presença de taludes de aterro situam-se 

essencialmente na zona dos restabelecimentos da rede viária da alternativa 1 e na zona do Parque 

de Material. Nestes locais, considera-se que o impacte negativo é pouco significativo a significativo 

(zona do Parque de Material), de magnitude reduzida, certo, permanente, imediato, irreversível, 

direto e de âmbito local. 

Nesta fase, a comparação de alternativas aponta para impactes mais expressivos da alternativa 1 

devido aos maiores volumes de movimentos de terras associados aos restabelecimentos da rede 

viária. 

6.5 Solos e Capacidade de Uso do Solo 

6.5.1 Introdução 

O conjunto de operações necessárias à construção da expansão da Linha Amarela, inclui atividades 

diversas que vão desde a realização de escavações e aterros para a regularização das plataformas 

das vias e restabelecimentos, execução de fundações para as obras de arte, execução das 
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trincheiras, até à impermeabilização da superfície, mesmo que temporária como é o caso dos 

estaleiros e faixas de serventia, transformando todas as áreas de ocupação em áreas seladas. Nestas 

áreas deixa de existir solo ou, caso persista algum material do solo subjacente aos pavimentos, este 

estará isolado da superfície considerando-se que se encontra num estado inerte e sem qualquer 

função útil de natureza ecológica (na produção de biomassa, na participação nos ciclos 

biogeoquímicos e como habitat de múltiplos organismos). 

Os solos adjacentes às áreas de intervenção (áreas de serventia) poderão também estar sujeitos a 

outros impactes das áreas envolventes embora, geralmente, com efeitos menos severos do que os 

decorrentes da referida ocupação permanente, como sejam a compactação e impermeabilização. 

As ações suscetíveis de interferir com os solos da área de estudo são: 

- Instalação de estaleiros; 

- Construção do viaduto de Santo Ovídio; 

- Construção da estação Manuel Leão; 

- Construção da trincheira entre o emboquilhamento do túnel e a estação HSS paralela à Rua 

Conceição Fernandes e desde esta estação até à estação de Vila D´Este; 

- Construção do Parque de Material.  

Como referido na situação de referência, os solos da área atravessada pela Linha têm 

maioritariamente aptidão florestal. Na Quinta do Cisne os solos apresentam aptidão agrícola, 

atestada pela utilização agrícola que aí se observa. 

Na área entre a Rua Fonte dos Arrependidos e o emboquilhamento do túnel os solos têm aptidão 

mista (florestal e agrícola). Neste setor os três traçados em trincheira, abrangem estes solos, que 

não têm utilização agrícola atualmente. 

Na restante área atravessada pelos traçados comuns das três alternativas em estudo os solos têm 

aptidão florestal (classe F). 

6.5.2 Fase de construção 

As ações de projeto com maior incidência nos solos de utilização agrícola são as fundações dos 

pilares do viaduto, maioritariamente em solos com utilização agrícola na Quinta do Cisne, conforme 

indicado seguidamente, por alternativa: 

Alt. 1 – Pilares  nº 5, 6, 7 e 8 

O pilar nº 5 (km 0+449) abrange solos da classe A com aptidão agrícola, que suportam atualmente 

culturas agrícolas. 

O pilar nº 6 (km 0+511) situa-se a cerca de 25 m a poente do edifício da vacaria, igualmente em 

solos da classe A, que suportam atualmente culturas agrícolas. 

O pilar nº 7 (km 0+573) situa-se a cerca de 30 m a SE do edifício da vacaria, também em solos da 

classe A, num entroncamento de arruamentos da Quinta do Cisne que não suportam culturas 

agrícolas. 
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O pilar nº 8 (km 0+629) situa-se a cerca de 75 m a N do edifício residencial da Quinta do Cisne, 

também em solos da classe A, mas numa área com ocupação florestal. 

Alt. 2 - Pilares  nº 5, 6, 7, 8 e 9 

O pilar nº 5 (km 0+419) abrange solos da classe A com aptidão agrícola, mas que não suportam 

atualmente culturas agrícolas dado que se localiza entre os ramos de acesso à A1. 

O pilar nº 6 (km 0+487) abrange solos da classe A com aptidão agrícola, na faixa arbórea/arbustiva 

do limite poente da Quinta do Cisne junto ao ramo nascente de acesso ao túnel de Santo Ovídio. 

O pilar nº 7 (km 0+556) abrange solos da classe A com aptidão agrícola, que suportam atualmente 

culturas agrícolas, a cerca de 100 m a NW do edifício residencial da Quinta do Cisne. 

O pilar nº 8 (km 0+623) abrange solos da classe A com aptidão agrícola, que suportam atualmente 

culturas agrícolas, a cerca de 40 m a NW do edifício residencial da Quinta do Cisne. 

O pilar nº 9 (km 0+692) abrange solos da classe A com aptidão agrícola, num arvoredo a cerca de 

20 m a NE do edifício residencial da Quinta do Cisne. 

Alt. 3 - Pilares  nº 5, 6 e 7 

O pilar nº 5 (km 0+398) abrange solos da classe A com aptidão agrícola, que suportam atualmente 

culturas agrícolas no limite NW da Quinta do Cisne.  

O pilar nº 6 (km 0+473) situa-se a cerca de 20 m a poente dos apoios agrícolas anexos ao edifício da 

vacaria, igualmente em solos da classe A onde se observam atualmente culturas agrícolas. 

O pilar nº 7 (km 0+541) situa-se em solos da classe A onde se observam atualmente culturas 

agrícolas, a cerca de 15 m a nascente do edifício da vacaria da Quinta do Cisne.  

Admite-se que as perturbações nos solos de utilização agrícola, enquanto recurso natural 

importante de suporte às atividades agrícolas, estarão relacionadas com a sua utilização agrícola no 

local dos pilares e faixas de serventia para acesso aos locais de fundação, e não à sua destruição ou 

afetação total e permanente dado que deverão ser salvaguardadas as camadas superficiais do solo. 

Assim, o impacte será negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, provável, permanente, 

imediato, reversível nas faixas de serventia utilizadas para a construção das fundações dos pilares, 

direto e de âmbito local. 

A análise comparativa das alternativas em estudo aponta para uma situação mais favorável da Alt 1 

dado que apenas dois pilares localizam-se em solos com utilização agrícola: 

- Alt 1 - os pilares 5 a 8 localizam-se em solos da classe A mas os pilares 7 e 8 não afetam solos com 

utilização agrícola.  

- Alt 2 - os pilares 6 a 9 localizam-se em solos da classe A mas o pilar 9 situa-se numa área de 

arvoredo. 

- Alt 3 - os três pilares 5 a 7 localizam-se em áreas com utilização agrícola. 

Considerando a Alternativa 1, haverá lugar ao restabelecimento da rede viária local (Rua do Rosário 

e Rua de Santa Rita) através de ligações à Rua Fonte dos Arrependidos, com a necessária ocupação 

de solos numa faixa com a extensão de cerca de 150 m. A Rua Fonte dos Arrependidos também será 
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objeto de restabelecimento através de terrenos com utilização florestal no limite nascente da 

Quinta do Cisne numa extensão de 255 m.   

Tanto os restabelecimentos devidos à Alternativa 1 como os trabalhos para construção da trincheira 

entre a Rua Fonte dos Arrependidos e o emboquilhamento do túnel nas três alternativas são 

suscetíveis de provocar impactes pouco significativos nos solos. 

Neste setor está prevista a localização do estaleiro na zona ajardinada da edificação da Rua de 

Santa Rita Nº 58, numa área de cerca de 1 100 m2. 

O estaleiro da alternativa 2 abrange cerca de 2 100 m2 em espaço ajardinado de uma moradia. 

O estaleiro da alternativa 3 está previsto para a faixa adjacente à trincheira numa área ajardinada 

de uma habitação situada na esquina da Rua do Rosário com a Rua do Clube dos Caçadores.  

Na comparação de alternativas é a alternativa 1 que implica a maior extensão de afetação de solos, 

embora com utilização florestal: 

- Alt 1 – extensão de 455 m considerando a extensão da trincheira e restabelecimentos da rede 

viária 

- Alt 2 – extensão de 65 m 

- Alt 3 – extensão de 75 m 

Na área da Estação Manuel Leão observam-se solos de utilização florestal. Este local servirá para a 

abertura do poço da estação e acesso ao túnel e na área remanescente para a instalação do 

estaleiro, continuidade da Rua D. Manuel II existente nos dois lados do espaço, numa extensão de 

130 m, e ainda para a construção de um parque de estacionamento para serviço dos utentes do 

Metro. 

Esta área tem cerca de 6 000 m2 prevendo-se a afetação total dos solos para as referidas ações de 

construção, que serão idênticas para as três alternativas de traçado. O estaleiro abrange a maior 

parte desta área (5 600 m2). 

No troço comum às três alternativas de traçado, as áreas com afetações previsíveis de solos são as 

áreas das trincheiras do lado nascente da Rua Conceição Fernandes, a área de ampliação do parque 

de estacionamento da Estação Hospital Santos Silva, a área do Parque de Material e respetivos 

ramais de acesso, e as áreas onde o traçado se desenvolve à superfície até à estação de Vila D´Este, 

assim como os restabelecimentos da rede viária previstos e os estaleiros. As extensões de solos de 

utilização florestal neste troço são as seguintes: 

- Trecho em trincheira e superfície – 980 m de extensão estando prevista a utilização de uma 

faixa de 30 m centrada no eixo do traçado; 

- Estaleiro junto ao emboquilhamento do túnel do lado norte da Rua Conceição Fernandes – 

6 700m2; 

- Ampliação do Parque de Estacionamento da Estação Hospital Santos Silva – 550 m; 

- Parque de Material – área de aproximadamente de 30 000 m2 (300m x 100m); 

- Restabelecimentos da rede viária – 1 625 m. 
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Nestas áreas os solos são de utilização florestal. 

As referidas ações afetarão os solos, impedindo o seu uso temporário no local. Nesta área ocorrerá a 

ocupação e compactação do solo. 

Estas afetações traduzem-se por um impacte negativo nos solos, porém pouco significativo, de 

magnitude reduzida, provável, permanente, imediato, reversível nas faixas de serventia utilizadas 

para a construção das trincheiras e trecho à superfície e nas áreas de estaleiro, direto e de âmbito 

local. 

O desmantelamento de todas as infraestruturas que compõem os estaleiros, incluindo os acessos 

temporários e serventias utilizadas, colocará a descoberto a área ocupada pelo estaleiro, que se 

encontrará compactada. Nessas áreas será efetuada a descompactação do terreno e colocados 

preferencialmente os solos previamente decapados, anulando praticamente o impacte provocado 

pela decapagem e/ou ocupação dos solos nesse local. 

Durante a fase de construção poder-se-á verificar a poluição dos solos em resultado de derrames 

acidentais de óleos e/ou combustíveis durante o transporte, manuseio e alimentação da maquinaria 

(na área exterior ao estaleiro). No entanto, considera-se que um eventual derrame será 

imediatamente contido de acordo com os sistemas de segurança normalmente existentes neste tipo 

de obra, não constituindo um impacte negativo significativo. A magnitude da afetação dependerá da 

área afetada e da natureza das substâncias envolvidas, admitindo-se que não atinja grandes 

proporções se detetado pouco tempo após o acidente ou incidente. Acresce ainda que uma eventual 

ocorrência terá uma incidência pontual e localizada. 

Assim, considera-se que uma eventual ocorrência determinaria um impacte negativo, pouco 

significativo, de magnitude incerta na dependência da quantidade e natureza das substâncias 

envolvidas, pouco provável, temporário, imediato, reversível, indireto e de âmbito local. 

6.5.3 Fase de exploração 

Nesta fase não se prevêem impactes pela presença dos elementos do Projeto, dado que a afetação 

dos solos ocorreu na fase de construção com a decapagem e ocupação permanente ou temporária 

dos solos. 

Os eventuais impactes negativos sobre os solos decorrerão de derrames acidentais de substâncias 

nocivas transportadas nos acessos, já que as águas residuais das operações de lavagem e de 

pequenas manutenções do material circulante no Parque de Material são descarregadas em redes 

próprias com soluções específicas de drenagem e tratamento que serão desenvolvidas em fase de 

Projeto de Execução.  

Na eventualidade de um derrame acidental, tendo em conta os sistemas de drenagem das 

plataformas dos acessos e ramos de ligação dos restabelecimentos da rede viária, não se prevê que 

uma ocorrência durante o transporte de combustíveis possa causar um impacte negativo com 

significado nos solos. 

No entanto, uma eventual contaminação acidental do solo determinaria um impacte negativo, 

embora pouco significado e de magnitude dependente da extensão da afetação e das substâncias 

envolvidas, pouco provável, temporário, imediato, reversível, indireto, sendo contudo de âmbito 

local. 
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Na área do Parque de Material, essa eventualidade não se coloca dado estarem previstas estruturas 

para retenção/separação de hidrocarbonetos na rede de drenagem, as quais serão detalhadas no 

âmbito do Projeto de Execução. 

6.6 Recursos Hídricos 

6.6.1 Recursos Hídricos Subterrâneos  

6.6.1.1 Introdução  

As principais alterações provocadas nos recursos hídricos subterrâneos da área onde será construída 

a Linha ocorrerão em consequência da impermeabilização de potenciais áreas de recarga de níveis 

com interesse hidrogeológico e eventual derrame de substâncias contaminantes e da interseção dos 

níveis freáticos.  

Outro aspeto a ter em conta corresponde à interferência do túnel e trincheira com a circulação sub-

superficial das águas subterrâneas e à interferência dos traçados com captações de água 

subterrânea existentes no alinhamento dos traçados ou na sua proximidade. 

Estas afetações poderão, indiretamente, conduzir à afetação e/ou degradação da qualidade das 

águas subterrâneas. 

As ações suscetíveis de interferir com os recursos hídricos subterrâneos da área de estudo são: 

- Instalação de estaleiros; 

- Construção do viaduto de Santo Ovídio; 

- Construção do túnel mineiro e da Estação Manuel Leão;  

- Construção da trincheira entre o emboquilhamento do túnel e a Estação HSS paralela à Rua 

Conceição Fernandes e desde esta estação até à estação de Vila D´Este; 

- Construção dos acessos;  

- Construção do Parque de Material.  

6.6.1.2 Fase de Construção 

A instalação dos estaleiros afetará a recarga do sistema hidrogeológico localmente, impedindo a 

infiltração da água da precipitação. Nesta área ocorrerá a compactação e em parte a 

impermeabilização para acolher as ações de lavagem e manuseamento de combustíveis e outras 

substâncias contaminantes. 

Estas afetações pela redução da área de recarga traduzem-se por um impacte negativo, pouco 

significativo, de magnitude reduzida, certo, temporário, imediato, reversível (porque os solos 

retomarão a sua permeabilidade e capacidade de infiltração após descompactação da área no final 

da obra), e será direto e de âmbito local. 

O desmantelamento de todas as infraestruturas que compõem os estaleiros, incluindo os acessos 

temporários e serventias utilizadas, colocará a descoberto a área ocupada pelo estaleiro, que se 

encontrará compactada. Nessas áreas será efetuada a descompactação do terreno e colocados 
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preferencialmente os solos previamente decapados, como referido nos impactes sobre os solos, 

anulando praticamente o impacte provocado pela impermeabilização nesses locais. 

No que respeita à drenagem subterrânea, é de prever a possibilidade de interferência com o nível 

da água, especialmente nas zonas onde a rasante ou os trabalhos de escavação se desenvolvem 

próximo dos níveis de água identificados nas sondagens geológico/geotécnicas. 

Na área de estudo identifica-se o setor dos traçados correspondentes ao trecho comum, entre a 

saída do túnel próximo da Rua Conceição Fernandes até ao final da trincheira a sul do Parque de 

Material, e o setor do viaduto, como aqueles que se situam mais próximo do nível freático. Nas 

sondagens foi identificado o nível freático na zona da Estação Hospital Santos Silva, entre 2,9 m no 

extremo oeste e 3,2 m no extremo leste e na Quinta do Cisne o nível freático foi identificado entre 

3,5 m e 8,2 m de profundidade, podendo encontrar-se a menor profundidade nas zonas mais baixas 

da Quinta. 

A posição projetada da Estação Hospital Santos Silva no sopé da encosta granítica do Monte da 

Virgem torna-a suscetível às escorrências superficiais provenientes daquela elevação, que se 

acumulam nesta zona. A nível da fundação, as águas subterrâneas que percolam o maciço granítico 

fraturado, encaminham-se também para esta zona, encontrando nas rochas xistentas a jusante, uma 

barreira à sua progressão. 

De uma forma geral as escavações atuam 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. 

As interferências potenciais com o nível freático são previsíveis ao nível das paredes das trincheiras, 

dos taludes das escavações para os restabelecimentos da rede viária (exemplo da Rua de São Tiago 

e túnel “cut and cover” no trecho comum e ainda na Rua do Rosário e Rua Fonte dos Arrependidos 

no caso da Alt. 1), e ainda ao nível da plataforma quando se procede ao saneamento dos depósitos 

de cobertura. 

No caso do túnel e/ou escavações que 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. 

As interseções do nível de água e o seu consequente rebaixamento, dada a qualidade dos materiais 

presentes, poderão induzir assentamentos diferenciais, fenómenos erosivos e situações de 

instabilidade geotécnica, o que se considera um impacte negativo, pouco significativo a 

significativo dada a profundidade a que o túnel se desenvolve (profundidade superior a 10 m), de 

magnitude reduzida, certo, temporário (até ser assegurada a drenagem das águas intersetadas), 

imediato, reversível, e será direto e de âmbito local. 

A eventual interseção do nível freático traduzir-se-á também num impacte negativo devido à 

turvação da água e à sua exposição à contaminação, pouco significativo, de magnitude reduzida, 

certo, temporário, imediato, reversível, e será direto e de âmbito local. 

Está prevista a monitorização do nível freático e a sua evolução através da medição de quatro 

piezómetros instalados por ocasião dos furos de sondagem no setor em túnel mineiro e em 
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trincheira (posicionando-se o trecho crepinado em toda a extensão do diâmetro do túnel mineiro e 

da escavação em trincheira), para controlo dos níveis de água, durante um período de 12 meses, 

antes do início dos trabalhos de construção, que dará indicações mais concretas acerca dos fluxos 

de água subterrânea. Na fase de construção prevê-se também a monitorização dos níveis de água 

nestes piezómetros com vista a avaliar a sua potencial interferência com a fase de construção. 

Durante a fase de construção, poderá verificar-se um eventual derrame acidental de óleos e/ou 

combustíveis e a sua correspondente infiltração no solo. Esta ocorrência será mais grave nas áreas 

objeto 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 porque as ações de manuseamento de 

substâncias contaminantes ocorrerá na área dos estaleiros previamente preparada e 

impermeabilizada, admite-se que possa ocorrer um impacte negativo, pouco significativo, de 

magnitude dependente da quantidade e das substâncias envolvidas, certo, temporário (até ser 

removida a camada de solo afetada), imediato, reversível, e será indireto e de âmbito local. As 

medidas propostas contribuem para minimizar estas potenciais afetações. 

Considera-se que o referido impacte não contribuirá para a alteração da classificação do Estado 

Global BOM da Massa de Água Subterrânea onde se localiza o Projeto (código PTA0X1RH3). 

Na área do Parque de Material, que abrange cerca de 3 ha, a área impermeabilizada contribui para 

a redução da recarga do sistema hidrogeológico localmente, embora não se considere que possa 

afetar globalmente o sistema hidrogeológico. As medidas de recolha e armazenamento das águas 

pluviais de escorrência das coberturas dos edifícios do Parque de Material, prevista no Projeto, e o 

seu aproveitamento para rega de espaços ajardinados no PM, contribuirão para minimizar os efeitos 

da redução da área de recarga. 

Assim, o impacte pela redução da área de recarga será negativo, pouco significativo, de magnitude 

reduzida, certo, permanente, imediato, irreversível, e será direto e de âmbito local. 

O Projeto pode interferir com algumas captações de água subterrânea, tanto no alinhamento dos 

traçados, como na sua proximidade atendendo às áreas de serventia necessárias às obras. 

Como referido na caracterização da situação de referência, apenas a captação com o código 

cadastral 224405 é intersetada pelos traçados, neste caso no trecho comum, no setor em túnel ao 

km 1+400. Trata-se de um furo vertical com a profundidade de 80 m, destinado a rega do quintal 

onde se localiza. 

Devido à sua proximidade destacam-se os seguintes furos, que poderão ser afetados pelo Projeto: 

- poço com o código 5458, de 16 m de profundidade, do lado sul do traçado, destinado a rega de 

um quintal, próximo do emboquilhamento do túnel ao km 0+820 (Alt. 2);  

- furo do lado sul do traçado em túnel, ao km 1+525, com cerca de 22,5 m de profundidade, 

destinado a rega, com o código 687839, entre o nº 1275 da Rua Conceição Fernandes e o túnel 

(a cerca de 13 m do limite sul do traçado);  

- poço ao km 1+630, do lado norte do traçado e da Rua Conceição Fernandes, no trecho final do 

túnel, com cerca de 22,5 m de profundidade, destinado a rega, com o código 21421 (a 10 m do 
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limite norte do túnel). Salienta-se que neste local não se identificam usos agrícolas, estando o 

poço abandonado; 

- furo ao km 0+795, a cerca de 16 m do lado sul da alternativa 2, no trecho em viaduto na Quinta 

do Cisne, com o código RC 1, destinado a rega; 

- furo ao km 0+840, a cerca de 3 m do lado norte da alternativa 1, no trecho em viaduto na 

Quinta do Cisne, com o código RC 5, destinado a rega; 

- furo ao km 0+920, a cerca de 10 m do lado sul da alternativa 2, no trecho em viaduto na Quinta 

do Cisne, com o código RC 2, destinado a rega.  

A afetação direta do furo vertical com a profundidade de 80 m, com o código cadastral 224405, 

destinado a rega do quintal onde se localiza (trecho comum, no setor em túnel ao km 1+400), 

constitui um impacte negativo, significativo, de magnitude reduzida, provável, permanente, 

imediato, irreversível, e será direto e de âmbito local. Em fase de Projeto de Execução, a 

identificação rigorosa deste furo que se encontra no quintal de uma moradia, para efeitos de 

identificação de serviços afetados, poderá determinar com maior certeza a referida afetação.  

Os restantes furos situados a distâncias entre 10 m e 22,5 m poderão registar afetações indiretas 

pela sua proximidade. Considera-se por isso que as eventuais afetações poderão corresponder 

nalguns casos à sua eliminação por selagem, e por conseguinte traduzir-se num impacte negativo, 

pouco significativo a significativo, de magnitude reduzida, provável, permanente, imediato, 

irreversível, e será indireto e de âmbito local. 

Na presente fase de Estudo Prévio não foram efetuados contactos com os proprietários, pelo que em 

fase de Projeto de Execução a equipa de projeto procederá à sua identificação precisa para efeito 

de expropriações e reposição de serviços. 

Em fase de Projeto de Execução, a identificação rigorosa destes furos, para efeitos de identificação 

de serviços afetados, assim como a monitorização dos níveis de água, poderá determinar com maior 

certeza a referida afetação. Estes impactes poderão ser minimizáveis considerando a sua sinalização 

e delimitação, com vista à sua não afetação direta. Os resultados da monitorização poderão 

determinar eventualmente a sua substituição ou compensação caso os caudais captados venham a 

ser afetados.  

6.6.1.3 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 dos restabelecimentos rodoviários possa 

constituir uma barreira ao fluxo natural de percolação subterrânea, sobretudo nos trechos em túnel 

e trincheira. 

Nesta fase mantêm-se os impactes relacionados com a impermeabilização iniciados na fase de 

construção, não se prevendo que o sistema hidrogeológico seja globalmente afetado. 

Conforme já indicado para a fase de construção, está prevista a monitorização do nível freático e a 

sua evolução através da medição de quatro piezómetros instalados por ocasião dos furos de 

sondagem no sector em túnel mineiro e em trincheira, para controlo dos níveis de água, durante um 
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período de 12 meses, antes do início dos trabalhos de construção, que dará indicações mais 

concretas acerca dos fluxos de água subterrânea. 

Nesta fase de exploração continuarão a realizar-se medições dos níveis de água com vista a avaliar 

as potenciais interferências com a obra. 

Assim, as potenciais afetações serão pouco prováveis, não se prevendo implicações nos usos da água 

subterrânea da maior parte do traçado. 

Tendo em conta que a drenagem da plataforma do Parque de Material conterá dispositivos de 

retenção/separação de hidrocarbonetos e bacias de retenção da drenagem para evitar drenagens 

diretas para a rede hidrográfica e consequentemente para o sistema hídrico, não se prevê que possa 

ocorrer afetação da massa de água subterrânea devido a derrame acidental na área do Parque de 

Material. 

6.6.2 Recursos Hídricos Superficiais  

6.6.2.1 Introdução  

A avaliação de impactes da expansão da Linha Amarela nos recursos hídricos superficiais tem por 

base a caracterização da rede hidrográfica e respetivas bacias hidrográficas abrangidas, as massas 

de água para onde drena a área de intervenção, quer nos aspetos quantitativos como qualitativos e 

as atividades humanas que utilizam a área atravessada e envolvente dos traçados em estudo. 

O conjunto de operações necessárias à implantação do Projeto e restabelecimentos da rede viária 

inclui atividades diversas que vão desde a realização de escavações e aterros para a regularização 

de plataformas, execução de fundações, até à impermeabilização da superfície com as plataformas 

e aterros da obra. Nestas áreas deixa de existir a infiltração das águas da precipitação, que 

consequentemente originam escoamento superficial para a rede de coletores e caixas de recolha, 

estando também prevista a existência de separadores de hidrocarbonetos na rede de drenagem do 

Parque de Material que conduzirão as águas de escorrência para a rede hidrográfica. 

Outro aspeto igualmente importante a ter em conta, resulta do potencial de contaminação das 

águas de escorrência pelo uso de substâncias contaminantes durante a fase de construção, devido a 

possíveis derrames de óleos e combustíveis que podem ocorrer durante a manutenção/circulação da 

maquinaria na área de construção e transporte de substâncias contaminantes na rede viária da área 

de intervenção. 

Na fase de exploração avaliam-se os potenciais impactes resultantes de derrames acidentais de 

substâncias contaminantes (hidrocarbonetos, substâncias químicas, óleos e combustíveis, etc.). 

Importa contudo assinalar algumas características específicas da área de intervenção referente à 

morfologia e à rede hidrográfica. 

Na área de intervenção a rede hidrográfica não tem expressão morfológica no terreno, assinalando-

se apenas uma linha de água entubada que atravessa a Quinta do Cisne, correspondente ao antigo 

vale do Ribeiro da Madalena no seu trecho de montante, que atravessa sucessivamente a Rua Fonte 

dos Arrependidos, a Quinta do Cisne e a Auto-Estrada A1, como referido nos capítulos de 

caracterização da situação de referência da geomorfologia e dos recursos hídricos superficiais.  
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Esta linha de água drena a área onde se localiza o viaduto e o túnel. 

O trecho comum às três alternativas desde a Rua Conceição Fernandes até à estação de Vila D´Este 

drena maioritariamente para massas de água da bacia do Douro. 

O estado global destas massas de água é variável, entre Bom e Superior no caso das massas de água 

que drenam a área de estudo para sul e poente até à costa, até Inferior a Bom no caso das duas 

massas de água que drenam a maior parte da área de estudo para o Douro a partir da interseção 

com a Rua Conceição Fernandes.  

6.6.2.2 Fase de construção 

Na fase de construção perspetiva-se que as ações de projeto que poderão ter impactes nos recursos 

hídricos superficiais são as seguintes: 

- Instalação de estaleiros; 

- Construção do viaduto de Santo Ovídio; 

- Construção da trincheira entre o emboquilhamento do túnel e a Estação HSS paralela à Rua 

Conceição Fernandes e desde esta estação até à estação de Vila D´Este; 

- Construção da Estação Manuel Leão, Ampliação do Parque de Estacionamento da Estação HSS, 

construção do Parque de Material e da Estação de Vila D´Este e do trecho em trincheira e à 

superfície; 

- Construção do túnel mineiro. 

A instalação das infraestruturas que compõem os estaleiros impedirá a infiltração da água da 

precipitação. Está prevista a compactação e em parte a impermeabilização desta área para acolher 

as ações de lavagens e manuseamento de combustíveis e outras substâncias contaminantes. 

Estas afetações traduzem-se por um impacte negativo devido ao aumento do escoamento superficial 

em detrimento da infiltração e alimentação do aquífero superficial, pouco significativo dado que as 

áreas a definir para os estaleiros em fase de projeto de execução serão diminutas no contexto da 

intervenção global, de magnitude reduzida, certo, permanente, imediato. Por outro lado, uma vez 

que os estaleiros serão desmantelados após terminada a fase de construção, o impacte será 

reversível porque os solos retomarão a sua permeabilidade e capacidade de infiltração (após 

descompactação da área no final da obra), e será direto e de âmbito local confinada à área de 

instalação dos estaleiros.  

A construção do viaduto de Santo Ovídio poderá interferir com a linha de água entubada do Ribeiro 

da Madalena, particularmente a construção do pilar nº 8 das alternativas 1 e 2, aos km 0+629 e km 

0+624, respetivamente. Segundo o estudo prévio a localização deste pilar situa-se no alinhamento 

desta linha de água, prevendo-se que possa constituir um impacte negativo, pouco significativo, de 

magnitude reduzida, pouco provável dado que em fase de projeto de execução poderá ser efetuada 

a localização pormenorizada do pilar, de modo a não atingir a linha de água entubada, permanente, 

imediato, irreversível, direto e de âmbito local. 

A construção do trecho em trincheira e trecho à superfície poderá interferir com a drenagem 

superficial, por constituir uma barreira ao escoamento. Contudo, a rede de drenagem a executar no 
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âmbito da construção conduzirá as águas intersetadas pela obra para a rede de drenagem natural 

através da rede de coletores pluviais dado os traçados atravessarem maioritariamente uma área 

urbana. 

Assim, a barreira ao escoamento superficial constituirá um impacte negativo, pouco significativo, de 

magnitude reduzida, pouco provável, temporário, imediato, reversível com a finalização da 

construção da rede de drenagem, direto e de âmbito local. Acresce que o Projeto assegura a 

drenagem das águas de escorrência desde a trincheira de acesso à estação HSS através do túnel, por 

gravidade, evitando desta forma a bombagem das águas intersetadas. 

A construção da Estação Manuel Leão (0,6 ha), Ampliação do Parque de Estacionamento da 

Estação HSS (0,8 ha), construção do Parque de Material (3 ha), Estação de Vila D´Este (1 ha) e 

trecho em trincheira e à superfície (3 ha), impedindo a infiltração da água da precipitação e 

contribuindo para o aumento da escorrência superficial, incide de modo permanente nas áreas a 

impermeabilizar definitivamente. 

Considera-se assim que a impermeabilização resultante da fase de construção daqueles 

componentes do Projeto, que se estima em cerca de 8 ha, será um impacte negativo, embora muito 

diminuto dada a reduzida área ocupada pelas referidas construções, contribuindo para alterar o 

padrão da drenagem superficial com um aumento do escoamento superficial, pouco significativo 

dado que o dimensionamento da rede de águas pluviais permite acolher com margem de segurança 

os caudais gerados por precipitações intensas, de magnitude reduzida, certo, será permanente, 

prolongando-se para a fase de exploração, imediato, irreversível, direto e de âmbito local, 

considerando-se, porém, que o sistema de drenagem é dimensionado de acordo com as boas 

práticas, e sobretudo de acordo com a legislação em vigor. 

O aproveitamento da água da chuva em todos os edifícios do PM, através de sistemas de recolha e 

armazenamento de águas pluviais, conforme indicações do Projeto, contribuirá para a minimização 

do impacte da impermeabilização e do acréscimo do escoamento superficial. 

A turvação das águas de escorrência devido a precipitação intensa sobre as áreas de terraplenagens, 

resulta dos sedimentos em suspensão na massa de água, podendo atingir a massa de água que drena 

para o Douro e para a massa de água que drena para a costa apenas em situações de elevada 

precipitação e durante as escavações para a construção do túnel mineiro. Este impacte é negativo, 

pouco significativo, de magnitude reduzida dado que não se espera grandes volumes de descarga no 

rio Febros, afluente do Douro (pelas ações de construção do Parque de Material e trecho à 

superfície até à Estação de Vila D´Este), e Ribeiro da Madalena que drena para a massa de água 

Valadares, a sul, as escorrências da escavação do túnel mineiro e da Estação Manuel Leão. Ainda 

assim, o impacte será certo, temporário (limitado aos períodos de solo a descoberto e precipitação 

intensa que gere escoamento e abertura do túnel) durante a fase de construção, imediato, 

reversível após conclusão das obras, direto e de âmbito local. 

Considera-se que o referido impacte não contribuirá para a alteração da classificação do Estado 

Global BOM e SUPERIOR das Massas de Água para onde drena o Projeto (PT03NOR0727-Rio de 

Valadares, e PTCOST3- CWB-II-1A), nem para dificultar de modo significativo a recuperação do 

estado global das duas massas de água que drenam para o Douro e que têm a classificação de 

INFERIOR a BOM (PT03DOU0384-Rio Febros, e PT03DOU0370-Douro WB3). 
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Salienta-se que o prazo para que estas massas de água atinjam a classificação de Estado Ecológico 

“Bom” foi prorrogado até 2027, justificado pela recuperação reduzida dos ecossistemas aquáticos 

em massas de água sujeitas a pressões prolongadas, segundo o Plano de Gestão de Região 

Hidrográfica RH5-Tejo 2016/2021, como referido no capítulo dos recursos hídricos superficiais na 

caracterização da situação de referência. 

6.6.2.3 Fase de exploração 

Na fase de exploração perspetiva-se que as ações de projeto que poderão ter impactes nos recursos 

hídricos superficiais se restrinjam às ações de manutenção e lavagens de composições no Parque de 

Material. 

Tendo em conta os separadores e a câmara de recolha de hidrocarbonetos previstos, é de esperar 

que as concentrações de óleos minerais não ultrapassem os limites admissíveis. 

Na eventualidade de um derrame acidental com descarga para a rede hidrográfica (linha de água 

para onde drena a área do Parque de Material e que é afluente da margem esquerda do Rio Febros, 

afluente do Douro), tendo em conta os sistemas de drenagem do Parque de Material, o impacte 

seria assim negativo, pouco significativo, e de magnitude dependente da extensão da afetação e das 

substâncias envolvidas, pouco provável, dado estar prevista a construção de separadores de 

hidrocarbonetos na rede de drenagem do Parque de Material, esporádico e temporário, imediato, 

reversível, indireto, sendo contudo de âmbito local. 

6.7 Ocupação dos Solos e Ordenamento do Território 

6.7.1 Introdução e metodologia 

Neste capítulo serão analisadas as alterações ao nível do uso do solo decorrentes da implementação 

do projeto em estudo e a compatibilização e articulação do mesmo com as várias figuras de 

ordenamento do território definidas na sua área de influência. 

A análise da compatibilidade do projeto com os planos e programas nacionais, regionais e 

municipais será considerada na fase prévia à construção, nomeadamente o contributo que a 

implementação do mesmo constitui na implementação destes planos e programas, ou a alteração 

aos planos que implicará. 

A alteração no uso atual do solo e as condicionantes e servidões existentes na área de 

implementação do projeto serão analisadas no subcapítulo da fase de construção. 

A avaliação da significância dos impactes identificados tem em conta a seguinte escala: 

• Muito significativo: se a implementação do projeto determina uma alteração de 

consequências muito severas, afetando classes de uso dos IGT ou tipologias de ocupação do 

solo de elevado valor e raridade ou servidões particularmente sensíveis, muito difícil ou 

impossível de reverter ou compensar. 

• Moderadamente significativo: quando a implementação do projeto determina uma 

afetação de mediana severidade, de classes de uso dos IGT e tipologias de ocupação do solo 

de valor moderado ou servidões menos sensíveis, gerando apenas situações de 

incompatibilidade passíveis de serem ultrapassadas. 
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• Pouco significativo: quando o projeto, pelas suas características, induz apenas alterações 

de baixa severidade, afetando tipologias de baixo valor ou de fácil compatibilização com o 

mesmo. 

Foram identificados os impactes para as fases prévia à construção, de construção e de exploração 

do projeto em análise. Da totalidade das ações previstas selecionaram-se aquelas que serão 

efetivamente impactantes para o fator uso do solo e ordenamento do território. 

6.7.2 Fase prévia à construção 

A decisão de implementação do Prolongamento da Linha Amarela desde a Estação de Santo 

Ovídio até Vila D’Este e do Parque de Material tem as seguintes implicações no que respeita a 

planos e programas nacionais e regionais: 

 No que respeita ao PNPOT, a implementação do projeto contribui claramente para o 

cumprimento de alguns dos objetivos estabelecidos no PNPOT, nomeadamente o reforço das 

redes de infraestruturas de suporte à acessibilidade e à mobilidade como suporte à 

integração e à coesão territoriais e favorecendo a consolidação de novas centralidades 

urbanas. 

 Contribui claramente para o cumprimento dos objetivos estabelecidos na atual proposta de 

PROT-Norte, tanto no que respeita aos objetivos globais definidos na visão estratégica, 

nomeadamente na segunda linha de desenvolvimento, como na prossecução da estratégia 

territorial proposta. 

 Finalmente, o projeto contribuirá para a prossecução dos princípios e objetivos do PETI3+, 

ao promover as ligações entre os centros urbanos e as periferias, permitindo um aumento da 

eficiência do sistema de transportes públicos e da competitividade económica da região. 

Em síntese, esta ação terá um impacte positivo na implementação destes planos e programas, 

significativo, de média a elevada magnitude, direto, certo, permanente e irreversível, de dimensão 

regional, ocorrendo a curto/médio prazo. 

A decisão de implementação do projeto em estudo tem também implicações na estruturação do 

uso do solo prevista no Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia: 

 No que respeita à Carta de Execução do Plano, a ligação de metro entre Santo Ovídio e Vila 

D´Este está explicitamente prevista nos objetivos previstos para a UOPG MF3, mas não é 

referida diretamente nos objetivos definidos para as UOPG MF4 e VA2, que apenas referem 

a intenção de garantir uma articulação correta e qualificada do tecido urbano com as vias 

existentes e a criar. A implementação do projeto em estudo está prevista neste instrumento 

territorial, mas através de uma solução diferente da prevista à data da sua elaboração. 

 Quanto à Carta de Qualificação do Solo, o projeto em análise, definindo-se como um uso 

complementar, enquadra-se nas várias classes atravessadas, embora a sua implementação 

careça de autorização para duas das tipologias, que se sobrepõem espacialmente: Áreas 

Verdes de Enquadramento Paisagístico e Estrutura Ecológica Fundamental. 

 Na Carta de Salvaguardas é identificada a sobreposição de parte do projeto em estudo com 

as ocorrências OD43 (Alameda do Monte da Virgem e Monumento da Imaculada Conceição) e 



 
  

 

EIA DO PROJETO DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D’ESTE INCLUINDO 
ESTA O PARQUE DE MATERIAL 

2018-06-29 

 

 

P-AS-PS-0000-AM-MD-LAG-003050-00 
Página 412 de 619 

 

OD47 (Observatório Astronómico da FCUP Prof. Manuel de Barros e área envolvente). 

Importa ainda referir que o túnel da alternativa 3 toca a área complementar da ocorrência 

MF21 (Moradia na Rua Clube dos Caçadores, 560/ Rua do Rosário, 162).  

Globalmente, este será um impacte negativo, de baixa significância e baixa magnitude, direto, 

certo, permanente e irreversível, de dimensão local, a curto prazo. 

6.7.3 Fase de construção 

A instalação e funcionamento dos Estaleiros do projeto, incluindo a construção ou melhoria de 

acessos temporários à obra e a instalação das estruturas necessárias para o fornecimento de água, 

eletricidade, comunicações e combustíveis, terá necessariamente um impacte negativo no uso do 

solo, decorrente da perturbação gerada pela presença e movimentação de máquinas e viaturas, do 

transporte de materiais e equipamentos na obra e do seu armazenamento temporário. 

Os vários estaleiros previstos localizar-se-ão sobretudo em áreas atualmente florestadas ou 

ocupadas por estruturas viárias e espaços associados; e futuramente, após construção do projeto em 

análise, pela faixa dedicada ao metro e espaços associados. Constitui exceção o estaleiro central do 

empreendimento, que ocupará uma área de quase 10 ha atualmente ocupada por floresta e matos, 

parte da qual – cerca de um terço – será posteriormente ocupada pelo Parque de Material. No que 

respeita às condicionantes identificadas, é de assinalar que o estaleiro previsto para a zona de 

interface e estação Hospital Santos Silva se sobrepõe parcialmente a um povoamento de sobreiros e 

à Zona Especial de Proteção do Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto; no entanto, esta zona está totalmente incluída na área a intervencionar no âmbito do 

projeto, pelo que esta localização permite a minimização da área afetada. 

Em síntese, esta ação constituirá um impacte negativo, de significância média e magnitude baixa a 

média, direto, certo, temporário e reversível, de dimensão local, que ocorrerá a curto prazo. 

Interrupção de vias, condicionamento e desvio do trânsito, desvio temporário de vias e 

construção de acessos temporários terá necessariamente um impacte negativo direto decorrente 

da movimentação de maquinaria necessária à execução dos trabalhos e da alteração temporária da 

ocupação do solo nos locais afetados. Será um impacte de baixa significância e de baixa magnitude, 

direto, certo, temporário e irreversível, de dimensão local, ocorrendo a curto prazo. 

A realização das demolições necessárias na área do projeto terá necessariamente um impacte 

negativo direto decorrente da movimentação de maquinaria necessária à execução dos trabalhos e 

da remoção das estruturas existentes, um impacte de baixa significância e de baixa magnitude, 

direto, certo, temporário e irreversível, de dimensão local, ocorrendo a curto prazo. 

A desarborização, desmatação e decapagem das áreas não impermeabilizadas ocorrerá de forma 

permanente nas áreas de projeto, num total de cerca de 7 a 8 ha (dependendo da alternativa 

implementada); aos quais acrescem cerca de 7,5 ha de área afetada temporariamente, para 

estaleiro. Esta ação traduz-se na eliminação do coberto vegetal, predominantemente arbóreo e 

arbustivo e na remoção da camada superficial do solo nas áreas que serão sujeitas a intervenção 

direta no âmbito da implementação do projeto em análise, com substituição de áreas ocupadas por 

“Áreas florestais em meio urbano” e “Parques e jardins” por áreas expectantes, posteriormente a 

ocupar pelas infraestruturas que compõem o projeto ou, no caso da área de estaleiro, a recuperar. 
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Este é um impacte que se prevê negativo, significativo e de baixa a média magnitude, direto, certo, 

temporário e parcialmente reversível, de dimensão local, que se sentirá a curto prazo. 

A construção do projeto em estudo traduz-se na alteração direta do território na área de 

implantação das estruturas que compõem o projeto, com aumento da área afeta às infraestruturas 

de transportes, em detrimento da utilização atual. A quantificação das áreas afetadas é 

apresentada nas Tabela 6.3 e Tabela 6.4, abaixo. Dos cerca de 10 ha afetados diretamente, cerca 

de 6,8 ha correspondem a áreas florestais em meio urbano e cerca de 2 ha a rede viária e espaços 

associados; no caso de se optar pela implementação da alternativa 1, ocorrerá também uma 

afetação considerável de área atualmente ocupada por parques e jardins (0,8 ha), sendo as 

restantes tipologias de ocupação do solo afetadas em extensões sempre inferiores a meio hectare. 

Assim, estima-se que esta ação tenha na ocupação do solo um impacte direto pouco a 

moderadamente significativo, de média magnitude, certo, permanente e irreversível, de dimensão 

local, que se sentirá a curto prazo. 

AFETAÇÃO DAS CLASSES DE 
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Áreas florestais em meio urbano - - - - 9.108 11.069 15.790 - 31.802 

Rede viária e espaços associados 3.269 4.466 3.294 - 3.312 2.313 11.539 - - 

Parques e jardins 869 1.492 984 6.885 - - - - - 

Áreas agrícolas em meio urbano 2.287 1.543 1.613 150 - - - - - 

Tecido urbano 
predominantemente vertical 

- - - - 1.410 1.370 - 642 - 

Tecido urbano 
predominantemente horizontal 

472 175 350 891 - 86 21 - - 

Equipamentos - - - - - 88 - - - 

Tabela 6.3 - Afetação das várias classes de ocupação do solo por componente do projeto 
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AFETAÇÃO DAS CLASSES DE OCUPAÇÃO DO 
SOLO POR ALTERNATIVA DE PROJETO  

(m2) 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
PARQUE DE 
MATERIAL 

Áreas florestais em meio urbano 35.967 35.967 35.967 31.802 

Rede viária e espaços associados 20.433 21.630 20.458 - 

Parques e jardins 7.754 1.492 984 - 

Áreas agrícolas em meio urbano 2.437 1.543 1.613 - 

Tecido urbano predominantemente vertical 3.422 3.422 3.422 - 

Tecido urbano predominantemente 
horizontal 

1.470 282 457 - 

Equipamentos 88 88 88 - 

Total 71.571 64.424 62.989 31.802 

Tabela 6.4 - Síntese da afetação das várias classes de ocupação do solo por alternativas de projeto 

Ainda no que diz respeito à construção do projeto, consideraram-se as seguintes implicações no 

que respeita a Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública (a quantificação das 

áreas afetadas é apresentada na Tabela 6.5, abaixo): 

 Património Classificado ou em Vias de Classificação: o projeto em estudo sobrepõe-se à ZEP 

do Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto/Professor 

Manuel de Barros e respetivas instalações, classificado como Monumento de Interesse 

Público numa extensão de 3,4 ha. A sua fixação visa salvaguardar a mancha vegetal que 

justificou a opção por este local de implantação e é determinante para proteger o 

observatório da poluição eletromagnética. 

 Proteção ao sobreiro e à azinheira: o projeto sobrepõe-se a uma área delimitada como 

povoamento de sobreiros numa extensão de 0,8 ha, pelo que a sua implementação implicará 

o corte ou arranque de alguns exemplares de sobreiro. 

 Servidões Rodoviárias: a implementação do projeto em estudo interfere com as rodovias 

atravessadas, tendo sido acautelada a compatibilização do mesmo com as referidas vias 

através das soluções de atravessamento em estudo. O Parque de Material sobrepõe-se ainda 

à faixa de salvaguarda da extensão prevista da rua General Humberto Delgado, um eixo 

concelhio estruturante. 

 Linhas de transporte de energia elétrica: O projeto em estudo cruza duas linhas de alta 

tensão. 

 Domínio Público Hídrico: o projeto em estudo cruza dois cursos de água não navegáveis nem 

flutuáveis, o ribeiro da Madalena e a cabeceira de uma ribeira afluente do rio Febres, 

classificados como Domínio Público Hídrico. 

Em síntese, esta ação terá um impacte negativo no que respeita a Condicionantes, Servidões e 

Restrições de Utilidade Pública, de significância baixa no caso das servidões rodoviárias e das linhas 
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de transporte de energia e do DPH e elevada no caso do Património Classificado ou em Vias de 

Classificação e da proteção ao sobreiro e à azinheira, de magnitude baixa, direto, certo, 

permanente e irreversível, de dimensão local, ocorrendo a curto prazo. 

ÁREA DE SOBREPOSIÇÃO DO 
PROJETO COM CONDICIONANTES, 

SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE 
UTILIDADE PÚBLICA (m2 / Nº 
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ZEP Observatório Astronómico 
da FCUP 

- - - - 3.213 5.984 25.014 - - 

Povoamento de sobreiros - - - - 481 1.040 6.562 - - 

A1/IC2 Nó Stº Ovídio - 
Coimbrões (IC1) - Faixa de 35 m 
ao eixo e nunca a menos de 15 
m da zona - Edifícios 

3.756 4.966 2.942 - - - - - - 

A1/IC2 Nó Stº Ovídio - 
Coimbrões (IC1) - Faixa 70 m do 
limite da plataforma e nunca 
menos de 50 m da zona - 
Instalações de carácter 
Industrial 

756 1.586 681 - - - - - - 

Faixa de salvaguarda (50 m) de 
eixo concelhio estruturante 
previsto 

- - - - - - - - 2.694 

Eixos concelhios estruturantes 
existentes 

2 2 2 - - 1 - - - 

Eixos concelhios 
complementares existentes 

1 1 1 1 1 1 - - - 

Linha de Alta Tensão 1 1 1 1 
(1 em 
túnel) 

- - - - 

Tabela 6.5 - Afetação das Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública por componente do 

projeto 

O desmantelamento do estaleiro terá um impacte no uso do solo semelhante à sua instalação, pela 

presença e movimentação de maquinaria, mas, no final, esta ação dará origem a um impacte 

positivo, pois permitirá a remoção de todos os elementos estranhos associados à fase de construção, 

assim como a recuperação da área libertada. Será um impacte positivo pouco significativo e de 

baixa magnitude, direto, certo, permanente e irreversível, de dimensão local, que se sentirá a curto 

prazo. 
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6.7.4 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, o principal impacte decorrerá da presença e operação da Linha 

Amarela do Metro até Vila d’Este, cujo principal impacte no uso do solo e ordenamento do 

território decorre da melhoria na acessibilidade da área e na mobilidade das populações locais, 

promovendo a ligação entre a mesma e o centro do Porto e a sua Área Metropolitana norte e 

permitindo um aumento da eficiência do sistema de transportes públicos. Assim, preconiza-se que 

esta ação terá um impacte positivo significativo e de baixa a média magnitude, direto, provável, 

permanente e irreversível, de dimensão local a regional, que se sentirá a curto e médio prazo. 

Também a realização das operações de manutenção de material circulante no novo PM terá um 

impacte na ocupação do solo, decorrente da transformação de uma área que tem atualmente uma 

ocupação florestal, classificada em PDM como “Áreas de Expansão Urbana de Tipologia Mista”, numa 

área com uma ocupação de tipo complementar constituída por equipamentos de apoio ao sistema 

de transporte público. Este será um impacte negativo de baixa significância e magnitude, direto, 

certo, permanente e irreversível, de dimensão local, que se sentirá a curto e médio prazo. 

6.8 Fauna, Flora, Vegetação e Habitats  

6.8.1 Fase de Construção 

A fase de construção do Projeto contempla várias atividades inerentes a este tipo de operação e 

que constituem aspetos ambientais suscetíveis de causar impactes. Dada a extensão linear do 

Projeto os potenciais impactes irão ocorrer em vários pontos do traçado, dependendo dos valores 

existentes e da especificidade das operações. Nos locais onde as condições ecológicas são 

semelhantes a análise dos aspetos ambientais e a identificação de impactes é feita de forma 

conjunta. Avaliam-se, assim, de seguida os impactes ambientais sobre a Fauna, Flora, Vegetação e 

Habitats de acordo com o aspetos ambientais identificados, nomeadamente: 

 instalação e funcionamento dos estaleiros – para cada um dos estaleiros e/ou conjunto de 

estaleiros – e respetivas alternativas, caso aplicável; 

 construção de novos acessos e restabelecimento de vias – para cada um dos 

acessos/restabelecimentos e/ou conjunto de acessos/restabelecimentos – e respetivas 

alternativas, caso aplicável; 

 construção do viaduto desde a Estação de Santo Ovídio até ao emboquilhamento do túnel – 

e respetivas alternativas; 

 decapagem, desarborização e desmatação da área do corredor do traçado à superfície; 

 construção da Estação Hospital Santos Silva, reposição do Parque de Estacionamento à 

superfície e reperfilamento da Rua Conceição Fernandes; 

 construção do Parque de Material; e, 

 construção da Estação de Vila d’Este. 

6.8.1.1 Instalação e funcionamento dos Estaleiros 

Dada a especificidade e natureza do Projeto, nomeadamente a sua extensão linear, está prevista a 

existência de 8 estaleiros afetos à construção: Estaleiro de Montagem, Soldadura e Lançamento; 

Estaleiro de Frente Junto ao Viaduto (Alternativa 1; Alternativa 2; e, Alternativa 3); Estaleiro das 
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Frentes na Estação Manuel Leão; Estaleiro das Frentes no Poço de Ventilação e Emergência; 

Estaleiro das Frentes na Trincheira; Estaleiro da Interface e Estação Hospital Santos Silva; Estaleiro 

do Parque de Material de Vila d’Este; e, Estaleiro do Troço à Superfície e Estação de Vila d’Este. 

Os dados referentes a cada estaleiro, acessos, restabelecimentos e viadutos, bem como a sua 

localização, podem ser consultados na memória descritiva dos mesmos, no capítulo de Descrição do 

Projeto do presente EIA. 

Instalação e funcionamento do Estaleiro de Montagem, Soldadura e Lançamento 

A instalação e funcionamento do estaleiro de montagem, soldadura e lançamento será responsável 

pela remoção do coberto vegetal existente, ocupação do solo e perturbação da fauna durante a fase 

de construção do Projeto. A este propósito, importa referir que este local (na faixa central do 

término da atual Linha da Amarela, em Santo Ovídio) situa-se entre as faixas de rodagem do intenso 

tráfego da Avenida da República. Trata-se de um local altamente humanizado, com tráfego 

automóvel intenso e com ocupação urbana em toda a envolvente. As espécies/formações vegetais 

existentes não possuem qualquer valor do ponto de vista da conservação da natureza, nem 

constituem áreas de habitat relevante para as espécies de fauna, sendo as mesmas integralmente 

cosmopolitas e habituadas a ambientes de perturbação.  

O impacte é considerado negativo, pouco significativo (na realidade, praticamente insignificante), 

de reduzida magnitude, pouco provável, temporário, imediato, irreversível (dada a ocupação 

ulterior da mesma área pelo traçado da Linha), de incidência direta e local. 

Instalação e funcionamento do Estaleiro de Frente de Obra junto ao Viaduto 

Alternativa 1 

A instalação e funcionamento do estaleiro da frente junto ao viaduto será responsável pela remoção 

do coberto vegetal existente e pela ocupação do solo durante a fase de construção do Projeto. Esta 

ação será responsável pela destruição da vegetação existente e pela perturbação da fauna. A área a 

afetar à utilização do estaleiro corresponde a cerca de 1.700 m2. As espécies vegetais afetadas 

incluem exóticas invasoras, com predomínio de Acacia melanoxylon e Oxalis pes-caprea (bem como 

de Phytolacca americana e Acacia dealbata, na envolvente próxima), Quercus robur, Quercus suber, 

Eucaliptus globulus e algumas espécies ornamentais, utilizadas em jardins, designadamente 

Ligustrum lucidum e X Cupressyparis leylandii. Por outro lado, no que refere à fauna, sem prejuízo 

da remoção das formações vegetais de suporte anteriormente referidas – que conduzem à perda de 

habitat disponível - a instalação do estaleiro será responsável pelo aumento da perturbação. 

Contudo, as espécies de fauna que utilizam a área encontram-se bem adaptadas a ambientes de 

perturbação e constituem espécies comuns. De entre as espécies confirmadas referem-se, a título 

de exemplo, algumas aves: Columba palumbus; Erithacus rubecula; Garrulus glandarius; e, entre 

outras, Parus ater. 

Em suma, as espécies vegetais e animais existentes neste local não possuem relevância ecológica (à 

exceção dos sobreiros identificados que, contudo, são abundantes na região – sem prejuízo da 

legislação específica de proteção à espécie). De acordo com a cartografia de biótopos realizada, 

apresentada no Volume 4 – Anexo Cartográfico, ponto II – Fauna, Flora, Vegetação e Habitats, a área 

de intervenção encontra-se localizada em floresta de folhosas exóticas e biótopo urbano. 
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Assim, o impacte é considerado negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, pouco 

provável, temporário, imediato, irreversível (dada a ocupação ulterior de parte da área pelo 

traçado da Linha), de incidência direta e local. 

Alternativa 2 

Na Alternativa 2, a instalação e funcionamento do estaleiro da frente junto ao viaduto será 

responsável pela remoção do coberto vegetal existente e pela ocupação do solo durante a fase de 

construção do Projeto. Esta ação será responsável pela destruição da vegetação existente e pela 

perturbação da fauna. A área a afetar à utilização do estaleiro corresponde a cerca de 2.100 m2. As 

espécies vegetais afetadas incluem exóticas invasoras, com predomínio de Acacia melanoxylon 

Acacia dealbata (no estrato arbóreo) e Phytolacca americana no estrato herbáceo. Referência 

ainda, no estrato arbóreo, para exemplares de espécies ornamentais de Acer pseudoplatanus e 

Ligustrum lucidum. O estrato arbustivo é dominado por Sambucus nigra, com presença de Hedera 

hibernica e Rubus ulmifolius. 

No que respeita à fauna a descrição efetuada na Alternativa 1 é aqui igualmente aplicável. 

Em suma, as espécies vegetais e animais existentes neste local não possuem relevância ecológica. 

De acordo com a cartografia de biótopos realizada a área de intervenção encontra-se localizada em 

floresta de folhosas exóticas e biótopo urbano. 

O impacte é considerado negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, pouco provável, 

temporário, imediato, irreversível (dada a ocupação ulterior de parte da área pelo traçado da 

Linha), de incidência direta e local.  

Alternativa 3 

Na Alternativa 3, a instalação e funcionamento do estaleiro da frente junto ao viaduto será 

responsável pela remoção do coberto vegetal existente e pela ocupação do solo durante a fase de 

construção do Projeto. Esta ação será responsável pela destruição da vegetação existente e pela 

perturbação da fauna. A área a afetar à utilização do estaleiro corresponde a cerca de 3.000 m2. As 

espécies vegetais afetadas incluem exóticas invasoras, tais como Acacia melanoxylon e Oxalis pes-

caprea, Quercus robur, Quercus suber, Eucaliptus globulus e algumas espécies ornamentais, de 

jardim, como por exemplo Ligustrum lucidum e X Cupressyparis leylandii. No que se refere à fauna, 

sem prejuízo da remoção das formações vegetais de suporte anteriormente referidas – que 

conduzem à perda de habitat disponível - a instalação do estaleiro será responsável pelo aumento 

da perturbação. As espécies de fauna que utilizam a área encontram-se bem adaptadas a ambientes 

de perturbação e constituem espécies comuns. De entre as espécies confirmadas referem-se as 

mesmas já descritas nas alternativas anteriores. 

As espécies vegetais e animais existentes neste local não possuem relevância ecológica (à exceção 

dos sobreiros identificados que, contudo, são abundantes na região – sem prejuízo da legislação 

específica de proteção à espécie). De acordo com a cartografia de biótopos realizada a área de 

intervenção encontra-se localizada em floresta de folhosas exóticas e biótopo urbano. 

Assim, o impacte é considerado negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, pouco 

provável, temporário, imediato, irreversível (dada a ocupação ulterior de parte da área pelo 

traçado da Linha), de incidência direta e local. 
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Instalação e funcionamento dos Estaleiros de Frentes de Obra na Estação Manuel Leão e no Poço 

de Ventilação e Emergência 

A instalação e funcionamento dos estaleiros referidos será responsável pela remoção do coberto 

vegetal existente e pela ocupação do solo durante a fase de construção do Projeto. Esta ação será 

responsável pela destruição da vegetação existente e pela perturbação da fauna. A área a afetar à 

utilização do estaleiro corresponde a cerca de 5.600 m2 para a Estação Manuel Leão e de 1.100 m2 

no Poço de Ventilação e Emergência. As formações vegetais a afetar no estaleiro da Estação Manuel 

Leão correspondem essencialmente a matos esparsos com Ulex europaeus subsp. latebracteatus, 

Rubus ulmifolius e Salix atrocinerea. Há presença, no estrato arbóreo, de algumas árvores de 

Eucaliptus globulus. Salienta-se, ainda, a presença da exótica invasora Cortaderia selloana. As 

formações vegetais a afetar no estaleiro do Poço de Ventilação e Emergência correspondem, no 

estrato arbóreo, às exóticas Eucaliptis globulus, Eucaliptus obliqua e às exóticas invasoras Acacia 

longifolia e Acacia melanoxylon. O estrato arbustivo é dominado por Rubus ulmifolius e o herbáceo 

possui exclusivamente espécies ruderais, nomeadamente, e apenas para enumerar algumas, 

Arabidopsis thaliana, Fumaria muralis e Galium aparine.  

No que concerne à fauna, para o estaleiro da Estação Manuel Leão, de entre outras espécies, 

confirmou-se a presença neste biótopo (matos) de Podarcis bocagei, Erithacus rubecula, 

Phoenicurus ochruros e Turdus merula. Relativamente à fauna afetada no estaleiro do Poço de 

Ventilação e Emergência, e confirmadas para o local, incluem, entre outras, pássaros do género 

Parus (Parus ater, Parus caerulus e Parus major) e Passer domesticus. 

A remoção da vegetação será responsável pela perda de habitats para a fauna. Contudo, e uma vez 

mais, as espécies de fauna que utilizam aquelas áreas encontram-se bem adaptadas a ambientes de 

perturbação e constituem espécies comuns. De acordo com a cartografia de biótopos realizada, a 

área de intervenção associada à Estação Manuel Leão encontra-se localizada na categoria matos, 

enquanto no caso do Poço de Ventilação e Emergência o biótopo é o urbano. 

De acordo com o referido anteriormente, o impacte é considerado negativo, pouco significativo, de 

reduzida magnitude, pouco provável, temporário, imediato, irreversível (dada a ocupação ulterior 

da superfície sobre a Estação Manuel Leão ser realizada pelo novo troço da R. Dom Manuel II e por 

um novo parque de estacionamento), de incidência direta e local.  

Instalação e funcionamento do Estaleiro das Frentes na Trincheira e Estaleiro da Interface e 

Estação Hospital Santos Silva 

A instalação e funcionamento do estaleiro das frentes na trincheira e da Interface e Estação 

Hospital Santos Silva será responsável pela remoção do coberto vegetal existente e pela ocupação 

do solo durante a fase de construção do Projeto. Esta ação será responsável pela destruição da 

vegetação existente e pela perturbação da fauna. A área a afetar à utilização do estaleiro das 

frentes na trincheira corresponde a cerca de 6.700 m2, enquanto o estaleiro da Interface e Estação 

Hospital Santos Silva terá dimensão variável e dinâmica (depende do faseamento da construção no 

local e do acordo a estabelecer com a Confraria para a desativação do atual parque de 

estacionamento existente, sendo que nesta fase se estima em cerca de 35 m medidos para cada 

lado em relação ao eixo do traçado). As espécies vegetais afetadas pelos estaleiros referidos 

inserem-se em duas formações vegetais: matos e sobreiral. A formação dos matos, no terreno 

adjacente à Rua de São Bartolomeu (e limitado a sudoeste pela Rua Conceição Fernandes) 
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corresponde a uma área com Ulex europaeus subsp. latebracteatus, Rubus ulmifolius e a espécie 

exótica invasora Acacia melanoxylon. Por outro lado, a formação de sobreiral, constitui uma zona 

de vegetação arbórea natural dominada por Quercus suber e pontuada com Quercus robur, ainda 

que existam diversas espécies exóticas invasoras (Acacia longifolia e Acacia melanoxylon). A 

formação de sobreiral é assim enquadrável no Habitat 9330 – Florestas de Quercus suber da Diretiva 

Habitats, conforme o Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. O biótopo 

cartografado nesta zona corresponde a matos e a sobreiral. 

De acordo com as evidências obtidas no trabalho de campo efetuado, e conforme explanado na 

descrição da situação de referência, a área afetada corresponde a um povoamento de sobreiro – à 

luz do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de 

junho. O número estimado de sobreiros na área cartografada como sobreiral – e que corresponde a 

4,62 ha – corresponderá a aproximadamente um milhar. Perspetiva-se que a instalação do estaleiro 

das frentes na trincheira afete uma área de 0,42 ha, ou seja 9,1 % da área cartografada como 

Habitat 9330. Por outro lado, o estaleiro da interface e Estação Hospital Santos Silva afetará um 

total de 1,05 ha (22,7 % da área do Habitat 9330), resultando num total de afetação de 1,47 ha, 

31,8 % da área de Habitat 9330 cartografada.  

No que concerne à fauna, o biótopo sobreiral constitui uma área com alguma relevância. Além 

disso, a remoção das formações vegetais aí existentes implica a perda de habitat disponível e o 

aumento da perturbação pela instalação e funcionamento do estaleiro. De entre as espécies 

confirmadas, além daquelas consideradas como prováveis, há a referir, de entre outras, as 

seguintes: Podarcis bocagei, Accipiter nisus, Buteo buteo, Chloris chloris, Delichon urbicum, Parus 

major, Picus viridis, Sylvia atricapila, Turdus philomelos e Turdus merula. 

Em suma, a instalação do estaleiro implica o corte de vários sobreiros e destruição de parte do 

Habitat 9330 identificado, bem como a perturbação das espécies de fauna que utilizam o local. 

Importa, contudo, referir que do ponto de vista global se está perante uma área com elevada 

pressão antrópica, materializada na existência de arruamentos com elevado tráfego e habitações, 

além da existência do Hospital Santos Silva, infraestrutura que por si só é responsável pela geração 

de muito tráfego rodoviário. 

De acordo com o referido anteriormente, o impacte é considerado negativo, significativo, de média 

magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível (dada a ocupação ulterior de parte da área 

pelo traçado da Linha), de incidência direta e local. 

Instalação e funcionamento do Estaleiro do Parque de Material de Vila d’Este e do Estaleiro do 

Troço à Superfície e Estação de Vila D’Este 

A instalação e funcionamento do estaleiro do Parque de Material de Vila d’Este e do estaleiro do 

troço à superfície e Estação de Vila D’Este será responsável pela remoção do coberto vegetal 

existente e pela ocupação do solo durante a fase de construção do Projeto. Esta ação será 

responsável pela destruição da vegetação existente e pela perturbação da fauna. No caso do 

estaleiro do Parque de Material a área a afetar encontra-se a sudoeste do local de implantação. 

Perspetiva-se que as espécies vegetais afetadas incluam, para o estrato herbáceo, de entre outras: 

Cyperus ergrostis, Lotus hispidus, Poa annua, e a exótica invasora Cortaderia selloana. 

Relativamente às espécies exóticas invasoras, destaque para o estrato arbóreo confinante (e 
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também afetado) onde ocorrem: Acacia melanoxylon e Acacia dealbata. Verifica-se ainda a 

existência de Eucaliptus globulus e alguns exemplares dispersos de Quercus suber (sobreiro). No que 

refere ao estaleiro do troço à superfície e Estação de Vila d’Este, o mesmo irá desenvolver-se 

segundo um corredor centrado no eixo do traçado e com os limites estabelecidos a cerca de 15 m 

para cada lado do citado eixo. As espécies vegetais afetadas incluem algumas espécies ruderais, 

havendo a referir para o estrato herbáceo, de acordo com o existente na envolvente: Agrostis 

capillaris, Dittrichia viscosa, Holcus mollis, Simethis matthiazii e Scilla monophyllos. Existem ainda 

alguns exemplares de Quercus suber (sobreiro). 

No que refere à fauna, sem prejuízo da remoção das formações vegetais de suporte anteriormente 

referidas – que conduzem à perda de habitat disponível – a instalação dos estaleiros será 

responsável pelo aumento da perturbação. As espécies presentes encontram-se habituadas a 

ambientes de perturbação e são comuns local e regionalmente. Algumas dessas espécies, 

confirmadas para o local, incluem, entre outras, pássaros do género Parus (Parus ater, Parus 

caerulus e Parus major), Serinus serinus, Buteo buteo, Columba palumbus, Erithacus rubecula e 

Garrulus glandarius. De acordo com a cartografia de biótopos realizada as áreas de intervenção 

encontram-se localizadas em florestas de folhosas exóticas (estaleiro do Parque de Material) e em 

biótopo urbano. 

A área onde os estaleiros se vão instalar constituem um ambiente antrópico, onde existem na 

envolvente variadas habitações e arruamentos, responsáveis pela existência de um regime de 

perturbação constante. 

De acordo com o referido anteriormente, o impacte é considerado negativo, pouco significativo, de 

reduzida magnitude, pouco provável, temporário, imediato, irreversível, de incidência direta e 

local. 

6.8.1.2 Construção de novos acessos e restabelecimento de vias 

Dada a extensão linear do Projeto e respetivo desenvolvimento numa área urbana já bastante 

ocupada, torna-se necessário, em diversos locais, a construção de novos acessos e o 

restabelecimento de vias. Os novos acessos/restabelecimentos são os seguintes: Rua Fonte dos 

Arrependidos (apenas na Alternativa 1); Rua do Rosário (apenas na Alternativa 1); Rua de Santa Rita 

(apenas na Alternativa 1); Rua D. Manuel II; Rua de São Tiago; Alameda do Monte da Virgem; Rua 

Escultor Alves de Sousa; Acesso ao Parque de Material; Rua Salgueiro Maia; e, Circular do Parque de 

Material (e respetivos 3 Ramais de Acesso). 

Construção de novos acessos e restabelecimento de vias na Rua Fonte dos Arrependidos e 

extensão da Rua do Rosário e Rua de Santa Rita – Alternativa 1  

Tendo em consideração a Alternativa 1, nomeadamente a execução do viaduto previsto e o 

emboquilhamento da via no túnel, será necessário proceder à execução de novos acessos/vias, 

nomeadamente à extensão da Rua do Rosário, da Rua de Santa Rita e ao restabelecimento da Rua 

Fonte dos Arrependidos, numa extensão de, respetivamente, 159 m, 49 m e 255 m. Esta ação será 

responsável pela destruição da vegetação existente, pela perturbação da fauna e fragmentação das 

populações e destruição dos corredores ecológicos. Especificamente no que refere ao 

restabelecimento da Rua Fonte dos Arrependidos, a mesma ocupa, ao longo de cerca de 180 m de 

extensão, o limite nordeste da Quinta do Cisne, adjacente à atual Rua Fonte dos Arrependidos. 
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Apesar da presença de alguma vegetação arbórea dominada com Quercus robur e Quercus suber 

surgem igualmente Acacia melanoxylon e Ligustrum lucidum, estas últimas espécies exóticas 

invasoras, além de, no estrato herbáceo, ocorrer igualmente Tradescantia fluminensis. Não 

obstante o jardim da Quinta do Cisne constituir um exemplo notável dos jardins históricos de Vila 

Nova de Gaia, conforme referido na descrição da situação de referência, e sem prejuízo do eventual 

valor paisagístico e/ou cultural do mesmo, do ponto de vista da ecologia o seu valor é reduzido dada 

a abundância de espécies exóticas. De acordo com a cartografia de biótopos, as áreas de 

intervenção foram classificadas como floresta de folhosas exóticas e urbano. 

No que concerne à fauna, as espécies confirmadas para o local correspondem, entre outras, àquelas 

já referidas para o biótopo floresta de folhosas exóticas e biótopo urbano, nomeadamente Podarcis 

bocagei, alguns pássaros do géneros Parus, Serinus serinus, Buteo búteo e Columba palumbus. A 

remoção da vegetação será responsável pela perda de habitats para a fauna. 

Em suma, as espécies vegetais e animais existentes neste local não possuem relevância ecológica (à 

exceção de alguns sobreiros que, contudo, são abundantes na região – sem prejuízo da legislação 

específica de proteção à espécie) e encontram-se bem distribuídas e habituadas a ambientes de 

perturbação. De acordo com o descrito, o impacte é considerado negativo, pouco significativo, de 

reduzida magnitude, certo, temporário, imediato, irreversível, de incidência direta e local.  

Construção de novos acessos e restabelecimento de vias na Rua Dom Manuel II 

Na área onde se irá implantar a Estação de Metro Subterrânea de Manuel Leão, proceder-se-á ao 

restabelecimento da Rua Dom Manuel II, efetuando a ligação aos dois segmentos da mesma rua 

existentes atualmente e, curiosamente, interrompidos pelo terreno onde se vai implantar a referida 

estação. A extensão terá cerca de 130 m de comprimento. O restabelecimento proposto irá ocorrer 

numa área que será totalmente desbastada, ocupada por estaleiro (estaleiro das frentes na Estação 

Manuel Leão – já anteriormente avaliado aquando da avaliação do aspeto ambiental instalação e 

funcionamento de estaleiros) e onde, independentemente da alternativa do Projeto considerada 

(salvo pequenos ajustes relativamente à geometria da estação para cada alternativa) irá funcionar a 

já referida Estação subterrânea de Manuel Leão. O biótopo afetado corresponde aos matos, cujas 

espécies animais e vegetais (já anteriormente mencionadas) se encontram profundamente 

habituadas a ambientes de perturbação e com ampla distribuição no território. 

De acordo com o referido anteriormente, o impacte é considerado negativo, pouco significativo, de 

reduzida magnitude, pouco provável, temporário, imediato, irreversível, de incidência direta e 

local. 

Construção de novos acessos e restabelecimento de vias na Rua de São Tiago 

A estrada correspondente à Rua de São Tiago, que no sentido norte – sul termina na Rua Conceição 

Fernandes / atual Parque de Estacionamento frontal ao Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho, 

terá de ser restabelecida, numa extensão de 167 m, devido à nova configuração do parque de 

estacionamento previsto e da Estação Hospital Santos Silva. O novo traçado que efetuará o referido 

restabelecimento irá cruzar igualmente com a Rua Conceição Fernandes, embora a cerca de 90 m 

(no sentido nordeste) da posição atual. Resulta deste facto que no percurso terminal da Rua de São 

Tiago o mesmo infletirá para sudoeste, em reta, até à interseção com a Rua Conceição Fernandes. 

O restabelecimento proposto irá ocorrer numa área que será parcialmente desbastada, ocupada por 
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estaleiro (estaleiro das Frentes na Trincheira e estaleiro da interface e Estação Hospital Santos 

Silva – já anteriormente avaliado) e escavada em trincheira para execução e instalação da linha. 

O restabelecimento previsto irá intercetar a formação de sobreiral anteriormente descrita na 

avaliação dos estaleiros supracitados. A formação de sobreiral descrita é enquadrável no Habitat 

9330 – Florestas de Quercus suber da Diretiva Habitats, conforme o Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-

Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. O biótopo cartografado nesta zona corresponde a sobreiral. 

Perspetiva-se que a execução do referido restabelecimento afete uma área de cerca de 0,19 ha 

(4,11 % da área de sobreiral). Esta afetação, conjuntamente com aquela descrita para os estaleiros 

da frente na trincheira e pelo da interface e Estação Hospital Santos Silva irá implicar uma 

afetação total de 1,66 ha, correspondente a quase 36 % da área de Habitat 9330 cartografada. 

No que concerne à fauna, e tal como anteriormente descrito, o biótopo sobreiral constitui uma área 

com alguma relevância. A remoção das formações vegetais aí existentes implicará a perda de 

habitat disponível, o aumento do regime de perturbação e a fragmentação da mancha 

remanescente. De entre as espécies confirmadas, além daquelas consideradas como prováveis, há a 

referir, de entre outras, as seguintes: Podarcis bocagei, Accipiter nisus, Buteo buteo, Chloris 

chloris, Delichon urbicum, Parus major, Picus viridis, Sylvia atricapila, Turdus philomelos e Turdus 

merula. 

O restabelecimento previsto implica o corte de vários sobreiros, a destruição e fragmentação de 

parte do Habitat 9330 identificado, bem como a perturbação das espécies de fauna que utilizam o 

local. Ainda assim, convém referir que do ponto de vista global se está perante uma área com 

elevada pressão antrópica. 

De acordo com o referido anteriormente, o impacte é considerado negativo, significativo, de média 

magnitude, certa, permanente, imediato, irreversível, de incidência direta e local. 

Construção de novos acessos e restabelecimento de vias na Alameda do Monte da Virgem, Rua 

Escultor Alves de Sousa e construção de novos acessos ao Parque de Material 

Devido à reconfiguração do parque de estacionamento junto da Estação Hospital Santos Silva, parte 

da Alameda do Monte da Virgem e da Rua Escultor Alves de Sousa terão de ser restabelecidas, 

nomeadamente os seus troços terminais que efetuam a ligação à Rua Conceição Fernandes. Assim, 

haverá construção de um novo segmento da referida alameda e da rua, numa extensão de 232 m e 

189 m, respetivamente, passando a Alameda do Monte da Virgem a ligar-se diretamente à Rua 

Escultor Alves de Sousa e esta, diretamente à rotunda existente (que também será 

intervencionada), localizada na Rua Heróis do Ultramar. Por outro lado, na envolvente imediata 

localizada a este, proceder-se-á à construção dos novos acessos ao Parque de Material. 

Estas ações serão responsáveis pela destruição da vegetação existente e pela perturbação da fauna. 

Os restabelecimentos e novas vias de acesso ocupam terrenos identificados na cartografia de 

biótopos como sendo floresta de folhosas exóticas. O estrato arbóreo é dominado pela exótica 

invasora Acacia melanoxylon (e presença de Acacia dealbata). Existe ainda uma cobertura 

significativa de Eucaliptus globulus e de alguns exemplares de Quercus suber. O estrato arbustivo é 

dominado por Rubus ulmifolius e Ulex europaeus subsp. latebracteatus e o estrato herbáceo por 

Pseudarrhenatherum longifolium. Nas áreas mais abertas, onde apenas existe estrato herbáceo, 
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referência para a existência de Cyperus eragrostis, Lotus hispidus, Poa annua e Poa infirma. A 

remoção da vegetação será responsável pela perda de habitats para a fauna. As espécies de fauna 

presentes são as mesmas já referidas quando na presença do biótopo floresta de folhosas exóticas, 

nomeadamente, com identificação confirmada de, entre outras, Parus ater, Parus caerulus e Parus 

major, Serinus serinus, Buteo buteo, Columba palumbus, Erithacus rubecula e Garrulus glandarius. 

As espécies existentes, tanto da flora como da fauna, representam espécies com ampla distribuição 

geográfica e habituadas a ambientes de perturbação. 

Assim, classifica-se o impacte como negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, certo, 

temporário, imediato, irreversível, de incidência direta e local. 

Construção de novos acessos e restabelecimento da Rua Salgueiro Maia 

Devido à construção da Estação de Vila D’Este será necessário proceder ao restabelecimento da Rua 

Salgueiro Maia (até à Rua das Mimosas), numa extensão de 108 m. Esta operação ocorrerá 

essencialmente sobre uma área ajardinada, com espécies ornamentais, classificada na cartografia 

de biótopos como urbano. As espécies presentes, tanto de flora como de fauna que eventualmente 

utilizem a área, não possuem qualquer interesse de conservação e encontram-se amplamente 

distribuídas pela região. 

De acordo com o referido anteriormente, o impacte é considerado negativo, pouco significativo, de 

reduzida magnitude (na realidade, praticamente inexistente), pouco provável, temporário, 

imediato, irreversível, de incidência direta e local. 

6.8.1.3 Construção do viaduto desde a Estação de Santo Ovídio até ao emboquilhamento do túnel 

A extensão da Linha Amarela do Metro do Porto tem início a partir da Estação de Santo Ovídio, em 

direção a Vila D’Este. Nessa fase inicial de arranque do traçado, além da necessidade de ultrapassar 

as vias rodoviárias existentes é necessário inserir o traçado em direção ao emboquilhamento do 

túnel, já em área de encosta do Monte da Virgem. Assim, prevê-se a construção de um viaduto, com 

3 alternativas diferentes. Pelo exposto, o aspeto ambiental associado à construção do viaduto é 

efetuada para cada uma das 3 alternativas propostas, nomeadamente: Alternativa 1 (extensão de 

514,6 m, 2 encontros e 7 pilares intermédios); Alternativa 2 (extensão de 582,8 m, 2 encontros e 8 

pilares intermédios); e, Alternativa 3 (extensão de 458,8 m, 2 encontros e 6 pilares intermédios). 

Alternativa 1 

A construção do viaduto definido na Alternativa 1, com uma extensão de cerca de 515 m, tem início 

ao km 0+157 e termina ao km 0+672. De entre os 9 pontos de apoio definidos, 7 destes são pilares 

(P2 a P8) correspondendo os 2 restantes aos encontros do viaduto (E1 e E9).  

Os pilares preconizados ocupam uma área de cerca de 11,8 m2 (4,9 m x 2,4 m), contudo, a sua 

construção implica sempre a afetação de uma área ligeiramente maior de escavação para 

implantação da estrutura e, ainda, o respetivo acesso ao local. O acesso, a construção a e 

implantação dos referidos pilares constitui uma ação responsável pela destruição do coberto vegetal 

existente e pela perturbação da fauna. 

Os pilares P2, P3 e P4 serão implantados numa área fortemente antropizada e alterada, em 

localização adjacente a importantes eixos rodoviários, nomeadamente o acesso à autoestrada A1 e 

a EN222. Por outro lado, os pilares P5, P6, P7 e P8, localizam-se na denominada Quinta do Cisne.  
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De acordo com a cartografia de biótopos realizada, os pilares P5 a P7 vão implantar-se em campos 

agrícolas. Embora as culturas agrícolas não tenham relevância do ponto de vista da flora, 

constituem áreas de habitat com interesse para a fauna. Como exemplo de espécies confirmadas, há 

a referir, de entre várias outras: Podarcis bocagei, Talpa occidentalis, Accipiter nisus, Columba 

livia (var. doméstica), Delichon urbicum, Phoenicurus ochruros, Passer domesticus, Motacilla alba, 

Turdus philomelos e Streptopelia decaocto. O biótopo campos agrícolas possui uma riqueza 

específica considerada média/elevada.  

O pilar P8 irá ser implantado no biótopo florestas de folhosas exóticas, na mancha de arvoredo do 

jardim da Quinta do Cisne. Embora o jardim da Quinta do Cisne constitua um exemplo notável dos 

jardins históricos de Vila Nova de Gaia, conforme referido na descrição da situação de referência, e 

sem prejuízo do eventual valor paisagístico e/ou cultural do mesmo, do ponto de vista da ecologia o 

seu valor é reduzido dada a abundância de espécies exóticas. No que refere à fauna, as espécies 

confirmadas para o local representam parte do elenco já reportado para o biótopo campos 

agrícolas, embora aqui com menor riqueza específica dado o menor número de espécies presentes.  

Em resumo, importa reter o seguinte: as áreas de afetação na construção de cada pilar são 

reduzidas; as espécies/formações vegetais existentes não possuem qualquer valor do ponto de vista 

da conservação da natureza; e, as espécies de fauna que frequentam esta área são integralmente 

cosmopolitas e habituadas a ambientes de perturbação. 

Pelo exposto, classifica-se o impacte como negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, 

certo, temporário, imediato, reversível, de incidência direta e local. 

Alternativa 2 

A construção do viaduto definido na Alternativa 2, com uma extensão de cerca de 583 m, tem início 

ao km 0+164 e termina ao km 0+747. De entre os 10 pontos de apoio definidos, 8 destes são pilares 

(P2 a P9) correspondendo os 2 restantes aos encontros (E1 e E10).  

Os pilares preconizados ocupam uma área de cerca de 11,8 m2 (4,9 m x 2,4 m), contudo, a sua 

construção implica sempre a afetação de uma área ligeiramente maior de escavação para 

implantação da estrutura e, ainda, o respetivo acesso ao local. O acesso, a construção a e 

implantação dos referidos pilares constitui uma ação responsável pela destruição do coberto vegetal 

existente e pela perturbação da fauna. 

Os pilares P2, P3, P4, P5 e P6 serão implantados numa área fortemente antropizada e alterada, em 

localização adjacente a importantes eixos rodoviários, nomeadamente o acesso à autoestrada A1 e 

a EN222. De todo o modo, sem prejuízo de se estar na presença de uma área fortemente 

perturbada, importa destacar o pilar P5, que irá implantar-se numa área identificada na cartografia 

de biótopos como sendo floresta de folhosas autóctones e, o pilar P6, no biótopo campos agrícolas. 

Em toda a área de estudo o biótopo florestas de folhosas autóctones é apenas identificado neste 

local, encontrando-se o mesmo entalhado entre as vias rodoviárias existentes localmente e de 

elevado tráfego. Por esse motivo, no que se refere ao pilar P5, e dado o contexto particular do local 

de implantação do mesmo – adjacente a uma via rodoviária de tráfego elevado – considera-se que a 

área tenha pouca relevância para a fauna dado o elevado regime de perturbação existente.  

Relativamente aos pilares P7, P8 e P9, estes localizam-se na denominada Quinta do Cisne. Os pilares 

P7 e P8 serão implantados no biótopo campos agrícolas, enquanto o pilar P9 será implantado no 
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biótopo florestas de folhosas exóticas, na mancha de arvoredo do jardim da Quinta do Cisne que, do 

ponto de vista da ecologia tem valor reduzido dada a abundância de espécies exóticas.  

No que se refere aos campos agrícolas, a descrição ecológica dos mesmos é análoga à efetuada para 

a Alternativa 1. Quanto à fauna associada ao biótopo florestas de folhosas autóctones, as espécies 

confirmadas para o local representam parte do elenco já reportado para o biótopo campos 

agrícolas, embora aqui com menor riqueza específica dado o menor número de espécies presentes. 

Em suma, importa reter o seguinte: as áreas de afetação na construção de cada pilar são reduzidas; 

as espécies/formações vegetais existentes não possuem qualquer valor do ponto de vista da 

conservação da natureza – com exceção da localização do pilar P5 (ainda que a presente análise do 

mesmo deva ser devidamente enquadrada do ponto de vista ecológico com o contexto da 

envolvente próxima, ou seja, num ambiente de elevada perturbação); e, as espécies de fauna que 

frequentam esta área são integralmente cosmopolitas e habituadas a ambientes de perturbação. 

Pelo exposto, classifica-se o impacte como negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, 

certo, temporário, imediato, reversível, de incidência direta e local.  

Alternativa 3 

A construção do viaduto definido na Alternativa 3, com uma extensão de cerca de 459 m, tem início 

ao km 0+139 e termina ao km 0+598. De entre os 8 pontos de apoio definidos, 6 destes são pilares 

(P2 a P7) correspondendo os 2 restantes aos encontros (E1 e E8).  

Os pilares preconizados ocupam uma área de cerca de 11,8 m2 (4,9 m x 2,4 m); contudo, a sua 

construção implica sempre a afetação de uma área ligeiramente maior de escavação para 

implantação da estrutura e, ainda, o respetivo acesso ao local. O acesso, a construção e a 

implantação dos referidos pilares constitui uma ação responsável pela destruição do coberto vegetal 

existente e pela perturbação da fauna. 

Os pilares P2, P3 e P4 serão implantados numa área fortemente antropizada e alterada, em 

localização adjacente a importantes eixos rodoviários, nomeadamente o acesso à autoestrada A1 e 

a EN222. Por outro lado, os pilares P5, P6 e P7, localizam-se na denominada Quinta do Cisne. 

De acordo com a cartografia de biótopos realizada, os pilares P5, P6 e P7 vão implantar-se em 

campos agrícolas, já convenientemente referidos e caracterizados na análise da Alternativa 1 e 

Alternativa 2.  

Resumindo, importa referir o seguinte: as áreas de afetação na construção de cada pilar são 

reduzidas; as espécies/formações vegetais existentes não possuem qualquer valor do ponto de vista 

da conservação da natureza; e, as espécies de fauna que frequentam esta área são integralmente 

cosmopolitas e habituadas a ambientes de perturbação. 

Pelo exposto, classifica-se o impacte como negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, 

certo, temporário, imediato, reversível, de incidência direta e local.  

6.8.1.4 Decapagem, desarborização e desmatação da área do corredor do traçado à superfície 

A construção do Projeto, no que se refere à linha propriamente dita, e sem prejuízo das inerentes 

operações de instalação de estaleiros, construção de estações, obras de arte (neste caso de um 

viaduto), construção de novas vias e restabelecimentos e demais edificações conexas (ex: Parque de 
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Material), implica a decapagem do solo e subsequente remoção de toda a vegetação existente ao 

longo do traçado. A remoção da vegetação implica, além da afetação propriamente dita sobre a 

flora e as formações vegetais, a afetação da fauna na medida em que reduz as áreas de habitat 

disponível, causa perturbação, fragmenta as populações e destrói os corredores ecológicos. De 

acordo com a cartografia de biótopos realizada e tendo em consideração que o troço inicial 

(considerando o sentido Santo Ovídio – Vila D’Este) se faz em viaduto até ao emboquilhamento do 

túnel, o troço onde se irá proceder à decapagem e remoção da vegetação estende-se entre o 

emboquilhamento do túnel (após a Estação Manuel Leão e antes da Estação Hospital Santos Silva) 

até à Estação de Vila D’Este. 

Grande parte do corredor da linha de metro onde se vai proceder à remoção da vegetação margina 

ou com o biótopo urbano ou com o biótopo florestas de folhosas exóticas. A única exceção 

corresponde à área de sobreiral (Habitat 9330), cuja avaliação ambiental específica é realizada nos 

termos dos aspetos ambientais associados à instalação de estaleiros, restabelecimentos de vias e 

construção de estações. Assim, e sem prejuízo da legislação de proteção ao sobreiro (Decreto-Lei 

n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho), a afetação 

ocorre em áreas com baixa riqueza específica, com espécies vegetais e animais habituadas a 

ambientes de perturbação e relativamente comuns. 

Assim, classifica-se o impacte como negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, certo, 

permanente, imediato, irreversível, de incidência direta e local.  

6.8.1.5 Construção da Estação Hospital Santos Silva, reposição do Parque de Estacionamento à 

superfície e reperfilamento da Rua Conceição Fernandes 

Importa referir que os aspetos ambientais associados à construção da Estação Hospital Santos Silva, 

reposição e reconfiguração do parque de estacionamento, reperfilamento da Rua Conceição 

Fernandes e inerente implantação da linha de metro propriamente dita, irão ocorrer, 

sensivelmente, ao mesmo tempo ou pouco após a instalação e funcionamento do denominado 

estaleiro das frentes na trincheira e do próprio estaleiro da operação em questão – estaleiro da 

interface e Estação Hospital Santos Silva – ambos já oportunamente avaliados anteriormente e cujas 

superfícies de afetação são semelhantes. Assim, a construção dos elementos referidos será 

responsável pela remoção do coberto vegetal existente, ocupação do solo e consequente 

perturbação sobre a fauna. 

Pelo exposto, e de modo análogo ao avaliado anteriormente para os estaleiros a instalar no mesmo 

local, as espécies vegetais afetadas nas operações preconizadas estão associadas à área de sobreiral 

e já anteriormente caracterizada, nomeadamente o facto de ser enquadrável no Habitat 9330 – 

Florestas de Quercus suber da Diretiva Habitats. 

A afetação total do Habitat 9330 pelo Projeto (que na realidade será desde logo afetado com a 

instalação dos estaleiros e também pelo restabelecimento da Rua de São Tiago, e que ocupam toda 

a área aqui referida) será de 1,66 ha, correspondente a quase 36 % da área total do mesmo. No que 

refere à fauna, também este habitat constitui uma área com alguma relevância e cuja riqueza 

específica pode ser considerada média/elevada e cujo elenco foi já mencionado anteriormente na 

avaliação de impacte de outros aspetos ambientais.  
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Concluindo, a instalação da linha de metro, a construção da Estação Hospital Santos Silva, a 

reposição do parque de estacionamento e o reperfilamento da Rua Conceição Fernandes – sem 

prejuízo da avaliação efetuada anteriormente relativamente à instalação dos estaleiros e 

restabelecimento da Rua de São Tiago – implicará o corte de vários sobreiros e destruição de parte 

do Habitat 9330 identificado, bem como a perturbação das espécies de fauna que utilizam o local. 

Todavia, importa sempre salientar que do ponto de vista global se está perante uma área com 

elevada pressão antrópica, materializada na existência de arruamentos com elevado tráfego e 

habitações, além da existência do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, infraestrutura 

que por si só é responsável pela geração de muito tráfego rodoviário. 

Tendo em consideração o referido, o impacte é considerado negativo, significativo, de média 

magnitude, certa, permanente, imediato, irreversível, de incidência direta e local. 

6.8.1.6 Construção do Parque de Material 

Os aspetos ambientais associados à construção do Parque de Material irão ocorrer, sensivelmente, 

ao mesmo tempo ou pouco após a instalação e funcionamento do respetivo estaleiro (estaleiro do 

Parque de Material de Vila d’Este) e da construção dos novos acessos ao mesmo (avaliados 

anteriormente em ponto próprio), cuja instalação ocorrerá nas áreas adjacentes. 

De acordo com o referido, esta ação será responsável pela destruição da vegetação existente, pela 

perturbação da fauna, fragmentação das populações e destruição dos corredores ecológicos. O 

Parque de Material vai ser edificado em terrenos identificados na cartografia de biótopos como 

sendo floresta de folhosas exóticas e cuja parte do elenco faunístico e florístico foi já 

anteriormente referido. As espécies existentes, tanto da flora como da fauna, representam 

espécies com ampla distribuição geográfica e habituadas a ambientes de perturbação. 

Assim, classifica-se o impacte como negativo, pouco significativo, de média magnitude, certo, 

permanente, imediato, irreversível, de incidência direta e local.  

6.8.1.7 Construção da Estação de Vila d’Este 

Os aspetos ambientais associados à construção da Estação de Vila D’Este e à inerente implantação 

da linha de metro propriamente dita, irão ocorrer, sensivelmente, ao mesmo tempo ou pouco após a 

instalação e funcionamento do respetivo estaleiro (estaleiro do troço à superfície e Estação de Vila 

d’Este) e do restabelecimento da Rua Salgueiro Maia (avaliados anteriormente em ponto próprio), 

cujas operações ocorrerão nas áreas adjacentes. 

Tal como anteriormente referido, as espécies presentes, tanto de flora como de fauna que 

eventualmente utilizem a área, não possuem qualquer interesse de conservação e encontram-se 

amplamente distribuídas pela região. 

Tendo em consideração o referido, o impacte é considerado negativo, pouco significativo, de 

reduzida magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, de incidência direta e local. 

6.8.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração do Projeto, e no presente contexto de avaliação, considera-se como único 

aspeto ambiental existente a operação comercial da Linha Amarela do Metro do Porto até à Estação 
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de Vila D’Este. Além disso, devido à pobreza ecológica da parte inicial do traçado e o regime de 

perturbação existente na atualidade, com presença de espécies de fauna e de flora amplamente 

distribuídas pela região e sem especial relevância do ponto de vista da conservação, considera-se 

que a comparação das diversas alternativas previstas não apresenta diferenças mensuráveis. Por 

outro lado, a única área com alguma relevância ecológica corresponde ao sobreiral classificado 

como Habitat 9330, na parte comum das diferentes alternativas. Pelo exposto, a avaliação do 

aspeto ambiental identificado – exploração comercial da Extensão da Linha Amarela do Metro do 

Porto até à Estação de Vila D’Este – é realizada sem a referência às diferentes alternativas 

estudadas em fase de estudo prévio do Projeto. 

6.8.2.1 Exploração Comercial da Extensão da Linha Amarela do Metro do Porto até à Estação de 

Vila D’Este 

Com o Projeto executado dar-se-á início à dita operação comercial da linha de metro. A operação 

comercial do Projeto implicará a circulação das composições do metro, a utilização das estações 

previstas e o funcionamento do Parque de Material. Da operação resulta inevitavelmente o 

acréscimo de movimentação de pessoas, essencialmente nas respetivas viagens das mesmas de e 

para as estações, bem como a sua concentração nesses locais durante os tempos de espera. Estes 

movimentos dinâmicos de pessoas e respetivas deslocações pendulares serão responsáveis pelo 

aumento da perturbação.  

A existência do corredor de instalação e funcionamento da linha do metro (canal dedicado) adiciona 

ao território intercetado um eixo que age como agente de perturbação.  Dada a realidade existente 

atualmente no território de Vila Nova de Gaia, onde ocorre uma ampla proliferação de espécies 

exóticas invasoras – cujo melhor exemplo é representado pela disseminação de Cortaderia selloana, 

de Acacia melanoxylon e Acacia dealbata – este aspeto facilita, potencialmente, a dispersão das 

espécies referidas. Contudo, tendo em consideração que a plataforma da via será constituída por 

uma laje própria – e não terreno/solo natural – perspetiva-se um contributo praticamente 

negligenciável do Projeto nesse sentido, semelhante àquele já existente e com origem nas vias e 

arruamentos da malha urbana circundante. Relativamente ao Habitat 9330, sem prejuízo da 

existência de espécies exóticas invasoras e cuja presença foi detetada no referido habitat (Habitat 

9330; sobreiral), não se considera a existência de efeitos nefastos sobre o mesmo com a exploração 

comercial da linha de metro, além de que na fase de exploração a afetação prevista na fase de 

construção (corte de sobreiros) já terá ocorrido. 

No que refere à fauna, a exploração do Projeto será responsável pela criação de um efeito barreira 

nos locais onde a linha se desenvolve em trincheira e à superfície. O efeito barreira contribui para a 

fragmentação das populações e destruição/degradação dos corredores ecológicos. Contudo, os 

restabelecimentos das vias constituir-se-ão também como passagens que garantem uma conexão da 

malha urbana. Adicionalmente, a exploração acarretará igualmente um aumento da perturbação, 

com redução das áreas vitais da fauna. Por outro lado, a circulação das composições do metro 

acarreta ainda um risco de atropelamento/colisão para com eventuais espécies de fauna que 

cruzem a linha, em particular quando a mesma segue à superfície no seu troço final. 

Por fim, importa ainda referir que a exploração do Projeto poderá ser responsável por dinâmicas 

que, embora sejam de difícil quantificação, permitem antever o aumento da apetência imobiliária 

das zonas residenciais servidas pelo Projeto. Algumas das operações de loteamento atualmente 
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previstas para as áreas servidas pelo Projeto poderão vir a ser executadas/retomadas mais cedo do 

que o que seria expectável sem a execução do Projeto. Mas ainda mais relevante do que as 

operações de loteamento atualmente previstas, há a destacar, muito provavelmente, o aumento 

futuro das operações de loteamento/edificação nas áreas servidas pelo Projeto. Se ao referido 

somarmos o problema atual de falta de habitação – e inerente aumento exponencial do custo de 

arrendamento – existente na cidade do Porto (e também, ainda que em menor escala, nos concelhos 

limítrofes, onde se inclui também Vila Nova de Gaia) e tivermos em consideração que o Projeto 

constituirá uma ligação rápida, cómoda e segura até ao centro da cidade do Porto (ligando até ao 

Hospital de São João), é muito provável que ocorra uma dinamização da construção de novas 

habitações nas áreas servidas pelo Projeto incomparavelmente maiores do que o que se observaria 

se o mesmo não fosse concretizado (com vista à captação de novos habitantes que possam ser 

atraídos por custos de habitação mais baixos, tanto na aquisição como no arrendamento). A 

concretizar-se o cenário referido, o regime de perturbação sobre os fatores ecológicos será ainda 

mais incrementado. 

De todo o modo, tendo em consideração a pobreza ecológica geral, os biótopos existentes e o facto 

da exploração comercial do Projeto se inserir em ambiente urbano, considera-se que o impacte é 

negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, provável, permanente, imediato, irreversível, 

de incidência direta e de dimensão local. 

6.9 Ruído e Vibrações 

6.9.1 Critérios para a classificação de impactes 

Na avaliação dos impactes consideraram-se os critérios constantes da Tabela 6.6. para a sua 

classificação e posterior valoração.  

Legenda: Relativamente aos Critérios LNEC considera-se, para análise de impactes, os seguintes limites: 

Vibração como tal em todos os Recetores Sensíveis: vmax,ef,1s < 0.11mm/s; Ruído Estrutural nos Recetores 

Sensíveis sobre o Túnel: vmax,ef,1s < 0.03mm/s; Afetação de equipamentos atividades muito sensíveis à vibração:  

vmax,ef,1s < 0.03mm/s.  

PARÂMETRO 
CLASSIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 
CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 

Natureza 

Impacte negativo 

 
 
 
 

Impacte nulo 

 

 

 

Impacte positivo 

Ruído: Aumento dos níveis sonoros existentes. 

Vibrações: Aumento das velocidades de vibração existentes. 

 

Ruído: Manutenção dos níveis sonoros existentes. 

Vibrações: Manutenção das velocidades de vibração 
existentes. 

 

Ruído: Redução dos níveis sonoros existentes. 

Vibrações: Redução das velocidades de vibração existentes. 

Significância 
 

Impactes Negativos 

Ruído (fase de exploração): Ultrapassagem, em mais de 
10 dB, dos limites legais aplicáveis (DL 9/2007) ou da Regra 
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PARÂMETRO 
CLASSIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 
CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 

muito Significativos 

 

 

 

 

Impactes Negativos 
Significativos 

 

 

 
 

Impactes Negativos 
Pouco Significativos 

de Boa Prática (RBP) da APA [Sit.Fut.-Sit.Ref≤15 dB(A)]. 

Vibrações (fase de exploração): Ultrapassagem, em mais de 3 
vezes, dos limites dos Critérios LNEC. 

 

Ruído (fase de exploração): Ultrapassagem, até 10 dB, dos 
limites legais aplicáveis (DL 9/2007) ou da Regra de Boa 
Prática (RBP) da APA [Sit.Fut.-Sit.Ref≤15 dB(A)]. 

Vibrações (fase de exploração): Ultrapassagem, até 3 vezes, 
dos limites dos Critérios LNEC. 

 

Ruído e Vibrações (fase exploração): não ultrapassagem dos 
limites aplicáveis referidos. 

Ruído e Vibrações (fase de construção): na fase de 
construção, sendo difícil uma estimativa mais detalhada dos 
níveis sonoros e das velocidades de vibração, consideram-se 
todos os impactes como “pouco significativos”, pois, desde 
que devidamente gerida, deverá ser possível cumprir os 
limites do DL 9/2007 para o Ruído e da NP2074:2015 (e/ou da 
BS5228-2:2009) para a Vibração. 

Magnitude dos 
Impactes Negativos 

 

Magnitude Nula 

 

 

 

 

Magnitude Reduzida 

 

 

 

 

 

 

Magnitude Média 

 

 

 

 

 

 

 

Ruído: Níveis sonoros previstos iguais à Situação de 
Referência. 

Vibrações: Velocidades de vibração previstas iguais à Situação 
de Referência. 

 

Ruído: Níveis sonoros previstos superiores à Situação de 
Referência em não mais de 3 dB. 

Vibrações: Velocidades de vibração previstas superiores à 
Situação de Referência em não mais de 1.4 vezes. 

 

Ruído: Níveis sonoros previstos superiores à Situação de 
Referência em mais de 3 dB mas em não mais de 15 dB  
(RBP APA). 

A variação de 3 dB é muito reduzida em termos de 
sensibilidade humana, contudo corresponde tipicamente a 
uma alteração para o dobro do número de fontes sonoras, 
pelo que se afigura adequada a sua utilização para limitação 
da Magnitude Reduzida/Magnitude Média. 

Vibrações: Velocidades de vibração previstas superiores à 
Situação de Referência em mais de 1.4 vezes mas em não 
mais de 6 vezes. 

 

Ruído: Níveis sonoros previstos superiores à Situação de 
Referência em mais de 15 dB (RBP APA). 

A variação de 3 dB é muito reduzida em termos de 
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PARÂMETRO 
CLASSIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 
CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 

 

 

Magnitude Elevada 

sensibilidade humana, contudo corresponde tipicamente a 
uma alteração para o dobro do número de fontes sonoras, 
pelo que se afigura adequada a sua utilização para limitação 
da Magnitude Reduzida/Magnitude Média. 

Vibrações: Velocidades de vibração previstas superiores à 
Situação de Referência em mais de 1.4 vezes mas em não 
mais de 6 vezes. 

 

Podem parecer demasiado distantes os valores de 3 dB e 
15 dB utilizados para a limitação, contudo uma variação de 
10 dB corresponde sensivelmente, em termos de sensibilidade 
humana, à diferença entre uma audição monoaural e 
binaural. Acresce ao referido a justificação dada para a 
utilização do valor 3 dB, e o facto de uma variação de 15 dB 
corresponder à variação limite da Regra de Boa Prática da 
APA. Para a componente vibrações consideraram-se as 
relações multiplicativas equivalentes. 

Probabilidade 
Dadas as incertezas intrínsecas e extrínsecas da modelação de ruído consideram-se os 
impactes associados como “prováveis”. 

Duração 

Impactes Temporários 

 

Impactes Permanentes 

Ruído e Vibrações: Fase de construção. 

 

Ruído e Vibrações: Fase de exploração. 

Início 

Fase de construção 

 

Fase de exploração 

Imediatos 

 

Imediatos 

Reversibilidade 

Considera-se que são reversíveis os impactes que induzem uma exposição média 
energética não superior a 80 dB(A), e uma exposição de pico não superior a 130 dB(A), 
em conformidade com o DL 182/2006, que é o caso do presente Projeto. Assim 
consideram-se, na componente ruído e na componente vibrações, todos os impactes 
como reversíveis. 

Incidência 

Impactes diretos 

 

Impactes indiretos 

Ruído e Vibrações: Resultantes diretamente da construção ou 
exploração do projeto. 

 

Ruído e Vibrações: Resultantes indiretamente (tipicamente 
tráfego de acesso ou de restabelecimentos) da construção ou 
exploração do projeto. 

Dimensão espacial 
Na componente ruído e na componente vibrações consideram-se todos os impactes 
como “locais”. 

Tabela 6.6 – Critérios para a classificação/qualificação de impactes 

  



 
  

 

EIA DO PROJETO DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D’ESTE INCLUINDO 
ESTA O PARQUE DE MATERIAL 

2018-06-29 

 

 

P-AS-PS-0000-AM-MD-LAG-003050-00 
Página 433 de 619 

 

6.9.2 Métodos de previsão e dados de base 

6.9.2.1 Ruído – fase de construção 

Para a fase de construção e para trabalhos à superfície considera-se, por segurança e simplicidade, 

uma propagação em campo livre sobre um solo refletor (+3 dB), onde prevalece apenas a atenuação 

devido à divergência geométrica (conjugação das equações 2.5.5, 2.5.6 e 2.5.12 da  

Diretiva 2015/996): 

𝐿𝐴𝑝,𝑑 = 𝐿𝐴𝑤 − 11 − 20 log10(𝑑) + 3 

onde 𝐿𝐴𝑝,𝑑 é o Nível de Pressão Sonora [em dB(A)] a uma distância d (em metros) da fonte e 𝐿𝐴𝑤 o 

Nível de Potência Sonora [em dB(A)] da fonte. 

Para a atenuação devido a eventuais medidas, consideram-se eficácias típicas de: 

-5 a -20 dB 

conforme Tabela B.1 da BS5228-1:2009. 

Para a atenuação devido à restrição da ocorrência da atividade apenas a um período T (em segundos 

ou na mesma unidade de Tref) relativamente à totalidade Tref (em segundos ou na mesma unidade de 

T) do período de referência (dia: 13h; entardecer: 3h; noite: 8h), considera-se a equação 2.4.2 da 

Diretiva 2015/996: 

10 log10 (
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓
) 

Para o ruído estrutural no interior dos edifícios devido ao funcionamento da Tuneladora no subsolo, 

considera-se a equação estabelecida na Tabela E.1 da BS5228-2:2009: 

𝐿𝐴𝑝𝑖,𝑑 = 127 − 50 log10(𝑑) 

onde 𝐿𝐴𝑝𝑖,𝑑 é o Nível de Pressão Sonora [em dB(A)], no interior dos edifícios, a uma distância d (em 

metros) do funcionamento da Tuneladora no subsolo. 

Para os valores de base de 𝐿𝐴𝑤 [em dB(A)], para os trabalhos à superfície, consideram-se os valores 

mínimos e máximos das Tabelas C.1, C.2, C.3, C.4, C.11 e C.12 da BS5228-1:2009, que se resumem 

na Tabela 6.7. 

TIPO DE DADOS 

LAeq,10m 

Mínimo 

[dB(A)] 

 

LAw 

Mínimo 

[dB(A)] 

LAeq,10m 

Máximo 

[dB(A) 

 

LAw 

Máximo 

[dB(A)] 

Dados para demolições 

(Tabela C.1 da BS5228-1:2009)  

(Mínimo: demolição de estruturas aparafusadas) 

(Máximo: uso de martelo hidráulico manual) 

69  87 93  121 

Dados para preparação dos locais  52  80 87  115 
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TIPO DE DADOS 

LAeq,10m 

Mínimo 

[dB(A)] 

 

LAw 

Mínimo 

[dB(A)] 

LAeq,10m 

Máximo 

[dB(A) 

 

LAw 

Máximo 

[dB(A)] 

(Tabela C.2 da BS5228-1:2009) 

(Mínimo: escavadora de rastos em movimento 
lento) 

(Máximo: passagem de camião basculante) 

Dados para cravação de estacas  

(Tabela C.3 da BS5228-1:2009) 

(Mínimo: gerador de soldagem) 

(Máximo: uso de martelo hidráulico) 

57  85 89  117 

Dados para atividades gerais 

(Tabela C.4 da BS5228-1:2009) 

(Mínimo: geradores) 

(Máximo: martelo pneumático em betão) 

56  84 95  123 

Dados gerais 

(Tabela C.11 da BS5228-1:2009) 

(Mínimo: bomba de água elétrica) 

(Máximo: camião) 

69  97 88  116 

Dados suplementares para cravação de estacas 

(Tabela C.12 da BS5228-1:2009) 

(Mínimo: fonte de alimentação) 

(Máximo: martelo hidráulico) 

55  83 107  135 

Tabela 6.7 - Dados de base de emissão sonora (ruído – faze de construção) 

6.9.2.2 Ruído – fase de exploração 

Para a fase de exploração as previsões são efetuadas considerando os seguintes métodos 

previsionais, os seguintes dados associados e o seguinte software: 

 O software de modelação acústica de exteriores utilizado foi o: 

o Cadna A (http://www.datakustik.com/en/products/cadnaa). 

 As fontes de ruído consideradas, e a sua forma de modelação no software Cadna A, foram as 

seguintes: 

o Ruído de tráfego ferroviário: 

 Método: SRM II, conforme recomendado no n.º 4 do Anexo II (Métodos de 

avaliação dos indicadores de ruído) do DL 146/2006, de 31 de julho. 

http://www.datakustik.com/en/products/cadnaa
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 Dados de tráfego e de via: Ver Tabela 6.8.  

o Ruído Estrutural emitido pelo viaduto, à passagem das composições: 

 É sabido32 que a vibração da passagem de composições ferroviárias sobre 

viadutos/pontes pode fazer o viaduto/ponte produzir um ruído estrutural 

próprio significativo, que deverá ser tido em conta. O novo método de 

previsão da Diretiva 2015/996, de 1 de julho de 2015, estabelece um fator 

aditivo Cbridge, que de acordo com a Tabela G-7 da Diretiva varia entre 0 dB 

e 9 dB, sendo recomendado um valor de +1 dB, no caso de “Pontes 

predominantemente de betão ou de alvenaria com qualquer tipo de via”, e 

+4 dB no caso de “Pontes predominantemente de aço com via balastrada”. 

Face ao referido, afigurou-se adequado considerar este tipo de ruído, no 

modelo, da seguinte forma: 

 Método: ISO 9613-2 (fontes fixas). 

 Tipo de fonte e emissão sonora: Fonte horizontal em área, localizada na 

zona do viaduto, com a seguinte emissão sonora, centrada, por segurança, 

na banda dos 63 Hz, e com variação dia, entardecer, noite proporcional à 

variação de tráfego: Dia: 65 dB(A)/m2; Entardecer: 63 dB(A)/m2;  

Noite: 59 dB(A)/m2. Tais valores fazem aumentar 1 dB os níveis sonoros 

provenientes da Linha, na imediata proximidade. Em pontos mais distantes 

o aumento é superior devido à baixa frequência considerada para o ruído 

estrutural. 

o Ruído produzido pelos emboquilhamentos do Túnel. 

 É sabido que os emboquilhamentos dos túneis produzem ruído extra. Apesar 

de no ponto “2.37 Tunnel openings in the model” do documento “European 

Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN) – 

Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of 

Associated Data on Noise Exposure. Version 2, 2007” ser recomendado: “It 

is recommended that for the purposes of strategic noise mapping no 

account need be taken of noise from within a tunnel and that a tunnel 

opening should be modelled as a reflective surface”, afigurou-se adequado, 

em linha com o apresentado no documento “Probst, Wolfgang - Prediction 

of sound radiated from tunnel openings. Noise Control Engineering Journal 

58(2), 2010”, considerar o seguinte: 

 Método: ISO 9613-2 (fontes fixas). 

 Tipo de fonte e emissão sonora: Fonte vertical em área, localizada na boca 

do túnel, com a seguinte emissão sonora, centrada, por segurança, na 

banda dos 500 Hz, e com variação dia, entardecer, noite proporcional à 

variação de tráfego: Dia: 70 dB(A)/m2; Entardecer: 68 dB(A)/m2; Noite: 

                                                 
32 Ver, por exemplo, “Li, Xiaozhen, et. al. – Review of recent progress in studies on noise emanating from rail transit 
bridges. J. Mod. Transport. 24(4):237–250, 2016”. 
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64 dB(A)/m2. Tais valores fazem aumentar 3 dB os níveis sonoros 

provenientes da Linha, na imediata proximidade. 

o Ruído do sistema de ventilação: 

 Para o sistema de ventilação, localizado junto à Situação S4, afigurou-se 

adequado considerar o seguinte: 

 Método: ISO 9613-2 (fontes fixas). 

 Tipo de fonte e emissão sonora: Fonte horizontal em área, localizada na 

boca do sistema de ventilação, com a seguinte emissão sonora, centrada, 

por segurança, na banda dos 500 Hz: Dia, entardecer e noite:  

60 dB(A)/m2. Tal valor é cerca de 20 dB inferior ao ocorrente no interior do 

túnel, à passagem das composições, considerando esse valor 10 dB superior 

ao ocorrente em campo livre. 

o Ruído do Parque de Material: 

 Para o Parque de Material, localizado junto à Situação S6, afigurou-se 

adequado considerar o seguinte: 

 Método: ISO 9613-2 (fontes fixas). 

 Tipo de fonte e emissão sonora: Fonte horizontal em área, localizada em 

toda área do parque, com a seguinte emissão sonora, centrada, por 

segurança, na banda dos 500 Hz, e com variação dia, entardecer, noite 

proporcional à variação de tráfego: Dia: 65 dB(A)/m2; Entardecer: 

63 dB(A)/m2; Noite: 59 dB(A)/m2. O valor considerado para o período diurno 

é igual ao recomendado no documento “Good Practice Guide for Strategic 

Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure, 

2007” para indústria pesada. 

 Condições atmosféricas: 

o Temperatura e humidade média anual: 15 ºC; 70 %. 

o Ocorrência de condições favoráveis e desfavoráveis de propagação sonora 

(gradientes de temperatura e de vento): Média anual: 

Na ausência de dados específicos considerou-se o preconizado no “Good Practice Guide 

for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure, 

2007”, e a associada atribuição de valores C0 indicada em “Rosão, Vitor; Antunes, Sónia 

- Limitações e Opções Alternativas da Modelação na Componente Ruído. Castelo Branco, 

CNAI 2006”: 

 52 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções no período 

diurno (C0 = 1.5); 

 75 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções no período 

entardecer (C0 = 0.7); 
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 100% de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções no período 

noturno (C0 = 0). 

 Tipo de solo: Considerou-se um coeficiente de absorção sonora médio do solo () igual a 0, 

dada a característica urbana da zona e a prevalência de solos impermeáveis. 

 Algoritmo de cálculo: 

o Erro máximo permitido: 0 dB; 

o Raio máximo de busca: 2 000 metros; 

o Distância mínima fonte/recetor: 0 metros; 

o Modelo do Terreno: Triangulação; 

o Reflexões: Ordem: 2. 

o Raio de busca: 2 500 metros (fonte e recetor); 

o Distância máxima fonte/recetor: 2 500 metros; 

o Distância mínima recetor/refletor: 3,5 metros (para que seja contabilizado o som 

incidente em cada edifício e não o som refletido, conforme preconizado no Anexo I 

da Diretiva 2002/49/CE – Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho); 

o Distância mínima fonte/refletor: 0,1 metros. 

 Altura acima do solo das previsões: 4 metros. 

 Grelha dos Mapas de Ruído: 10x10 metros. 

 Cartografia: 

o Curvas de nível: Informação digital disponibilizada: 

o Edifícios:  

 Planimetria: Informação digital disponibilizada. 

 Altimetria: Considerou-se 3 m de altura para cada piso de acordo com a 

informação disponível. 

Legenda: 

 Média semanal dos valores da Tabela 5 do Estudo de Procura da TIS. 


 Uma vez que as medições in 

situ revelaram valores superiores à modelação “regular” considerou-se um fator de segurança de +2 dB que 

será revisto e aferido na fase de RECAPE. 

Considera-se, por segurança, a velocidade máxima de circulação (80 

km/h) para todo o traçado. 

Dados de tráfego (n.º de composições) 
Tipo de comboio 

Tipo de 

infraestrutura 

Velocidade de 

circulação [km/h] 
Dia  

(7h-20h) 
Entardecer 
(20h-23h) 

Noite 
(23h-7h) 

152 24 24 
SRMII C07 

“Urban subways” 

“Concrete 
sleepers in 

gravel” + “rails 
with joins” + 2 dB 

80 

Tabela 6.8 - Dados de tráfego e de via 
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6.9.2.3 Vibração – fase de construção 

Para a fase de construção são consideradas as equações apresentadas na Tabela 6.9, retiradas da  

Tabela E.1 da BS5228-2:2009, considerando que o parâmetro de interesse é o valor máximo dos 

valores da velocidade de pico (vmax(pico), em mm/s), e que as variáveis, que não a distância d (em 

metros) à fonte, assumem os valores que fazem o valor final ser mínimo ou máximo. No caso 

concreto da Tuneladora, uma vez que a BS5228-2:2009 apenas apresenta valores maximizantes, 

recorre-se à relação minimizante de “Nishimatsu”33. 

Legenda: d corresponde à distância à atividade/fonte em metros; vmax(pico) corresponde ao valor máximo dos 

valores da velocidade de pico da vibração, em mm/s. 

TIPO DE ATIVIDADE 

FÓRMULA DE CÁLCULO (BS5228-2:2009) 

VALOR FINAL MÍNIMO VALOR FINAL MÁXIMO 

Compactação vibratória 

(estado estacionário) 
𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 75√1 [

0.4

𝑑 + 2.2
]
1.5

 𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 276√2 [
1.72

𝑑 + 0.75
]
1.5

 

Compactação vibratória 

(início e fim) 
𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 65√1 [

0.41.5

(𝑑 + 2.2)1.3
] 𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 177√2 [

1.721.5

(𝑑 + 0.75)1.3
] 

Cravação de estacas 

(percussão) 
𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) ≤ 1 [

√1500

𝑑1.3
] 𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 5 [

√85000

𝑑1.3
] 

Cravação de estacas 

(vibração) 
𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) =

60

𝑑1.4
 𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) =

266

𝑑1.2
 

Compactação dinâmica 𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) ≤ 0.037 [
√1000000

𝑑
]

1.7

 𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 0.037 [
√12000000

𝑑
]

1.7

 

Vibração de colunas de pedra 𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) =
33

𝑑1.4
 𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) =

95

𝑑1.4
 

Tuneladora (subsolo) 𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 7.4𝑑−1.07 𝑣max(𝑝𝑖𝑐𝑜) =
180

𝑑1.3
 

Tabela 6.9 - Fórmulas de cálculo (vibração – fase de construção) 

6.9.2.4 Vibração – fase de exploração 

Para a componente Vibração foi considerada, para a previsão dos valores futuros durante a fase de 

exploração, uma equação de propagação geral do tipo, válida, por segurança, para uma propagação 

à superfície34. 

                                                 
33 “Rahman, Muhammad E.; Orr, Trevor - Finite Element Modelling of Ground Vibrations Due to Tunnelling Activities. 
International Scholarly and Scientific Research & Innovation 5(3), 2011”. 
34 Ver “Rosão, Vitor; Rodrigues, C. César; Conceição, Eusébio - Performing Railway Traffic Vibration Forecast Using In Situ 
Vibration Measurements. Lisboa, InterNoise 2010”. 
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𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑,𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 = 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 (
𝑑

𝑑𝑟𝑒𝑓
)

−0.6

 

Para uma propagação em túnel, dada a indicação de uma atenuação típica de 15 dB (6 vezes maior 

atenuação do que à superfície) na Tabela 10-1 do documento “Federal Transit Administration (USA) 

- Trasit noise and vibration impact assessment. 2006”, considerou-se, por segurança, uma 

propagação com 3 vezes mais atenuação: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑,𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙 = [𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 (
𝑑

𝑑𝑟𝑒𝑓
)

−0.6

] /3 

onde 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑 corresponde ao valor máximo dos valores eficazes de segundo a segundo, relativos à 

velocidade de vibração, para um ponto a uma distância d da linha, e 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 para o ponto a 

uma distância dref da linha, no presente caso, assume-se, face aos resultados das medições em P0: 

 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [1-80Hz] = 0.17 mm/s. 

 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [16-250Hz] = 0.10 mm/s. 

 𝑑𝑟𝑒𝑓 = 10 m. 

Para a variação da velocidade eficaz da vibração com a variação da velocidade de circulação das 

composições (c) considera-se a expressão constante no documento “Suhairy, Sinan al – Prediction of 

ground vibration from railways Swedish National Testing and Research Institute, 2000”: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑐2=𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑐1 x (
𝑐2

𝑐1
)
0.9

 

e a expressão constante no documento “Federal Transit Administration (USA) - Transit noise and 

vibration impact assessment. 2006”: 

ajustamento em dB = 20log(
𝑐2

𝑐1
) 

que é equivalente a: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑐2=𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑐1 x (
𝑐2

𝑐1
) 

Sendo a última expressão ligeiramente mais desfavorável será a considerada. Para uma relação de 

50 km/h (velocidade de circulação atual aquando da medição) e 80 km/h (velocidade máxima 

prevista) resulta: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,80𝑘𝑚/ℎ1.6x𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,50𝑘𝑚/ℎ 

6.9.3 Valores previstos 

6.9.3.1 Ruído – Fase de construção 

Os limites apresentados no capítulo 4.8.1.1 Ruído – fase de construção e as fórmulas e dados de 

base do capítulo 6.9.2.1 Ruído – fase de construção conduzem à previsão dos seguintes níveis 

sonoros e das seguintes distâncias associadas, em função do tipo de atividade construtiva e das 

possíveis intervenções, apresentados na Tabela 6.10. 
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Legenda:  LAeq = 65 dB(A): período diurno, escolas e hospitais;  LAeq = 60 dB(A): período do entardecer, 

habitações e hospitais;  LAeq = 55 dB(A): período noturno, habitações e hospitais. 

LAeq 
(EXTERIOR) 

[dB(A)] 

DISTÂNCIA 
NECESSÁRIA À 

FONTE [m] 
TIPO DE ATIVIDADE CONSTRUTIVA E DE INTERVENÇÃO 

65 2 
Atividade tipicamente menos ruidosa 

(LAw = 80 dB(A), escavadora de rastos em movimento lento) 

65 316 
Atividade tipicamente mais ruidosa 2 

(LAw = 123 dB(A), martelo pneumático em betão) 

65 1259 
Atividade tipicamente mais ruidosa 1 

(LAw = 135 dB(A), martelo hidráulico, cravação de estacas) 

65 62 

Atividade tipicamente mais ruidosa 2, com limitação do período de 
atividade a 0.5h por dia no período diurno 

(LAw = 123 – 14 = 109 dB(A), martelo pneumático em betão) 

65 247 

Atividade tipicamente mais ruidosa 1, com limitação do período de 
atividade a 0.5h por dia no período diurno  

(LAw = 135 – 14 = 121 dB(A), martelo pneumático em betão) 

60 4 
Atividade tipicamente menos ruidosa 

(LAw = 80 dB(A), escavadora de rastos em movimento lento) 

60 562 
Atividade tipicamente mais ruidosa 2 

(LAw = 123 dB(A), martelo pneumático em betão) 

60 2238 
Atividade tipicamente mais ruidosa 1 

(LAw = 135 dB(A), martelo hidráulico, cravação de estacas) 

60 230 

Atividade tipicamente mais ruidosa 2, com limitação do período de 
atividade a 0.5h por dia no período do entardecer  

(LAw = 123 – 8 = 115 dB(A), martelo pneumático em betão) 

60 914 

Atividade tipicamente mais ruidosa 1, com limitação do período de 
atividade a 0.5h por dia no período do entardecer  

(LAw = 135 – 8 = 127 dB(A), martelo pneumático em betão) 

60 289 

Atividade tipicamente mais ruidosa 1, com limitação do período de 
atividade a 0.5h por dia no período do entardecer e com implementação de 

medida com eficácia de 10 dB 

(LAw = 135 – 8 -10 = 117 dB(A), martelo pneumático em betão) 

55 7 
Atividade tipicamente menos ruidosa 

(LAw = 80 dB(A), escavadora de rastos em movimento lento) 
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LAeq 
(EXTERIOR) 

[dB(A)] 

DISTÂNCIA 
NECESSÁRIA À 

FONTE [m] 
TIPO DE ATIVIDADE CONSTRUTIVA E DE INTERVENÇÃO 

55 1000 
Atividade tipicamente mais ruidosa 2 

(LAw = 123 dB(A), martelo pneumático em betão) 

55 3981 
Atividade tipicamente mais ruidosa 1 

(LAw = 135 dB(A), martelo hidráulico, cravação de estacas) 

55 250 

Atividade tipicamente mais ruidosa 2, com limitação do período de 
atividade a 0.5h por dia no período noturno  

(LAw = 123 – 12 = 111 dB(A), martelo pneumático em betão) 

55 995 

Atividade tipicamente mais ruidosa 1, com limitação do período de 
atividade a 0.5h por dia no período noturno  

(LAw = 135 – 12 = 123 dB(A), martelo pneumático em betão) 

55 177 

Atividade tipicamente mais ruidosa 1, com limitação do período de 
atividade a 0.5h por dia no período do entardecer e com implementação de 

medida com eficácia de 15 dB  

(LAw = 135 – 8 -15 = 117 dB(A), martelo pneumático em betão) 

Tabela 6.10 - Níveis sonoros e distâncias típicas para atividades à superfície (ruído – fase de construção) 

A variabilidade das emissões sonoras associadas, aos equipamentos e técnicas construtivas que vão 

ser selecionados, e ao cronograma e medidas que vão ser implementadas, torna extremamente 

difícil efetuar uma previsão mais rigorosa da exposição sonora que vai ocorrer durante a fase de 

construção. 

Contudo as previsões anteriores demonstram que é possível limitar a uma distância até 200 metros 

das atividades de construção, só através de restrição do horário de atividade e/ou implementação 

de medidas típicas, a área onde podem ocorrer valores acima dos limites estabelecidos, devido às 

atividades tipicamente mais ruidosas, o que indicia a adequabilidade das distâncias de 100 metros e 

200 metros à obra explicitadas no Decreto Legislativo Regional n.º 23/2010/A, para serem utilizadas 

como referência nesta fase, para indicação dos locais onde existem Recetores Sensíveis que poderão 

ficar a essas distâncias da obra, onde será necessário solicitar Licença Especial de Ruído à Câmara 

Municipal – caso ocorram atividades nas proximidades nos períodos proibidos – e onde poderão ser 

necessárias previsões mais rigorosas e um planeamento adequado da obra para cumprimento dos 

requisitos vinculativos aplicáveis dos Artigos 14.º e 15.º do DL 9/2007. 

Apresentam-se nos Desenhos 017046 (Alternativa 1), 017047 (Alternativa 2) e 017048 (Alternativa 3), 

do Volume 4 - Anexo Cartográfico, as áreas que ficam a uma distância de 100 m e de 200 m do 

traçado, da zona do parque de material e das zonas previstas para os Estaleiros. 

No caso concreto do ruído no interior dos edifícios devido ao uso da tuneladora no subsolo temos 

(ver equação da Tabela E.1 da BS5228-2:2009) os valores apresentados na Tabela 6.11. 
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Legenda:  LAeq = 32 dB(A): período diurno, escolas e hospitais;  LAeq = 27 dB(A): período do entardecer e 

noturno, habitações e hospitais. 

LAeq 

(INTERIOR) 

[dB(A)] 

DISTÂNCIA 

NECESSÁRIA À 

FONTE [m] 

TIPO DE ATIVIDADE CONSTRUTIVA 

32 79 Tuneladora 

27 100 Tuneladora 

Tabela 6.11 - Níveis sonoros e distâncias típicas para atividades subterrâneas (tuneladora) (ruído – fase de 

construção) 

Sendo a profundidade máxima do túnel cerca de 30 metros – conforme se ilustra nos perfis 

longitudinais da Figura 6.1, o que faz com que a profundidade “média” seja cerca de 15 m - afigura-

se adequado considerar as seguintes distâncias planas, à superfície, para indicação de zonas com 

potencial de afetação no ruído interior dos edifícios devido à construção do túnel: 

𝑑 = √1002 − 302 ≈ 95 m 

𝑑 = √1002 − 152 ≈ 99 m 

Por simplicidade considera-se assim uma distância horizontal de 100 m ao túnel, que se identifica 

também nos Desenhos 017046 (Alternativa 1), 017047 (Alternativa 2) e 017048 (Alternativa 3). 

   

Figura 6.1 – Ilustração da profundidade máxima dos túneis (todas a alternativas) (ruído – fase de construção) 

A análise dos Desenhos 017046 a 017048, do Volume 4 - Anexo Cartográfico, permite identificar 

desde já os seguintes casos particulares (de acordo com a informação disponível no projeto e no 

Google Maps), que necessitam de especial atenção no desenvolvimento da obra: 

 Igreja Paroquial de St.º Ovídio (41°06'52.9"N 8°36'28.1"W):  

A menos de 100m da Estação de St.º Ovídio. 

 Escola Básica do Cedro (não classificada como Zona Sensível) (41°06'48.7"N 8°36'34.9"W) e 

Jardim de Infância Joanico Lda. (41°06'48.7"N 8°36'30.7"W):  

A menos de 200 m da Estação de St.º Ovídio. 

34 m 32 m 31 m 
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 Escola EB 2/3 Soares dos Reis (41°06'36.9"N 8°35'57.4"W): 

Imediatamente próxima da zona de estaleiro do Poço de Ataque. 

 Edifícios da RTP Porto (41°06'43.4"N 8°35'54.8"W):  

A cerca de 100 m da zona de estaleiro do Poço de Ataque. 

 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho (41°06'19.0"N 8°35'31.1"W): 

A menos de 100 m e até cerca de 200 m da Estação Hospital Santos Silva. 

 AMI (AMI- Assistência Médica Integrada) Clihotel de Gaia (41°06'02.8"N 8°34'52.3"W): 

A cerca de 100 m do Estaleiro do Parque de Material. 

 EB 1 Vila d’Este (41°05'54.9"N 8°35'29.7"W) e Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Vila d´Este 

(41°05'45.9"N 8°35'17.8"W): 

A menos de 200 m da Estação Vila d’Este. 

6.9.3.2 Vibrações – Fase de construção 

Os limites do capítulo 4.8.1.3 Vibrações – fase de construção e as fórmulas e dados de base do 

capítulo 6.9.2.3 Vibração – fase de construção, conduzem às previsões apresentadas na Tabela 6.12 

e na Tabela 6.13. De notar que apesar de a maioria das expressões estarem limitadas a distâncias 

até cerca de 100 metros, prolongou-se o cálculo até maiores distâncias para poder ter um valor 

indicativo. 

 vmax(pico) = 7.5 mm/s: limite mais exigente da BS5228-2:2009 para inexistência de danos cosméticos nos 

edifícios;  vmax(pico) = 1 mm/s: próximo do limite mais exigente da NP2074:2015 para inexistência de quaisquer 

danos nos edifícios e igual ao limite da BS5228-2:2009 para que a vibração seja humanamente tolerável desde 

que previamente informada e explicada;  vmax(pico) = 0.14 mm/s: limite da BS5228-2:2009 equivalente ao limite 

da NP2074:2015 para inexistência de sensação humana da vibração como tal;  vmax(pico) = 0.03 mm/s: limite 

indicativo para afetação de equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração. 

vmax(pico)  
[mm/s] 

DISTÂNCIA 
NECESSÁRIA À 

FONTE [m] 
TIPO DE ATIVIDADE CONSTRUTIVA E DE INTERVENÇÃO 

7.5 < 1 Compactação vibratória (estado estacionário) - mínimo 

7.5 23 Compactação vibratória (estado estacionário) - máximo 

7.5 < 1 Compactação vibratória (início e fim) - mínimo 

7.5 27 Compactação vibratória (início e fim) - máximo 

7.5 4 Cravação de estacas (percussão) - mínimo 

7.5 58 Cravação de estacas (percussão) - máximo 

7.5 4 Cravação de estacas (vibração) - mínimo 

7.5 20 Cravação de estacas (vibração) - máximo 
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vmax(pico)  
[mm/s] 

DISTÂNCIA 
NECESSÁRIA À 

FONTE [m] 
TIPO DE ATIVIDADE CONSTRUTIVA E DE INTERVENÇÃO 

7.5 44 Compactação dinâmica - mínimo 

7.5 152 Compactação dinâmica - máximo 

7.5 3 Vibração de colunas de pedra - mínimo 

7.5 6 Vibração de colunas de pedra - máximo 

1 5 Compactação vibratória (estado estacionário) - mínimo 

1 91 Compactação vibratória (estado estacionário) - máximo 

1 6 Compactação vibratória (início e fim) - mínimo 

1 130 Compactação vibratória (início e fim) - máximo 

1 17 Cravação de estacas (percussão) - mínimo 

1 271 Cravação de estacas (percussão) - máximo 

1 19 Cravação de estacas (vibração) - mínimo 

1 105 Cravação de estacas (vibração) - máximo 

1 144 Compactação dinâmica - mínimo 

1 498 Compactação dinâmica - máximo 

1 12 Vibração de colunas de pedra - mínimo 

1 26 Vibração de colunas de pedra - máximo 

0.14 24 Compactação vibratória (estado estacionário) - mínimo 

0.14 339 Compactação vibratória (estado estacionário) - máximo 

0.14 37 Compactação vibratória (início e fim) - mínimo 

0.14 594 Compactação vibratória (início e fim) - máximo 

0.14 76 Cravação de estacas (percussão) - mínimo 

0.14 1226 Cravação de estacas (percussão) - máximo 

0.14 76 Cravação de estacas (vibração) - mínimo 

0.14 539 Cravação de estacas (vibração) - máximo 

0.14 457 Compactação dinâmica - mínimo 

0.14 1577 Compactação dinâmica - máximo 

0.14 50 Vibração de colunas de pedra - mínimo 
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vmax(pico)  
[mm/s] 

DISTÂNCIA 
NECESSÁRIA À 

FONTE [m] 
TIPO DE ATIVIDADE CONSTRUTIVA E DE INTERVENÇÃO 

0.14 105 Vibração de colunas de pedra - máximo 

0.03 71 Compactação vibratória (estado estacionário) - mínimo 

0.03 948 Compactação vibratória (estado estacionário) - máximo 

0.03 128 Compactação vibratória (início e fim) - mínimo 

0.03 1979 Compactação vibratória (início e fim) - máximo 

0.03 248 Cravação de estacas (percussão) - mínimo 

0.03 3937 Cravação de estacas (percussão) - máximo 

0.03 232 Cravação de estacas (vibração) - mínimo 

0.03 1941 Cravação de estacas (vibração) - máximo 

0.03 1146 Compactação dinâmica - mínimo 

0.03 3906 Compactação dinâmica - máximo 

0.03 150 Vibração de colunas de pedra - mínimo 

0.03 323 Vibração de colunas de pedra - máximo 

Tabela 6.12 - Velocidades de vibração e distâncias típicas para atividades à superfície (vibração – fase de 

construção) 

 vmax(pico) = 7.5 mm/s: limite mais exigente da BS5228-2:2009 para inexistência de danos cosméticos nos 

edifícios;  vmax(pico) = 1 mm/s: próximo do limite mais exigente da NP2074:2015 para inexistência de quaisquer 

danos nos edifícios e igual ao limite da BS5228-2:2009 para que a vibração seja humanamente tolerável desde 

que previamente informada e explicada;  vmax(pico) = 0.14 mm/s: limite da BS5228-2:2009 equivalente ao limite 

da NP2074:2015 para inexistência de sensação humana da vibração como tal;  vmax(pico) = 0.03 mm/s: limite 

indicativo para afetação de equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração. 
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vmax(pico)  
[mm/s] 

DISTÂNCIA NECESSÁRIA À 
FONTE [m] 

TIPO DE ATIVIDADE CONSTRUTIVA E DE INTERVENÇÃO 

7.5 1 Tuneladora - mínimo 

7.5 12 Tuneladora - máximo 

1 6 Tuneladora - mínimo 

1 54 Tuneladora - máximo 

0.14 41 Tuneladora - mínimo 

0.14 248 Tuneladora - máximo 

0.03 169 Tuneladora - mínimo 

0.03 792 Tuneladora - máximo 

Tabela 6.13 - Velocidades de vibração e distâncias típicas para atividades subterrâneas (vibração – fase de 

construção) 

Conforme referido para a componente ruído, a variabilidade das emissões vibráticas associadas aos 

equipamentos e técnicas construtivas que vão ser selecionados, e ao cronograma e medidas que vão 

ser implementados, torna extremamente difícil efetuar uma previsão mais rigorosa da exposição 

vibrátil que vai ocorrer durante a fase de construção. 

Contudo as previsões anteriores demonstram o seguinte: 

 vmax(pico) = 7.5 mm/s (limite mais exigente da BS5228-2:2009 para inexistência de danos 

cosméticos nos edifícios): 

A distância máxima obtida foi de 150 m, para o caso extraordinário de utilização de 

Compactação dinâmica. Retirando esse caso extraordinário o valor máximo é de 58 m, 

associado à cravação de estacas (percussão). O valor médio de todas as distâncias obtidas é 

de 29 m. Para a Tuneladora o valor máximo obtido foi 12 m e o mínimo 1m. 

Julga-se assim adequado considerar uma distância de 30 m, à superfície, e 10 m para a 

Tuneladora, para indicar: as zonas onde será necessário um controlo elevado associado a 

danos durante a fase de construção. 

 vmax(pico) = 1 mm/s (próximo do limite mais exigente da NP2074:2015 para inexistência de 

quaisquer danos nos edifícios e igual ao limite da BS5228-2:2009 para que a vibração seja 

humanamente tolerável desde que previamente informada e explicada): 

O valor médio de todas as distâncias obtidas, à superfície, é de 110 m. O valor máximo 

obtido para a Tuneladora é 54 m. 

Julga-se assim adequado considerar uma distância de 100 m, à superfície, e de 50 m na 

zona de túnel, para indicar: as zonas onde será necessário um controlo reduzido 

associado a danos, e um controlo elevado associado à perturbação humana, durante a 

fase de construção. 
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 vmax(pico) = 0.14 mm/s (limite da BS5228-2:2009 equivalente ao limite da NP2074:2015 para 

inexistência de sensação humana da vibração como tal): 

O valor médio de todas as distâncias obtidas é de 425 m. 

 Distância até onde podem ocorrer valores superiores a vmax(pico) = 0.03 mm/s (limite 

indicativo para afetação de equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração): 

O valor médio de todas as distâncias obtidas é de 1 251 m. 

O valor médio das distâncias associadas aos valores mínimos é de 329 m. 

Nestas circunstâncias e porque para maiores distâncias começam a ser menos válidas as 

expressões apresentadas, pois existem normalmente efeitos de atenuação complementares, 

afigura-se adequado considerar o valor de 200 m, à superfície, e de 100 m na zona de 

túnel, para indicar: as zonas onde será necessário um controlo reduzido associado à 

perturbação humana, e um controlo elevado associado à existência de 

equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração, durante a fase de construção. 

Apresentam-se nos Desenhos 017049 (Alternativa 1), 017050 (Alternativa 2) e 017051 (Alternativa 3), 

do Volume 4 - Anexo Cartográfico, as áreas que ficam às distâncias referidas. 

A análise dos Desenhos 017049 a 017051 permite identificar desde já os seguintes casos particulares: 

 Envolvente do Estaleiro junto à Estação de St.º Ovídio: 

o Alguns edifícios de habitação e de serviços a menos de 30 metros. 

o Igreja Paroquial de St.º Ovídio (41°06'52.9"N 8°36'28.1"W) a menos de 100 m. 

o Escola Básica do Cedro (não classificada como Zona Sensível) (41°06'48.7"N 

8°36'34.9"W) e Jardim de Infância Joanico Lda. (41°06'48.7"N 8°36'30.7"W) a menos 

de 200 metros. 

 Envolvente do Viaduto: 

o Alternativas 1, 2 e 3: 

 Estruturas do Corgas Club (41°06'42.3"N 8°36'22.5"W) a menos de 30 metros. 

o Alternativa 2: 

 Edifício de habitação da Quinta do Cisne a menos de 30 metros. 

 Envolvente do Estaleiro do Emboquilhamento junto à Situação S3: 

o Alternativas 1, 2 e 3: 

 Alguns edifícios de habitação a menos de 30 metros. 

 Envolvente do Estaleiro do Poço de Ataque: 

o Alguns edifícios de habitação a menos de 30 metros. 

o Escola EB 2/3 Soares dos Reis (41°06'36.9"N 8°35'57.4"W) a menos de 30 metros. 

o Edifícios da RTP Porto (41°06'43.4"N 8°35'54.8"W) a cerca de 100 metros. 
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 Envolvente do Estaleiro do Posto de Ventilação junto à Situação S4: 

o Alguns edifícios de habitação a menos de 30 metros. 

 Envolvente do Estaleiro do Emboquilhamento junto à Situação S5: 

o Alguns edifícios de habitação e Edifício do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / 

Espinho (41°06'27.9"N 8°35'39.4"W) a menos de 30 metros. 

o Vários edifícios do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho até 200 metros. 

 Envolvente do Estaleiro junto a P5: 

o Edifícios do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho (41°06'17.7"N 

8°35'26.8"W) a menos de 30 metros. 

o Vários edifícios do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho até 200 metros. 

 Envolvente do Estaleiro do Parque de Material: 

o Alguns edifícios de habitação a menos de 30 metros. 

o AMI (AMI- Assistência Médica Integrada) e Clihotel de Gaia (41°06'02.8"N 

8°34'52.3"W) a cerca de 100 m. 

 Envolvente dos Estaleiros no final do traçado: 

o Alguns edifícios de habitação a menos de 30 metros. 

o EB 1 Vila d’Este (41°05'54.9"N 8°35'29.7"W) e Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Vila 

d´Este (41°05'45.9"N 8°35'17.8"W) a menos de 200 metros. 

 Túnel: 

o Vários edifícios de habitação e a Escola EB 2/3 Soares dos Reis (41°06'36.9"N 

8°35'57.4"W) a menos de 30 metros. 

o Edifícios da Escola EB 2/3 Soares dos Reis (41°06'36.9"N 8°35'57.4"W) e do Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho (41°06'27.9"N 8°35'39.4"W) até 100 

metros. 

6.9.3.3 Ruído – Fase de exploração 

Para a fase de exploração foi desenvolvido modelo acústico 3D no software Cadna A, cujos aspetos 

3D se apresentam na Figura 6.2.  

Tendo por base as especificações apresentadas no capítulo 6.9.2.2 Ruído – fase de exploração 

apresentam-se na Tabela 6.14, Tabela 6.15 e Tabela 6.16, os níveis sonoros previstos em Recetores 

individualizados localizados nos Desenhos 017052 a 017057, do Volume 4 - Anexo Cartográfico, onde 

constam os Mapas de Ruído Particular da fase de exploração (Desenho 017052: Alternativa 1, Lden; 

Desenho 017053: Alternativa 1, Ln; Desenho 017054: Alternativa 2, Lden; Desenho 017055: Alternativa 

2, Ln; Desenho 017056: Alternativa 3, Lden; Desenho 017057: Alternativa 3, Ln).  
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Figura 6.2 – Aspeto 3D do modelo de simulação (zona de viaduto; vista OesteEste) (ruído – fase de 

exploração) 

Legenda: Ln (23h-7h); Ld (7h-20h); Le (20h-23h).  Zona Sensível.  Considerou-se uma redução de 3 dB nos 

níveis sonoros, relativamente aos valores medidos, dada a expectativa de um Plano de Redução de Ruído.  

Considerou-se uma atenuação de -10log(d2/d1) entre os valores característicos de R5a e R5b (junto à via; d1) e 

os valores de R5c e R5d (mais afastados da via; d2). 

SITUAÇÕES 
INDIVIDUALIZADAS 

NÍVEIS SONOROS [dB(A)] 

RUÍDO PARTICULAR RUÍDO RESIDUAL RUÍDO AMBIENTE 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

HABITAÇÕES NO INÍCIO DO TRAÇADO 

R01a 60 58 54 62 62 54 50 61 64 60 55 65 

R01b 55 53 49 57 62 54 50 61 63 57 53 63 

R01c 58 56 52 60 62 54 50 61 63 58 54 64 

R01d 56 54 50 58 62 54 50 61 63 57 53 63 

QUINTA DO CISNE 

R02 55 53 49 57 54 53 52 59 58 56 54 61 

HABITAÇÕES JUNTO AO EMBOQUILHAMENTO POENTE 

R03a 55 53 49 57 54 49 48 56 57 54 51 59 

R03b 54 52 48 56 54 49 48 56 57 54 51 59 

R03c 55 54 50 58 54 49 48 56 58 55 52 60 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Alternativa 3 
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SITUAÇÕES 
INDIVIDUALIZADAS 

NÍVEIS SONOROS [dB(A)] 

RUÍDO PARTICULAR RUÍDO RESIDUAL RUÍDO AMBIENTE 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R03d 46 44 40 48 54 49 48 56 55 50 49 57 

R03e 43 41 37 45 54 49 48 56 54 50 48 56 

R03f 47 46 42 50 54 49 48 56 55 51 49 57 

R03g 53 51 47 55 54 49 48 56 56 53 50 58 

R03h 49 48 44 52 54 49 48 56 55 51 49 57 

R03i 51 49 45 53 54 49 48 56 56 52 50 58 

HABITAÇÕES JUNTO AO POÇO DE VENTILAÇÃO E EMERGÊNCIA 

R04a 44 44 44 50 55 51 49 57 55 52 50 58 

R04b 45 45 45 51 55 51 49 57 55 52 50 58 

R04c 47 46 46 53 55 51 49 57 56 52 51 58 

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA / ESPINHO 

R05a 55 53 49 57 63 58 54 63 64 59 55 64 

R05b 59 58 53 62 63 58 54 63 65 61 57 65 

R05c 43 42 38 46 53 48 44 53 53 49 45 54 

R05d 46 45 41 49 52 47 43 52 53 49 45 54 

HABITAÇÕES JUNTO AO PARQUE DE MATERIAL 

R06a 53 52 48 56 65 57 53 64 65 58 54 65 

R06b 54 52 48 56 65 57 53 64 65 58 54 65 

HABITAÇÕES NO FINAL DO TRAÇADO 

R07a 54 52 48 56 50 48 47 54 55 54 50 58 

R07b 52 50 46 54 50 48 47 54 54 52 49 57 

R07c 55 54 49 57 50 48 47 54 56 55 51 59 

R07d 56 54 50 58 50 48 47 54 57 55 52 60 

R07e 46 45 40 48 50 48 47 54 51 50 48 55 

Valor máximo 60 58 54 62 65 58 54 64 65 61 57 65 

Média Aritmética 51 50 46 54 56 51 49 57 58 54 51 60 

Tabela 6.14 - Níveis sonoros previstos (Alternativa 1) (ruído – fase de exploração) 
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Legenda: Ln (23h-7h); Ld (7h-20h); Le (20h-23h).  Zona Sensível.  Considerou-se uma redução de 3 dB nos 

níveis sonoros, relativamente aos valores medidos, dada a expectativa de um Plano de Redução de Ruído.  

Considerou-se uma atenuação de -10log(d2/d1) entre os valores característicos de R5a e R5b (junto à via; d1) e 

os valores de R5c e R5d (mais afastados da via; d2). 

SITUAÇÕES 
INDIVIDUALIZADAS 

NÍVEIS SONOROS [dB(A)] 

RUÍDO PARTICULAR RUÍDO RESIDUAL RUÍDO AMBIENTE 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

HABITAÇÕES NO INÍCIO DO TRAÇADO 

R01a 60 58 54 62 62 54 50 61 64 60 55 65 

R01b 56 54 50 58 62 54 50 61 63 57 53 63 

R01c 59 57 53 61 62 54 50 61 64 59 55 64 

R01d 58 56 52 60 62 54 50 61 63 58 54 64 

QUINTA DO CISNE 

R02 65 63 59 67 54 53 52 59 65 64 60 68 

HABITAÇÕES JUNTO AO EMBOQUILHAMENTO POENTE 

R03a 54 52 48 56 54 49 48 56 57 54 51 59 

R03b 55 53 49 57 54 49 48 56 57 54 51 59 

R03c 55 53 49 57 54 49 48 56 57 54 51 59 

R03d 66 64 60 68 54 49 48 56 66 64 60 68 

R03e 54 52 48 56 54 49 48 56 57 54 51 59 

R03f 63 61 57 65 54 49 48 56 63 61 57 65 

R03g 67 65 61 69 54 49 48 56 67 65 61 69 

R03h 53 51 47 55 54 49 48 56 56 53 51 59 

R03i 52 51 47 55 54 49 48 56 56 53 50 58 

HABITAÇÕES JUNTO AO POÇO DE VENTILAÇÃO E EMERGÊNCIA 

R04a 47 47 47 53 55 51 49 57 56 52 51 59 

R04b 48 48 48 54 55 51 49 57 56 53 51 59 

R04c 43 43 43 49 55 51 49 57 55 52 50 58 

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA / ESPINHO 

R05a 55 53 49 57 63 58 54 63 64 59 55 64 

R05b 59 58 53 62 63 58 54 63 65 61 57 65 
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SITUAÇÕES 
INDIVIDUALIZADAS 

NÍVEIS SONOROS [dB(A)] 

RUÍDO PARTICULAR RUÍDO RESIDUAL RUÍDO AMBIENTE 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R05c 43 42 38 46 53 48 44 53 53 49 45 54 

R05d 46 45 41 49 52 47 43 52 53 49 45 54 

HABITAÇÕES JUNTO AO PARQUE DE MATERIAL 

R06a 54 52 48 56 65 57 53 64 65 58 54 65 

R06b 54 52 48 56 65 57 53 64 65 58 54 65 

HABITAÇÕES NO FINAL DO TRAÇADO 

R07a 54 52 48 56 50 48 47 54 55 53 50 58 

R07b 52 50 46 54 50 48 47 54 54 52 49 57 

R07c 55 54 49 57 50 48 47 54 56 55 51 59 

R07d 56 54 50 58 50 48 47 54 57 55 52 60 

R07e 46 44 40 48 50 48 47 54 51 50 48 55 

Valor máximo 67 65 61 69 65 58 54 64 67 65 61 69 

Média Aritmética 54 53 49 57 56 51 49 57 59 56 53 61 

Tabela 6.15 - Níveis sonoros previstos (Alternativa 2) (ruído – fase de exploração) 

Legenda: Ln (23h-7h); Ld (7h-20h); Le (20h-23h).  Zona Sensível.  Considerou-se uma redução de 3 dB nos 

níveis sonoros, relativamente aos valores medidos, dada a expectativa de um Plano de Redução de Ruído.  

Considerou-se uma atenuação de -10log(d2/d1) entre os valores característicos de R5a e R5b (junto à via; d1) e 

os valores de R5c e R5d (mais afastados da via; d2). 

SITUAÇÕES 
INDIVIDUALIZADAS 

NÍVEIS SONOROS [dB(A)] 

RUÍDO PARTICULAR RUÍDO RESIDUAL RUÍDO AMBIENTE 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

HABITAÇÕES NO INÍCIO DO TRAÇADO 

R01a 60 58 54 62 62 54 50 61 64 60 55 65 

R01b 56 54 50 58 62 54 50 61 63 57 53 63 

R01c 58 56 52 60 62 54 50 61 63 58 54 64 

R01d 58 56 52 60 62 54 50 61 63 58 54 63 

QUINTA DO CISNE 

R02 50 49 45 53 54 53 52 59 56 54 53 60 
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SITUAÇÕES 
INDIVIDUALIZADAS 

NÍVEIS SONOROS [dB(A)] 

RUÍDO PARTICULAR RUÍDO RESIDUAL RUÍDO AMBIENTE 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

HABITAÇÕES JUNTO AO EMBOQUILHAMENTO POENTE 

R03a 48 46 43 50 54 49 48 56 55 51 49 57 

R03b 47 46 42 50 54 49 48 56 55 51 49 57 

R03c 48 47 43 51 54 49 48 56 55 51 49 57 

R03d 43 42 38 46 54 49 48 56 54 50 48 56 

R03e 41 40 36 44 54 49 48 56 54 49 48 56 

R03f 47 45 42 49 54 49 48 56 55 51 49 57 

R03g 48 47 43 51 54 49 48 56 55 51 49 57 

R03h 50 49 45 53 54 49 48 56 56 52 50 58 

R03i 63 61 57 65 54 49 48 56 64 62 58 66 

HABITAÇÕES JUNTO AO POÇO DE VENTILAÇÃO E EMERGÊNCIA 

R04a 48 48 48 54 55 51 49 57 56 53 52 59 

R04b 49 49 49 55 55 51 49 57 56 53 52 59 

R04c 42 42 41 48 55 51 49 57 55 51 50 57 

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA / ESPINHO 

R05a 55 53 49 57 63 58 54 63 64 59 55 64 

R05b 59 58 53 62 63 58 54 63 65 61 57 65 

R05c 43 42 38 46 53 48 44 53 53 49 45 54 

R05d 46 45 41 49 52 47 43 52 53 49 45 54 

HABITAÇÕES JUNTO AO PARQUE DE MATERIAL 

R06a 54 52 48 56 65 57 53 64 65 58 54 65 

R06b 54 52 48 56 65 57 53 64 65 58 54 65 

HABITAÇÕES NO FINAL DO TRAÇADO 

R07a 53 52 48 56 50 48 47 54 55 53 50 58 

R07b 51 50 46 54 50 48 47 54 54 52 49 57 

R07c 55 54 49 57 50 48 47 54 56 55 51 59 

R07d 56 54 50 58 50 48 47 54 57 55 52 60 
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SITUAÇÕES 
INDIVIDUALIZADAS 

NÍVEIS SONOROS [dB(A)] 

RUÍDO PARTICULAR RUÍDO RESIDUAL RUÍDO AMBIENTE 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R07e 46 44 40 48 50 48 47 54 51 50 48 55 

Valor máximo 63 61 57 65 65 58 54 64 65 62 58 66 

Média Aritmética 51 50 46 54 56 51 49 57 58 54 51 60 

Tabela 6.16 - Níveis sonoros previstos (Alternativa 3) (ruído – fase de exploração) 

Os resultados obtidos permitem verificar a previsão dos seguintes incumprimentos dos limites 

acústicos legais (RGR) e da Regra de Boa Prática (RBP) da APA: 

 Alternativa 1 (RGR: 2 Recetores; RBP: 0 Recetores): 

o R05a e R05b: Incumprimento dos limites de Zona Sensível (RGR). 

 Alternativa 2 (RGR: 6 Recetores; RBP: 1 Recetor): 

o R02, R03d, R03f e R3g: Incumprimento dos limites de Zona Mista (RGR). 

o R05a e R05b: Incumprimento dos limites de Zona Sensível (RGR). 

o R03g: Incumprimento da RBP. 

 Alternativa (RGR: 3 Recetores; RBP: 0 Recetores): 

o R03i: Incumprimento dos limites de Zona Mista (RGR). 

o R05a e R05b: Incumprimento dos limites de Zona Sensível (RGR). 

Relativamente a impactes indiretos, têm-se dois fatores opostos, que fazem com que, no geral, se 

considere nula a contribuição indireta do Projeto em termos de níveis sonoros, a saber: 

 Fator positivo: os passageiros que passarão a utilizar o Metro deverão fazer reduzir, na 

zona, quer o tráfego rodoviário de veículos individuais quer o tráfego rodoviário de veículos 

públicos. 

 Fator negativo: a acessibilidade facilitada ao centro da cidade do Porto através desde 

Projeto deverá fazer com que aumente a urbanização e a população da zona e com que 

aumente proporcionalmente o tráfego rodoviário. 

Relativamente à regra de boa prática relativa ao ruído interior nos Recetores Sensíveis sobre o 

Túnel, a mesma é verificada através do requisito de Ruído Estrutural dos Critérios LNEC (ver 

capítulo seguinte 6.9.3.4 Vibrações – Fase de Exploração). 
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6.9.3.4 Vibrações – Fase de Exploração 

Os valores que interessam em termos de vibração, de acordo com os Critérios LNEC, são: 

 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [1-80Hz] = 0.11 mm/s: 

o limite para sensação de vibração como tal, para todos os >Recetores Sensíveis. 

 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [16-250Hz] = 0.03 mm/s:  

o limite para o ruído estrutural devido à vibração; devido à relação com o Critério de 

Incomodidade, apenas é considerado para os Recetores Sensíveis sobre o Túnel. 

o Limite indicativo para a verificação de edifícios com equipamentos/atividades muito 

sensíveis à vibração. 

Aplicando as equações de propagação, e relação de velocidades de circulação das composições, 

explicitadas em 6.9.2.4 Vibração – fase de exploração, resultam as seguintes distâncias à linha até 

às quais se prevê valores superiores aos limites referidos: 

 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [1-80Hz] > 0.11 mm/s: 

o Linha à superfície: até 45 metros da Linha. 

o Linha em Túnel: até 7 metros da Linha 

 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [16-250Hz] > 0.03 mm/s: 

o Linha à superfície: até 160 metros da Linha. 

o Linha em Túnel: até 27 metros da Linha 

Os valores de referência e de cálculo considerados foram: 

 Valores de referência: 

o 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [1-80Hz] = 0.17 mm/s. 

o 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [16-250Hz] = 0.10 mm/s. 

o 𝑑𝑟𝑒𝑓 = 10 m. 

o 𝑐𝑟𝑒𝑓 (velocidade de circulação das composições) = 50 km/h 

 Valores de cálculo: 

o 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 (velocidade de circulação das composições) = 80 km/h 

o d (variável para atingir os diferentes valores limite). 

Apresentam-se nos Desenhos 017058 a 017060 do Volume 4 - Anexo Cartográfico (017058: 

Alternativa 1; 017059: Alternativa 2; 017060: Alternativa 3) os Mapas de Vibração do projeto, onde 

se identificam as distâncias referidas. 

A análise dos Desenhos 017058 a 017060 permite identificar os seguintes casos em incumprimento: 

 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [1-80Hz] > 0.11 mm/s: 
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o Edifícios da Situação 1 mais próximos da Linha: 

o Edifícios da Situação 3 mais próximos da Linha junto ao Emboquilhamento do Túnel. 

o Edifícios do Centro Hospitalar de VN Gaia / Espinho mais próximos da Linha. 

o Edifícios da Situação 7 mais próximos da Linha. 

 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [16-250Hz] > 0.03 mm/s: 

o Ruído Estrutural. Edifícios sobre o Túnel: 

 Alternativa 1: 

 Edifícios sobre o Túnel na parte inicial (até o km 0+979) e na parte 

final (a partir do km 1+127) do Túnel. 

 Alternativa 2: 

 Edifícios sobre o Túnel na parte inicial (até o km 1+070) e na parte 

final (a partir do km 1+189) do Túnel. 

 Alternativa 3: 

 Todos os edifícios sobre o Túnel. 

o Edifícios potencialmente com equipamentos atividades muito sensíveis à vibração: 

 Todas as Alternativas:  

 Centro Hospital de VN Gaia / Espinho. 

 Escola EB1 Vila d’Este. 

 Alternativa 2. 

 Escola EB 2/3 Soares dos Reis. 

6.9.4 Qualificação de impactes 

6.9.4.1 Ruído e vibração – fase de construção 

Face ao explicitado no capítulo 6.9.3.1 Ruído – Fase de construção apenas se pode indicar as 

seguintes ocorrências de impactes, na fase de construção e na componente ruído: 

 Impactes locais, diretos e indiretos, reversíveis, imediatos, prováveis, pouco significativos, 

negativos e de magnitude variável (magnitude elevada a média nas zonas mais próximas da 

obra e acessos, e de magnitude reduzida a nula nas zonas mais afastadas). 

6.9.4.2 Ruído – fase de exploração 

Face ao explicitado no capítulo 6.9.3.3 Ruído – Fase de exploração, prevê-se a ocorrência dos 

seguintes Impactes: 

 Impactes locais, diretos, reversíveis, imediatos, prováveis, negativos e de magnitude e 

significância variável: 
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o Muito Significativos: 

 Alternativas 1, 2 e 3: 

 Magnitude Reduzida: 

o R05b. 

o Significativos: 

 Alternativa 1: 

 Magnitude Reduzida: 

o R05a. 

 Alternativa 2: 

 Magnitude Elevada: 

o R03g. 

 Magnitude Média: 

o R02, R03d e R03f 

 Magnitude Reduzida: 

o R05a 

 Alternativa 3: 

 Magnitude Média: 

o R03i. 

 Magnitude Reduzida: 

o R05a. 

o Pouco Significativos: 

 Alternativa 1 

 Magnitude Média: 

o R01a, R01c, R02, R03a, R03b, R03c, R03g, R07a, R07b, 

R07c, R07d. 

 Magnitude Reduzida: 

o R01b, R01d, R03d, R03e, R03f, R03h, R03i, R04a, R04b, 

R04c, R05c, R05d, R06a, R06b, R07e. 

 Alternativa 2: 

 Magnitude Média: 

o R01a, R01c, R01d, R03a, R03b, R03c, R03e, R03h, R03i, 

R07a, R07b, R07c, R07d. 



 
  

 

EIA DO PROJETO DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D’ESTE INCLUINDO 
ESTA O PARQUE DE MATERIAL 

2018-06-29 

 

 

P-AS-PS-0000-AM-MD-LAG-003050-00 
Página 458 de 619 

 

 Magnitude Reduzida: 

o R01b, R04a, R04b, R04c, R05c, R05d, R06a, R06b, R07e. 

 Alternativa 3: 

 Magnitude Média: 

o R01a, R01c, R01d, R07a, R07b, R07c, R07d. 

 Magnitude Reduzida: 

o R01b, R02, R03a, R03b, R03c, R03d, R03f, R03g, R03h, R04a, 

R04b, R04c, R05c, R05d, R06a, R06b, R07e. 

 Magnitude Nula: 

o R03e. 

Para os impactes Indiretos, dada a previsível conjugação de fatores positivos e negativos, 

consideram-se os mesmos Nulos. 

6.9.4.3 Vibrações – fase de exploração 

Face ao explicitado no capítulo 6.9.3.4 Vibrações – Fase de Exploração, prevê-se a ocorrência dos 

seguintes Impactes: 

 Impactes locais, diretos, reversíveis, imediatos, prováveis, negativos e de magnitude e 

significância variável: 

o Significativos de Magnitude Média: 

 Edifícios da Situação 1 mais próximos da Linha. 

 Edifícios da Situação 3 mais próximos da Linha junto ao Emboquilhamento 

do Túnel (Alternativa 1). 

 Edifícios do Centro Hospitalar de VN Gaia / Espinho mais próximos da Linha. 

 Edifícios da Situação 7 mais próximos da Linha. 

 Edifícios sobre o Túnel. 

 Edifícios potencialmente com equipamentos atividades muito sensíveis à 

vibração: 

 Centro Hospital de VN Gaia / Espinho: 

 Escola EB1 Vila d’Este. 

 Escola EB 2/3 Soares dos Reis (Alternativa 3). 

o Significativos de Magnitude Elevada: 

 Edifícios da Situação 3 mais próximos da Linha junto ao Emboquilhamento 

do Túnel (Alternativas 2 e 3). 

o Pouco Significativos: Restantes Recetores. 
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6.10 Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa  

Os impactes ao nível da qualidade do ar, decorrentes da extensão da linha amarela, estão 

associados às atividades desenvolvidas durante a fase de construção e de exploração do projeto. 

Dado o carácter temporário das atividades de construção, efetuou-se uma avaliação qualitativa dos 

impactes, tendo em conta as atividades emissoras de poluentes atmosféricos e de GEE previstas 

desenvolver durantes as obras. Estabeleceu-se também a relação entre as atividades a desenvolver 

e os principais poluentes associados. 

Em relação à fase de exploração, não é expectável a emissão direta de poluentes atmosféricos, 

devido ao facto da ligação de metro ser eletrificada, com exceção da parte particulada resultante 

do atrito dos carris e da sua ressuspensão, considerada residual face à redução significativa do 

tráfego rodoviário, por alteração da forma de mobilidade. Assim, a análise de impactes, nesta fase, 

teve por base a estimativa das emissões evitadas de poluentes atmosféricos, resultantes da 

transferência modal prevista do transporte rodoviário para o metro. Nesta fase foi também 

efetuado um balanço das emissões de GEE, decorrente do consumo energético expectável com a 

circulação do metro e com o funcionamento das estações de metro e, tendo em conta o mix 

energético nacional atual. 

6.10.1 Fase de construção 

Durante a fase de implantação do projeto prevê-se a realização de ações suscetíveis de causar 

impacto na qualidade do ar, nomeadamente: 

 Movimentação de terras, construção de aterros e escavações; 

 Atividades de desmatação; 

 Erosão pela ação do vento; 

 Aplicação de betão; 

 Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias. 

Os impactes mais significativos ocorridos durante a construção da extensão da linha amarela estão 

associados ao aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades relevantes 

identificadas. O impacte sentir-se-á maioritariamente nas zonas próximas da construção, podendo 

ser minimizado caso se proceda ao humedecimento contínuo do local por aspersão, ou se os 

trabalhos forem desenvolvidos durante a época menos seca. Comparando as alternativas previstas, 

verifica-se que a Alternativa 3 é a que promove maiores volumes de escombro resultante da 

escavação em túnel e em poço, embora seja bastante idêntica, em ordem de grandeza, no que 

respeita à movimentação de terras à superfície, pelo menos relativamente à Alternativa 2 com 

menos restabelecimentos. 

O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos 

(HC) e monóxido de carbono (CO), originado pela circulação de viaturas e outras máquinas não 

rodoviárias, depende do número de equipamentos previstos e do período de tempo alocado a cada 

um dos equipamentos35. O impacte dos camiões de transporte de mercadorias de e para a obra terá 

um impacte geográfico mais extenso. É relevante selecionar os caminhos de circulação que afetem 

                                                 
35 EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook 2016, 1.1.1 – Non-road mobile Sources and Machinery. 
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menos população (zonas de densidade habitacional mais reduzida) e os horários mais favoráveis 

(com menos trânsito). 

A produção e aplicação de betão emite material particulado, sendo a intensidade variável, no caso 

de ser instalada uma central de betão móvel provisoriamente no estaleiro ou de se recorrer às 

autobetoneiras36. Assim, caso o empreiteiro opte por instalar uma central de betão no estaleiro 

haverá um aumento significativo do nível de partículas em ar ambiente na envolvente da zona onde 

a central será instalada, principalmente devido às emissões com origem no processo de carga dos 

silos e descarga do betão produzido. Este impacte pode ser significativamente minorado com a 

escolha adequada do local de implantação da central e com a utilização de sistemas de filtragem 

eficientes, que reduzem significativamente as emissões. No caso de se optar por autobetoneiras, 

situação mais provável, que façam o transporte do betão desde uma central fixa até à obra, as 

concentrações de partículas estão associadas somente à descarga do betão produzido e à 

movimentação dos veículos rodoviários, na zona de obra, mas existe o acréscimo das emissões de 

gases de escape e de ressuspensão de material particulado durante o percurso rodoviário 

(dependendo do estado do pavimento e das ações preventivas a serem tomadas). 

Os principais poluentes associados às ações descritas são a emissão de partículas em suspensão 

(poeiras) e gases provenientes da combustão dos motores dos veículos, como se apresenta na Tabela 

V.1.3 do Anexo V - Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa. 

Para além das emissões de poluentes atmosféricos são expectáveis emissões de GEE associadas ao 

consumo elétrico e ao funcionamento dos motores de combustão dos equipamentos/maquinaria de 

apoio às atividades de construção. São também expectáveis emissões indiretas de GEE, associadas à 

manufatura do cimento utilizado no betão aplicado na obra. 

O acréscimo das emissões de GEE depende da quantidade de energia elétrica consumida, da sua 

origem (renováveis ou não, dependendo do mix energético do momento), do número de 

veículos/máquinas previstos e do respetivo período de funcionamento. Depende igualmente da 

quantidade de cimento prevista para o betão a aplicar na obra. De acordo com a constituição do 

betão, retirada do documento de compilação dos fatores de emissão da USEPA (AP42 – Mineral 

Products Industry37), é possível retirar a quantidade de cimento a utilizar na sua produção (para 1 

m3 de betão são utilizados cerca de 170 kg de cimento). 

Para além das emissões de GEE, haverá uma redução dos sumidouros de carbono, devido à 

desmatação (inclui corte de árvores) prevista para esta fase, que pode ser minimizada através da 

plantação de novas árvores após o término das obras. No entanto, a redução dos sumidouros de 

carbono, tendo em conta o local de implantação do projeto, poderá ser considerada residual mas, 

mais uma vez, deve ser assinalada, porque, como tem sido reiterado ao longo do estudo, todas as 

ações contam positivamente ou negativamente para o somatório dos ganhos e perdas ambientais. 

O impacte devido à emissão difusa de partículas, gerada pela movimentação de terras e 

desmatação, é negativo, direto, imediato, certo, temporário, local, reversível, de magnitude 

reduzida a média e com impactes significativos a pouco significativos.  

                                                 
36 AP42, Chapter 11.12 – Concrete Batching. US EPA. 

37 USEPA, Janeiro 1995, AP42 – Mineral Products Industry - Portland Cement Manufacturing. 
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O impacte devido à emissão de partículas, promovida pelo funcionamento da central de betão ou de 

autobetoneiras é negativo, direto, imediato, certo, temporário, local (pode ser regional no caso de 

se optar pelas autobetoneiras), reversível, de magnitude média e com impactes significativos (na 

zona de implantação da central de betão ou de descarga de betão das autobetoneiras).  

O impacte devido à emissão de poluentes pelos motores dos veículos rodoviários e maquinaria 

usados em obra é negativo, direto, imediato, certo, temporário, local (pode ser regional no caso do 

transporte de materiais), reversível, de magnitude reduzida a média e com impactes significativos a 

pouco significativos. 

O impacte devido à ressuspensão de partículas nas vias não pavimentadas é negativo, direto, 

imediato, certo, temporário, local, reversível, de magnitude reduzida a média e com impactes 

significativos a pouco significativos. 

O impacte das emissões de GEE é negativo, direto, médio a longo prazo, certo, temporário, 

nacional, reversível, de magnitude reduzida a média e com impactes significativos a pouco 

significativos. 

De um modo geral, a magnitude e a significância dos impactes decorrentes das atividades previstas 

desenvolver dependerá do tipo de ocupação do solo dos terrenos envolventes à obra, sendo mais 

significativos em locais próximos de habitações. A localização dos estaleiros já teve em 

consideração a localização dos recetores sensíveis, tais como o Centro Hospitalar de VN de 

Gaia/Espinho, as habitações, de forma a minimizar os impactes inerentes à fase de obra da nova 

ligação de metro. 

6.10.2 Fase de exploração 

A entrada em funcionamento da ligação de metro, uma vez que tem prevista a circulação de 

composições de tração elétrica, não promoverá a emissão direta de poluentes atmosféricos, 

gerando impactes diretos nulos a nível local, com exceção da parte particulada originada pelo atrito 

dos carris e sua ressuspensão, mas que é considerada residual face ao balanço da diminuição das 

partículas provenientes do tráfego rodoviário. Salienta-se que poderá registar-se um agravamento 

dos impactes nas zonas de influência das principais unidades de produção de energia elétrica com 

origem fóssil, que tenham que assegurar algum reforço de produção para suporte da exploração do 

novo sistema de extensão da linha de metro. Estes impactes de 2ª ordem serão negativos, indiretos, 

prováveis, reversíveis, tendencialmente de magnitude e significância média a reduzida. No entanto, 

de acordo com o estipulado na Diretiva 28/2009/CE, que introduz a obrigatoriedade dos países 

membros da UE submeterem um plano de promoção da utilização de energia renovável, e tendo em 

conta que Portugal está comprometido com uma meta de 31% de renováveis no consumo final bruto 

de energia em 202038, tendo sido já largamente ultrapassada, haverá, com toda a certeza, uma 

redução das emissões de poluentes atmosféricos, devido à intensificação da energia proveniente de 

fontes renováveis.  

Ocorrerá, ainda, uma diminuição das emissões de poluentes atmosféricos inerentes à redução do 

número de veículos ligeiros e pesados que circulam atualmente nas vias rodoviárias existentes na 

proximidade da implementação da extensão da linha amarela. Através da informação 

                                                 
38 Relatório de Monitorização da Segurança de Abastecimento do Sistema Elétrico Nacional 2017-2030. Direção Geral de 

Energia e Geologia. Portugal. Janeiro 2017. 
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disponibilizada pelo grupo das acessibilidades (TIS), foi possível verificar uma diminuição 

considerável do indicador veículos*km, para as vias consideradas, que deixarão de existir na rede 

viária, entre 2022 e 2051. Estes valores são apresentados na Tabela V.1.4 do Anexo V - Qualidade do 

Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa. 

Relativamente aos fatores de emissão para o tráfego rodoviário, estes foram determinados em 

função do tipo de combustível consumido, idade, tara e cilindrada do parque automóvel nacional 

seguindo a metodologia desenvolvida por Barros e Fontes (2003) e Barros et al. (2004). Esta 

metodologia permite a adaptação dos fatores de emissão, apresentados pelo EMEP/CORINAIR 

(Atmospheric Emission Inventory Guidebook 2016), ao parque automóvel português. Este trabalho 

teve em conta dados estatísticos provenientes da ACAP39 e do ISP40. 

Os dados do ISP permitem distribuir o volume de tráfego de veículos ligeiros e pesados pelas 

categorias de mercadorias e passageiros. Para além disso, permitem distribuir os veículos do Parque 

Automóvel Seguro, em 2015, pelas classes Euro existentes atualmente (Euro 1 a Euro 6). No entanto, 

para o projeto em estudo, assumiram-se os seguintes pressupostos, com o objetivo de contemplar a 

atualização da frota nacional (veículos mais recentes, assumindo uma distribuição equitativa pelas 

classes de veículos41 e veículos elétricos42,43), que tenderá a ocorrer nos próximos anos: 

 2022 – 2030: veículos ligeiros elétricos sem relevo na frota nacional, por isso a frota de 

veículos é característica da classe Euro 4, Euro 5 e Euro 6 (distribuídos equitativamente por 

classe); 

 2031 – 2040: 4% dos veículos ligeiros são elétricos e os restantes veículos pertencem à classe 

Euro 5 e Euro 6 (distribuídos equitativamente por classe); 

 2041 – 2051: 6% dos veículos ligeiros são elétricos e os restantes veículos pertencem à classe 

Euro 6.  

Os veículos elétricos não foram contabilizados na determinação das emissões de poluentes 

atmosféricos que serão evitadas com a extensão da linha amarela. No entanto, as emissões de 

material particulado, que serão evitadas com o projeto, contemplam: 

 As emissões evitadas dos veículos movidos a combustíveis fósseis (processo de combustão e 

desgaste de pneus, travões e estrada); 

 As emissões evitadas dos veículos elétricos derivadas dos processos de desgaste de pneus, 

travões e estrada.  

Os dados da ACAP permitem distribuir os veículos ligeiros e pesados do parque automóvel português 

por cilindrada e tara, respetivamente. 

Os fatores de emissão dependem, por sua vez, da inclinação da via e da velocidade de circulação44, 

tendo sido considerada uma inclinação de 5%.  

                                                 
39 ACAP, (2015). Vendas de veículos automóveis em Portugal. Associação do Comércio Automóvel de Portugal. 

40 ISP (2015). Parque Automóvel Seguro 2015, Instituto de Seguros de Portugal.  

41 Pressuposto interno. 

42 Roteiro Nacional de Baixo Carbono – Análise Técnica das Opções de transição para uma economia de baixo carbono 
competitiva em 2050. 

43 Assessing the status of eletrification ot the road transport passenger vehicles and potential future implications for the 
environment and European energy system. 
44 EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook (2016). 1.A.3.b.i-iv Road Transport. 
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Por fim, nas Tabelas V.1.5 e V.1.6 do Anexo V - Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de 

Estufa apresentam-se, respetivamente, as emissões dos principais poluentes atmosféricos associados 

ao tráfego rodoviário (NO2, CO e PM10/PM2.5) e de GEE (CO2, CH4 e N2O), tendo em consideração o 

número de veículos ligeiros e veículos pesados que deixarão de circular, nas principais vias 

municipais, com a entrada em funcionamento da ligação de metro.  

Em relação ao SO2, este não foi considerado nas emissões rodoviárias, uma vez que o teor de 

enxofre nos combustíveis consumidos pelos veículos rodoviários em Portugal e na Europa é, 

atualmente, negligenciável. 

Uma vez que foram calculadas as emissões para vários GEE, foi necessário calcular o CO2 

equivalente, através do Potencial de Aquecimento Global (PAG), uma medida que indica como uma 

determinada quantidade de GEE contribui para o aquecimento global. O PAG é uma medida relativa 

que compara o gás em questão com a mesma quantidade de dióxido de carbono (cujo potencial é 

definido como 1). Está estabelecido que o PAG é calculado para um intervalo de tempo igual a 100 

anos.  

A Tabela 6.17 apresenta os PAG45 de cada um dos GEE considerados nos cálculos das emissões de 

CO2 equivalente. 

GEE PAG 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

Tabela 6.17 – Potencial de Aquecimento Global dos GEE 

Analisando as Tabelas V.1.5 e V.1.6 do Anexo V - Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de 

Estufa, verifica-se, para todos os anos, uma redução dos níveis de emissão dos poluentes 

atmosféricos, devido aos veículos ligeiros e pesados (autocarros) que deixarão de circular. Esta 

redução é mais notória para os primeiros anos, resultante das viagens que deixarão de ocorrer de 

veículos de classe Euro 4, Euro 5 e Euro 6, representativos de uma frota automóvel mais poluente 

face aos veículos considerados a partir de 2031 (Euro 5 e Euro 6). 

Desta forma, face à redução prevista ao nível da emissão de poluentes atmosféricos, considera-se 

que os impactes na qualidade do ar, com a entrada em funcionamento da ligação de metro, são 

positivos, indiretos, imediatos, prováveis, permanentes, locais, irreversíveis, significativos e de 

magnitude reduzida a média. A partir de 2031, com a existência de veículos cada vez menos 

poluentes, a significância e magnitude serão mais reduzidos face aos anos anteriores, o que significa 

que os objetivos da extensão da linha amarela estarão a ser atingidos em pleno, do ponto de vista 

ambiental. Quanto mais se caminha para o futuro, menos se pode melhorar neste aspeto, pois nos 

primeiros anos, combina-se positivamente maior transferência modal, num espaço de tempo curto, 

e carros mais poluentes, enquanto no futuro, o cenário tem inversão que culmina numa aparente, 

mas falsa diminuição da eficácia do projeto, no que concerne a emissões a qualidade do ar. 

                                                 
45 Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2014, 2016. 
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Para além da análise em termos da emissão de poluentes atmosféricos associadas ao tráfego 

rodoviário, face à tipologia do projeto em estudo, procedeu-se igualmente à avaliação dos impactes 

em termos de emissões de GEE inerentes à ligação de metro. Neste sentido, determinaram-se as 

emissões de GEE inerentes ao consumo de eletricidade do metro (tração elétrica) e as emissões de 

GEE associadas ao consumo energético de cada estação de metro. 

Com o objetivo de determinar as emissões de CO2 equivalente, associadas à tração elétrica, foi 

necessário estabelecer o valor de consumo elétrico do metro. Para determinar este valor recorreu-

se ao estudo realizado pela TIS46, para aferir o número de viagens previstas para a futura ligação de 

metro, e ao valor de consumo elétrico típico do metro47 (5,224 kWh.veículo-1.km-1). De acordo com 

o relatório de sustentabilidade de 2016, elaborado pela Metro do Porto, o fator de emissão 

específico da eletricidade é de 280 gramas de dióxido de carbono equivalente (CO2) por kWh de 

energia elétrica consumida, tendo sido este o valor considerado para a estimativa das emissões de 

CO2 equivalente entre 2022 e 2030. No entanto, a partir de 2031, considera-se este valor 

extremamente conservador e elevado, não sendo representativo do que será a realidade nessa 

altura (maior contribuição de energias renováveis). Desta forma, para o período entre 2031 e 2051, 

considerou-se um fator de emissão específico de 217 gramas de dióxido de carbono equivalente 

(CO2) por kWh de energia elétrica consumida, disponibilizado pela Direção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG), para o ano de 2014, uma vez que é representativo do ano em que as energias 

renováveis (com destaque para a hídrica, eólica e fotovoltaica), contribuíram em mais de 60% para 

o total de energia produzida48,49.  

Na Tabela 6.18 apresenta-se o consumo elétrico do metro e as emissões de CO2 equivalente, para 

cada uma das alternativas. Para cada alternativa, teve-se em consideração o comprimento de cada 

um dos traçados de metro. 

Período Alternativa Nº viagens por ano1 
Consumo 

eletricidade 
(kWh∙ano-1) 

Emissões CO2 
equivalente 
(ton∙ano-1) 

2022-20302 

1 

36370 

1 227 000 344 

2 1 268 039 355 

3 1 209 900 339 

2031-20513 

1 

36370 

1 227 000 266 

2 1 268 039 275 

3 1 209 900 263 

1 – Viagens por sentido. 
2 – Fator de emissão específico de CO2 equivalente igual a 280 g/kWh. 
3 – Fator de emissão específico de CO2 equivalente igual a 217 g/kWh. 

Tabela 6.18 – Emissões de CO2 equivalente associadas à futura ligação de metro (tração elétrica) 

                                                 
46 TIS (2018). Análise Custo-Benefício – Extensão do Metro do Porto Santo Ovídio/Vila D’Este, Estudo de Procura. 
47 Relatório de Sustentabilidade (2016). Metro do Porto. 
48 https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Tabela.   
49 http://www.dgeg.gov.pt/. 
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As emissões de CO2 equivalente associadas ao consumo energético de cada estação de metro foram 

determinadas tendo por base o consumo típico de uma estação de metro (a partir do consumo total 

das estações da rede da Metro do Porto e, tendo em conta, o número de estações totais, 

atualmente existentes, determinou-se o consumo por estação de metro) e utilizando o fator de 

emissão específico da eletricidade fixado de 280 gramas de dióxido de carbono equivalente (CO2) 

por kWh de energia elétrica consumida (conforme Relatório de Sustentabilidade da Metro do Porto, 

2016), para o período 2022-2030, e um fator de 217 gramas de dióxido de carbono equivalente (CO2) 

por kWh de energia elétrica consumida, para o período 2031-2051, conforme explicado 

anteriormente. As emissões foram determinadas apenas para a estação de Manuel Leão e para o 

Parque de Material de Vila d’Este, uma vez que para as estações de Hospital Santos Silva e Vila 

D’Este, considerou-se, de acordo com a informação facultada pelo projetista, que estas terão um 

consumo energético residual, não sendo, por isso, consideradas no presente estudo. Os valores de 

emissões de CO2 equivalente apresentam-se na tabela seguinte.  

Período Local 
Consumo eletricidade   

(kWh∙ano-1) 
Emissões CO2 equivalente                   

(ton∙ano-1) 

2022-20301 

Estação Manuel Leão 98 370 28 

Parque de Material de 
Vila D’Este 

 98 370 28 

2031-20512 

Estação Manuel Leão 98 370 21 

Parque de Material de 
Vila D’Este 

98 370 21 

1 – Fator de emissão específico de CO2 equivalente igual a 280 g/kWh. 

2 – Fator de emissão específico de CO2 equivalente igual a 217 g/kWh. 

Tabela 6.19 – Emissões CO2 equivalente inerentes à exploração da ligação de metro 

Tal como verificado na qualidade do ar, não existem diferenças a assinalar ao nível das emissões de 

CO2 equivalente, entre as três alternativas de traçado, associadas à tração elétrica,  

Verifica-se também que as emissões de CO2 equivalente são mais elevadas entre 2022 e 2030, 

quando comparadas com as emissões previstas para o período 2031 e 2051. Esta redução deve-se ao 

facto do mix energético tender, cada vez mais, para as energias renováveis. 

Com base nos resultados obtidos, o projeto, na vertente das alterações climáticas (emissões de 

GEE), terá um impacte positivo, indireto, imediato, certo, permanente, regional/nacional, 

irreversível, de magnitude reduzida a média e com impactes significativos a muito significativos, 

independentemente da alternativa de traçado.  

6.10.3 Síntese de Impactes 

Na fase de construção, com uma duração prevista de 24 meses (dois anos), geram-se impactes 

negativos temporários devido à emissão de partículas – movimentação de terras, aterros, central de 

betão, etc. – e às emissões de gases de escape provenientes do transporte de materiais de e para a 

obra, bem como o funcionamento de máquinas não rodoviárias.  
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O impacte na qualidade do ar será mais significativo na envolvente do(s) estaleiro(s) e zonas de 

construção e na envolvente das vias rodoviárias mais usadas para a circulação dos veículos pesados. 

De uma forma geral, os impactes previstos na fase de construção serão negativos, diretos, imediatos 

certos, temporários, locais, reversíveis, de magnitude reduzida a média e com impactes 

significativos a pouco significativos. 

Na fase de exploração da ligação de metro, uma vez que as composições que irão circular serão 

elétricas é, neste cenário, certa a diminuição das emissões de poluentes atmosféricos e de GEE, 

devido à transferência modal do transporte rodoviário para o transporte associado ao metro.  

A redução das emissões (poluentes atmosféricos e GEE), a nível local, será ao nível d ligação entre 

Santo Ovídio e Vila D’Este. Contudo, este impacte inequivocamente positivo resulta de um balanço 

global, com interesse regional e nacional, entre as emissões de poluentes atmosféricos pelo parque 

automóvel à base de combustíveis fósseis que, tendencialmente e gradualmente deixará de circular, 

e as emissões nos centros eletroprodutores que serão também tendencialmente à base de centrais 

fotovoltaicas, parques eólicos, energia hídrica (mais dependente de variações sazonais), para além 

de centrais térmicas de alto rendimento (centrais de ciclo combinado a gás natural). Ou seja, este é 

um impacte francamente positivo no que respeita à descarbonização da mobilidade e à contribuição 

para o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris. É de evidenciar que o Acordo de Paris é um 

tratado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que rege 

medidas de redução de emissão dióxido de carbono a partir de 2020, para os quais Portugal 

contribui com cerca de 1,5% para as emissões da União Europeia50 O acordo apresenta um plano de 

ação destinado a limitar o aquecimento global a um valor "bem abaixo" dos 2 C.  

Desta forma, os impactes previstos resultantes da fase de exploração da ligação de metro serão 

positivos, indiretos, imediatos, certos, permanentes, locais (qualidade do ar)/regionais/nacionais 

(alterações climáticas), irreversíveis, de magnitude reduzida a média e com impactes significativos 

a muito significativos.  No que concerne à significância é relevante realçar o significado e 

“simbolismo” de uma mudança do paradigma da mobilidade na preservação dos recursos naturais, 

escassos, sendo que os impactos globais acontecem do somatório de todas essas alterações, maiores 

ou menores. 

6.11 Paisagem  

6.11.1 Introdução e metodologia 

Neste capítulo serão analisados os impactes sobre a paisagem decorrentes da instalação e operação 

da extensão da Linha Amarela do Metro do Porto até Vila d’Este. A implementação do projeto 

acarretará alterações na paisagem, direta ou indiretamente, que se traduzem em impactes mais ou 

menos negativos. Estes dependem das características da área de implantação do projeto, assim 

como das características do mesmo. 

Os impactes traduzem-se, fundamentalmente, na desorganização da paisagem pela presença e 

movimentação de elementos estranhos necessários às operações de construção; na introdução de 

novos elementos na paisagem, ainda que estes não sejam elementos totalmente estranhos à mesma; 

e, finalmente, na operação da extensão da linha. 

                                                 
50 https://www.publico.pt/2018/05/04/ecosfera/noticia/portugal-com-5-maior-subida-nas-emissoes-de-co2-provenientes-do-consumo-de-energia-1825453 
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A área de projeto sofrerá alterações que se traduzirão no reforço do carácter urbano da paisagem, 

com construção de novas infraestruturas de transportes. Este não é um tipo de ocupação do solo 

estranho à paisagem, pelo que não se prevê que ocorram alterações substanciais na matriz 

paisagística em presença, apenas intensificação dos elementos urbanos existentes. No que respeita 

às alterações na paisagem do ponto de vista cénico, as alterações estão previstas para a unidade 

Grande Porto, de sensibilidade paisagística predominantemente baixa e média, pontualmente 

elevada, nomeadamente na zona da Quinta do Cisne. Estas alterações traduzem-se numa nova 

intrusão visual, embora de uma tipologia já existente no território. 

Na análise dos impactes na paisagem foram consideradas duas componentes, tal como 

anteriormente, na caracterização da situação de referência.  

Uma primeira abordagem identifica os impactes de carácter estrutural, que provocarão alterações 

nos elementos que constituem as componentes básicas da paisagem, causando eventualmente 

perturbações ao nível das unidades de paisagem identificadas. O estudo detalhado dos impactes nos 

elementos constituintes da paisagem é feito no âmbito dos respetivos fatores – ecologia, uso do 

solo, sistemas ecológicos, recursos hídricos, ambiente sonoro, socioeconomia – sendo analisada no 

presente fator apenas a sua resultante útil na paisagem. Estes são impactes de incidência direta. 

Uma segunda abordagem foca-se nos impactes visuais, que se traduzem numa alteração da 

qualidade estética da paisagem. Este tipo de impactes tem uma dupla incidência, numa primeira 

fase direta, por imposição de elementos estranhos à paisagem, depois de forma indireta, pela 

destruição de componentes constituintes da paisagem que até então contribuíam para a sua 

harmonia e qualidade visual. 

A avaliação dos impactes é efetuada de acordo com os termos da escala qualitativa para os 

parâmetros natureza, significância, magnitude, probabilidade de ocorrência, duração, início, 

reversibilidade, incidência e dimensão espacial, para os quais se apresenta a tabela de Critérios em 

anexo com a definição das classes de impacte.  

A avaliação da significância, um dos parâmetros mais importantes, tem em conta a seguinte escala: 

 Muito significativo: se a implementação do projeto determina uma alteração estrutural na 

paisagem de consequências muito severas no seu funcionamento, ou se se traduz na 

criação de uma intrusão visual grave em áreas de valor cénico ou paisagístico elevado ou 

muito elevado. 

 Moderadamente significativo: quando a implementação do projeto determina uma 

alteração estrutural na paisagem de consequências pouco severas no funcionamento da 

mesma, ou se se traduz na criação de uma intrusão visual em áreas de valor cénico ou 

paisagístico médio a elevado, ainda que de média severidade. 

 Pouco significativo: quando o projeto, pelas suas características, não induz alterações 

estruturais profundas na paisagem e, cumulativamente, por localizar-se numa área de 

grande capacidade de absorção visual ou pelas suas características volumétricas, não 

determina a criação de uma intrusão visual assinalável. 

Foram identificados os impactes para as fases prévia à construção, de construção e de exploração 

do projeto em análise. Da totalidade das ações previstas selecionaram-se aquelas que serão 

efetivamente impactantes para o fator paisagem. 
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6.11.2 Fase de construção 

A instalação e funcionamento dos Estaleiros do projeto, incluindo a construção ou melhoria de 

acessos temporários à obra e a instalação das estruturas necessárias para o fornecimento de água, 

eletricidade, comunicações e combustíveis, terá necessariamente um impacte negativo na 

paisagem. Este impacte decorre da presença e movimentação de máquinas e viaturas, do transporte 

de materiais e equipamentos na obra e do seu armazenamento temporário, o que resulta na 

presença de elementos intrusivos estranhos à paisagem e na desorganização geral da mesma, 

acrescendo ainda a produção de poeiras com origem nos trabalhos a decorrer. Os vários estaleiros 

previstos localizar-se-ão sobretudo em áreas de sensibilidade paisagística variável, mas com 

capacidade de absorção visual baixa pela presença próxima de recetores sensíveis, uma vez que 

esta é uma área habitacional. Assim, este será um impacte negativo, significativo, de baixa a média 

magnitude, direto, certo, temporário e reversível, de dimensão local, que ocorrerá a curto prazo. 

Interrupção de vias, condicionamento e desvio do trânsito, desvio temporário de vias e 

construção de acessos temporários terá necessariamente um impacte negativo direto decorrente 

da movimentação de maquinaria necessária à execução dos trabalhos, da produção de poeiras que 

tal atividade implica e da alteração temporária da ocupação do solo nos locais afetados. Será um 

impacte de baixa significância e de magnitude reduzida, direto, certo, temporário e irreversível, de 

dimensão local, ocorrendo a curto prazo. 

A realização das demolições necessárias na área do projeto terá um impacte cénico negativo 

decorrente da movimentação de maquinaria necessária à execução dos trabalhos e da produção de 

poeiras que tal atividade implica. Este será um impacte de média a elevada significância, uma vez 

que a envolvente das estruturas a demolir tem baixa capacidade de absorção visual e inclui áreas de 

sensibilidade paisagística elevada; este impacte prevê-se de baixa magnitude, temporário e 

irreversível, uma vez que implica a presença temporária de elementos estranhos à mesma e 

desorganização geral dos elementos em presença, de dimensão local, ocorrendo a curto prazo. 

A desarborização, desmatação das áreas não impermeabilizadas ocorrerá de forma permanente nas 

áreas de projeto, num total de cerca de 7 a 8 ha (dependendo da alternativa implementada); aos 

quais acrescem cerca de 7,5 ha de área afetada temporariamente, para estaleiro. Esta ação traduz-

se na eliminação do coberto vegetal arbóreo e arbustivo. Os impactes estruturais e funcionais 

decorrentes desta ação são analisados em detalhe no âmbito do fator Fauna, Flora, Vegetação e 

Habitats, resultando para a paisagem a redução da área florestada que funciona como barreira 

visual, em particular na área envolvente à Estação Hospital Santos Silva, e uma degradação da 

unidade de paisagem Grande Porto pela perda de áreas verdes, contribuindo para a redução da sua 

qualidade. No caso de se optar pela implementação da Alternativa 1, o restabelecimento da Rua do 

Rosário e o reperfilamento da Rua Fonte dos Arrependidos, para dentro da Quinta do Cisne, 

implicará a destruição de uma área considerável dos jardins da Quinta do Cisne, perdendo-se assim 

parte do seu património vegetal, incluindo algumas árvores de grande porte e parte da coleção de 

cameleiras. Este é um impacte que se prevê negativo, muito significativo caso se opte pela 

Alternativa 1, pouco a medianamente significativo se se optar pelas alternativas 2 ou 3, de média 

magnitude, direto, certo, temporário e irreversível, de dimensão local, que se sentirá a curto 

prazo. 

A decapagem da área de implantação do projeto, consistindo na remoção da camada superficial do 

solo para posterior reutilização no revestimento de taludes e de áreas temporariamente afetadas 
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pela obra, é uma ação que tem, durante a sua execução, um impacte negativo na paisagem, pela 

presença e movimentação de maquinaria, produção de poeiras e, durante toda a fase de obra, pela 

presença das pargas nos locais onde as terras serão depositadas; no final da fase de obra, esta ação 

dará origem a um impacte positivo, pois permitirá uma melhor e mais rápida recuperação das áreas 

que serão recobertas pelas terras assim armazenadas. O impacte só será positivo, no entanto, se as 

terras armazenadas não tiverem propágulos de espécies exóticas com comportamento invasor. 

Prevê-se que este impacte seja significativo e de baixa magnitude, indireto, provável, permanente 

e irreversível, de dimensão local, que se sentirá a médio prazo. 

A execução de movimentações de terras na área de projeto (terraplenagens, escavação de 

trincheiras e de túneis) terá um impacte estrutural decorrente da alteração da morfologia do 

terreno e um impacte cénico devido à criação de taludes, sobretudo de aterro mas também de 

escavação. Este impacte far-se-á sentir particularmente na área do restabelecimento da Rua do 

Rosário e do reperfilamento da Rua Fonte dos Arrependidos, para dentro da Quinta do Cisne (se 

implementada a Alternativa 1), junto à futura estação Hospital Santos Silva e no troço final da 

linha, na curva que antecede a estação de Vila d’Este. Prevê-se assim que esta alteração da 

morfologia tenha impactes estruturais e cénicos pouco significativos a significativos, de baixa 

magnitude, diretos, certos, permanentes e irreversíveis, de dimensão local, que se sentirão a curto 

prazo. 

A construção do projeto em estudo traduz-se na alteração direta do território na área de 

implantação das estruturas que compõem o projeto, com aumento da área afeta às infraestruturas 

de transportes e intensificação desta tipologia de uso, que, no entanto, não é estranha na matriz 

urbana da unidade de paisagem em presença. Esta alteração terá também impacte cénico na 

paisagem envolvente, uma vez que implica uma alteração da morfologia do terreno e porque as 

estruturas a criar serão claramente percebidas pelos observadores localizados nas suas 

proximidades. 

Para se perceber a extensão e severidade desta afetação cénica, procedeu-se a uma análise visual 

do projeto, em Sistema de Informação Geográfica. Considerou-se 3 km como a distância máxima de 

visualização, com clareza, das estruturas que compõem o projeto em análise. Realizaram-se, 

separadamente, bacias visuais para cada uma das 3 alternativas de traçado em estudo, incluindo os 

restabelecimentos necessários, e para o Parque de Material. As bacias visuais obtidas são 

apresentadas nos Desenhos 017041 a 017044 do Volume 4 - Anexo Cartográfico.  

No que respeita aos traçados em estudo, a inspeção das bacias visuais de cada uma mostra que, de 

acordo com a modelação realizada, a nova linha será observável a partir de cerca de 41 % da área 

sujeita a análise, com diferenças muito pequenas entre as três alternativas em análise (40,6 % para 

a Alternativa 1, 41,5 % para a Alternativa 2 e 40,9 % para a Alternativa 3). É claro que as bacias de 

visualização estão sobrestimadas por não serem considerados os obstáculos à visualização, 

nomeadamente o arvoredo que cobre as encostas de Santo Ovídio e do Monte da Virgem. Importa 

ainda considerar que as estruturas a criar não constituem elementos novos desta paisagem, já 

cortada por várias rodovias, algumas das quais em aterro e em viaduto. Quanto ao Parque de 

Material será visível apenas nos quadrantes a nordeste e a sudeste do mesmo, num total de cerca de 

20 % da área analisada, uma vez que o monte de Santo Ovídio constitui uma barreira cénica eficaz 

no lado oeste. 
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Prevê-se assim que desta ação resulte um impacte cénico negativo medianamente significativo e de 

baixa a média magnitude, direto, certo, permanente e irreversível, de dimensão local, que se 

sentirá a curto prazo. 

O desmantelamento do estaleiro terá um impacte na paisagem semelhante à sua instalação, pela 

presença e movimentação de maquinaria e produção de poeiras, mas, no final, esta ação dará 

origem a um impacte positivo, pois permitirá a remoção de todos os elementos estranhos à 

paisagem associados à fase de construção, assim como a recuperação da área libertada. Será um 

impacte positivo pouco significativo e de baixa magnitude, direto, certo, permanente e irreversível, 

de dimensão local, que se sentirá a curto prazo. 

6.11.3 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, o principal impacte na paisagem decorrerá da presença e operação 

da Linha Amarela do Metro até Vila d’Este e Parque de Material, incluindo infraestruturas que 

constituirão intrusões na paisagem, gerando impacte cénico numa área de sensibilidade paisagística 

predominantemente baixa, mas rodeada de áreas de sensibilidade paisagística predominantemente 

baixa e média, pontualmente elevada. Esta ação consistirá na perpetuação do impacte analisado na 

fase de construção, constituindo um impacte negativo, significativo, de baixa a média magnitude, 

direto, certo, permanente e irreversível, de dimensão local, que se sentirá a curto, médio e longo 

prazo. 

6.12 Património Arquitetónico e Arqueológico 

A Situação de Referência (SR) deste fator fundamenta-se em pesquisa documental e posterior 

trabalho de campo, tendo-se reconhecido 27 ocorrências na AE do Projeto, sendo que 15 se 

encontram na AI e as restantes na ZE.  

A caracterização dos impactes tem como parâmetros (1) a natureza física das ocorrências de 

interesse cultural (nomeadamente, estruturas destacadas acima do solo e vestígios ao nível do 

solo), (2) o grau de incidência ou proximidade da ação impactante sobre a ocorrência de interesse 

cultural e (3) o valor cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte.  

Esta avaliação foi executada tendo por base a localização das alternativas propostas e das 

ocorrências, sobre cartografia militar e de projeto à escala 1:2 000.  

Numa avaliação global considera-se que não foram detetadas situações críticas, nesta fase, para 

cada uma das alternativas, que condicionem, no todo ou em parte, a implementação do projeto. 

As ações que poderão gerar impactes negativos (diretos) sobre as ocorrências de interesse cultural 

identificadas traduzem-se em ações intrusivas no terreno, relacionadas com o funcionamento da 

obra e a execução do Projeto, consistindo em desmatação, revolvimento de solo e escavação, 

associadas também à criação de áreas funcionais (estaleiro, parqueamentos, depósitos de inertes). 

Sintetiza-se seguidamente a avaliação de impacte sobre as Oc. Identificadas na SR face às 

alternativas propostas. 
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Fase de Construção - Alternativa 1 

 Impacte sobre a ocorrência 25 (Quinta do Cisne) - Impacte direto, negativo, pouco 

significativo, probabilidade e magnitude reduzidas; permanente, imediato, irreversível, de 

dimensão local, associado à construção do viaduto e impacte visual associado; 

 Impactes sobre a ocorrência 14 (habitat(?)) - Impacte direto, negativo, de significância, 

probabilidade e magnitude indeterminadas; permanente, imediato, irreversível, de 

dimensão local, associado à construção do Parque de Material e reperfilamento da Rua 

Conceição Fernandes (alargamento para 2x2 vias), da rotunda de ligação à Rua Heróis do 

Ultramar e construção da Estação Hospital Santos Silva (em frente ao Centro Hospitalar de 

VN Gaia/Espinho); 

 Impactes sobre as ocorrências 5 (Observatório Astronómico) e 6 (Santuário do Monte da 

Virgem) - Impacte direto, negativo, de significância, probabilidade e magnitude 

indeterminadas; permanente, imediato, irreversível, de dimensão local, associado à 

construção do traçado, reperfilamento da Rua Conceição Fernandes (alargamento para 2x2 

vias), da rotunda de ligação à Rua Heróis do Ultramar e construção da Estação Hospital 

Santos Silva; 

 Impactes sobre ocorrências inéditas, ocultas no subsolo, decorrentes da movimentação de 

solo, escavação da camada vegetal, solo e subsolo - Impacte direto, negativo, de 

significância, probabilidade e magnitude indeterminadas; permanente, imediato, 

irreversível, de dimensão local. 

 Impactes sobre a eventual demolição ou obras de reestruturação de edifícios antigos, 

quanto à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos - Impacte direto, negativo, de 

significância, probabilidade e magnitude indeterminadas; permanente, imediato, 

irreversível, de dimensão local. 

Fase de Construção - Alternativa 2 

 Impacte sobre a ocorrência 25 (Quinta do Cisne) - impacte direto, negativo, pouco 

significativo, probabilidade e magnitude reduzidas; permanente, imediato, irreversível, de 

dimensão local, associado à construção do viaduto e impacte visual associado; 

 Impactes sobre a ocorrência 14 (habitat(?)) - Impacte direto, negativo, de significância, 

probabilidade e magnitude indeterminadas; permanente, imediato, irreversível, de 

dimensão local, associado à construção do Parque de Material e reperfilamento da Rua 

Conceição Fernandes (alargamento para 2x2 vias), da rotunda de ligação à Rua Heróis do 

Ultramar e construção da Estação Hospital Santos Silva; 

 Impactes sobre as ocorrências 5 (Observatório Astronómico) e 6 (Santuário Monte da Virgem) 

- impacte direto, negativo, de significância, probabilidade e magnitude indeterminadas; 

permanente, imediato, irreversível, de dimensão local, associado à construção do traçado, 

reperfilamento da Rua Conceição Fernandes (alargamento para 2x2 vias), da rotunda de 

ligação à Rua Heróis do Ultramar e construção da Estação Hospital Santos Silva; 

 Impactes sobre ocorrências inéditas, ocultas no subsolo, decorrentes da movimentação de 

solo, escavação da camada vegetal do solo e do subsolo - impacte direto, negativo, de 
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significância, probabilidade e magnitude indeterminadas; permanente, imediato, 

irreversível, de dimensão local; 

 Impactes sobre a eventual demolição ou obras de reestruturação de edifícios antigos, 

quanto à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos - Impacte direto, negativo, de 

significância, probabilidade e magnitude indeterminadas; permanente, imediato, 

irreversível, de dimensão local. 

Fase de Construção – Alternativa 3 

 Impacte sobre a ocorrência 25 (Quinta do Cisne) - impacte direto, negativo, pouco 

significativo, probabilidade e magnitude indeterminadas; permanente, imediato, 

irreversível, de dimensão local, associado à construção do viaduto e impacte visual 

associado; 

 Impactes sobre a ocorrência 14 (habitat(?)) - impacte direto, negativo, de significância, 

probabilidade e magnitude indeterminadas; permanente, imediato, irreversível, de 

dimensão local, associado à construção do Parque de Material e reperfilamento da Rua 

Conceição Fernandes (alargamento para 2x2 vias), da rotunda de ligação à Rua Heróis do 

Ultramar e construção da Estação Hospital Santos Silva; 

 Impactes sobre as ocorrências 5 (Observatório Astronómico) e 6 (Santuário do Monte da 

Virgem) - impacte direto, negativo, de significância, probabilidade e magnitude 

indeterminadas; permanente, imediato, irreversível, de dimensão local, associado à 

construção do traçado, reperfilamento da Rua Conceição Fernandes (alargamento para 2x2 

vias), da rotunda de ligação à Rua Heróis do Ultramar e construção da Estação Hospital 

Santos Silva; 

 Impacte sobre a ocorrência 8 (moradia), decorrente das vibrações resultantes das ações de 

escavação/desmonte de maciço rochoso com recurso a explosivos - impacte direto, 

negativo, pouco significativo, probabilidade e magnitude reduzidas; permanente, imediato, 

reversível, de dimensão local; 

 Impactes sobre ocorrências inéditas, ocultas no subsolo, decorrentes da movimentação de 

solo, escavação da camada vegetal, solo e subsolo - impacte direto, negativo, de 

significância, probabilidade e magnitude indeterminadas; permanente, imediato, 

irreversível, de dimensão local; 

 Impactes sobre a eventual demolição ou obras de reestruturação de edifícios antigos, 

quanto à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos - impacte direto, negativo, de 

significância, probabilidade e magnitude indeterminadas; permanente, imediato, 

irreversível, de dimensão local. 

Fase de Exploração – Alternativas 1, 2 e 3 

Não são identificados impactes negativos para esta fase.  

A Tabela 6.20 sintetiza a avaliação de impactes sobre o Património Cultural identificada na Situação 

de Referência.  
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Referência 

 

Inserção no 
projeto 

 

AId = Área de 
incidência 
Direta do 
Projeto; 

AIi = Área de 
incidência 
Indireta do 
Projeto; 

ZE = Zona de 
Enquadramen
to do Projeto. 

Caracterização de impactes 

Fase: Construção (C), Exploração (E); Desativação (D); 

Incidência (In): indireto (I), direto (D); 

Natureza (Na): negativo (-); positivo (+); 

Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B); 

Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco significativo (P); 

Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 

Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 

Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I); 

Incidência Espacial (Ie): Local (L); Regional (R); Nacional (N) 

INI: impactes não identificados.  

(?)= incerteza na atribuição) 

 

AI ZE Fase 
In Na Ma Sg Du Pr Re 

IE INI 
D I - + E M B M S P T P PP P C R I 

Alternativa 1 

8  AIi  

C                   N 

E                   N 

D                   N 

25 AId  

C D  -  ? ? ?   P  P ? ? ? R  L  

E                   N 

D                   N 

5, 6 e 14 AId  

C D  -  ? ? ?   ?  P ? ? C R  L  

E                   N 

D                   N 

2, 4, 7, 12, 13, 15, 16, 
18, 20 a 23 

 ZE 

C                   N 

E                   N 

D                   N 

Alternativa 2 

8  AIi  

C                   N 

E                   N 

D                   N 

25 AId  

C D  -  ? ? ?   P  P ? ? ? R  L  

E                   N 

D                   N 

5, 6 e 14 AId  
C D  -  ? ? ? ? ? ?  P ? ? ? R  L  

E                   N 
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D                   N 

2, 4, 7, 12, 13, 15, 16, 
18, 20 a 23 

 ZE 

C                   N 

E                   N 

D                   N 

Alternativa 3 

8  AIi  

C D  -    B   P  P   C R  L  

E                   N 

D                   N 

25 AId  

C D  -  ? ? ?   P  P ? ? ? R  L  

E                   N 

D                   N 

5, 6 e 14 AI  

C D  -  ? ? ? ? ? ?  P ? ? ? R  L  

E                   N 

D                   N 

2, 4, 7, 12, 13, 15, 16, 
18, 20 a 23 

 ZE 

C                   N 

E                   N 

D                   N 

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Fator Património (os parâmetros 
indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projeto não permitir fazer tal 
qualificação) 

Incidência (direto, indireto): o impacte é direto se for provocado pela construção ou exploração do projeto e indireto se for 
induzido por atividades decorrentes ou ligadas ao projeto. 

Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma ação que melhora o conhecimento ou o 
estado de conservação de uma ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou 
total de uma ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial. 

Significância (muito significativo, significativo, pouco significativo): a significância do impacte depende do valor do recurso 
afetado, tendo em conta a respetiva expressão local, regional, nacional e internacional. O impacte é muito significativo se a 
alteração implicar uma destruição total de uma ocorrência de importância nacional e internacional. É significativo se 
implicar uma destruição parcial ou a afetação da sua envolvente próxima. É pouco significativo se traduzir uma degradação 
de uma ocorrência relativamente bem representada no território nacional ou uma intrusão na zona envolvente também com 
menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 

Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das ações 
impactantes e da suscetibilidade das ocorrências afetadas. A magnitude é elevada se o impacte for direto e implicar uma 
destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afetação da sua envolvente próxima. A 
magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor 
expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 

Duração (temporária, permanente): a duração do impacte, ou seja, do efeito induzido pela ação impactante sobre a 
ocorrência patrimonial pode ser temporária ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos 
negativos têm, em geral, carácter permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o 
estado de conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário. 

Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de 
impactes é determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das ações impactantes, da sua localização 
espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma 
parte de projeto coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial. 

Incidência espacial (Local, Regional, Nacional): O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma expressão apenas a 
nível local. É regional se esses efeitos se fazem sentir a uma escala regional. É nacional se esses efeitos possuem uma 
expressão espacial a nível nacional. 

Tabela 6.20 - Avaliação de Impactes do Fator Património Cultural 
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6.13 Socioeconomia 

6.13.1 Considerações gerais e metodologia 

De um modo geral, os projetos de infraestruturas 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 coletivo movido a energia elétrica, com reduzidas emissões 

atmosféricas e rapidez de deslocação porque em corredor dedicado, trará também benefícios 

ambientais. Por outro lado, considerando-se que este transporte irá contribuir para a diminuição do 

transporte rodoviário, coletivo e individual, então os ganhos ambientais, sociais e económicos ainda 

serão mais significativos. 

A execução deste projeto de expansão da Linha Amarela do Metro do Porto, ligando Santo Ovídio a 

Vila D’Este, desde logo encontra justificação, local e metropolitana, nos diversos domínios 

socioeconómicos, dado tratar-se do reforço de um modo de transporte coletivo não rodoviário que 

irá servir uma área de forte urbanização, e com potencial de expansão, onde se concentram 

diversos equipamentos coletivos, ao nível hospitalar, cultural, recreativo, escolar, desportivo e 

comercial, entre outros, que são geradores de movimentos pendulares e pontuais muito 

significativos. 

Para além dos esperados benefícios, a implantação de um projeto linear desta natureza, em zonas 

urbanas consolidadas, inevitavelmente, vai comportar aspetos negativos sobre a população e 

atividades, que se manifestarão, em particular, na fase de construção. 

Em termos metodológicos, na avaliação dos impactes socioeconómicos foram analisadas as 

alterações induzidas pelas três alternativas em estudo, considerando as fases de construção e de 

exploração, segundo três níveis: regional, concelhio e local.  

O nível regional, considera a Sub-região Área Metropolitana do Porto (AM Porto) no seu todo, 

inserida na Região Norte. O nível concelhio considera os municípios diretamente servidos pela Linha 

Amarela, Porto e Vila Nova de Gaia. O Nível local considera as 3 freguesias de inserção do projeto e, 

quando exequível, os aglomerados populacionais (BGRI 2011) intersetados e na envolvente próxima 

dos traçados em estudo. 

Os impactes locais analisam os efeitos deste projeto ao nível da demografia e povoamento, do 

emprego, das atividades económicas e da qualidade de vida das populações, tendo como unidade de 

referência o concelho, as freguesias e os aglomerados populacionais (BGRI 2011).  

A metodologia proposta para a descrição e classificação das alterações induzidas pela implantação 

deste projeto de expansão da Linha Amarela do Metro do Porto tem em conta a complexidade dos 

impactes na componente socioeconómica e a necessidade de considerar os seguintes aspetos:  

 a situação de referência na ausência de intervenção;  

 a diferenciação entre as fases de construção e de exploração; e 

 as alterações induzidas pela exploração do projeto.  

Serão também recomendados mecanismos e ações para a implementação de medidas, com vista à 

minimização dos impactes negativos e ao reforço e valorização dos impactes positivos do projeto de 

expansão do Metro do Porto, no concelho de Vila Nova de Gaia.  



 
  

 

EIA DO PROJETO DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D’ESTE INCLUINDO 
ESTA O PARQUE DE MATERIAL 

2018-06-29 

 

 

P-AS-PS-0000-AM-MD-LAG-003050-00 
Página 476 de 619 

 

A identificação e qualificação dos impactes é feita com base nos dados do Projeto em fase de 

estudo prévio, nas memórias descritivas (disponíveis à data de fecho deste capítulo) e na análise 

dos elementos recolhidos durante as reuniões realizadas e observações efetuadas durante o trabalho 

de campo. 

Para a identificação de impactes considerou-se a informação do Plano Diretor Municipal de Vila 

Nova de Gaia, bem como outros elementos disponibilizados pelo município. Entre outros, a 

avaliação de impactes também reflete as expetativas transmitidas pela direção do Centro Hospitalar 

de VN de Gaia/Espinho, em particular no que concerne à localização e inserção da Estação Hospital 

Santos Silva, tendo em conta o plano diretor de expansão daquele centro hospitalar. 

Foi realizada uma visita à Quinta do Cisne, promovendo-se uma entrevista não estruturada a um dos 

proprietários, de forma a auscultar as principais preocupações levantadas pelo projeto no seu todo 

e, em particular, no que concerne ao atravessamento em viaduto deste imóvel. A principal 

preocupação prende-se com a localização do viaduto e o seu afastamento da casa principal. Nessa 

reunião, o proprietário também referiu que estava nos seus planos o aluguer da quinta para 

eventos, como forma de rentabilização económica. Por outro lado, também salientou a sua 

apreensão pela “inevitável” desvalorização do imóvel, devido ao atravessamento do viaduto. 

Ainda no âmbito das visitas e entrevistas, promoveu-se uma reunião com um responsável da 

Confraria do Monte da Virgem Imaculada, entidade proprietária dos terrenos onde está instalado o 

atual Parque de Estacionamento frontal ao Centro Hospitalar de VN de Gaia / Espinho e terrenos 

envolventes, a afetar pela obra.  

Na avaliação dos impactes foram, igualmente, considerados os dois estudos elaborados pela TIS, 

Análise Custo-Benefício (ACB) da expansão do Metro do Porto Santo Ovídio / Vila D’Este e o Estudo 

de Procura, com o objetivo de quantificar a procura potencial da nova linha e a respetiva captação 

de passageiros aos restantes modos de transporte coletivo e individual.  

A componente descritiva dos impactes será complementada por um conjunto de fichas de síntese 

dos impactes, integradas no Anexo VII.2 do VII – Avaliação de Impactes, e onde constam a 

localização e o enquadramento do impacte referido, para além da fotografia do local em apreço. 

6.13.2 Enquadramento da inserção local dos traçados em estudo 

Nesta fase do projeto são consideradas três alternativas de traçado, com início comum, Av. da 

República – Santo Ovídio, e término comum, R. Salgueiro Maia - Vila D’Este. As diferenças mais 

significativas entre as 3 alternativas, no âmbito da caracterização de impactes socioeconómicos, 

registam-se no troço inicial, na parte que corresponde ao Viaduto de Santo Ovídio, e na transição 

em trincheira e emboquilhamento na colina urbanizada do Monte da Virgem, após a transposição da 

Rua Fonte dos Arrependidos.  

O traçado total tem cerca de 3,1 a 3,25 km, conforme as alternativas, e desenvolve-se num viaduto 

inicial, numa extensão compreendida entre 459 metros (Alternativa 3) e 583 metros (Alternativa 1), 

seguido de túnel mineiro, onde se localiza a Estação Manuel Leão, emerge em trincheira até à 

Estação Hospital Santos Silva, descendo de novo em trincheira, passando sob as rodovias a 

restabelecer, até à Estação Vila D’Este. Em superfície, as 3 alternativas comportam uma extensão 

de 700 m, ou seja, cerca de 22% da extensão total. 
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Na Tabela 6.21 apresenta-se o quadro resumo comparativo das alternativas, para efeitos da 

avaliação comparativa das 3 alternativas em apreço, no que concerne ao impacte das obras de arte 

especiais e restabelecimentos rodoviários necessários realizar, consoante cada uma das 

alternativas. 

RESUMO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS 

Características Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Extensão (m) 

Total 3145 3253 3104 

Viaduto 515 583 459 

Túnel 999 1010 994 

Trincheira 931 960 951 

Superfície 700 700 700 

Profundidade (m) Estação Manuel Leão 22.8 20.3 20.2 

Ramais de acesso ao PM 
(m) 

Ramal 1 114 

Ramal 2 152 

Ramal 3 77 

Restabelecimentos (m) 

Rua Fonte dos Arrependidos 255 

  Rua do Rosário 159 

Rua de Santa Rita 49 

Rua D. Manuel II 130 

Rua de S. Tiago 167 

Alameda do Monte da Virgem 232 

Rua Escultor Alves de Sousa 189 

Acesso PM 52 

Rua Salgueiro Maia 108 

Circular PM 707 

Passagens Superiores 
cut-and-cover (m) 

Rotunda / Salgueiro Maia 45 

Heróis Ultramar / P. Joaquim Faria 125 

Tabela 6.21 - Síntese comparativa das 3 alternativas em estudo 

A ligação entre a Estação de Santo Ovídio e a Estação Manuel Leão será estabelecida pelo Viaduto 

de Santo Ovídio, de forma a transpor, com o mínimo de condicionamentos, a rede viária envolvente 

à atual Estação de Santo Ovídio, nomeadamente os acessos à Autoestrada A1, a Rua Fonte dos 

Arrependidos, a Rua do Rosário e a Rua de Santa Rita. A ligação entre a Estação Hospital Santos 

Silva e a Estação Vila D’Este é feita em trincheira, passando por baixo das rodovias a restabelecer – 

como a Alameda Monte da Virgem, restabelecimento da R. Escultor Alves de Sousa, R. Heróis do 

Ultramar e R. Padre Joaquim Faria. 

O viaduto inicial desenvolve-se sobre a parcela rural da Quinta do Cisne e transpõe a Rua Fonte dos 

Arrependidos (antiga EN 1), estabelecendo aí a ligação com o túnel onde ficará inserida a Estação 

Manuel Leão.   
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O troço inicial do Viaduto de Santo Ovídio, independentemente da alternativa, desenvolve-se sobre 

o espaço canal do separador existente, em direção ao nó com o IC2 / A1, estando ladeado por uma 

malha urbana maioritariamente residencial e com alguns equipamentos coletivos e serviços. Os 

edifícios são de tipologia superior a 3 pisos, ao longo da Av. da República (poente) e da R. José 

Oliveira (nascente). Na R. José Oliveira (Quinta das Corgas) localiza-se o Corgas Club, que é um 

clube de ténis equipado com campos de jogos ao ar livre e o edifício sede com um ginásio. 

O estaleiro de montagem, soldadura e lançamento poderá ser implantado na extensão da atual 

Estação de Santo Ovídio, mais concretamente na entrevia dos ramos principais que atravessam 

inferiormente a Rotunda de Santo Ovídio. Poderá eventualmente ser necessário prever o 

condicionamento de tráfego das faixas de acesso ao túnel da Rotunda de Santo Ovídio.  

A construção do encontro norte do Viaduto de Santo Ovídio não afeta qualquer edifício de habitação 

ou equipamento, no entanto, a localização do pilar intermédio P4 da Alternativa 1 e do pilar 

intermédio P5 da Alternativa 3 afetam o edifício sede / ginásio do equipamento desportivo Corgas 

Club.  

O Viaduto de Santo Ovídio na Alternativa 2 não afeta o equipamento Corgas Club, no entanto, passa 

muito próximo da casa principal da Quinta do Cisne e o pilar intermédio P9 afeta o acesso principal 

à habitação, a partir da Rua Fonte dos Arrependidos. 

Nas 3 alternativas, o encontro este (E9, E10 e E8) do viaduto localiza-se na encosta urbanizada do 

Monte da Virgem, entre a Rua Fonte dos Arrependidos e a Rua do Rosário, em terrenos sobranceiros 

à Rua Fonte dos Arrependidos. 

Após o Viaduto de Santo Ovídio, a extensão da Linha Amarela desenvolve-se em trincheira de 

transição para o emboquilhamento do túnel, onde se insere a Estação Manuel Leão, emergindo em 

trincheira junto à Rua Conceição Fernandes, numa área de vegetação dispersa e frontal ao Centro 

Hospitalar de VN de Gaia / Espinho. A partir daí, a extensão da linha desenvolve-se em trincheira 

até à estação terminal em Vila D’Este. 

A trincheira e emboquilhamento do túnel na encosta do Monte da Virgem implicam a afetação 

parcial e ou total de edifícios de habitação e equipamentos anexos nas alternativas 2 e 3, conforme 

será detalhado, configurando impactes negativos, permanentes e significativos, que carecem de 

medidas de compensação adequadas, nos termos da Lei. 

Para a construção da secção de túnel (a céu-aberto e túnel mineiro) serão necessárias áreas de 

estaleiro a afetar às várias frentes de trabalho em simultâneo.  

6.13.3 Avaliação de Impactes 

6.13.3.1 Fase de construção 

Globalmente, a construção da extensão da Linha Amarela do 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, sendo um impacte positivo, significativo, de magnitude média, certo, direto, temporário, 

imediato, reversível, direto e com dimensão regional a nacional.  
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Na presente fase do Projeto (Estudo Prévio) ainda não é viável quantificar o número de 

trabalhadores necessários à sua construção, prevendo-se, no entanto, que venha a ser significativo 

em termos de quantidade e que exija pessoal com qualificações muito diversificadas, tendo em 

conta as características e diversidade de ações construtivas.  

Assim, prevê-se que o impacte ao nível do emprego seja positivo, significativo, de magnitude 

média, certo, de duração temporária, e reversível, imediato, direto e com uma dimensão espacial 

que vai do local a regional. Admite-se, igualmente, que possa beneficiar população oriunda dos 

concelhos de Vila Nova de Gaia e limítrofes, se bem que os empreiteiros devam utilizar os seus 

colaboradores habituais, principalmente nas funções que exijam maiores aptidões profissionais. 

Considerando a proximidade de vários estabelecimentos do ramo de restauração e de alimentação e 

bebidas, admite-se que estes possam beneficiar indiretamente com a fase de construção, pela 

procura acrescida que terão por parte dos trabalhadores envolvidos. Será um impacte positivo, 

temporário, reversível, imediato, 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. 

As características construtivas do projeto, com as áreas expectáveis, e o seu desenvolvimento num 

meio urbano consolidado permitem antecipar algumas incidências negativas para a fase de 

construção, destacando-se, desde já, três situações específicas geradoras de potencial perturbação: 

 incidências associadas ao viaduto de Santo Ovídio;  

 incidências associadas ao emboquilhamento do túnel na encosta do Monte da Virgem; e  

 incidências associadas às escavações das trincheiras, que poderão chegar a uma cota de 

menos 6 m (relativamente à cota da rua). 

No entanto, uma parte das incidências negativas nesta fase de construção será de carácter 

temporário e, em parte, mitigáveis através de medidas específicas a adotar, uma vez que estarão 

associadas às diferentes ações construtivas. Algumas das afetações na fase de construção assumem 

uma duração permanente, dado a afetação prolongar-se para a fase de exploração, como no caso da 

travessia do Viaduto de Santo Ovídio sobre a Quinta do Cisne. Por outro lado, as afetações previstas 

de edifícios de habitação também assumirão uma duração permanente e terão de ser objeto de 

medidas compensatórias. 

Conforme já foi referido, na fase de construção os impactes positivos mais significativos, ainda que 

de duração temporária, vão estar associados ao investimento realizado, ao emprego e rendimento 

familiar e à dinamização do comércio tradicional local, em particular do setor da restauração. 

Tendo em vista a identificação de impactes e a implementação de medidas específicas de mitigação 

das várias incidências negativas, procedeu-se a uma análise detalhada de todo o traçado da 

extensão da linha do metro em estudo, considerando as 3 alternativas. Nesta análise identificaram-

se as situações que se consideram mais críticas e que são descritas e detalhadas com recurso a 

fichas de caracterização de impacte, elaboradas com localização e fotografias de enquadramento 

local, e que são apresentadas no Anexo VII.2 do Anexo VII-Avaliação de Impactes.  
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Troço Santo Ovídio – Manuel Leão  

Alternativa 1 

A Figura 6.3 enquadra o início da intervenção, que ocorre imediatamente a sul da Estação de Santo 

Ovídio, cerca de uma dezena de metros após a comunicação existente, transpondo em viaduto os 

ramos de acesso à A1, a Quinta do Cisne e a Rua Fonte dos Arrependidos.  

 

Figura 6.3 - Enquadramento do Viaduto de Santo Ovídio, na Alternativa 1 

O pilar P4 do Viaduto de Santo Ovídio afeta o edifício sede / ginásio do equipamento desportivo 

Corgas Club, mantendo-se esta afetação na fase de exploração. Esta afetação configura um impacte 

negativo, muito significativo, de magnitude elevada, certo, permanente, imediato, irreversível, 

direto, de âmbito local, carecendo de medidas compensatórias. 

A implantação do Viaduto de Santo Ovídio sobre a Quinta do Cisne afeta negativamente o 

rendimento e a exploração agrícola (consumo próprio) e futuras formas de rentabilização 

económica, conforme foi referido no enquadramento. 

Durante a fase de construção prevêem-se afetações temporárias ao nível da exploração agrícola e 

da circulação dentro da quinta, tendo em conta as características da obra de arte a construir, que 

implica a movimentação de viaturas e equipamentos de grandes dimensões, eventual instalação de 

gruas móveis e de escoramentos, etc.. De acordo com a memória descritiva, deverá ser adotado o 

processo construtivo de lançamento incremental na construção do viaduto, de forma a minimizar o 

impacte no solo devido à elevada capacidade necessária para as gruas.  
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As ações construtivas do viaduto vão configurar impactes negativos, ao nível da exploração agrícola, 

significativos, médios, prováveis, temporários, imediatos, reversíveis, diretos e de dimensão local. A 

construção dos pilares afeta a disponibilidade de solo para exploração agrícola, que se prolongará 

na fase de exploração, verificando-se esta afetação nas 3 soluções.  

Os pilares P5 a P8 vão configurar impactes negativos, ao nível da exploração agrícola e circulação 

interna, pouco significativos, reduzidos, certos, permanentes, imediatos, irreversíveis, diretos e de 

dimensão local, mas que poderão, no entanto, ser minimizados ao nível da circulação mediante o 

restabelecimento do caminho afetado pelo pilar P7.  

Não menos significativa será a afetação ao nível do valor patrimonial e fruição do espaço, bem 

como do seu potencial de rentabilização económica. Assim, a construção do Viaduto de Santo Ovídio 

sobre a Quinta do Cisne configura um impacte negativo, muito significativo, elevado, provável, 

temporário, que se prolongará na fase de exploração, imediato, irreversível, direto e local.  

No entanto, a Alternativa 1 tem o “mérito” de passar a uma distância de cerca de 100 metros do 

edifício principal da habitação, o que a torna mais “vantajosa” nesse aspeto, quando comparada 

com a Alternativa 2. 

Após o atravessamento da Quinta do Cisne, o Viaduto de Santo Ovídio passa sobre a Rua Fonte dos 

Arrependidos, estando o encontro final do viaduto (E9) na zona arborizada de uma quinta, entre a 

Rua da Fonte dos Arrependidos e a Rua de Santa Rita, ao km 0+672, implicando o corte e 

restabelecimento da Rua do Rosário e o reperfilamento da Rua Fonte dos Arrependidos, para dentro 

da Quinta do Cisne, conforme ilustrado na Figura 6.4.  

  

Enquadramento da Alternativa 1, sobre extrato de carta topográfica 1:25 000 (esquerda) e sobre orto (direita), com vias a 

restabelecer junto ao encontro E9 do Viaduto de Santo Ovídio. 

Figura 6.4 - Alternativa 1, enquadramento do Viaduto de Santo Ovídio, sobre extrato de carta topográfica 

1:25 000 e sobre orto 
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Na Ficha Síntese 1, que integra o Anexo VII.2 do Anexo VII-Avaliação de Impactes, à semelhança das 

restantes fichas síntese, identificam-se as principais afetações do troço inicial do Viaduto de Santo 

Ovídio, na Alternativa 1, e classificam-se os respetivos impactes. As condicionantes e afetações 

neste trecho inicial são semelhantes nas 3 alternativas, com exceção da afetação do Corgas Club, 

pelo que na Alternativa 2 e Alternativa 3 não se replicará esta ficha síntese.  

Neste troço inicial, as principais condicionantes verificam-se ao nível da rede viária existente, 

equipamento desportivo clube de ténis Corgas Club e áreas residenciais que ladeiam a Av. da 

República.  

O desenvolvimento do traçado sobre a Quinta do Cisne comporta diversos condicionantes, uma vez 

que se trata de uma propriedade com cerca de 6 ha, que apresenta diversos tipos de ocupação 

como a agrícola, habitação, jardim, zona de lazer, entre outras. A qualidade dos espaços que 

compõem a quinta, nos seus diferentes aspetos, faz com que deva ser tida em conta a minimização 

da afetação da mesma. 

O atravessamento da Quinta do Cisne pelo Viaduto de Santo Ovídio (cerca do km 0+390 a km 0+600) 

afeta terrenos agrícolas, instalações e anexos agrícolas, áreas arborizadas e ajardinadas, caminhos e 

serventias da quinta, valor económico e fruição do espaço, constituindo um impacte negativo, 

significativo, de média magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto, local, com 

afetação de usos e valor patrimonial. 

Na Ficha Síntese 2, no Anexo VII.2 do Anexo VII-Avaliação de Impactes, identificam-se as principais 

afetações do Viaduto de Santo Ovídio, na Alternativa 1, ao passar sobre a Quinta do Cisne, a maioria 

das quais se prolonga pela fase de exploração.  

O final do viaduto e a sua transição para túnel mineiro ocorrem cerca do km 0+672, na zona 

arborizada de uma quinta, pertença da sociedade Construções Cavadas e Filhos Lda., entre as ruas 

Fonte dos Arrependidos e de Santa Rita, o que implica o corte da Rua do Rosário desde esta última 

até ao cruzamento atual com a Rua Fonte dos Arrependidos. O projeto prevê o restabelecimento da 

Rua do Rosário, através de um arruamento a fazer naquela propriedade, e o reperfilamento da Rua 

Fonte dos Arrependidos, feito para o lado da Quinta do Cisne. 

As principais condicionantes do troço final do Viaduto de Santo Ovídio e da sua inserção em túnel 

verificam-se ao nível rodoviário e ao nível da sua inserção no Bairro à Rua do Rosário, visto tratar-se 

de um aglomerado urbano particularmente sensível à passagem do traçado em túnel mineiro. 

A parte final do Viaduto de Santo Ovídio, na Alternativa 1, afeta as ruas Fonte dos Arrependidos e 

do Rosário, constituindo um impacte negativo, significativo, de média magnitude, provável, 

temporário, imediato, reversível, direto, local, com afetação da mobilidade e circulação rodoviária.  
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Figura 6.5 - Alternativa 1, enquadramento da parte final do Viaduto de Santo Ovídio, sobre extrato de orto, 

com alinhamento do túnel no bairro à Rua do Rosário e habitações potencialmente afetadas (assinaladas por G, 

B, H e A) e localização do estaleiro em área ajardinada de moradia (Nº 58) e via pública. 

Em planta, o traçado passa tangencialmente os edifícios A e G e as moradias B e H são atravessadas 

pelo alinhamento reto do túnel (Figura 6.5). A potencial afetação parcial ou total de edifícios de 

habitação constitui um impacte negativo muito significativo, de elevada magnitude, certo, 

permanente, imediato, irreversível, direto, local, com afetação de habitação e propriedade. 

Na Ficha Síntese 3, no Anexo VII.2 do Anexo VII-Avaliação de Impactes, identificam-se e ilustram-se 

as principais condicionantes e afetações decorrentes dos restabelecimentos, remetendo-se para a 

Ficha 4 a localização e fotografia das habitações potencialmente afetadas pela Alternativa 1, neste 

trecho da extensão.  

O local para instalação do estaleiro para esta frente de obra vai afetar a área ajardinada (estimada 

em 1 100 m2) de uma moradia (Nº 58) na R. de Santa Rita, com eventual afetação da via pública 

(600 m2), configurando um impacte negativo, significativo, de elevada magnitude, provável, 

temporário, imediato, reversível, direto, local, com afetação de usos e mobilidade rodoviária (Ficha 

Síntese 4). 
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As ações construtivas da Estação Manuel Leão e do restabelecimento rodoviário que dará 

continuidade à R. Dom Manuel II, nas traseiras da Escola EB 2/3 Soares dos Reis, vão decorrer num 

espaço sem qualquer ocupação de superfície, com evidências de ser utilizado como zona de despejo 

de lixos. No entanto, esta área é bastante sensível, uma vez que é envolvida por edifícios de 

habitação, um equipamento escolar e pela Associação Portuguesa para o Autismo: Delegação Norte. 

A estação será construída em profundidade e tem o ponto central ao km 0+950. Será utilizado o 

método construtivo de escavação a céu aberto em poço central com cerca de 40 m de diâmetro, no 

qual estarão alojadas a generalidade das instalações técnicas da estação, sendo a restante extensão 

necessária para instalação de cais, conseguida através de dois túneis mineiros, um para cada lado 

do poço, numa extensão aproximada de 15 m, executados a partir do poço. 

O Estudo Prévio prevê que o estaleiro seja instalado nesse local, ficando confinado ao espaço 

atualmente delimitado pelos muros e vedações existentes. A localização do estaleiro para esta 

frente de ataque ao túnel mineiro será comum às 3 alternativas. 

A construção da Estação Manuel Leão e do restabelecimento para dar continuidade à R. Dom 

Manuel II comportam um impacte negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, provável, 

temporário, imediato, reversível, direto, local, carecendo de medidas específicas para assegurar a 

segurança e minimizar as afetações nas áreas residenciais e de equipamentos na envolvente 

próxima. 

Na Ficha Síntese 5 identificam-se as principais condicionantes e afetações decorrentes da 

construção da Estação Manuel Leão e do estaleiro de apoio àquela frente de obra. 

Alternativa 2 

A Figura 6.6 enquadra o início da intervenção, que ocorre imediatamente a sul da Estação de Santo 

Ovídio, cerca de uma dezena de metros após a comunicação existente, transpondo mais a sul em 

viaduto os ramos de acesso à A1, a Quinta do Cisne e a Rua Fonte dos Arrependidos. 

O traçado relativo à Alternativa 2 no seu arranque, a sul da estação de Santo Ovídio é, em tudo, 

semelhante ao da Alternativa 1. O encontro de início E1 ocorre ao km 0+164, ultrapassa os ramos de 

acesso à A1 e não afeta o Corgas Club antes de atravessar a Quinta do Cisne, agora numa posição 

mais a sul do que a Alternativa 1.  

Os condicionamentos rodoviários no atravessamento dos acessos à A1 são semelhantes aos da 

Alternativa 1, tendo já sido enunciados os principais impactes na Ficha Síntese 1 (em anexo). 
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Figura 6.6 - Enquadramento do Viaduto de Santo Ovídio, na Alternativa 2 

Nesta alternativa, o viaduto aproxima-se da área social da Quinta do Cisne, passando a escassos 

metros da casa principal da quinta, conforme se observa na Figura 6.6. Durante a fase de 

construção, à semelhança da Alternativa 1, prevêem-se afetações temporárias ao nível da 

exploração agrícola, algumas das quais se prolongarão na fase de exploração. O pilar P9 localiza-se 

no caminho de acesso ao edifício principal, estando a cerca de 25 metros da casa. O método 

construtivo será o mesmo para as 3 alternativas, pelo que as afetações já foram enunciadas. 

Assim, as ações construtivas do viaduto vão configurar impactes negativos, ao nível da exploração 

agrícola, significativos, de média magnitude, prováveis, temporários, imediatos, reversíveis, diretos 

e de dimensão local.  

Por outro lado, os pilares P7 e P8 vão configurar impactes negativos, ao nível da exploração agrícola 

e circulação interna, pouco significativos, de magnitude reduzida, certos, permanentes, imediatos, 

irreversíveis, diretos e de dimensão local. No entanto, o pilar P9 vai afetar o acesso ao edifício 

principal da quinta e à restante área social, para além dos restantes impactes que decorrem da sua 

proximidade à área mais “nobre” da Quinta, pelo que configura um impacte significativo, de média 

magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto, local, sendo passível de uma 

minimização parcial, apenas relativa ao restabelecimento do caminho. 
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A afetação do valor patrimonial e de fruição do espaço, bem como do seu potencial de 

rentabilização económica, será mais significativa do que na Alternativa 1, considerando a 

proximidade do viaduto à casa principal. Assim, a construção e passagem do Viaduto de Santo 

Ovídio sobre a Quinta do Cisne configura um impacte negativo, muito significativo, de elevada 

magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto e local.  

Após o atravessamento da Quinta do Cisne, o Viaduto de Santo Ovídio passa sobre a Rua Fonte dos 

Arrependidos, estando o encontro final do viaduto (E10) junto da empena norte de um edifício de 

habitação de tipologia superior a 3 pisos. 

  

Enquadramento da Alternativa 2, sobre extrato de carta topográfica 1:25 000 (esquerda) e sobre orto (direita), atravessando 

junto à área social da Quinta do Cisne. 

Figura 6.7 - Alternativa 2, enquadramento do Viaduto de Santo Ovídio, sobre extrato de carta topográfica 

1:25 000 e sobre orto 

Neste troço do viaduto, as principais condicionantes relacionam-se com a proximidade ao edifício 

principal da Quinta do Cisne e a localização do pilar P9, implantado no acesso ao edifício principal e 

restante área social da quinta. A travessia da Quinta do Cisne faz-se com uma proximidade 

significativa do edifício principal, distando o seu eixo de cerca de 15 m deste, no ponto mais 

próximo, sendo esta solução a que maior impacte apresenta sobre a quinta. 

Na Ficha Síntese 6, em anexo, identificam-se as principais afetações do Viaduto de Santo Ovídio, na 

Alternativa 2, complementando o enquadramento dos impactes com fotografias dos locais onde 

ocorrerão as principais afetações na fase de construção, a maioria dos quais se prolonga pela fase 

de exploração.  

O encontro final do viaduto E10 ocorre ao km 0+750, após atravessar a Rua Fonte dos Arrependidos, 

junto ao edifício de seis pisos localizado no início da Rua Nossa Senhora do Carmo. 
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As principais condicionantes do troço final do Viaduto de Santo Ovídio e da sua inserção em túnel 

decorrem da potencial afetação da circulação rodoviária na R. Fonte dos Arrependidos e da 

afetação da moradia assinalada por F, na R. de Santa Rita N.º 58, pertença da empresa em 

liquidação OLIVOGRIL – Madeiras Lda. Em fase de estudo prévio, apenas é considerada a possível 

demolição da garagem daquela moradia para a construção do túnel de arranque.  

Esta alternativa de traçado minimiza a interferência com o bairro à Rua do Rosário, no entanto, 

afeta parcial ou totalmente uma moradia (N.º 58) sita na R. de Santa Rita, configurando um impacte 

negativo, muito significativo, de elevada magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, 

direto, local, carecendo de medidas compensatórias. 

O encontro do viaduto e transição em trincheira até ao emboquilhamento poderá afetar um edifício 

de 6 pisos e uma moradia a sul do traçado, configurando um impacte negativo, significativo, de 

elevada magnitude, provável, temporário, imediato, reversível, direto, local, carecendo de medidas 

de minimização e, eventualmente, compensatórias.  

O local para instalação do estaleiro para esta frente de obra vai afetar a área ajardinada e a 

garagem (estimativa de 2 100 m2) de uma moradia (Nº 58) na R. de Santa Rita, configurando um 

impacte negativo, significativo, de elevada magnitude, provável, temporário, imediato, reversível, 

direto, local, com afetação de usos e mobilidade rodoviária (Ficha Síntese 7). 

Conforme foi referido para a Alternativa 1, os condicionamentos referentes à construção da Estação 

Manuel Leão e respetivo estaleiro são comuns às 3 alternativas, pese embora as pequenas diferenças 

no alinhamento do traçado e estação. 

Na Ficha Síntese 7 identificam-se as principais afetações da parte final do Viaduto de Santo Ovídio, 

na Alternativa 2, e a sua transição em trincheira para túnel, as respetivas localizações e o seu 

enquadramento fotográfico.  

Alternativa 3 

A Figura 6.8 enquadra o início da intervenção, que ocorre imediatamente a sul da Estação de Santo 

Ovídio, cerca de uma dezena de metros após a comunicação existente, transpondo mais a norte em 

viaduto os ramos de acesso à A1, a Quinta do Cisne e a Rua Fonte dos Arrependidos. 

O arranque do traçado da Alternativa 3, a sul da estação de Santo Ovídio, é feito de forma análoga 

às 2 soluções apresentadas anteriormente. O encontro de início E1 ocorre ao km 0+139, ultrapassa 

os ramos de acesso à A1, passa o edifício sede e ginásio do clube de ténis Corgas Club, com o pilar 

P5 junto ao topo sul do edifício, antes de atravessar a Quinta do Cisne, agora na posição mais a 

norte das 3 soluções. 

O traçado da Alternativa 3 evita a zona central do bairro à Rua do Rosário e constitui-se como a 

solução de menor extensão. A inserção do traçado no terreno, na zona de transição viaduto túnel, 

ocorre numa quinta localizada junto ao cruzamento das ruas Clube dos Caçadores e do Rosário.  
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Figura 6.8 - Enquadramento do Viaduto de Santo Ovídio, na Alternativa 3 

Os condicionamentos rodoviários no atravessamento dos acessos à A1 são semelhantes aos das 

restantes soluções, tendo já sido enunciados os principais impactes na Ficha Síntese 1. 

No atravessamento da Quinta do Cisne, o Viaduto de Santo Ovídio, nesta alternativa, tem menos 

condicionamentos do que nas duas anteriores, dado passar a uma distância superior do edifício 

principal e da área social.  

Nesta solução o viaduto terá 3 pilares na Quinta do Cisne, localizando-se o pilar P5 na extrema NO 

da propriedade (junto ao Corgas Club). Apenas os pilares P6 e P7 serão construídos em áreas de 

exploração agrícola. 

Assim, as ações construtivas do viaduto vão configurar impactes negativos, ao nível da exploração 

agrícola, pouco significativos, de magnitude reduzida, prováveis, temporários e que se prolongarão 

para a fase de exploração, imediatos, irreversíveis, diretos e de dimensão local.  

A afetação do valor patrimonial e fruição do espaço, bem como do seu potencial de rentabilização 

económica, será menos significativa do que nas soluções anteriores, dado o viaduto atravessar a 

quinta no setor norte da mesma. Ainda assim, a travessia da Quinta do Cisne configura um impacte 

negativo, significativo, de média magnitude, provável, temporário e cuja afetação se prolonga para 

a fase de exploração, imediato, irreversível, direto e local.  
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Enquadramento da Alternativa 3, sobre extrato de carta topográfica 1:25 000 (esquerda) e sobre orto (direita), no 

atravessando mais afastado da área social da Quinta do Cisne. 

Figura 6.9 - Alternativa 3, enquadramento do Viaduto de Santo Ovídio, sobre extrato de carta topográfica 

1:25 000 e sobre orto 

Neste troço inicial, as principais condicionantes relacionam-se com a travessia do Viaduto de Santo 

Ovídio sobre a Quinta do Cisne, afetando significativamente o seu valor patrimonial e, em menor 

escala, a sua exploração agrícola. 

Na Ficha Síntese 8 identificam-se as principais afetações do Viaduto de Santo Ovídio, na Alternativa 

3, a maioria das quais se prolonga pela fase de exploração.  

Após o atravessamento da Quinta do Cisne, o Viaduto de Santo Ovídio passa sobre a Rua Fonte dos 

Arrependidos, estando o encontro final do viaduto (E8) no terreno da quinta sobranceira à Rua 

Fonte dos Arrependidos. 

As principais condicionantes decorrem da potencial afetação da circulação rodoviária na R. Fonte 

dos Arrependidos e da provável afetação de área residencial e de lazer de moradia do lado norte do 

traçado (assinalada com D) e da eventual afetação de moradia do lado sul do traçado (assinalada 

com C), conforme identificadas na figura seguinte. 
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Figura 6.10 - Alternativa 3, enquadramento da inserção do encontro E8, da transição para túnel e 

emboquilhamento, de edifício de habitação D afetado pelo emboquilhamento do túnel e da moradia C 

potencialmente afetada. 

Esta alternativa minimiza a interferência com o bairro à Rua do Rosário, comparativamente à 

Alternativa 1, minimizando, igualmente, a interferência na Quinta do Cisne e na moradia na R. de 

Santa Rita (Nº 58), comparativamente à Alternativa 2, tal como se afasta do edifício de 6 pisos e 

moradia contígua. 

O encontro E8, transição e emboquilhamento em túnel mineiro nos terrenos da quinta afeta 

significativamente esta propriedade, dado a inserção do túnel ocorrer na área verde onde se 

localiza a piscina, podendo, igualmente, afetar parcial a totalmente o edifício de habitação, o que 

configura um impacte negativo, muito significativo, de elevada magnitude, certo, permanente, 

imediato, irreversível, direto, local, carecendo de medidas compensatórias. 

Por outro lado, poderá ocorrer a afetação da moradia localizada a sul do traçado, configurando um 

impacte negativo, muito significativo, de elevada magnitude, pouco provável, permanente, 

imediato, irreversível, direto, local, carecendo de medidas compensatórias. 

Conforme foi referido para as Alternativa 1 e Alternativa 2, os condicionamentos referentes à 

construção da Estação Manuel Leão e respetivo estaleiro são comuns às 3 alternativas, pese embora 

as pequenas diferenças no alinhamento do traçado e estação. 

Na Ficha Síntese 9 identificam-se as principais afetações da parte final do Viaduto de Santo Ovídio, 

na Alternativa 3, no emboquilhamento e mergulho para túnel mineiro em terreno de uma quinta 

sobranceira à R. Fonte dos Arrependidos.  
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Troço Estação Manuel Leão – Estação Hospital Santos Silva 

Alternativas 1, 2 e 3 

Na Figura 6.11 enquadram-se as 3 alternativas, com os traçados sobrepostos a imagem aérea, entre 

a Estação Manuel Leão e a R. de São Bartolomeu. As diferenças no alinhamento e raios de curvatura 

das 3 soluções levam a que os respetivos túneis tenham extensões diferentes, o mesmo se 

verificando relativamente aos troços em trincheira e em superfície, conforme sintetizado na Tabela 

6.21, no início deste capítulo. 

Como se pode observar nesta figura, o alinhamento das 3 soluções passa a coincidir depois de cruzar 

a Vereda 3 da R. Q.ta do Sardoal, sensivelmente após os respetivos Poços de Ventilação de 

Emergência (PVE). 

 

Figura 6.11 - Enquadramento do troço em túnel entre a Estação Manuel Leão – Rua de São Bartolomeu, antes de 

emergir em trincheira para a Estação Hospital Santos Silva, nas Alternativas 1, 2 e 3 

O processo construtivo do túnel em NATM (New Austrian Tunneling Method) encontra-se favorecido 

pelo recobrimento que varia entre os cerca de 10 a 25 m, pelo que não se prevê qualquer 

interferência com as edificações à superfície. No entanto, tal como considerado no capítulo ruído e 

vibrações, as ações construtivas do túnel são geradoras de ruído associado às vibrações as quais se 

encontram devidamente avaliadas. Este processo construtivo será utilizado em qualquer que seja a 

alternativa selecionada. 

O troço entre estas duas estações é semelhante nas 3 alternativas, variando apenas na extensão do 

túnel mineiro, devido às diferenças nos alinhamentos dos perfis e respetivas curvaturas. No entanto, 

a essência das perturbações associadas à fase de construção é semelhante, dada a utilização do 

mesmo processo construtivo do túnel nas 3 soluções.  
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Após o atravessamento da R. Conceição Fernandes, as 3 soluções convergem para o mesmo gaveto 

arborizado, onde será aberto o poço de ataque ao túnel e construção do Poço de Ventilação e 

Emergência (PVE), com algumas diferenças no alinhamento, conforme se ilustra nas figuras 

seguintes, acompanhadas de uma breve descrição do troço. 

  

Enquadramento sobre orto (esquerda) e sobre planta perfil (direita) do traçado em túnel na travessia sob a 

urbanização na Quinta do Sardoal, com localização do PVE e Estaleiro, frontal ao acesso das Veredas 2 e 3 da 

Quinta do Sardoal, na Alternativa 1. 

Na Alternativa 1, o traçado desenvolve-se a partir da Estação Manuel Leão em túnel até ao km 1+719.4, 

passando a trincheira até à Estação Hospital Santos Silva, após cruzar a Rua de São Bartolomeu. A Estação 

Manuel Leão ficará a uma profundidade de 22,8 m e o troço em túnel desenvolve-se numa extensão de 999 m. 

O PVE localiza-se cerca do km 1+300, emergindo à superfície no gaveto de terreno com eucaliptos entre as ruas 

Nossa Senhora do Livramento e Quinta do Sardoal, podendo verificar-se alguma perturbação rodoviária, junto 

ao acesso às veredas 2 e 3 da urbanização da Quinta do Sardoal. A localização do PVE e as ocorrências 

associadas aplicam-se às alternativas 1 e 2. 

Figura 6.12 - Enquadramento do troço em túnel mineiro e PVE na urbanização da Quinta do Sardoal, na 

Alternativa 1 
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Enquadramento sobre orto (esquerda) e sobre planta perfil (direita) do traçado em túnel na travessia sob a 

urbanização na Quinta do Sardoal, com localização do PVE e Estaleiro, frontal ao acesso das Veredas 2 e 3 da 

Quinta do Sardoal, na Alternativa 2. 

Na Alternativa 2, o traçado desenvolve-se a partir da Estação Manuel Leão em túnel até ao km 1+827,6, 

passando a trincheira até à Estação Hospital Santos Silva, após cruzar a Rua de São Bartolomeu. A Estação 

Manuel Leão ficará a uma profundidade de 20,3 m e o troço em túnel desenvolve-se numa extensão de 1 010 

m. O PVE localiza-se cerca do km 1+388. 

Figura 6.13 - Enquadramento do troço em túnel mineiro e PVE na urbanização da Quinta do Sardoal, na 

Alternativa 2 

 

 

Enquadramento sobre orto (esquerda) e sobre planta perfil (direita) do traçado em túnel na travessia sob a 

urbanização na Quinta do Sardoal, com localização do PVE e Estaleiro, frontal ao acesso das Veredas 2 e 3 da 

Quinta do Sardoal, na Alternativa 3. 

Na Alternativa 3, o traçado desenvolve-se a partir da Estação Manuel Leão em túnel até ao km 1+678,6, 

passando a trincheira até à Estação Hospital Santos Silva, após cruzar a Rua de São Bartolomeu. A Estação 

Manuel Leão ficará a uma profundidade de 20,2 m e o troço em túnel desenvolve-se numa extensão de 994 m. 

O PVE localiza-se cerca do km 1+238.  

Figura 6.14 - Enquadramento do troço em túnel mineiro e PVE na urbanização da Quinta do Sardoal, na 

Alternativa 3 

Para implantar o poço para ataque à escavação do túnel e possibilitar uma envolvente de segurança 

de cerca de 2 m, concêntrica com o poço, será necessário reduzir em cerca de 2,5 m a R. de Nossa 
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Senhora do Livramento, mantendo uma área de rodagem com cerca de 5 m. Este local vai permitir a 

instalação do estaleiro e a entrada e saída de veículos de transporte, acautelando uma faixa de 

cerca de 10 m de largura para um espaço de estacionamento confinante com a Rua da Quinta do 

Sardoal. 

A afetação parcial da R. de Nossa Senhora do Livramento, nas 3 soluções, configura um impacte 

negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, provável, temporário, imediato, reversível, 

direto e de dimensão local. As ações construtivas do túnel e do PVE também poderão ter efeitos ao 

nível da incomodidade, associados a ruído e vibrações, no atravessamento sob a área residencial 

limitada pela R. Conceição Fernandes e R. Q.ta do Sardoal, desenvolvidas no capítulo específico. No 

entanto, no domínio socioeconómico, a eventual incomodidade causada por ruído e vibrações 

configura um impacte negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, pouco provável, 

temporário, imediato, reversível, direto e de dimensão local.  

Saliente-se que a partir da Estação Manuel Leão a extensão dos restabelecimentos rodoviários é 

igual nas 3 soluções em estudo, conforme consta da Tabela 6.21 apresentada no início deste 

capítulo. 

Na Ficha Síntese 10 complementa-se o enquadramento das afetações e condicionantes identificados 

entre as ruas Conceição Fernandes e de São Bartolomeu no troço em túnel sob a urbanização da 

Quinta do Sardoal. 

Após o atravessamento da Rua de São Bartolomeu, as 3 soluções continuam a desenvolver-se em 

túnel mineiro, cruzando um terreno arborizado sem construções superficiais. Na Figura 6.15 

enquadra-se o desenvolvimento do traçado até ao limite nascente do estacionamento da Estação 

Hospital Santos Silva. Este enquadramento aplica-se às 3 soluções em estudo, ainda que se enquadre 

cada uma das alternativas com a respetiva planta perfil. 

As ações de construção da via e da estação vão implicar a movimentação de viaturas e maquinarias 

diversas pesadas junto aos acessos e entrada principal do centro hospitalar, com implicações na 

segurança dos peões e na normal circulação e acesso ao complexo hospitalar, configurando um 

impacte negativo, significativo, de média magnitude, provável, temporário, imediato, reversível, 

direto e local, com afetação da mobilidade e da segurança pedonal e rodoviária, sendo mais sentido 

pela população idosa e de mobilidade reduzida.  

A implantação da via, ao longo da R. Conceição Fernandes, afeta a atual área de estacionamento 

público exterior ao hospital, entre as ruas de São Tiago e de São Bartolomeu, configurando um 

impacte negativo, significativo, de média magnitude, temporário e de âmbito local, mas cuja 

influência se propaga ao nível regional.  

A eventual procura de áreas alternativas de parqueamento público deverá recair sobre as áreas 

habitacionais contíguas ao equipamento afetado, reduzindo a capacidade de estacionamento dos 

residentes locais, o que configura um impacte negativo, pouco significativo, de média magnitude, 

temporário e de âmbito local. 

Estas condicionantes, e respetivas afetações, recaem sobre o pessoal e utentes do Centro Hospitalar 

de VN de Gaia / Espinho, sobre transeuntes ocasionais, bem como sobre todos aqueles que têm por 

destino os diversos equipamentos localizados no Monte da Virgem, aplicando-se de igual modo às 3 

alternativas em estudo.  
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Figura 6.15 - Enquadramento do desenvolvimento do troço Estação Manuel Leão – Estação Hospital Santos Silva, 

entre a Rua de São Bartolomeu e o limite poente do Parque de Estacionamento da Estação Hospital Santos 

Silva, nas 3 alternativas 

Alternativa 1 

O traçado desenvolve-se em túnel até ao km 1+719,4, passando a trincheira até à Estação Hospital 

Santos Silva. O segmento do traçado em trincheira ocorre cerca de 75 m antes da Rua de São Tiago 

na sua posição atual, sendo esta restabelecida para o local do emboquilhamento do túnel. A altura 

da trincheira baixa gradualmente até desaparecer ao atingir as cotas da Rua Conceição Fernandes, 

na zona da Estação Hospital Santos Silva. 

As principais condicionantes neste troço são o desenvolvimento das frentes de obra no alinhamento 

reto da estação Hospital Santos Silva, com cerca de 970 m de extensão a ladear a Rua Conceição 
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Fernandes. Esta via rodoviária regista grande intensidade de utilização motorizada e pedonal, que 

resulta da existência do Centro Hospitalar de VN de Gaia / Espinho e da proximidade à área cultural 

e recreativa do Monte da Virgem. Por outro lado, a Rua Conceição Fernandes é uma das principais 

ligações entre Santo Ovídio e Vila D’Este, quer para o transporte rodoviário coletivo como para o 

individual. 

Assim, os desenvolvimentos das ações construtivas do traçado, da Estação Hospital Santos Silva, do 

Parque de Estacionamento e dos restabelecimentos rodoviários, vão configurar impactes negativos, 

muito significativos, de elevada magnitude, certos, temporários, imediatos, reversíveis, diretos e 

locais, com afetação da mobilidade, de propriedade, de rendimento da exploração do parque de 

estacionamento, carecendo de medidas de mitigação e compensatórias. 

Por outro lado, a afetação ao nível do ruído e da qualidade do ar também serão relevantes no 

domínio socioeconómico, se bem que sejam objeto de capítulos específicos. Por outro lado, esta 

matéria também será enquadrada no capítulo da Saúde Humana. Este trecho regista movimentos 

muito significativos de pessoal e utentes do centro hospitalar, pelo que se prevêem afetações 

negativas significativas, ainda que temporárias, cuja minimização passará por medidas de boas 

práticas em obra e medidas específicas tendentes a reduzir, respetivamente, a emissão de poeiras e 

de ruído, entre outras, conducentes à prevenção e minimização da afetação de pessoas e de 

equipamentos. 

Na Ficha Síntese 11 enquadra-se em planta perfil a Alternativa 1 e ilustra-se com fotografias as 

principais condicionantes neste troço, para a respetiva caracterização dos impactes e medidas. A 

ilustração e caracterização de impactes aplicam-se às 3 alternativas em estudo, pelo que esta 

componente não será replicada nas alternativas 2 e 3, fazendo-se apenas o enquadramento do 

traçado em planta perfil. 

Alternativas 2 e 3 

A Alternativa 2 é semelhante à Alternativa 1 e terá os mesmos condicionamentos na fase de obra. A 

principal diferença verifica-se ao nível da extensão do túnel, no entanto, o emboquilamento final e 

a transição para trincheira ocorrem a cerca de 75 m antes da posição atual da R. de São Tiago, tal 

como na Alternativa 1. O mesmo se aplica à Alternativa 3, pelo que apenas se apresenta o seu 

enquadramento em planta perfil.  

 

Enquadramento da Alternativa 2 em planta perfil da transição do traçado de túnel para trincheira, com 

restabelecimentos da Rua de São Tiago, antes da Estação Hospital Santos Silva, e da Alameda do Monte da Virgem, 

após a estação. 
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Enquadramento da Alternativa 3 em planta perfil da transição do traçado de túnel para trincheira, com 

restabelecimentos da Rua de São Tiago, antes da Estação Hospital Santos Silva, e da Alameda do Monte da Virgem, 

após a estação. 

Figura 6.16 - Enquadramento em planta perfil das Alternativas 2 e 3, no trecho entre a R. de São Bartolomeu e 

o limite nascente do Parque de Estacionamento 

Troço Estação Hospital Santos Silva – Estação Vila D’Este 

Alternativa 1, 2 e 3 

Na figura seguinte enquadra-se o traçado entre a Estação Hospital Santos Silva e a Estação Vila 

D’Este, destacando-se os atravessamentos dos arruamentos em obra de arte e os acessos 

ferroviários ao Parque de Material. De notar que a Rua Escultor Alves de Sousa é restabelecida para 

a rotunda em conformidade com o Programa Preliminar, propondo-se agora a ligação da Alameda do 

Monte da Virgem à Rua Conceição Fernandes através do mesmo dispositivo rodoviário. 

Esta seção da expansão da Linha Amarela comporta a maior extensão em traçado superficial, mas 

sem afetações superficiais significativas. As suas principais condicionantes relacionam-se com a 

afetação de ruas, e a inerente perturbação na circulação, e na incomodidade sentida por residentes 

e transeuntes. No entanto, a afetação temporária de ruas não provoca efeitos de barreira física 

impeditiva de acesso a áreas residenciais ou de equipamentos, dado existirem vias alternativas de 

acesso. Assim, as condicionantes rodoviárias constituem um impacte negativo, pouco significativo, 

de magnitude reduzida a média, provável, temporário, imediato, reversível, direto e local. 

As principais condicionantes entre estas duas estações verificam-se ao nível da eventual e provável 

perturbação rodoviária, ainda que os impactes sejam temporários e a totalidade das vias seja 

restabelecida. Dentro das principais condicionantes, destacam-se as seguintes afetações negativas 

de vias, com uma abordagem à significância da afetação: 

 Rua de São Tiago, afetação pouco significativa, uma vez que a Rua de São Bernardo é uma 

alternativa viável. A Rua de São Tiago é utilizada atualmente para estacionamento, ainda 

que exista a sinalização de paragem proibida;  

 Alameda do Monte da Virgem, afetação muito significativa, considerando os movimentos 

usuais de autocarros de excursão. No entanto, o acesso ao Monte da Virgem pode processar-

se pela Rua de São Bartolomeu, seguindo pela Rua da Confraria do Monte da Virgem, pelo 

que será necessário verificar se este acesso alternativo tem capacidade para autocarros;  

 Rua Escultor Alves de Sousa, pouco significativa, ainda que implique a utilização de 

alternativas mais longas, com os inconvenientes daí decorrentes, em termos de tempo e 

custo. 
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A qualidade de vida também deverá enfrentar afetações, em particular no trecho final, onde o 

traçado se alinha ao longo da Rua Salgueiro Maia, e no entroncamento com a Rua Mimosas. Este 

trecho final desenvolve-se ao longo de uma rua ladeada por edifícios com 8 pisos de fogos de 

habitação acima do nível de superfície da rua. Assim, a fase construtiva configura um impacte 

negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida a média, provável, temporário, imediato, 

reversível, direto e local.  

 

Figura 6.17 - Enquadramento do traçado Estação Hospital Santos Silva – Estação Vila D’Este, com 

restabelecimentos rodoviários assinalados, comum às 3 alternativas 

A estação de Vila d'Este é uma estação terminal e encontra-se posicionada em alinhamento reto 

paralelo ao eixo da Rua Salgueiro Maia. A estação terá um cais único para embarque e desembarque 

de passageiros com 70 m de comprimento e, à sua entrada, será instalada uma comunicação simples 

tg 1/6, cerca do km 3+040, para inversão dos comboios. 
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A implantação desta estação implicará a demolição do parque de estacionamento existente (cerca 

de 20 lugares) e a realização do restabelecimento da Rua Salgueiro Maia a poente desta, com 

redução da área verde atual e afetação da Rua das Mimosas, configurando um impacte negativo, 

significativo, de média magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, no que concerne ao 

estacionamento e redução da área verde atual, direto e local. 

A Ficha Síntese 12 complementa o enquadramento dos impactes com fotografias que ilustram as 

diversas condicionantes identificadas para a fase de construção. 

Parque de Material 

O Parque de Material de Vila D'Este localizar-se-á no terreno entre as ruas Escultor Alves de Sousa e 

Heróis do Ultramar, totalmente em patamar e à cota de 196 m. O acesso ferroviário ao Parque de 

Material é assegurado em dois locais para garantir a necessária redundância, aos km 2+301,339 e 

2+503,582, através de aparelhos de via em desvios simples Tg 1/6. 

Este parque destina-se ao estacionamento de 20 comboios e a pequenas ações de manutenção no 

edifício da Estação de Serviço, bem como lavagem de composições. O parque será também dotado 

de uma subestação de tração que servirá para, além de alimentar as necessidades energéticas do 

PM, fornecer energia à linha principal em complemento à subestação implantada na estação Manuel 

Leão.  

Para a implantação do Parque de Material será necessário ocupar uma área de 3 ha com um 

comprimento máximo de cerca de 350 m e uma largura máxima de aproximadamente 100 m. Na 

figura seguinte apresenta-se o traçado em planta do PM, bem como o seu acesso rodoviário a partir 

da Rua Escultor Alves de Sousa. 

A implantação do Parque de Material (PM) será feita em terreno com vegetação dispersa e variada 

num terreno inculto (ver capítulo da Fauna, Flora, Vegetação e Habitats), cruzado por alguns 

atalhos entre as ruas Heróis do Ultramar e Escultor Alves de Sousa, na proximidade a reservatórios 

de água localizados a norte da R. Escultor Alves de Sousa. 

No domínio socioeconómico não se configuram impactes negativos diretos associados à implantação 

e construção do PM; no entanto, como medida específica recomenda-se a monitorização do estado 

dos reservatórios de água, em fase anterior aos inícios do trabalho, no sentido de registar eventuais 

anomalias, do tipo fissuras ou outras.  



 
  

 

EIA DO PROJETO DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D’ESTE INCLUINDO 
ESTA O PARQUE DE MATERIAL 

2018-06-29 

 

 

P-AS-PS-0000-AM-MD-LAG-003050-00 
Página 500 de 619 

 

 

  

R. Escultor Alves de Sousa, vista para local de 
encontro do restabelecimento. 

 

R. Escultor Alves de Sousa, vista para reservatórios de 
água, em posição frontal ao futuro acesso rodoviário 
ao PM. 

Figura 6.18 - Enquadramento em planta do Parque de Material e vista da via de acesso ao mesmo 

6.13.3.2 Fase de Exploração 

Atendendo às características específicas do projeto em apreço, na fase de exploração são 

expectáveis impactes positivos, de significado e magnitude expressivos, em função dos contributos 

do sistema de metro para a melhoria da qualidade social e ambiental em meio urbano, contribuindo 
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para a redução das incidências negativas associadas à grande intensidade de fluxos pendulares e não 

pendulares de tráfego rodoviário que circula entre Vila D’Este e Santo Ovídio. 

Na fase de exploração as principais incidências negativas transitam, maioritariamente, da fase de 

construção, estando relacionadas com a afetação do valor patrimonial e de usos na Quinta do Cisne, 

devido à permanência do Viaduto de Santo Ovídio sobre aquela propriedade, e de algum desconforto 

humano decorrente da presença da via e respetivas obras de arte em meio urbano consolidado e 

proximidade de habitações. No entanto, tal poderá ser minimizado através da integração 

urbanística da via e respetivas intervenções à superfície e integração de barreiras acústicas, onde 

tal se justifique. 

Os principais impactes positivos sobre a população correspondem à melhoria da mobilidade na Rede 

do Metro 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 

atual, em virtude do prolongamento da única linha que, atualmente liga diretamente as duas 

margens do Douro. Assim, a este nível, considera-se que a exploração da extensão da Linha Amarela 

do MP constitui um impacte positivo, muito significativo, de elevada magnitude, provável, 

permanente, a médio e longo prazo, irreversível, direto e com dimensão local a regional. 

A concretização do projeto de extensão da Linha Amarela vai contribuir significativamente para, o 

aumento da capacidade de atração da rede de metro e oferecer uma alternativa confortável e mais 

rápida ao modo rodoviário diminuindo os tempos de viagem, conforme referido no capítulo da 

caracterização, com base nos estudos de procura elaborados para este efeito.  

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 realizam 

movimentos pendulares entre os mesmos. A extensão da Linha Amarela vai servir diretamente um 

centro hospitalar, cuja área de influência se estende aos concelhos limítrofes. Assim, a exploração 

do projeto configura um impacte positivo, muito significativo, de elevada magnitude, provável, 

permanente, a médio prazo, irreversível, enquanto durar o projeto, direto e com dimensão local a 

regional. 

As deslocações interconcelhias são muito significativas na área em estudo, destacando-se a ligação 

Vila Nova de Gaia – Porto, cifrada em cerca de 33,2 mil movimentos pendulares. Por outro lado, a 

dependência do transporte rodoviário individual na Área Metropolitana do Porto é da ordem dos 63% 

nos movimentos pendulares (2011), enquanto o metropolitano se cifra em 3,5%, conforme referido 

no capítulo da caracterização. Assim, a mudança modal do transporte rodoviário para o metro 

constitui um impacte positivo, significativo, de média magnitude, provável, permanente, a médio 

prazo, irreversível, direto e com dimensão local a regional, nas deslocações pendulares 

interconcelhias. 

A expansão da Linha Amarela terá uma grande capacidade de captação de passageiros ao transporte 

rodoviário, coletivo (TC) e individual (TI), devido à diminuição do tempo de viagem e aumento da 

frequência dos movimentos. As estimativas elaboradas apontam para uma captação diária 

significativa ao modo rodoviário, da ordem dos 13 350 passageiros, dos quais cerca de 31% ao TI e 

cerca de 66% ao TC. Assim, a exploração da expansão da Linha Amarela representa um impacte 

positivo, significativo, de média magnitude, provável, permanente, a médio prazo, irreversível, 
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direto e de âmbito local a nacional, uma vez que vai ao encontro dos objetivos e compromissos 

assumidos por Portugal em matéria de redução de emissões atmosféricas poluentes. 

A expansão da oferta na rede do MP poderá originar uma reafetação de meios nos TC suburbanos 

(públicos e privados), sobretudo no modo rodoviário que serve a área em estudo, entre Santo Ovídio 

e Vila D’Este, libertando uma eventual capacidade sobrante deste percurso para reforçar as 

carreiras de adução às estações do MP. É um impacte positivo, significativo, de média magnitude, 

provável, permanente, a médio longo prazo, irreversível, indireto, de dimensão local a regional, e 

contribuir para a racionalização e otimização de meios. Além desta provável reafetação de meios 

também se poderão verificar reduções nos custos de operação, o que seria uma incidência positiva.  

Por outro lado, ainda que nesta fase de Estudo Prévio não se disponha de valores globais de postos 

de trabalho a criar para fazer face ao acréscimo de meios necessários para o funcionamento da 

expansão, particularmente das estações e do Parque de Material, independentemente do valor, será 

um impacte positivo, de magnitude reduzida, provável, permanente, a médio prazo, irreversível, 

direto e de dimensão local a regional. 

Em síntese, a concretização e exploração da expansão da Linha Amarela da rede de Metro do Porto, 

destinando-se a servir uma área do concelho de Vila Nova de Gaia densamente povoada, com uma 

elevada concentração de equipamentos e com um razoável potencial de crescimento, deverá gerar 

ganhos ambientais e sociais significativos, contrabalançando com os aspetos negativos associados à 

construção do projeto, na maioria passíveis de medidas de mitigação e/ou de compensação. 

O funcionamento de uma estação do metro frontal ao Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho 

representa ganhos sociais acrescidos, uma vez que promove e facilita a mobilidade e o acesso a 

cuidados de saúde indispensáveis a uma população progressivamente mais envelhecida e com mais 

dificuldades de locomoção. De forma análoga, ainda que menos significativa, a chegada da rede de 

metro a Vila D’Este também representa ganhos sociais significativos e vai ao encontro de 

expetativas de longo tempo, conforme foi transmitido no decorrer do trabalho de campo aí 

realizado e dos contactos informais com a população de forma aleatória.  

6.13.3.3 Síntese dos impactes na socioeconomia 

Conforme analisado, a expansão da Linha Amarela do MP até Vila D’Este, na freguesia de Vilar de 

Andorinho, tem impactes positivos e negativos associados às duas fases consideradas, de construção 

e de exploração. 

Na fase de construção, os impactes positivos deverão ocorrer ao nível do investimento necessário, 

com dinamização do setor empresarial e de atividades económicas, do emprego, do rendimento 

familiar e da dinamização de setores de atividade tradicionais e de génese local, designadamente os 

ramos da restauração e bebidas e pequeno comércio local. Os impactes serão, na sua maioria, 

pouco significativos a significativos, e de magnitude reduzida a média. 

Por seu lado, os impactes negativos, na fase de construção, materializam-se pela perturbação 

rodoviária, decorrente da afetação de estradas, mas de duração temporária e, na sua maioria, 

pouco significativos a significativos, e de média a elevada magnitude, mas passíveis de 

implementação de medidas mitigadoras. 
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Mais significativa será a eventual afetação de edifícios de habitação, cuja magnitude varia 

consoante a Alternativa que for selecionada. Neste subfator, as afetações parciais e/ou totais serão 

objeto de medidas de compensação, ainda que não seja fácil mensurar e compensar o sentimento 

de perda de uma residência habitual. A eventual afetação de edifícios de habitação ocorrerá no 

bairro à Rua do Rosário, numa área urbana predominantemente de moradias, com o traçado a 

desenvolver-se em túnel mineiro. 

A construção das 3 estações também suscita alguns condicionalismos negativos, dos quais se 

destacam os associados à Estação Hospital Santos Silva, tendo em conta as características funcionais 

onde se insere e envolvente próxima. 

Ainda que nesta fase se antecipem afetações negativas com níveis consideráveis de significância e 

magnitude, a sua realização promoverá a requalificação do traçado rodoviário circundante. De 

facto, foi proposto um novo perfil transversal para a Rua Conceição Fernandes com o aumento de 

vias circuláveis e assegurando a manutenção de 2 vias dedicadas a BUS (1 em cada sentido). Por seu 

lado, também está previsto o alargamento dos passeios existentes, por forma a conferir escala a 

todo o canal metro e à respetiva estação na sua relação com a envolvente urbana. 

Esta requalificação vai ao encontro das expetativas e orientações da direção do Centro Hospitalar 

de VN de Gaia/Espinho. Sugere-se que as entidades (públicas e privadas) envolvidas nas diversas 

intervenções que estão previstas desenvolver com incidência naquela secção da extensão do Metro 

do Porto coordenem e concertem no tempo a realização de ações transversais aos vários projetos, 

de molde a minimizar as afetações ao longo daquela movimentada via rodoviária e pedonal. 

O Monte da Virgem congrega equipamentos religiosos, recreativos e de restauração com procura 

diária significativa, que atinge valores muito consideráveis em momentos de romaria. O acesso 

principal é feito pela Alameda do Monte da Virgem, a partir da Rua Conceição Fernandes. No âmbito 

dos equipamentos, uma breve nota relativa ao Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros na 

colina do Monte da Virgem, que atrai muitos visitantes, inclusive do meio escolar. Este equipamento 

tem em curso um projeto de requalificação a diversos níveis.  

Na fase de exploração, destacam-se os impactes positivos, diretos e indiretos, associados à 

captação de passageiros de modos de transporte mais poluentes e de eficiência energética inferior, 

comparativamente ao modo elétrico. Por outro lado, também se destacam os ganhos sociais 

decorrentes da ligação entre Santo Ovídio e Vila D’Este, indo ao encontro de expetativas e anseios 

de franjas de população menos favorecida socialmente, a residir em Vila D’Este.  

6.14 Saúde Humana 

6.14.1 Metodologia e Pressupostos 

Os impactes na Saúde Humana devidos ao Ruído estão diretamente relacionados com os impactes 

respetivos do Ruído e Vibrações, identificados no subcapítulo 6.9, quer para a Fase de Construção 

quer para a Fase de Exploração. Os impactes do Ruído e Vibrações devem ser avaliados de modo a 

compreender a natureza, a extensão e a severidade dos respetivos efeitos na Saúde Humana. 

Os potenciais impactes na saúde associados ao ruído refletem-se em diversos parâmetros 

(endpoints) da saúde que, de acordo com a bibliografia mais relevante (ver subcapítulo 4.13.3), 

incluem os seguintes: a incomodidade, as perturbações do sono, a interferência com a compreensão 
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do discurso oral e com a leitura, a perda de audição, os efeitos cardiovasculares e hipertensão e as 

dificuldades cognitivas, conforme sistematizados na Tabela 4.52 do mesmo subcapítulo. 

O documento Guidance for Evaluating Human Health Impacts in Environmental Assessment: Noise, 

da Health Canada (2017) preconiza que a avaliação destes impactes deve ser efetuada utilizando os 

indicadores das reações mais comuns da comunidade local à exposição ao ruído, e que 

correspondem a reclamações de ruído e a elevada incomodidade de longa duração. 

A matriz dos critérios de classificação dos impactes ambientais ao nível da Saúde Humana devidos 

ao ruído teve em conta a bibliografia de referência mais relevante no que se refere aos efeitos do 

Ruído sobre a Saúde Humana, e é apresentada na tabela seguinte. 

PARÂMETRO 
CLASSIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 
CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 

Natureza 
Negativo 

Positivo 

Um impacte negativo traduz o facto de ser previsível que a 

Saúde Humana devida ao Ruído associada à existência de uma 

determinada ação devida ao Projeto se deteriore face à 

correspondente à da Situação de Referência, devido a 

aumento da incomodidade, perturbações do sono, e/ou 

aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares devido 

à exposição ao ruído.  

Um impacte positivo traduz o facto de ser previsível que a 

Saúde Humana devida ao Ruído melhore face à 

correspondente à da Situação de Referência, devido a 

diminuição da incomodidade, perturbações do sono, e/ou 

aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares devido 

à exposição ao ruído. 

Significância dos 

Impactes Negativos 

Muito Significativo 

Significativo 

Pouco Significativo 

A significância do impacte depende da severidade/efeito 

benéfico obtido na situação futura. 

Os impactes são negativos muito significativos caso se 

verifiquem reações relevantes da comunidade traduzidas nos 

seguintes indicadores: potenciais reclamações de ruído de 

caráter grave e em incumprimento legal ao nível do ruído 

para as Zonas Mistas ou para as Zonas Sensíveis, i.e. caso o 

Lden seja superior a 70 dB(A)51 ou caso se verifique que o Ln é 

superior a 60 dB(A). 

Os impactes são negativos significativos caso se verifiquem 

reações da comunidade traduzidas nos seguintes indicadores: 

potenciais reclamações de ruído comuns ou esporádicas e em 

incumprimento legal ao nível do ruído para as Zonas Mistas ou 

para as Zonas Sensíveis, i.e. caso o Lden se situe entre 65 

dB(A) e 70 dB(A)52 ou caso se verifique que o Ln se situa entre 

55 e 60 dB(A). 

Os impactes são negativos pouco significativos a 

                                                 
51 A bibliografia canadiana refere o valor de 75 dB(A) para as reclamações muito gravosas que incluem apelar à ação das 

autoridades para parar o ruído. A consideração do valor de 70 dB(A) é, assim, considerada conservativa. 
52 A bibliografia canadiana refere o valor de 62 dB(A) para reclamações comuns ou esporádicas.  
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PARÂMETRO 
CLASSIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 
CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 

significativos caso não se verifiquem reações da comunidade 

traduzidas nos seguintes indicadores: ausência de 

reclamações de ruído, sendo o Lden inferior a 65 dB(A) ou caso 

se verifique que o Ln é inferior a 55 dB(A). Atendendo às 

diferentes sensibilidades dos seres humanos ao ruído, 

entendeu-se que os impactes pouco significativos deveriam 

ser, por segurança, entendidos como pouco significativos a 

significativos. 

Magnitude dos 

Impactes Negativos 

Elevada 

Média 

Reduzida 

A magnitude do impacte depende da ordem de grandeza da 

exposição em termos percentuais da população exposta ao 

ruído. 

Os impactes são de magnitude elevada se a população com 

parâmetros (endpoints) da saúde devido a exposição a ruído 

for superior a 55% ou superior a 0,01% (i.e. superior a 10 por 

100 000 habitantes) (para o parâmetro aumento da 

mortalidade por doenças cardiovasculares) da população 

exposta ao ruído. São de magnitude média se a população 

com endpoints da saúde devido a exposição a ruído se situar 

entre 15 e 55% ou entre 0,005% e 0,01% (i.e. entre 5 e 10 por 

100 000 habitantes) (para o parâmetro aumento da 

mortalidade por doenças cardiovasculares) da população 

exposta ao ruído. São de reduzida magnitude se a população 

com endpoints da saúde devido a exposição a ruído for 

inferior a 15% ou inferior a 0,005% (i.e. inferior a 5 por 

100 000 habitantes) (para o parâmetro aumento da 

mortalidade por doenças cardiovasculares) da população 

exposta ao ruído. 

Probabilidade 

Certo 

Provável 

Incerto 

O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de 

impactes é determinado com base no conhecimento das 

características intrínsecas das ações impactantes, da sua 

localização espacial e do grau de proximidade aos recetores 

sensíveis. 

Os impactes são certos se resultam de uma afetação 

inequívoca e conhecida, são prováveis ou pouco prováveis 

quando estão em causa efeitos não certos, mas com graus 

diversos de probabilidade de ocorrência-. 

As características específicas do Projeto conjugadas com a 

possibilidade de estabelecimento de relações dose-efeito 

fazem com que os impactes no descritor Saúde Humana 

devidos ao Ruído sejam incertos a prováveis. 

Duração 
Temporário 

Permanente 

A duração do impacte é considerada temporária quando as 

perturbações originadas, e que possam ter expressão a nível 

deste fator, cessem com as ações de projeto que as induzem. 

Considera-se permanente se os efeitos tiverem um carácter 

mais duradouro à escala do projeto e persistirem ao longo de 
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PARÂMETRO 
CLASSIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 
CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS 

IMPACTES 

toda a sua fase de exploração. 

Considera-se que os impactes na Fase de Construção são 

temporários e na Fase de Exploração são permanentes. 

Início ou Instante 

em que se produz 

Imediato 

Médio Prazo 

Longo Prazo 

O instante em que se produz o impacte conhece-se 

observando o intervalo de tempo que decorre entre a ação 

que provoca o impacte e o impacte propriamente dito. 

Considera-se o impacte como imediato se ocorrer logo após a 

ação ou, a médio e longo prazo se existir um intervalo de 

tempo de menor ou maior duração entre a ação e o impacte. 

Considera-se que os impactes na Fase de Construção são 

temporários e na Fase de Exploração são permanentes. 

Reversibilidade 
Reversível 

Irreversível 

O impacte é considerado reversível se após a cessação das 

ações que os induzem cessar o seu efeito e é irreversível se o 

seu efeito permanecer por tempo indeterminado. 

Ao nível do fator ambiental Saúde Humana devida ao Ruído os 

impactes são, normalmente, reversíveis. Exceção deverá ser 

efetuada para os impactes ao nível das doenças cardíacas e 

acidentes vasculares. 

Incidência 
Direto 

Indireto 

O impacte é direto se for provocado diretamente pela 

construção ou exploração do Projeto e indireto se for 

induzido por atividades decorrentes ou ligadas ao Projeto. 

Dimensão espacial 

Local 

Regional 

Nacional 

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma expressão 
apenas a nível local. É regional se esses efeitos se fazem sentir a uma 
escala regional. É nacional se esses efeitos possuem uma expressão 
espacial a nível nacional. 

No caso da componente Saúde Humana devida ao Ruído, os 

impactes são locais. 

Tabela 6.22 – Critérios para a classificação/qualificação de impactes na Saúde Humana devidos ao Ruído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6.14.2 Fase de Construção 

Analisando os impactes do Ruído e Vibrações durante a Fase de Construção, apresentados nos 

subcapítulos 6.9.3 e 6.9.4, constata-se que existem os seguintes casos particulares que necessitam 

de especial atenção no desenvolvimento da obra: 

 Igreja Paroquial de St.º Ovídio (41°06'52.9"N 8°36'28.1"W):  

A menos de 100m da Estação de St.º Ovídio. 

 Escola Básica do Cedro (não classificada como Zona Sensível) (41°06'48.7"N 8°36'34.9"W) e 

Jardim de Infância Joanico Lda. (41°06'48.7"N 8°36'30.7"W):  

A menos de 200 m da Estação de St.º Ovídio. 

 Escola EB 2/3 Soares dos Reis (41°06'36.9"N 8°35'57.4"W): 
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Imediatamente próxima da zona de estaleiro do Poço de Ataque. 

 Edifícios da RTP Porto (41°06'43.4"N 8°35'54.8"W):  

A cerca de 100 m da zona de estaleiro do Poço de Ataque. 

 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho (41°06'19.0"N 8°35'31.1"W): 

A menos de 100 m e até cerca de 200 m da Estação Hospital Santos Silva. 

 AMI (AMI- Assistência Médica Integrada) Clihotel de Gaia (41°06'02.8"N 8°34'52.3"W): 

A cerca de 100 m do Estaleiro do Parque de Material. 

 EB 1 Vila d’Este (41°05'54.9"N 8°35'29.7"W) e Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Vila d´Este 

(41°05'45.9"N 8°35'17.8"W): 

A menos de 200 m da Estação Vila d’Este. 

No que respeita às vibrações, são os seguintes casos particulares que necessitam de especial 

atenção no desenvolvimento da obra: 

 Envolvente do Estaleiro junto à Estação de St.º Ovídio: 

o Alguns edifícios de habitação e de serviços a menos de 30 metros. 

o Igreja Paroquial de St.º Ovídio (41°06'52.9"N 8°36'28.1"W) a menos de 100 m. 

o Escola Básica do Cedro (não classificada como Zona Sensível) (41°06'48.7"N 

8°36'34.9"W) e Jardim de Infância Joanico Lda. (41°06'48.7"N 8°36'30.7"W) a menos 

de 200 metros. 

 Envolvente do Viaduto: 

o Alternativas 1, 2 e 3: 

 Estruturas do Corgas Club (41°06'42.3"N 8°36'22.5"W) a menos de 30 metros. 

o Alternativa 2: 

 Edifício de habitação da Quinta do Cisne a menos de 30 metros. 

 Envolvente do Estaleiro do Emboquilhamento junto à Situação S3: 

o Alternativas 1, 2 e 3: 

 Alguns edifícios de habitação a menos de 30 metros. 

 Envolvente do Estaleiro do Poço de Ataque: 

o Alguns edifícios de habitação a menos de 30 metros. 

o Escola EB 2/3 Soares dos Reis (41°06'36.9"N 8°35'57.4"W) a menos de 30 metros. 

o Edifícios da RTP Porto (41°06'43.4"N 8°35'54.8"W) a cerca de 100 metros. 

 Envolvente do Estaleiro do Posto de Ventilação junto à Situação S4: 

o Alguns edifícios de habitação a menos de 30 metros. 



 
  

 

EIA DO PROJETO DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D’ESTE INCLUINDO 
ESTA O PARQUE DE MATERIAL 

2018-06-29 

 

 

P-AS-PS-0000-AM-MD-LAG-003050-00 
Página 508 de 619 

 

 Envolvente do Estaleiro do Emboquilhamento junto à Situação S5: 

o Alguns edifícios de habitação e Edifício do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / 

Espinho (41°06'27.9"N 8°35'39.4"W) a menos de 30 metros. 

o Vários edifícios do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho até 200 metros. 

 Envolvente do Estaleiro junto a P5: 

o Edifícios do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho (41°06'17.7"N 

8°35'26.8"W) a menos de 30 metros. 

o Vários edifícios do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho até 200 metros. 

 Envolvente do Estaleiro do Parque de Material: 

o Alguns edifícios de habitação a menos de 30 metros. 

o AMI (AMI- Assistência Médica Integrada) e Clihotel de Gaia (41°06'02.8"N 

8°34'52.3"W) a cerca de 100 m. 

 Envolvente dos Estaleiros no final do traçado: 

o Alguns edifícios de habitação a menos de 30 metros. 

o EB 1 Vila d’Este (41°05'54.9"N 8°35'29.7"W) e Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Vila 

d´Este (41°05'45.9"N 8°35'17.8"W) a menos de 200 metros. 

 Túnel: 

o Vários edifícios de habitação e a Escola EB 2/3 Soares dos Reis (41°06'36.9"N 

8°35'57.4"W) a menos de 30 metros. 

o Edifícios da Escola EB 2/3 Soares dos Reis (41°06'36.9"N 8°35'57.4"W) e do Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho (41°06'27.9"N 8°35'39.4"W) até 100 

metros. 

Os impactes na Saúde Humana devidos ao Ruído e Vibrações provocado pelo Projeto nesta Fase de 

Construção, e que se refletem nos efeitos ao nível dos parâmetros (endpoints) definidos para a 

saúde, podem ser classificados de forma mais ou menos equivalente aos do Ruído e Vibrações, nas 

suas várias vertentes - natureza, significância, magnitude, probabilidade, duração, início, 

reversibilidade, incidência e dimensão espacial.  

Deste modo, prevê-se que os impactes na componente da Saúde Humana sejam impactes negativos, 

pouco significativos, de magnitude variável (de magnitude superior nas zonas mais próximas da obra 

e acessos, e de magnitude mais reduzida a nula nas zonas mais afastadas), incertos a prováveis, 

temporários, imediatos, reversíveis, diretos e indiretos e locais.  

6.14.3 Fase de Exploração 

6.14.3.1 Metodologia específica 

De acordo com todas as referências bibliográficas, e conforme apresentado no subcapítulo 4.13.3, 

entre o ruído devido a rodovias, ferrovias, aviões e indústria, aquele que menor probabilidade 
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apresenta de provocar efeitos negativos na Saúde Humana, para o mesmo nível sonoro, é o ruído 

devido a ferrovias. Por outro lado, os impactes diretos do Ruído e Vibrações correspondem aos que 

se fazem sentir a uma distância até 400 metros da Linha, que corresponde às zonas que, por 

segurança, apresentam probabilidade de ser afetadas, e onde podem ocorrer níveis sonoros 

superiores ou iguais a 55 dB(A) para Lden, e a 45 dB(A) para Ln, conforme já explicitado para aquele 

fator ambiental. 

Neste contexto, tal como descrito de forma mais detalhada no subcapítulo 4.13.3, foi calculada a 

população exposta às diferentes gamas de níveis sonoros na situação futura, para as três 

alternativas, através da sobreposição dos Mapas de Ruído (Lden e Ln; Alternativas 1, 2 e 3) do Projeto 

com a cartografia disponível. 

Na situação futura, e independentemente da alternativa considerada ao nível do Projeto, por 

segurança, considera-se que a população estará exposta à conjugação do ruído proveniente das 

rodovias, que já se faz sentir na situação atual, com o ruído da Linha de Metro (considerada como 

uma ferrovia), para a gama de níveis sonoros inferior a 55 dB(A) para Lden e a 45 dB(A) para Ln. Para 

os restantes intervalos de níveis sonoros, considera-se que a população apenas estará exposta ao 

ruído proveniente da Linha de Metro (ferrovia). 

Admite-se que na Zona do Túnel haverá uma exposição exterior “equivalente” a Lden =65dB(A) e Ln 

=55 dB(A), nos edifícios por cima do Túnel, tal como já explicado.  

Utilizando a mesma metodologia descrita no capítulo da Situação de Referência baseada no estudo 

holandês referenciado (subcapítulo 4.13.4), e respetivos pressupostos, obtêm-se os resultados de 

percentagem de população com exposição-resposta para os parâmetros (endpoints) da saúde 

estudados – incomodidade, perturbações do sono, e aumento da mortalidade devido a doenças 

cardíacas e acidentes vasculares decorrentes do ruído – e para diferentes intervalos de níveis 

sonoros.  

De acordo com a diversa bibliografia de referência, a incomodidade é entendida como os efeitos do 

ruído de que a maioria das pessoas tem perceção ou, mais especificamente, como um conjunto de 

reações negativas como irritação, insatisfação, raiva, ansiedade, agitação ou distração, que ocorre 

quando o ruído perturba as atividades diárias de um dado indivíduo.  

As perturbações do sono abrangem o seguinte: adormecer, despertar, duração reduzida do sono, 

alterações das fases e profundidade do sono, e aumento do número de movimentos corporais 

durante o sono. 

Para a identificação e avaliação dos impactes na Saúde Humana, para cada uma das situações 

avaliadas, foi determinada a população potencialmente exposta a níveis sonoros Lden inferiores a 55 

dB(A), entre 55 e 60 dB(A), entre 60 e 65 dB(A), entre 65 e 70 dB(A), e superiores a 70 dB(A), no 

caso dos parâmetros da saúde humana em que é utilizado o Lden como referencial. No caso dos 

parâmetros em que é utilizado o Ln como referencial – perturbações do sono -, foi determinada a 

população potencialmente exposta a níveis sonoros Ln inferiores a 45 dB(A), entre 45 e 50 dB(A), 

entre 50 e 55 dB(A), entre 55 e 60 dB(A), e superiores a 60 dB(A).  

6.14.3.2 População potencialmente exposta a ruído na área de estudo 

Nas tabelas seguintes é apresentada a população total residente na área de estudo, com base nos 

Censos 2011 - que foi a admitida tanto para a situação atual como para a situação futura -, bem 
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como a população total potencialmente exposta aos diferentes níveis sonoros (Lden e Ln) na situação 

futura, considerando as três alternativas de Projeto. No caso da situação futura, é efetuada a 

distinção entre a população exposta ao ruído nas zonas em que a Linha se encontra à superfície e 

em túnel.  

A população total foi a considerada para o parâmetro aumento da mortalidade devido a doenças 

cardiovasculares provocadas pelo ruído, enquanto que para os restantes dois parâmetros -

incomodidade e perturbações do sono - foi apenas considerada a população adulta, como 

anteriormente explicitado. Note-se que no concelho de Vila Nova de Gaia, 78% da população 

corresponde a população adulta (admitida como a população com idade superior a 20 anos, como já 

anteriormente explicitado). 

LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. TOTAL - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 1 

Lden < 55 dB(A) 
Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
26 605 

23 375 1 298 527 329 0 25 529 

Túnel 0 0 0 1 076 0 1 076 

TOTAL 26 605 23 375 1 298 527 1 405 0 26 605 

Tabela 6.23 – População total exposta a ruído (Lden) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 1) (habitantes) 

LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. TOTAL - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 1 

Ln < 45 dB(A) 
Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-

50 dB(A) 

Ln: 50-

55 dB(A) 

Ln: 55-

60 dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
26 605 

23 477 986 1 096 0 0 25 529 

Túnel 0 0 0 1 076 0 1 076 

TOTAL 26 605 23 477 986 1 096 1 076 0 26 605 

Tabela 6.24 – População total exposta a ruído (Ln) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 1) (habitantes) 

LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 1 

Lden < 55 dB(A) 
Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
20 752 

18 233 1 012 411 257 0 19 913 

Túnel 0 0 0 839 0 839 

TOTAL 20 752 18 233 1 012 411 1 096 0 20 752 

Tabela 6.25 – População adulta exposta a ruído (Lden) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 1) (habitantes) 
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LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 1 

Ln < 45 dB(A) 
Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-

50 dB(A) 

Ln: 50-

55 dB(A) 

Ln: 55-

60 dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
26 605 

18 289 769 855 0 0 19 913 

Túnel 0 0 0 839 0 839 

TOTAL 26 605 18 289 769 855 839 0 20 752 

Tabela 6.26 – População adulta exposta a ruído (Ln) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 1) (habitantes) 

LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. TOTAL - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 2 

Lden < 55 dB(A) 
Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
26 605 

23 232 851 864 454 0 25 401 

Túnel 0 0 0 1 204 0 1 204 

TOTAL 26 605 23 232 851 864 1 658 0 26 605 

Tabela 6.27 – População total exposta a ruído (Lden) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 2) (habitantes) 

LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. TOTAL - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 2 

Ln < 45 dB(A) 
Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-

50 dB(A) 

Ln: 50-

55 dB(A) 

Ln: 55-

60 dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
26 605 

23 233 657 1 386 24 101 25 401 

Túnel 0 0 0 1 204 0 1 204 

TOTAL 26 605 23 233 657 1 386 1 228 101 26 605 

Tabela 6.28 – População total exposta a ruído (Ln) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 2) (habitantes) 

LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 2 

Lden < 55 dB(A) 
Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
20 752 

18 121 664 674 354 0 19 813 

Túnel 0 0 0 939 0 939 

TOTAL 20 752 18 121 664 674 1 293 0 20 752 

Tabela 6.29 – População adulta exposta a ruído (Lden) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 2) (habitantes) 
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LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 2 

Ln < 45 dB(A) 
Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-

50 dB(A) 

Ln: 50-

55 dB(A) 

Ln: 55-

60 dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
26 605 

18 122 512 1 081 19 79 19 813 

Túnel 0 0 0 939 0 939 

TOTAL 26 605 18 122 512 1 081 958 79 20 752 

Tabela 6.30 – População adulta exposta a ruído (Ln) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 2) (habitantes) 

LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. TOTAL - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 3 

Lden < 55 dB(A) 
Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
26 605 

23 258 831 864 344 0 25 297 

Túnel 0 0 0 1 308 0 1 308 

TOTAL 26 605 23 258 831 864 1 652 0 26 605 

Tabela 6.31 – População total exposta a ruído (Lden) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 3) (habitantes) 

LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. TOTAL - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 3 

Ln < 45 dB(A) 
Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-

50 dB(A) 

Ln: 50-

55 dB(A) 

Ln: 55-

60 dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
26 605 

23 243 581 1 457 16 0 25 297 

Túnel 0 0 0 1.308 0 1 308 

TOTAL 26 605 23 243 581 1 457 1 324 0 26 605 

Tabela 6.32 – População total exposta a ruído (Ln) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 3) (habitantes) 

LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 3 

Lden < 55 dB(A) 
Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
20 752 

18 141 648 674 268 0 19 732 

Túnel 0 0 0 1 020 0 1 020 

TOTAL 20 752 18 141 648 674 1 289 0 20 752 

Tabela 6.33 – População adulta exposta a ruído (Lden) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 3) (habitantes) 

  



 
  

 

EIA DO PROJETO DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D’ESTE INCLUINDO 
ESTA O PARQUE DE MATERIAL 

2018-06-29 

 

 

P-AS-PS-0000-AM-MD-LAG-003050-00 
Página 513 de 619 

 

LINHA DE METRO 

SITUAÇÃO ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 3 

Ln < 45 dB(A) 
Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-

50 dB(A) 

Ln: 50-

55 dB(A) 

Ln: 55-

60 dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 
TOTAL 

Superfície 
26 605 

18 130 453 1 136 12 0 19 732 

Túnel 0 0 0 1 020 0 1 020 

TOTAL 26 605 18 130 453 1 136 1 136 0 20 752 

Tabela 6.34 – População adulta exposta a ruído (Ln) na área de estudo situação atual e na situação futura 

(Alternativa 3) (habitantes) 

Considerou-se que, na área de estudo, na situação atual, toda a população está exposta a níveis 

sonoros Lden inferiores a 55 dB(A) e Ln inferiores a 45 dB(A), conforme explicitado na caracterização 

da Situação de Referência. 

Na situação futura, não existe população, na área de estudo, exposta a valores de Lden superiores a 

70 dB(A) ou de Ln superiores a 60 dB(A). 

6.14.3.3 Impactes na Saúde Humana devidos ao Ruído 

Nas tabelas seguintes é apresentada a população (em número de habitantes), na área de estudo, 

que se encontra potencialmente exposta ao ruído da Linha de Metro na situação futura (após a 

implementação do Projeto de Extensão da Linha Amarela) e que está sujeita a cada um dos 

parâmetros (endpoints) da saúde estudados, para cada um dos intervalos de níveis sonoros 

analisados - considerando cada um dos subgrupos etários identificados – população adulta ou 

população total- , para as três alternativas ao nível do Projeto. As percentagens admitidas para 

cada um dos níveis sonoros têm por base a informação bibliográfica disponível tendo, para cada 

intervalo de níveis sonoros, sido considerado o limite superior de exposição (ex: para o intervalo de 

55-60 dB(A) para Lden, foi considerada a percentagem relativa aos 60 dB(A)), para maior segurança. 

Tal como também já explicado, foi efetuada a distinção entre a população exposta ao ruído nas 

zonas em que a Linha se encontra à superfície e em túnel. Por outro lado, admitiu-se que a 

população estará exposta à conjugação do ruído proveniente das rodovias, que já se faz sentir na 

situação atual, com o ruído da Linha de Metro (considerada como uma ferrovia), para a gama de 

níveis sonoros inferior a 55 dB(A) para Lden e a 45 dB(A) para Ln.  

Esta assunção resulta do facto de, na área de estudo, a população específica exposta ao ruído das 

rodovias poder ser distinta da que estará exposta ao ruído da Linha de Metro, pelo que a situação 

considerada representa a situação mais desfavorável possível no que respeita à exposição ao ruído. 

Para os restantes intervalos de níveis sonoros, considera-se que a população apenas estará exposta 

ao ruído proveniente da Linha de Metro (ferrovia). 
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LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 1 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 

TOTAL 
ELEVADA INCOMODIDADE 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

5% 5%+4% 4% 5% 9% 23% 

Superfície 
1 038 

1 767 51 37 38 0 1 893 

Túnel 0 0 0 126 0 126 

TOTAL 1 038 1 767 51 37 164 0 2 019 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.35 – População adulta com elevada incomodidade devida ao ruído na área de estudo na situação atual 

e na situação futura (Alternativa 1) (habitantes) 

 

LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 2 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 

TOTAL 
ELEVADA INCOMODIDADE 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

5% 5%+4% 4% 5% 9% 23% 

Superfície 
1 038 

1 763 33 61 53 0 1 910 

Túnel 0 0 0 141 0 141 

TOTAL 1 038 1 763 33 61 194 0 2 051 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.36 – População adulta com elevada incomodidade devida ao ruído na área de estudo na situação atual 

e na situação futura (Alternativa 2) (habitantes) 
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LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 3 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 

TOTAL 
ELEVADA INCOMODIDADE 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

5% 5%+4% 4% 5% 9% 23% 

Superfície 
1 038 

1 764 32 61 40 0 1 897 

Túnel 0 0 0 153 0 153 

TOTAL 1 038 1 764 32 61 193 0 2 050 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.37 – População adulta com elevada incomodidade devida ao ruído na área de estudo na situação atual 

e na situação futura (Alternativa 3) (habitantes) 

Considerando os resultados das tabelas anteriores, verifica-se que, da população adulta total 

exposta a ruído na área de estudo cerca de 11% está sujeita a elevada incomodidade em qualquer 

das alternativas estudadas. A percentagem é ligeiramente mais elevada nas Alternativas 2 e 3 

(11,3%) do que na Alternativa 1 (11,1%). Se considerarmos a situação atual, a percentagem era de 

5% face à totalidade da população exposta ao ruído. 

 

LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 1 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 

TOTAL 
INCOMODIDADE 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

17% 17%+9% 15% 25% 34% 45% 

Superfície 
3 528 

5 169 152 103 87 0 5 511 

Túnel 0 0 0 285 0 285 

TOTAL 3 528 5 169 152 103 372 0 5 796 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.38 – População adulta com incomodidade devida ao ruído na área de estudo na situação atual e na 

situação futura (Alternativa 1) (habitantes) 
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LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 2 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 

TOTAL 
INCOMODIDADE 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

17% 17%+9% 15% 25% 34% 45% 

Superfície 
3 528 

5 159 100 168 120 0 5 547 

Túnel 0 0 0 319 0 319 

TOTAL 3 528 5 159 100 168 439 0 5 866 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.39 – População adulta com incomodidade devida ao ruído na área de estudo na situação atual e na 

situação futura (Alternativa 2) (habitantes) 

LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 3 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 

TOTAL 
INCOMODIDADE 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

17% 17%+9% 15% 25% 34% 45% 

Superfície 
3 528 

5 161 97 168 91 0 5 517 

Túnel 0 0 0 347 0 347 

TOTAL 3 528 5 161 97 168 438 0 5 864 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.40 – População adulta com incomodidade devida ao ruído na área de estudo na situação atual e na 

situação futura (Alternativa 3) (habitantes) 

Tal como para a elevada incomodidade, o número de habitantes potencialmente sujeito a 

incomodidade é sensivelmente equivalente nas três alternativas estudadas correspondendo, neste 

caso, a cerca de 32% da população adulta total exposta a ruído. Também neste caso a percentagem 

é ligeiramente superior no caso das Alternativas 2 e 3 (32,4% e 32,3%, respetivamente) do que na 

Alternativa 1 (31,8%). Na situação atual estima-se que 17% da população exposta ao ruído seja 

sujeita a incomodidade. 
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LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 1 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-50 

dB(A) 

Ln: 50-55 

dB(A) 

Ln: 55-60 

dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 

TOTAL 
ELEVADAS PERTURBAÇÕES DO SONO 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

4% 4%+2% 3% 4% 6% 7% 

Superfície 
830 

1 196 23 34 0 0 1 253 

Túnel 0 0 0 50 0 50 

TOTAL 830 1 196 23 34 50 0 1 303 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.41 – População adulta com elevadas perturbações do sono devidas ao ruído na área de estudo na 

situação atual e na situação futura (Alternativa 1) (habitantes) 

 

LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 2 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-50 

dB(A) 

Ln: 50-55 

dB(A) 

Ln: 55-60 

dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 

TOTAL 
ELEVADAS PERTURBAÇÕES DO SONO 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

4% 4%+2% 3% 4% 6% 7% 

Superfície 
830 

1 192 15 43 1 6 1 257 

Túnel 0 0 0 56 0 56 

TOTAL 830 1 192 15 43 57 6 1 313 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.42 – População adulta com elevadas perturbações do sono devidas ao ruído na área de estudo na 

situação atual e na situação futura (Alternativa 2) (habitantes) 
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LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 3 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-50 

dB(A) 

Ln: 50-55 

dB(A) 

Ln: 55-60 

dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 

TOTAL 
ELEVADAS PERTURBAÇÕES DO SONO 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

4% 4%+2% 3% 4% 6% 7% 

Superfície 
830 

1 193 14 45 1 0 1 253 

Túnel 0 0 0 61 0 61 

TOTAL 830 1 193 14 45 62 0 1 314 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.43 – População adulta com elevadas perturbações do sono devidas ao ruído na área de estudo na 

situação atual e na situação futura (Alternativa 3) (habitantes) 

A população sujeita a elevadas perturbações do sono na área de estudo é também equivalente nas 

várias alternativas, e corresponde a cerca de 7% da população adulta total exposta a ruído, com 

residual maior expressão nas Alternativas 2 e 3 (7,2%) do que na Alternativa 1 (7,1%). Na situação 

atual a percentagem é de 4%. 

 

LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 1 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-50 

dB(A) 

Ln: 50-55 

dB(A) 

Ln: 55-60 

dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 

TOTAL 
PERTURBAÇÕES DO SONO 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

9% 9%+6% 8% 10% 13% 14% 

Superfície 
1 868 

2 965 62 85 0 0 3 112 

Túnel 0 0 0 109 0 109 

TOTAL 1 868 2 965 62 85 109 0 3 221 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.44 – População adulta com perturbações do sono devidas ao ruído na área de estudo na situação atual 

e na situação futura (Alternativa 1) (habitantes) 
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LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 2 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-50 

dB(A) 

Ln: 50-55 

dB(A) 

Ln: 55-60 

dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 

TOTAL 
PERTURBAÇÕES DO SONO 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

9% 9%+6% 8% 10% 13% 14% 

Superfície 
1 868 

2 955 41 108 2 11 3 117 

Túnel 0 0 0 122 0 122 

TOTAL 1 868 2 955 41 108 124 11 3 239 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.45 – População adulta com perturbações do sono devidas ao ruído na área de estudo na situação atual 

e na situação futura (Alternativa 2) (habitantes) 

 

LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. ADULTA - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 3 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln < 45 

dB(A) 

Ln: 45-50 

dB(A) 

Ln: 50-55 

dB(A) 

Ln: 55-60 

dB(A) 

Ln > 60 

dB(A) 

TOTAL 
PERTURBAÇÕES DO SONO 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

9% 9%+6% 8% 10% 13% 14% 

Superfície 
1 868 

2 956 36 114 2 0 3 108 

Túnel 0 0 0 133 0 133 

TOTAL 1 868 2 956 36 114 135 0 3 241 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.46 – População adulta com perturbações do sono devidas ao ruído na área de estudo na situação atual 

e na situação futura (Alternativa 3) (habitantes) 

No caso das perturbações do sono obteve-se um valor de cerca de 18% da população adulta exposta 

a ruído para as três alternativas, com 17,6% para a Alternativa 1 e 17,9% para as Alternativas 2 e 3, 

também superiores à verificada na situação atual, de 9%. 
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LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. TOTAL - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 1 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 

TOTAL 

AUMENTO DO N.º DE ÓBITOS/ANO POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

0,002% 
0,002% + 

0,002% 
0,004% 0,006% 0,008% 0,010% 

Superfície 
0,5 

1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,1 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

TOTAL 0,5 1,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,2 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.47 – Aumento do N.º de Óbitos/ano da População total por doenças cardiovasculares devidas ao ruído 

na área de estudo na situação atual e na situação futura (Alternativa 1) (habitantes) 

 

LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. TOTAL - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 2 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 

TOTAL 

AUMENTO DO N.º DE ÓBITOS/ANO POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

0,002% 
0,002% + 

0,002% 
0,004% 0,006% 0,008% 0,010% 

Superfície 
0,5 

1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

TOTAL 0,5 1,0 0,0 0,1 0,1 0,0 1,2 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.48 – Aumento do N.º de Óbitos/ano da População total por doenças cardiovasculares devidas ao ruído 

na área de estudo na situação atual e na situação futura (Alternativa 2) (habitantes) 
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LINHA DE METRO 

SIT. ATUAL POP. TOTAL - SITUAÇÃO FUTURA – ALTERNATIVA 3 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden < 55 

dB(A) 

Lden: 55-

60 dB(A) 

Lden: 60-

65 dB(A) 

Lden: 65-

70 dB(A) 

Lden > 70 

dB(A) 

TOTAL 

AUMENTO DO N.º DE ÓBITOS/ANO POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

Rodovia 
Rodovia + 

Ferrovia 
Ferrovia 

0,002% 
0,002% + 

0,002% 
0,004% 0,006% 0,008% 0,010% 

Superfície 
0,5 

1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

TOTAL 0,5 1,0 0,0 0,1 0,1 0,0 1,2 

Fonte: Cálculos a partir dos Mapas de Ruído, Dados de População dos Censos 2011 e “Health implication of road, railway and 
aircraft noise in the European Union. Provisional results based on the 2nd round of noise mapping. RIVM Report 2014-030. 
D.J.M, Houthuijs et al. National Institute for Public Health and the Environment”. 

Tabela 6.49 – Aumento do N.º de Óbitos/ano da População total por doenças cardiovasculares devidas ao ruído 

na área de estudo na situação atual e na situação futura (Alternativa 3) (habitantes) 

O aumento da mortalidade anual por doenças cardiovasculares potencialmente provocadas por ruído 

é semelhante para as três alternativas estudadas – aumento de 1,2 óbitos/ano por doenças 

cardiovasculares – apesar de equivaler a 0,004% (4 óbitos por 100 000 habitantes) na Alternativa 1 e 

a 0,005% (5 óbitos por 100 000 habitantes) nas Alternativas 2 e 3. Na situação atual regista-se um 

valor estimado de 0,002% (2 óbitos por 100 000 habitantes). 

Tendo em consideração os critérios para a classificação/qualificação dos impactes na Saúde Humana 

devidos ao Ruído definidos na Tabela 6.22, e os resultados apresentados nas tabelas anteriores, 

considera-se a ocorrência dos seguintes impactes no que respeita aos vários parâmetros (endpoints) 

da saúde humana da população exposta ao ruído na área de estudo: 

Atendendo à análise efetuada, considera-se a ocorrência dos seguintes impactes no que respeita aos 

vários parâmetros (endpoints) da saúde humana da população exposta ao Ruído: 

 Impactes negativos, prováveis, permanentes, de médio-longo prazo, reversíveis, diretos e 
locais: 

o Pouco significativos a significativos (devido às diferentes sensibilidades dos seres 
humanos): 

 Alternativas 1, 2 e 3: 

 De Magnitude reduzida: 
o Para elevada incomodidade e elevadas perturbações do 

sono: 
 Na área de estudo em zonas da Linha de Metro à 

superfície. 

 De Magnitude média: 
o Para incomodidade e perturbações do sono: 

 Na área de estudo em zonas da Linha de Metro à 
superfície. 
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 Alternativa 1: 

 De Magnitude reduzida: 
o Para aumento da mortalidade anual por doenças 

cardiovasculares: 
 Na área de estudo em zonas da Linha de Metro à 

superfície. 
 Alternativas 2 e 3: 

 De Magnitude média: 
o Para aumento da mortalidade anual por doenças 

cardiovasculares: 
 Na área de estudo em zonas da Linha de Metro à 

superfície. 
o Significativos 

 Alternativas 1, 2 e 3: 

 De Magnitude reduzida: 
o Para elevada incomodidade e elevadas perturbações do 

sono: 
 Na área de estudo em zonas da Linha de Metro à 

superfície e/ou em túnel. 

 De Magnitude média: 
o Para incomodidade e perturbações do sono: 

 Na área de estudo em zonas da Linha de Metro à 
superfície e/ou em túnel. 

 Alternativa 1: 

 De Magnitude reduzida: 
o Para aumento da mortalidade anual por doenças 

cardiovasculares: 
 Na área de estudo em zonas da Linha de Metro em 

túnel. 
 Alternativas 2 e 3: 

 De Magnitude média: 
o Para aumento da mortalidade anual por doenças 

cardiovasculares: 
 Na área de estudo em zonas da Linha de Metro em 

túnel. 
o Muito significativos 

 Alternativa 2: 

 De Magnitude reduzida: 
o Para elevadas perturbações do sono: 

 Na área de estudo em zonas da Linha de Metro à 
superfície. 

 De Magnitude média: 
o Para perturbações do sono: 

 Na área de estudo em zonas da Linha de Metro à 
superfície. 
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6.15 Alterações Climáticas 

6.15.1 Introdução 

Os impactes ao nível das alterações climáticas, decorrentes da extensão da linha amarela, estão 

associados principalmente à fase de exploração do projeto. 

Dado o carácter temporário das atividades de construção, não se considera que possam existir 

impactes com significado, dado o carácter temporário das mesmas, tendo a avaliação da emissão 

dos GEE sido avaliada no capítulo da Qualidade do Ar. 

Considera-se que é na fase de exploração que os impactes associados ao projeto se farão sentir, 

tanto a nível nacional, com a contribuição do projeto para o alcance dos objetivos estratégicos 

nacionais definidos, como a nível local. 

6.15.2 Panorama Nacional para as Alterações Climáticas 

Tal como já referido, a nível nacional encontram-se definidos alguns objetivos estratégicos e metas 

para a redução de emissão de GEE, estratégias estas preconizadas no Compromisso para o 

Crescimento Verde e no PNAC.  

Um dos objetivos estabelecidos no CCV é o de reduzir a utilização do transporte individual, criando 

condições para fomentar o uso do transporte coletivo, dado que o setor dos transportes foi em 

2012, responsável por cerca de 41% do total nacional de emissão de NOx e de cerca de 6% de 

emissão de partículas (PM10 e PM2,5). 

Também um dos eixos setoriais do PNAC são os Transportes e Mobilidade, tendo sido definido um 

conjunto de políticas e medidas relativas à Gestão e Mobilidade – Transporte Urbano e Suburbano. 

Desta forma, considera-se que a execução do projeto em avaliação contribui de uma forma positiva, 

para o alcance das metas e objetivos nacionais em matéria de alterações climáticas, representando 

um impacte positivo, muito significativo, de reduzida magnitude, certo, permanente, imediato, 

irreversível, direto e nacional. 

6.15.3 Estratégias Locais ao Nível das Alterações Climáticas 

6.15.3.1 Agenda 21 Local – Vila Nova de Gaia 

A nível local do concelho de Vila Nova de Gaia, onde se desenvolve o projeto em estudo, e tal como 

já referido, foi implementada a Agenda 21 Local com a finalidade de elaborar propostas de ações 

orientadas para a melhoria da qualidade de vida da população. 

O presente projeto terá um impacte positivo na implementação dos objetivos estabelecidos na 

Agenda 21 Local, de Vila Nova de Gaia, nomeadamente na Prioridade Estratégica 1.1 – Combate às 

Alterações Climáticas, impacte este muito significativo, de média magnitude, certo, permanente, 

imediato, irreversível, direto e local.  
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6.15.3.2 Relatório de Sustentabilidade da Metro do Porto 

Tal como referido, é elaborado todos os anos pela Metro do Porto um relatório de sustentabilidade, 

onde é feito um balanço quanto aos impactes gerados pelo sistema em toda a Área Metropolitana do 

Porto. 

Segundo o relatório de 2016, a nível local, 62 172 t CO2e foram evitadas nesse ano, 8% das quais 

devido a transferência do TI para o Metro e os restantes 32% em consequência da transferência do 

TC. 

Já a nível nacional, são apontadas que as emissões evitadas líquidas alcançam as 51 269 t CO2e em 

2016, o que representa uma poupança de emissões de 173 g CO2e por passageiro km. 

Perante as reduções já conseguidas, e a redução que se espera alcançar através da implementação 

do projeto em estudo (calculadas no capítulo de avaliação de impactes da Qualidade do Ar e 

Emissão de GEE), considera-se que o presente projeto terá um impacte positivo na implementação 

dos objetivos nacionais definidos no PNAC, e também dos estabelecidos pela Metro do Porto, muito 

significativo, de média magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto e de âmbito 

local e nacional.  

Os impactes identificados são independentes da escolha de alternativa de traçado. 
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7 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO DOS IMPACTES NEGATIVOS 

7.1 Introdução 

Apresentam-se, seguidamente, por fator estudado, as medidas minimizadoras e compensatórias dos 

impactes ambientais negativos potencialmente significativos. Para a numeração/ codificação das 

medidas foi adotada a seguinte nomenclatura: um código com duas letras que indica se se trata de 

uma Medida Minimizadora (MM) ou de uma Medida Compensatória (MC), seguido de um código de 

letras que representa o fator em causa, por exemplo MM.GEO.01 é uma medida minimizadora (MM) 

para o fator Geologia (GEO). Para além das medidas específicas, é ainda apresentada uma listagem 

de Boas Práticas Ambientais (BPA) que se constituem como Medidas de Minimização aplicáveis à 

mitigação dos impactes da fase de construção para mais do que um fator ambiental. Na Tabela 

seguinte explicita-se a nomenclatura adotada.  

Código Significado 

MM Medida Minimizadora 

MC Medida Compensatória 

BPA Boa Prática Ambiental 

GEO Geologia, Geomorfologia, Geotecnia 

SO Solos e Capacidade de Uso do Solo 

RHsub Recursos Hídricos subterrâneos 

RHsup Recursos Hídricos subperficiais 

OS Ocupação do Solo 

OT Ordenamento do Território 

ECO Fauna, Flora, Vegetação e Habitats 

RU Ruído 

VB Vibrações 

QA Qualidade do Ar 

PA Paisagem 

PT Património 

SE Sócio-economia 

SH Saúde Humana 

Tabela 7.1 - Codificação utilizada para as medidas minimizadoras 

Nas Tabelas Síntese da avaliação dos impactes para os diversos fatores estudados, apresentadas no 

Anexo VII – Avaliação de Impactes, ponto VII.2 - Tabelas Síntese de Impactes, devido à sua extensão, 

as medidas minimizadoras são classificadas de acordo com a sua eficácia conforme se identifica na 

tabela seguinte. 

Código Eficácia 

A Medida muito eficaz 

B Medida medianamente eficaz 

C Medida pouco eficaz 

Tabela 7.2 - Codificação utilizada para a eficácia das medidas minimizadoras 
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7.2 Boas Práticas Ambientais para a fase de construção 

Atendendo a que os impactes gerados na fase de construção são, na maioria, minimizáveis pela 

adoção de Medidas que se constituem como Boas Práticas Ambientais (BPA) para a fase de 

construção, e que devem ser implementadas pelos empreiteiros pelo que devem integrar os 

respetivos Cadernos de Encargos, enuncia-se, seguidamente, um conjunto de medidas que são boas 

práticas ambientais. As medidas que são boas práticas ambientais acabam também por ser medidas 

comuns a vários fatores para a fase de obra. Deste modo, evita-se a repetição extensiva de várias 

medidas iguais ou idênticas propostas a nível dos diversos fatores avaliados no EIA, indo também ao 

encontro das recomendações gerais das Autoridades de AIA para a fase de construção.  

São as seguintes as BPA propostas para a Fase de Construção do presente Projeto:  

MM.BPA.01: Apresentação, pelo empreiteiro geral, de um Plano de Gestão Ambiental da Obra 

(PGAO), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos da obra e identificação e 

pormenorização das medidas de minimização e do plano de monitorização a implementar na fase de 

execução das obras e respetiva calendarização.  

MM.BPA.02: O PGAO deve prever ações de formação e de sensibilização ambiental para os 

trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis 

de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, nomeadamente face a 

normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

MM.BPA.03: Adequar o planeamento/calendarização da execução de obras, de forma a minimizar 

os níveis de perturbação da população envolvente. Nomeadamente, de forma a minimizar 

acumulações excessivas de tráfego automóvel derivadas do encerramento temporário de faixas de 

rodagem.  

MM.BPA.04: Divulgar o programa de execução das obras às partes interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente, Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho e Escola EB 2/3 

Soares dos Reis. A informação disponibilizada deve incluir, entre outras, as principais ações a 

realizar, respetiva calendarização e a afetação das acessibilidades.  

MM.BPA.05: 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 Projeto. 

MM.BPA.06: Considera-se muito importante o acompanhamento ambiental da execução do projeto, 

em estreita articulação com a fiscalização da obra. 

MM.BPA.07: Os estaleiros e parques de materiais devem ser restringidos ao absolutamente 

necessário e devem ser vedados, de forma a restringir os impactes do seu normal funcionamento. 

MM.BPA.08: Balizamento e delimitação dos estaleiros definidos como necessários. Embora a 

construção de um projeto linear preveja uma progressão das frentes de obra ao longo do traçado, 

prevê-se a instalação do estaleiro central em área contígua ao Parque de Material, de modo a 

afastá-lo da zona frontal ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. O local do estaleiro 

central parece adequado, dado que na sua localização devem ser privilegiados os locais de declive 

reduzido e com acesso próximo, para evitar perturbações na malha urbana mais consolidada, quer a 

nível do tráfego de veículos pesados, quer das emissões de ruído e de partículas. 
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MM.BPA.09: As áreas dos estaleiros onde se realizarão as ações de manutenção de maquinaria, de 

armazenamento de combustíveis e/ou óleos e de produção de efluentes, deverá ser 

impermeabilizada para evitar qualquer contaminação dos terrenos subjacentes e, por infiltração, 

das águas subterrâneas, sobretudo na área de manuseamento de combustíveis, de óleos e de outras 

substâncias contaminantes. Estas zonas devem estar equipadas com uma bacia de retenção, 

impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural para evitar que derrames acidentais de 

óleos e combustíveis a atinjam.  

MM.BPA.10: No caso de um eventual acidente envolvendo o derrame de óleos, combustíveis ou 

outras substâncias poluentes, considera-se que os meios existentes de combate a derrames (quer 

próprios, quer do sistema municipal de proteção civil), minimizam os eventuais impactes negativos 

na qualidade das águas subterrâneas. No entanto, caso se verifique um derrame acidental que 

atinja os solos, deverá ser imediatamente removida a camada de solo afetada e o seu 

encaminhamento para destino final adequado. Desta forma evita-se a contaminação das camadas de 

solo subjacentes e a penetração em profundidade das substâncias envolvidas.  

MM.BPA.11: Dado que o Projeto localiza-se em área urbana, as águas residuais deverão 

preferencialmente ser conduzidas para a rede de drenagem municipal. No caso de se verificar que 

não é possível a ligação ao sistema municipal, os efluentes líquidos produzidos nos estaleiros 

(nomeadamente nas instalações sanitárias), deverão ser coletados e conduzidos a fossas sépticas ou 

fossas estanques. 

MM.BPA.12: Todos os resíduos produzidos na Empreitada Geral de Construção deverão ser geridos 

em cumprimento da legislação aplicável. 

MM.BPA.13: As áreas a intervencionar pela obra deverão ser delimitadas com tapumes e todas as 

frentes de obra devem estar devidamente sinalizadas e balizadas com barreiras de proteção; deve 

também ser assegurada a sinalização das vias de circulação utilizadas por máquinas e outros 

equipamentos nas frentes de obra e nos estaleiros. 

MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras, preferencialmente, utilizando vias ou 

caminhos existentes ou atravessando áreas já degradadas. A movimentação de operários e máquinas 

afetos à obra deverá ser realizada em troços previamente definidos. 

MM.BPA.15: Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 

transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro central e de frentes de obra, das terras 

de escavação e empréstimo, em particular das terras sobrantes e de escombro a levar a destino 

adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores 

sensíveis. 

MM.BPA.16: Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado 

em veículos adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

MM.BPA.17: Deverão ser mantidas em condições de limpeza os passeios e imediações, evitando 

assim a dispersão de poeiras. 

MM.BPA.18: Deverá assegurar-se que as estradas e acessos nas imediações da área do projeto não 

fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

população. 
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MM.BPA.19: 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 e de ruído. 

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas 

estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

MM.BPA.21: As movimentações de terras devem ser realizadas nas áreas estritamente necessárias, 

devendo o armazenamento temporário de terras realizar-se em áreas onde não seja fácil a sua 

mobilização pela água e subsequente arrastamento para as rodovias na envolvente, em períodos de 

precipitação intensa, ou pelo vento, em períodos secos.  

MM.BPA.22: A camada superficial de solo vegetal existente nas áreas a decapar deverá ficar 

disponível para posterior utilização no revestimento dos taludes dos aterros e escavações da 

infraestrutura ferroviária e dos restabelecimentos, assim como na área do Parque de Material, 

devendo os solos ficar protegidos e depositados em pilhas, sendo desejável uma proteção com uma 

sementeira de herbáceas com vista à melhor fixação do solo, evitando-se desta forma a sua 

mobilização pelo vento, e erosão e arrastamento pelas águas da precipitação. 

Os solos decapados que apresentem melhor aptidão para o revestimento de taludes deverão ser 

depositados em pargas com altura não superior a 2 m e semeados com tremocilha (outono) ou 

abóbora (primavera), por forma a evitar o aparecimento de ervas infestantes. No caso de se prever 

um intervalo de tempo reduzido até à utilização dos solos decapados, será dispensável a sua 

sementeira de proteção. 

Na área da Quinta do Cisne, a terra vegetal assume uma importância acrescida dado ser de boa 

qualidade, devendo ser aproveitada para espalhamento nas áreas de serventia utilizadas na 

construção das fundações dos pilares.  

Todos os solos decapados sobrantes deverão ser espalhados nas áreas adjacentes às intervenções, 

após descompactação das áreas de serventia. 

MM.BPA.23: Humedecimento das frentes de trabalho, aquando da realização de terraplenagens, 

nomeadamente quando o tempo seco assim o justifique, de modo a minimizar o levantamento de 

poeiras – mesmo assumindo que os tapumes de delimitação da obra exercem também algum efeito 

de barreira.  

MM.BPA.24: Antes de saírem para as vias públicas, as rodas dos veículos devem ser devidamente 

lavadas, de modo a evitar o arrastamento de terras e lamas para o exterior da zona de obras. 

MM.BPA.25: Após conclusão das sucessivas fases de execução da obra devem ser desmanteladas e 

removidas todas as suas estruturas provisórias de apoio e as zonas de manobras de máquinas devem 

ser convenientemente recuperadas. 

MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a compactação dos solos e que não venha a ser ocupada 

definitivamente, deverá proceder-se à sua descompactação adequada, facilitando dessa forma a 

regeneração dos solos e da vegetação e promovendo a infiltração.  

MM.BPA.27: A observação dos procedimentos e regras definidos no Plano de Manutenção e 

Segurança será uma garantia de minimização dos impactes resultantes da fase de construção e 

também potencialmente ocorrentes durante a fase de exploração. 
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7.3 Clima  

Não se identificam medidas específicas para minimização das ligeiras alterações do clima local, 

sendo de evidenciar que são já contributos positivos e com efeito de medida de minimização as 

intervenções previstas nos projetos de integração paisagística do parque de estacionamento à 

superfície junto à Estação HSS e no Parque de Material entre outros de menor expressão. 

A utilização de cores neutras nos pavimentos e nas coberturas das edificações do Parque de Material 

e nas coberturas e pavimentos das estações contribuirá também para a moderação local da 

temperatura do ar.  

7.4 Geologia e Geomorfologia  

Os impactes na geologia são também mitigados por um conjunto de medidas que se definem como 

Boas Práticas Ambientais (BPA) para a fase de construção, nelas incluídas por serem comuns a 

diversos fatores ambientais e se constituírem como boas práticas ambientais em obra, 

nomeadamente as que dizem respeito às escavações e aterros e à estabilização com 

hidrossementeira de taludes de escavação abertos que não sejam alvo de projetos específicos de 

integração paisagística.  

MM.GEO.01: Conforme definido no Projeto, deverão ser adotadas inclinações apropriadas aos 

taludes de escavação e aterro, em função das características geotécnicas das formações afetadas, 

de modo a reduzir ou anular a probabilidade de ocorrência de fenómenos erosivos. A inclinação dos 

taludes dos aterros, conforme indicado no projeto, deverá ser limitada a 2V/3H como previsto na 

memória descritiva do Estudo Prévio, com vista a reduzir a instabilidade dos mesmos. Os taludes de 

escavação com inclinações 1V/1H deverão ser protegidos com betão projetado com fibras para 

evitar a alteração da face dos taludes.  

MM.GEO.02: Conforme o Projeto, 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.  

MM.GEO.03: Embora não se antecipem problemas relevantes em termos da estabilidade global dos 

taludes de escavação, deverá ter-se em atenção que estes taludes irão expor terrenos com elevada 

vulnerabilidade a processos de erosão localizada, decorrentes do escoamento das águas superficiais, 

os quais poderão levar ao ravinamento generalizado dos taludes. Assim, em fase de obra, o tempo 

de exposição dos taludes aos agentes meteóricos/erosivos deverá ser reduzido ao mínimo, 

preconizando-se que, imediatamente após as operações de escavação/regularização, se proceda à 

estabilização biológica dos taludes pelo processo de hidrossementeira, caso os mesmos não sejam 

alvo de intervenção paisagística mais específica. Será igualmente prioritário, proceder à execução 

da drenagem longitudinal, em simultâneo com a execução das escavações.  

MM.GEO.04: No caso em que os taludes de escavação intersetem 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, de modo a que as águas que afluem à frente de obra 

sejam devidamente drenadas para pontos de drenagem naturais ou encaminhadas para pontos 

criteriosamente escolhidos. 
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Esta medida tem aplicação preferencial nas zonas de trincheira e ampliação do Parque de 

Estacionamento da Estação do Hospital Santos Silva, minimizando os riscos de erosão e do 

transporte sólido, e de instabilidade dos taludes intervencionados. 

MM.GEO.05: 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.  

MM.GEO.06: Tendo em conta que a obra em análise é, do ponto de vista de balanço de terras, 

excedentária, com cerca de 10% a 13% dos materiais escavados (incluindo os materiais provenientes 

do túnel) reutilizados para os aterros, recomenda-se que se faça uma adequada gestão dos 

materiais provenientes das escavações. De facto, o volume de cerca de 100 000 m3 de escombro 

proveniente da escavação do túnel é material de qualidade que pode ser reutilizado como matéria-

prima por outras atividades como a produção de britas para betões ou para a construção dos acessos 

e restabelecimentos rodoviários, etc. em função do tipo de rocha. Também o volume de terras 

sobrantes, em valor superior a 100 000 m3, deverá ser conduzido a vazadouros autorizados na região 

envolvente da obra, tão rapidamente quanto possível. Deste modo evita-se a permanência dos 

materiais escavados na proximidade da obra, reduzindo também a possibilidade de arrastamento de 

solos devido a precipitação intensa.  

MM.GEO.07: A utilização de explosivos para o desmonte do maciço deverá ser reduzida ao mínimo 

indispensável, sobretudo na área do túnel mineiro que se situa na área urbana da encosta do Monte 

da Virgem. A profundidade superior a 13 m a que se encontra o túnel minimiza os efeitos de 

eventuais interferências das vibrações com as fundações dos edifícios ou infraestruturas localizadas 

sobre o túnel. 

No caso de utilização de explosivos, deverão utilizar-se microrretardadores e técnicas de pré-corte, 

de modo a reduzir a intensidade dos efeitos das explosões. Neste caso, deverão ser devidamente 

calendarizados, com indicação prévia da hora da sua utilização e precedidos de sinal sonoro de 

aviso, para prevenir os habitantes residentes na proximidade, sobretudo na encosta do Monte da 

Virgem, e os trabalhadores da obra. 

MM.GEO.08: 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 detetar atempadamente eventuais 

fenómenos de instabilidade, consequentes da evolução dos taludes.  

MM.GEO.09: 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 efetuada, quer em todas as estruturas existentes, definindo-se os 

níveis de risco associados.  

MM.GEO.10: As medidas preventivas que se poderão tomar para minimizar o risco de assentamentos 

devido à escavação do túnel serão, essencialmente, no ajustamento do método de escavação do 

túnel através da modificação dos avanços da frente, e/ou no recurso a técnicas de pré-suporte, 

e/ou no reforço do terreno através de injeções, e/ou de pregagem sistemática da frente de 

escavação. Nesta fase não se prevê outro tipo de atuação, como por exemplo, reforço estrutural dos 

edifícios e/ou das suas fundações, devido a eventuais assentamentos provocados pela escavação do 

túnel.  
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7.5 Solos e Capacidade de Uso do Solo 

Os impactes nos solos são essencialmente mitigados por um conjunto de medidas que se definem 

como Boas Práticas Ambientais (BPA) para a fase de construção, nelas incluídas por serem comuns a 

diversos fatores ambientais e se constituírem como boas práticas ambientais em obra.  

MM.SO.01: Nas áreas dos solos com aptidão agrícola e ocupação atual com culturas referidos nos 

impactes (Quinta do Cisne), os limites das áreas de serventia para a construção das fundações dos 

pilares e dos acessos aos mesmos deverão ser limitados com fita colorida para evitar afetações para 

o exterior dessas áreas. Os acessos aos locais de fundação dos pilares do viaduto deverão ser 

efetuados preferencialmente através dos caminhos existentes, ou nas estremas dos talhões 

cultivados, evitando-se assim o atravessamento dos talhões com culturas permanentes ou 

temporárias.  

7.6 Recursos Hídricos 

7.6.1 Recursos Hídricos Subterrâneos  

MM.RHsub.01: A drenagem das áreas de trabalho não deverá ser efetuada para a proximidade de 

captações por forma a evitar a sua eventual contaminação. 

MM.RHsub.02: Dado que algumas ações de construção (viaduto, túnel e trincheira até à Estação do 

Hospital Santos Silva) desenvolvem-se próximo de captações, deverá ser estabelecido um perímetro 

de proteção com vedação de fita colorida de modo a evitar a aproximação do local e colocação de 

uma placa identificadora da captação. 

MM.RHsub.03: No caso das afetações de captações de água subterrânea identificadas no capítulo 

dos impactes, deverá ser reposta a situação antes da intervenção, ou garantida a satisfação do 

abastecimento através da construção de furos/poços com características semelhantes, dado que as 

captações de água na área intersetada pelos traçados e restabelecimentos são fundamentais para a 

rega, sobretudo na área da Quinta do Cisne e em quintais das moradias onde se localizam as 

captações. Esta reposição deverá ser efetuada em articulação com os proprietários das captações 

afetadas e de modo a não comprometer o desenvolvimento das culturas e colheitas (Quinta do 

Cisne). 

MM.RHsub.04: As captações diretamente afetadas pelas ações de construção deverão ser 

devidamente seladas antes das ações de decapagem e terraplenagens.  

MM.RHsub.05: Na eventualidade de se verificarem diminuições significativas em caudais de 

captações particulares identificadas no capítulo dos impactes, deverá efetuar-se a sua substituição 

por captações com características semelhantes, caso seja possível, ou compensados os 

proprietários. 

MM.RHsub.06: Recomenda-se a continuação da monitorização dos níveis de água nos piezómetros 

instalados no setor do túnel e trincheira, quer durante a fase de construção, quer na fase de 

exploração, com vista a registar a sua evolução e avaliar a sua potencial interferência com a obra e 

a fase de exploração, permitindo assim aferir os sistemas de drenagem das águas de percolação que 

possam ser intersetadas pelo túnel e trincheiras. 
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MM.RHsub.07: Embora sem carácter obrigatório, as operações de escavação serão facilitadas 

durante a estação seca, uma vez que é neste período que se verifica a redução dos níveis aquíferos. 

Desta forma, serão também acauteladas algumas possíveis afetações diretas da qualidade das águas 

dos níveis aquíferos mais superficiais. 

7.6.2 Recursos Hídricos Superficiais  

MM.RHsup.01: Embora sem carácter obrigatório, as operações de escavação e terraplenagem serão 

facilitadas durante a estação seca para evitar a mobilização dos sedimentos soltos devido às ações 

de decapagem e terraplenagem. Esta medida é indicada também para a proteção do aquífero 

superficial.  

MM. RHsup.02: Também se recomenda que periodicamente se proceda à verificação do estado das 

valetas e órgãos de drenagem e das passagens hidráulicas, com vista ao seu desassoreamento. Estes 

aspetos revestem-se de particular importância sob pena de tornar ineficazes os sistemas de 

drenagem e conduzir a processos de erosão que podem colocar em risco as obras efetuadas. Além 

das verificações periódicas recomenda-se que se faça uma verificação sistemática antes do período 

chuvoso e após chuvadas intensas para limpeza dos referidos sistemas.  

MM.RHsup.03: O pilar nº 8 do Viaduto de Santo Ovídio não deverá afetar a linha de água entubada 

que atravessa a Quinta do Cisne nas alternativas 1 e 2 aos km 0+629 e km 0+624, respetivamente. Se 

tal acontecer, um novo entubamento deverá ser assegurado.  

MM.RHsup.04: Além dos dispositivos de recolha e armazenamento das águas da chuva das 

coberturas dos edifícios do Parque de Material, previstas no Estudo Prévio, recomenda-se que o 

Projeto de Execução contemple a retenção das águas pluviais de escorrência dos pavimentos 

exteriores do Parque de Material em bacias de retenção, com vista a retardar a chegada à rede de 

drenagem das águas de chuvadas intensas, minimizando assim a intensidade do caudal de ponta de 

cheia gerado naquela área.  

7.7 Ocupação dos Solos e Ordenamento do Território 

No que respeita ao fator Ocupação dos Solos e Ordenamento do Território, o projeto em análise tem 

como principais impactes negativos a conversão de áreas florestais e de áreas urbanas habitacionais 

em áreas artificializadas de equipamentos, por um lado; e, por outro, a afetação de áreas com 

restrições de uso. As medidas mitigadoras seguidamente apresentadas visam, essencialmente, 

reduzir e conter os impactes negativos decorrentes desta alteração de uso e solucionar os 

problemas de compatibilização identificados. As medidas são apresentadas de modo associado para 

os fatores Ocupação dos Solos e Ordenamento do Território (OSOT) pelo facto de produzirem efeitos 

sobre ambos.  

7.7.1 Fase prévia à construção 

MM.OSOT.01: Acerca da afetação das classes Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico e 

Estrutura Ecológica Fundamental definidas na Carta de Ordenamento do PDM e da compatibilização 

do projeto em análise com as mesmas deverá ser obtida autorização da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia. 
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MM.OSOT.02: Sobre a sobreposição de parte do projeto em estudo com as ocorrências OD43 

(Alameda do Monte da Virgem e Monumento da Imaculada Conceição) e OD47 (Observatório 

Astronómico da FCUP Prof. Manuel de Barros e área envolvente) deverá ser obtido parecer da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

MM.OSOT.03: Uma vez que o projeto em estudo se sobrepõe a Património Classificado, mais 

concretamente à ZEP do Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto/Professor Manuel de Barros e respetivas instalações, classificado como Monumento de 

Interesse Público, deverá ser obtido parecer a este respeito pelas autoridades competentes, a 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN). 

MM.OSOT.04: Ainda no que respeita à sobreposição do projeto com a ZEP do Observatório 

Astronómico, o desenvolvimento dos projetos de iluminação das estruturas a criar deverá ser feito 

usando apenas equipamentos de iluminação dirigida com o mínimo de efeito dispersivo e com foco 

para baixo, de forma a minimizar a poluição luminosa. Também os pavimentos previstos para a área 

próxima do observatório deverão ter fatores de reflexão baixos.  

De acordo com os estudos de especialidade em fase de Estudo Prévio, estes requisitos serão 

possíveis.  

MM.OSOT.05: Para que se possa proceder ao corte ou arranque de alguns exemplares de sobreiro, 

deverá ser obtida autorização da autoridade competente, o Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas. Esta autorização só poderá ser concedida se o projeto for reconhecido como 

empreendimento de imprescindível utilidade pública pelo Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas e pelo ministro da tutela do empreendimento, mediante 

apresentação de um projeto de arborização e respetivo plano de gestão, como forma 

compensatória. 

No âmbito do fator Fauna, Flora, Vegetação e Habitats é proposta uma medida compensatória 

específica, a MC.ECO.01. 

MM.OSOT.06: No que respeita à interferência do projeto em estudo com as rodovias existentes, a 

sua compatibilização foi acautelada através de soluções de restabelecimento à superfície, 

desniveladas com o canal dedicado do metro que segue em trincheira e, nessas situações em 

“túnel”; verifica-se ainda a sobreposição do PM com a faixa de salvaguarda da extensão prevista da 

rua General Humberto Delgado, um eixo concelhio estruturante. Acerca deste assunto deverá ser 

obtido parecer das entidades competentes nesta matéria, a Infraestruturas de Portugal e a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia. 

MM. OSOT.07: Acerca da compatibilidade do projeto em estudo com as duas linhas de alta tensão 

que este cruza deve ser obtido parecer da entidade competente, a EDP Distribuição, tendo em vista 

o projeto para o seu restabelecimento.  

MM.OSOT.08: O projeto em estudo cruza dois cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, o 

ribeiro da Madalena (entubado) e a cabeceira de uma ribeira afluente do rio Febres, classificados 

como Domínio Público Hídrico (DPH), pelo que, em caso de necessidade, em função da alternativa 

de traçado selecionada e da potencial localização de algum pilar mais próximo do DPH, deve ser 

obtido parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), I.P..  
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7.7.2 Fase de construção 

A minimização dos impactes na ocupação dos solos e do ordenamento do território durante a fase de 

construção é essencialmente conseguida através da implementação de um conjunto de medidas que 

se definem como Boas Práticas Ambientais (BPA) em obra, as quais são apresentadas no início deste 

capítulo pelo facto de terem efeitos positivos e transversais a nível de diversos fatores ambientais e 

socioeconómicos. 

MM.OSOT.09: Após conclusão das sucessivas fases de execução da obra, devem ser desmanteladas e 

removidas todas as suas estruturas provisórias de apoio e as zonas de manobras de máquinas devem 

ser convenientemente recuperadas, repondo-se, sempre que possível, o uso anterior. 

7.7.3 Fase de exploração 

MM.OSOT.10: Deverá ser garantida a manutenção adequada dos espaços exteriores 

intervencionados no âmbito dos vários Projetos de Arquitetura Paisagista, de modo a garantir a 

qualidade dos espaços criados e, no caso da área envolvente à Estação do Hospital Santos Silva, 

para minimizar a poluição luminosa. 

7.8 Fauna, Flora, Vegetação e Habitats  

7.8.1 Medidas de Minimização 

Embora a maioria dos impactes identificados possuam baixa significância considera-se de relevante 

interesse a definição de algumas medidas de minimização, numa ótica de aumento global da 

eficiência ambiental do Projeto. 

7.8.1.1 Fase de Construção 

MM.ECO.01: A afetação e corte do Habitat 9330 deverá ser reduzida ao estritamente essencial. 

MM.ECO.02: O caderno de encargos da empreitada deverá prever a realização de uma pequena 

ação de formação, com duração previsível de 2 horas, no Habitat 9330, cujos destinatários serão a 

equipa de fiscalização e os encarregados de obra que vierem a ser contratados para a fase de 

construção – para transmissão de informação relevante sobre o referido habitat e cuidados a ter em 

consideração. 

MM.ECO.03: Em fase de RECAPE dever-se-á preparar uma carta de localização do Habitat 9330 com 

vista ao seu posterior fornecimento à entidade responsável pela construção do Projeto (e respetivas 

entidades eventualmente subcontratadas, independentemente da sua natureza) de modo a que os 

funcionários da fase de construção tenham conhecimento da localização e da importância do 

mesmo. 

MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE, dever-se-á proceder à estimativa dos 

sobreiros sujeitos a corte, com referência aproximada do número de árvores por hectare. 

MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE, dever-se-á proceder à produção dos 

elementos de suporte à instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros, conforme 

legislação aplicável. 
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7.8.1.2 Fase de Exploração 

MM.ECO.06: No decurso das operações de manutenção dos espaços e canal de circulação afetos ao 

Projeto e à Metro do Porto, dever-se-á proceder à remoção de quaisquer exemplares de Cortaderia 

selloana, Acacia melanoxylon e Acacia dealbata que surjam espontaneamente. 

7.8.2 Medidas de Compensação 

Propõe-se uma medida de compensação associada à afetação dos sobreiros pelo Projeto: 

MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de sobreiros cortados pelo Projeto em áreas 

a determinar em fase de projeto de execução; previsivelmente, através da integração de alguns 

exemplares nos projetos de integração paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo 

Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

7.9 Ruído e Vibrações 

As medidas minimizadoras seguidamente apresentadas visam, essencialmente reduzir e conter os 

impactes negativos a nível do ruído e vibrações até uma situação de ausência de impactes ou de 

impactes residuais que possam ser classificados como aceitáveis. 

Antes da apresentação das medidas minimizadoras específicas do Ruído e das Vibrações, 

apresentam-se algumas das medidas de modo associado para os fatores Ruído e Vibrações (RUVB) 

pelo facto de serem iguais e produzirem efeitos sobre ambos.  

7.9.1 Fase de construção. Medidas associadas ao Ruído e às Vibrações 

Dado o estabelecido no n.º 1 do Artigo 15.º (Licença Especial de Ruído) do DL n.º 9/2007 (na 

redação do DL n.º 278/2007): 

O exercício de actividades ruidosas temporárias previsto no artigo anterior pode ser autorizado, em 

casos excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo 

respectivo município, que fixa as condições de exercício da actividade relativas aos aspectos 

referidos no número seguinte. 

Afigura-se que o Legislador pretende que seja a sensibilidade e interesse próprios, legítimos, dos 

Municípios a definir “as condições de exercício da atividade”, pelo que deverão as Medidas de 

Redução de Ruído a definir no presente Estudo não condicionar os desenvolvimentos que deverão 

caber à gestão do Município. 

Desta forma, as medidas aqui apresentadas são genéricas e apenas indicativas – até porque não é 

possível nesta fase estimativas mais rigorosas – e deverão ser revistas e pormenorizadas no pedido 

de Licença Especial de Ruído – se e quando necessário – e aferidas pela sensibilidade própria do 

Município. 

Indicam-se, assim, as seguintes medidas genéricas associadas ao ruído e às vibrações: 

MM.RUVB.01: Deverá assegurar-se que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos 

que originem os menores ruído e vibração possível. 
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MM.RUVB.02: Deverá garantir-se 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. 

MM.RUVB.03: Deverá proceder-se 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 o 

cumprimento das normas relativas à emissão de ruído e de vibração. 

MM.RUVB.04: Deverá garantir-se que pelo menos as operações mais ruidosas e mais vibráteis se 

restringem aos períodos (horas e dias da semana) de menor perturbação para os Recetores Sensíveis 

em causa (habitação: tipicamente período diurno de dias úteis; escolas: tipicamente período do 

entardecer e noturno de dias úteis, fins-de-semana e feriados), e cumprem a legislação e regras de 

boa prática em vigor. 

MM.RUVB.05: Deverá garantir-se uma circulação de veículos pesados devidamente cuidada, com 

velocidade e procedimentos adequados ao tipo de via e proximidade de recetores sensíveis. Deverão 

ser selecionados acessos com menor potencial de afetação acústica. 

MM.RUVB.06: Caso ocorram atividades junto a habitações, escolas ou hospitais, ou similares, nos 

períodos “proibidos” definidos no Artigo 14.º do DL 9/2007, será necessário solicitar Licença 

Especial de Ruído à Câmara Municipal, a ser instruído também com informação sobre a vibração. 

MM.RUVB.07: Deverá ser criada uma linha telefónica própria para reclamações devido ao ruído e à 

vibração e deverá informar-se a população da existência dessa linha. 

MM.RUVB.08: Pelo menos a população mais próxima das atividades deverá ser informada dos dias e 

horas previstos para a ocorrência das atividades mais ruidosas e mais vibráteis. 

MM.RUVB.09: Relativamente às Medidas de Redução de Ruído e às Medidas de Redução de Vibração 

a definir, ambas, nos eventuais pedidos de Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se por isso 

que a Licença Especial de Ruído seja instruída também com informação sobre a vibração, indicando-

se desde já o seguinte:  

Conforme patente no ponto 2 do Artigo 13.º do DL 9/2007, a seleção das Medidas de Redução, se 

necessárias, deve seguir a seguinte ordem preferencial decrescente: 

1. Medidas de redução na fonte; 

2. Medidas de redução no meio de propagação; 

3. Medidas de redução no recetor sensível.  

MM.RUVB.10: Deverão ser efetuadas e apresentadas, no pedido de LER ou em outro documento, 

respetivamente, estimativas específicas do ruído e da vibração previstas nos Recetores Sensíveis 

envolventes à atividade construtiva que fazem com que seja necessária a LER, ou seja: 

1. Habitações a menos de 100 metros, quando a atividade ocorre em fins-de-semana, em 

feriados e/ou entre as 20h e as 8h de dias úteis. 

2. Escolas a menos de 100 metros quando a atividade ocorrer no período de funcionamento 

da Escola. 

3. Hospitais a menos de 200 metros. 
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MM.RUVB.11: As estimativas de ruído e de vibração deverão ser efetuadas através de métodos 

adequados e explícitos, e ter na base os equipamentos, metodologias e cronograma concretos da 

obra. 

MM.RUVB.12: No caso dos requisitos não vinculativos de boa prática, em alternativa à definição de 

Medidas de Redução de Ruído e/ou Vibração concretas, poderá ser definida monitorização de 

ruído/vibração direcionada a esses casos com auscultação da sensibilidade da população. 

MM.RUVB.13: Deverá ser definida monitorização de ruído e de vibração de aferição das previsões e 

de comprovação do cumprimento efetivo dos limites considerados, assim como de verificação da 

eficácia das Medidas de Redução de Ruído/Vibração implementadas. 

7.9.2 Ruído - fase de construção 

Indicam-se, seguidamente, as medidas de minimização do ruído (RU) complementares às medidas 

comuns RUVB anteriores, para a fase de construção:  

MM.RU.01: Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não pode 

exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do 

DL 9/2007. 

MM.RU.02: Deverá ser equacionada a definição de Medidas de Redução de Ruído concretas sempre 

que se preveja (de notar que se considera o horário típico das escolas apenas no período diurno; 

caso a escola opere em outros períodos deverão estender-se a esses períodos os requisitos 

explicitados apenas para o período diurno): 

o Requisitos vinculativos (n.º 5 do artigo 15.º do DL 9/2007) para laboração durante mais de 

1 mês junto aos Recetores Sensíveis: 

 Período do entardecer, em cada dia de obra: LAeq (exterior) > 60 dB(A). 

 Período noturno, em cada dia de obra: LAeq (exterior) > 55 dB(A). 

o Requisitos não vinculativos de boa prática: 

 Período diurno (Escolas, Hospitais e afins), em cada dia de obra:  

LAeq (exterior) > 65 dB(A). 

 Período diurno (Escolas, Hospitais e afins), em cada dia de obra:  

LAeq (interior; devido a Tuneladora ou afins no subsolo) > 32 dB(A). 

 Período do entardecer e noturno (Habitações, Hospitais e afins), em cada dia de 

obra: LAeq (interior; devido a Tuneladora ou afins no subsolo) > 27 dB(A). 

7.9.3 Ruído - fase de exploração 

Indicam-se, seguidamente, as medidas complementares às medidas RUVB, para o fator ruído na fase 

de exploração:  

MM.RU.03: Face ao explicitado no capítulo 6.9.3.3 Ruído – Fase de exploração analisa-se em 

seguida cada um dos incumprimentos previstos, para definição das respetivas medidas, explanadas 

para cada situação: 
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 R02 (Alternativa 2): 

o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca de 7 dB (59-7=52; 5252=55), para 

que o Ruído Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR).  

 Possibilidades de redução: 

 Velocidade de circulação: 

o A redução da velocidade de circulação de 80 km/h para  

50 km/h significa uma redução de cerca de 5 dB nos níveis 

sonoros. Uma redução de 80 km/h para 30 km/h significa 

uma redução de cerca de 10 dB nos níveis sonoros. 

 Barreira Acústica: 

o Uma barreira com 1 metro de altura no viaduto, dada a 

posição favorável, poderá fazer reduzir cerca de 10 dB nos 

níveis sonoros diretos da circulação das composições, 

contudo o ruído estrutural do viaduto manter-se-á – se não 

for reduzida a velocidade de circulação – pelo que não vai 

deixar atingir valores de atenuação globais tão 

significativos. Para uma barreira de 1 metro de altura 

aponta-se apenas para 3 dB de atenuação global, sem 

redução da velocidade de circulação.  

 R03d, R03f e R03g (Alternativa 2): 

o É necessário reduzir o Ruído Particular, no máximo, em cerca de 7 dB (61-7=54; 

5448=55), para que o Ruído Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR). 

 Possibilidades de redução: 

 Velocidade de circulação:  

o O mesmo referido para R02. 

 Barreira Acústica: 

o A posição relativa dos Recetores e da Linha não é favorável 

à implementação de Barreira Acústica. 

 Aumento da Absorção sonora do Emboquilhamento: 

o De acordo com a modelação, apenas eficaz, em cerca de  

3 dB, para R03d.  

 R03i (Alternativa 3): 

o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca de 3 dB (57-3=54; 5448=55), para 

que o Ruído Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR). 

 Possibilidades de redução: 

 Velocidade de circulação: 
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o O mesmo referido para R02. 

 Barreira Acústica: 

o O mesmo referido para R03d, R03f, e R03g. 

 Aumento da Absorção sonora do Emboquilhamento: 

o De acordo com o modelo, existe uma grande contribuição 

desta fonte, para o ruído apercebido em R03i, o que deverá 

ser aferido e pormenorizado na fase de RECAPE. 

o R05a e R05b (Alternativas 1, 2 e 3): 

o É necessário confirmar que os edifícios do Centro Hospitalar mais próximos da Linha 

correspondem efetivamente a edifícios com sensibilidade ao ruído que necessitam 

verificar os limites de Zona Sensível (RGR) atribuídos genericamente ao Centro 

Hospitalar de VN de Gaia/Espinho. Se assim for, é necessário reduzir o Ruído 

Particular da Linha e o Ruído Residual, associado ao tráfego rodoviário. 

Considerando valores finais iguais para o Ruído Particular e Residual (4343=45) é 

necessário reduzir, no máximo, o Ruído Particular em 10 dB (53-43). 

 Possibilidades de redução: 

 Velocidade de circulação: 

o O mesmo referido para R02. 

 Barreira Acústica e/ou aumento da absorção sonora dos muros ala: 

o O desenvolvimento em trincheira da Linha nesta zona faz 

com que possa ser favorável a implementação de Barreira 

Acústica no topo do muro ala do lado do Centro Hospitalar, 

e/ou que seja aumentada a absorção sonora da superfície 

dos muros, para redução das reflexões sonoras. 

 Aumento da Absorção sonora do Emboquilhamento: 

o De acordo com o modelo desenvolvido, e dada a distância 

dos edifícios ao emboquilhamento, é pouco eficaz esta 

medida. 

7.9.4 Vibração - fase de construção 

Face ao explicitado no capítulo 6.9.3.2 Vibrações – Fase de construção, e em linha com o 

estabelecido para a fase de construção da componente ruído, as medidas minimizadoras comuns, 

genéricas e apenas indicativas, foram apresentadas de modo associado para ruído e vibrações 

(RUVB). Porque, também como referenciado para o ruído, não é possível nesta fase estimativas mais 

rigorosas, pelo que as medidas deverão, se e quando necessário, ser revistas e pormenorizadas 

durante o desenvolvimento da fase de construção.  

Indicam-se, seguidamente, as medidas de minimização da vibração (VB) complementares às medidas 

comuns RUVB anteriores, para a fase de construção:  
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MM.VB.01: Deverá ser equacionada a definição de Medidas de Redução de Vibração concretas 

sempre que se preveja a ultrapassagem dos limites considerados, de forma justificada, adequados. 

Indicam-se os limites da NP2074:2015, da BS5228-2:2009 e dos Critérios LNEC: 

o Danos nos edifícios (Limites mais exigentes: NP2074:2005: 1.5 mm/s; BS5228-2:2009: 7.5 

mm/s). 

o Sensação humana da vibração (Tolerável desde que previamente informada: BS5228-2: 1 

mm/s; Humanamente não sensível: BS5228-2:2009: 0.14 mm/s; Critérios LNEC: 0.11 

mm/s). 

o Ruído Estrutural devido à vibração e afetação de equipamentos/atividades muito sensíveis 

à vibração (Critérios LNEC Ruído Estrutural: 0.03 mm/s; Equipamentos muito sensíveis: 

BS5228-2:2009: 0.05 mm/s a 0.003 mm/s). 

MM.VB.02: Deverá ser definida vistoria dos edifícios antes do início das atividades, para o controlo 

dos efeitos efetivamente associados à obra em apreço. 

MM.VB.03: Face às distâncias definidas previamente considera-se adequado indicar, desde já, as 

seguintes necessidades: 

o Edifícios até 30 metros de distância à superfície e até 10 metros de distância 

relativamente às obras no subsolo: 

 Efetivar uma vistoria prévia a todos os edifícios abrangidos, antes da obra, em linha 

com o estabelecido no ponto 7 da NP 2074: 2015. 

 Efetivar monitorização de vmax(pico) com elevada incidência (em todos os edifícios 

distintos abrangidos) durante a obra e com periodicidade elevada, abrangendo 

obrigatoriamente as operações mais vibráteis. 

 Controlar adequadamente as atividades mais vibráteis previstas de ocorrer e efetuar 

previsões mais rigorosas das vibrações associadas em todos os edifícios abrangidos, 

antes da ocorrência da atividade, demonstrando a previsão de cumprimento dos 

limites de ausência de danos cosméticos nos edifícios. 

 Informar e Explicar a toda população abrangida, sobre a ocorrência das atividades 

mais vibráteis. Equacionar retirar a população que eventualmente resida ou 

permaneça a estas distâncias das atividades, pelo menos durante as atividades mais 

vibráteis. 

o Edifícios até 100 metros de distância à superfície e até 50 metros de distância 

relativamente às obras no subsolo: 

 Efetivar uma vistoria prévia a alguns dos edifícios abrangidos, antes da obra, em 

linha com o estabelecido no ponto 7 da NP 2074: 2015. 

 Efetivar monitorização de vmax(pico) com média incidência (em alguns dos edifícios 

distintos abrangidos) durante a obra e com periodicidade média, abrangendo 

obrigatoriamente as operações mais vibráteis. 
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 Controlar adequadamente as atividades mais vibráteis previstas de ocorrer, e efetuar 

previsões mais rigorosas das vibrações associadas em alguns dos edifícios abrangidos, 

antes da ocorrência da atividade, demonstrando a previsão de cumprimento dos 

limites de ausência de danos cosméticos nos edifícios. 

 Informar e Explicar à maioria da população abrangida, sobre a ocorrência das 

atividades mais vibráteis. Equacionar retirar a população que eventualmente resida 

ou permaneça nesta zona, pelo menos durante as atividades mais vibráteis. 

o Edifícios até 200 metros de distância à superfície e até 100 metros de distância 

relativamente às obras no subsolo: 

 Equacionar efetivar uma vistoria prévia a alguns dos edifícios abrangidos (os 

considerados mais frágeis ou sensíveis), antes da obra, em linha com o estabelecido 

no ponto 7 da NP 2074: 2015. 

 Efetivar monitorização de vmax(pico) com baixa incidência (em alguns dos edifícios 

distintos abrangidos; os mais frágeis ou sensíveis) durante a obra e com periodicidade 

baixa, abrangendo obrigatoriamente as operações mais vibráteis. 

 Controlar a existência de edifícios com equipamentos/atividades extremamente 

sensíveis à vibração e definir, em articulação com essas entidades, os requisitos de 

vibração a verificar para esses casos. 

7.9.5 Vibração - fase de exploração 

Ainda que se preveja a possibilidade de ultrapassagem do limite dos Critérios LNEC de vibração, 

uma vez que os mesmos não são vinculativos e dadas as incertezas das previsões, afigura-se 

adequado não recomendar, nesta fase, qualquer medida específica, mas apenas propor uma análise 

mais direcionada na fase de RECAPE, nomeadamente: 

MM.VB.04: Tentar perceber qual a incidência de queixas devido a vibração em outros traçados do 

Metro do Porto, em especial os mais comparáveis com o projeto em apreço, e relativamente a 

queixas devido ao ruído, de forma a perceber a efetiva necessidade de medidas de redução de 

vibração. 

MM.VB.05: Tentar perceber a efetiva geração e propagação da vibração em traçados comparáveis, 

de forma a poder efetuar previsões mais rigorosas para o projeto em apreço, em particular para a 

zona em Túnel. 

MM.VB.06: Definir Estudos específicos, aquando da monitorização de vibração da fase de 

construção, que permitam obter funções de transferência da vibração para os locais, a serem 

utilizadas para previsões mais rigorosas da vibração na fase de exploração, em particular para a 

zona em Túnel. 

7.10 Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa  

As medidas que se constituem como BPA para a fase de construção integram já as medidas 

recomendadas para esta fase a nível deste fator ambiental. 
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De seguida são apresentadas as medidas específicas para a qualidade do ar e emissão de GEE, e 

que, na prática se encontram já refletidas no Projeto ou são propostas como medida de 

minimização pela Flora e Vegetação, com base na legislação de proteção ao sobreiro e que se 

consideram ajustadas e suficientes, uma vez que, com a entrada em funcionamento da nova ligação 

de metro não se prevê impactes negativos ao nível da qualidade do ar. 

MM.QA.01: Os projetos de arquitetura paisagista das estações e noutras áreas intervencionadas, 

como o Parque de Material, prevêem a plantação de algumas árvores após o final das obras, o que 

contribui para minimizar a redução dos sumidouros de GEE, devido à desmatação e artificialização 

de áreas atualmente verdes.  

MM.QA.02: Contribui ainda para minimizar a redução dos sumidouros de GEE, a medida de 

minimização/compensação para os sobreiros que terão de ser cortados para instalação do projeto, 

tendo em conta o rácio de 1,5 novos sobreiros por cada sobreiro cortado.  

7.11 Paisagem  

No que respeita ao fator Paisagem, o projeto em análise tem como principais impactes a 

desorganização geral da paisagem decorrente da fase de construção e, posteriormente, a presença 

de novas estruturas a criar. As medidas mitigadoras seguidamente apresentadas visam reduzir e 

conter os impactes negativos que se prevê ocorrerem durante a fase de construção e minimizar e 

conter, tanto quanto possível, os impactes previstos durante a fase de exploração. 

7.11.1 Fase prévia à construção 

MM.PA.01: Deverão ser desenvolvidos Projetos de Recuperação Paisagística para todas as áreas 

temporariamente afetadas pelo projeto em estudo, nomeadamente para as várias áreas de 

estaleiro, que contemplem a reposição da permeabilidade do solo, procedendo-se à criação de 

condições para a regeneração natural da vegetação ou à sua conversão em áreas de lazer. 

MM.PA.02: O Projeto de Execução dos Projetos de especialidade de Arquitetura Paisagista e os 

Projetos de Recuperação Paisagística deverão ser desenvolvidos atendendo aos seguintes aspetos: 

02.01. As espécies a usar na estabilização de taludes e integração paisagística deverão ser, 

tanto quanto possível, espécies de árvores, arbustos e herbáceas autóctones, para um maior 

sucesso das sementeiras e plantações a executar. 

02.02. Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido 

observado comportamento invasor em Portugal Continental. 

02.03. Os volumes edificados a construir devem ser integrados na envolvente, de modo a 

promover a sua integração no território, concorrendo deste modo para a minimização do 

impacte visual das infraestruturas a criar. 

02.04. Deverão ser recuperadas todas as áreas afetadas temporariamente pela obra e não 

incluídas na futura área do projeto. A recuperação das áreas temporariamente afetadas 

deverá incluir operações de descompactação do solo, a modelação do terreno de forma tão 

naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras provenientes da prévia 

decapagem. 
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02.05. O desenho dos espaços exteriores deverá garantir a continuidade da leitura da 

paisagem, não constituindo uma rutura com a paisagem envolvente, antes promovendo a 

ligação da nova estrutura com as tipologias de paisagem existentes. 

02.06. Deverá ser feito e implementado um Plano de Manutenção dos espaços exteriores com 

uma calendarização detalhada para o conjunto de operações que o mesmo deve observar. 

MM.PA.03: Caso seja necessário recorrer a hidrossementeiras, a escolha das espécies a utilizar 

deverá atender ao exposto no ponto anterior. Nos taludes com declive igual ou superior a 1/1.5 

(H/V), ou sempre que a estabilização do terreno o exija, deverão ser utilizadas mantas orgânicas 

para garantir a estabilização imediata dos taludes. 

7.11.2 Fase de construção 

MM.PA.04: A vegetação arbórea e arbustiva alta que eventualmente se encontre nas imediações da 

área de estaleiros e outras áreas de apoio à obra deverá, se possível, ser preservada como forma de 

restringir os impactes visuais durante a fase de construção, funcionando como cortina arbórea, 

ainda que a sua remoção seja necessária no final da empreitada. Para tal, estes exemplares devem 

ser devidamente assinalados e balizados. 

MM.PA.05: Na decapagem do solo vegetal existente deverá proceder-se de imediato à separação 

das terras provenientes de áreas com presença de espécies invasoras, que deverão ser conduzidas 

para aterro controlado, das terras sem propágulos de espécies invasoras, que servirão 

posteriormente para o recobrimento de taludes e áreas afetadas temporariamente. 

MM.PA.06: As terras provenientes da decapagem deverão ser armazenadas em local apropriado, 

protegidas da erosão e da chuva de sementes de espécies exóticas existentes na envolvente. Os 

locais escolhidos para o armazenamento temporário de terras, nomeadamente para a criação de 

pargas, devem evitar as zonas de maior acessibilidade visual a partir do exterior da obra. 

MM.PA.07: Implementação dos Projetos de especialidade de Arquitetura Paisagista e dos Projetos 

de Recuperação Paisagística. 

7.11.3 Fase de exploração 

MM.PA.08: Deverá ser garantida a manutenção adequada dos espaços exteriores intervencionados 

no âmbito dos Projetos de especialidade de Arquitetura Paisagista e dos Projetos de Recuperação 

Paisagística, de modo a garantir a qualidade estética dos espaços e a sua correta inserção na 

paisagem envolvente. 

7.12 Património Arquitetónico e Arqueológico 

Na avaliação de impactes foram abordadas as consequências da execução e exploração do projeto 

sobre as ocorrências de interesse cultural, situadas na AI e localizadas na ZE. A partir daquela 

avaliação propõe-se a adoção das medidas de minimização gerais e específicas a seguir indicadas 

para cada fase de desenvolvimento do projeto.  
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7.12.1 Fase de construção  

MM.PT.01: Acompanhamento integral e contínuo, por um arqueólogo, dos trabalhos que envolvam o 

remeximento e escavação a nível do solo e subsolo (desmatação, decapagem e escavação). 

MM.PT.02: Sinalização das ocorrências patrimoniais localizadas próximas das vias de transporte a 

utilizar durante a fase de construção. 

MM.PT.03:  

Monitorização da vibração com base na Norma Portuguesa NP-2074 (2015), cujos resultados não 

deverão apresentar um valor superior a 10 mm/s, aplicável nesta fase à ocorrência 8 (moradia). 

Esta monitorização é do âmbito das componentes de Ruído e Vibrações do EIA e das medidas 

resultantes da Análise de Risco dos Edifícios realizada pelo Projetista, devendo os resultados para a 

Oc. 8 (moradia) estarem disponíveis para o Património.  

MM.PT.04: Respeitar as condicionantes inscritas na Planta de Condicionantes relativa ao património 

cultural. 

MM.PT.05: Realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico e salvaguarda de informação 

acerca de ocorrência arqueológica passível de afetação direta pela obra. Aplicável nesta fase à 

ocorrência 14 (habitat?). 

7.12.2 Fase de exploração 

A aplicação de medidas específicas nesta fase ficará dependente dos resultados arqueológicos 

eventualmente obtidos na fase de construção.  

A título informativo, na Tabela VI.4.1 do Anexo VI – Património Arquitetónico e Arqueológico, ponto 

VI.4 Conceitos de Medidas de Minimização do Património, são apresentados os conceitos de 

medidas-tipo relevantes para este fator. 

7.13 Socioeconomia 

7.13.1 Medidas de minimização 

A minimização dos impactes da fase de construção nos aspetos identificados e avaliados no âmbito 

do fator socioeconomia é essencialmente conseguida através da implementação de um conjunto de 

medidas que se definem como Boas Práticas Ambientais (BPA) em obra, as quais são apresentadas 

no início deste capítulo pelo facto de terem efeitos positivos e transversais a nível de diversos 

fatores (a nível biofísico e socioeconómico).  

Assim, seguidamente apenas são indicadas as medidas minimizadoras e compensatórias 

complementares das Boas Práticas Ambientais em obra: 

MM.SE.01: Confinar o Estaleiro de montagem e soldadura do tabuleiro ao espaço sobrante 

existente, de forma a manter a prevista afetação de apenas 1 via e assegurar o nível de serviço na 

via sobrante, em cada um dos sentidos.  

MM.SE.02: Elaboração de um plano de circulação para a fase construtiva do viaduto sobre a A1 e 

respetivos ramos de acesso, com sinalização de limitação de velocidade adequada às características 

da afetação. 
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MM.SE.03: Recomenda-se a utilização dos caminhos existentes na Quinta do Cisne para 

movimentação de materiais e equipamentos e nas frentes de obra que não disponham de acessos 

definir um acesso temporário, de forma a limitar a afetação agrícola. Assegurar a limpeza regular 

dos caminhos internos e a sua reparação, no caso de degradação. 

MM.SE.04: Restabelecer o caminho junto ao edifício principal da Quinta do Cisne afetado pelo pilar 

P9 (ALT.1), no caso de não ser possível a relocalização de forma a não afetar o acesso. 

MM.SE.05: Elaboração de um plano de circulação para a fase construtiva do viaduto sobre a R. 

Fonte dos Arrependidos e restabelecimentos das ruas do Rosário e de Santa Rita, colocando 

sinalização adequada de cortes e desvios (ALT. 1). 

MM.SE.06: Restabelecimento de muro, portão principal, áreas ajardinadas e caminhos internos na 

Quinta do Cisne, pelo restabelecimento da R. Fonte dos Arrependidos (ALT.1), com reperfilamento 

feito para o lado da quinta. 

MM.SE.07: Recomenda-se a elaboração de um plano de monitorização das habitações sobre o canal 

atravessado pelo túnel na área urbana ao Bairro do Rosário, em fase prévia ao início dos trabalhos, 

durante e após, considerando as edificações identificadas no relatório Avaliação de Riscos em 

Edifícios. 

MM.SE.08: Implementar medidas de segurança adequadas às diferentes ações e frentes de obra, em 

particular na abertura dos poços de ataque para construção do túnel e poço de ventilação e 

emergência, prevenindo situações de acidente por queda. Esta medida deverá merecer especial 

atenção na construção da Estação Manuel Leão, dada a proximidade à Escola EB 2/3 Soares dos Reis 

e Associação Portuguesa para o Autismo: Delegação Norte. Por outro lado, o espaço a afetar à obra 

e estaleiro, entre os dois lados da R. Dom Manuel II, é utilizado como “atalho” nas deslocações 

pedonais entre os dois lados da rua. 

MM.SE.09: O restabelecimento da R. Dom Manuel II afeta parcialmente o anexo (madeira) e 

respetivo logradouro da Associação Portuguesa para o Autismo: Delegação Norte, pelo que a sua 

afetação deverá ser objeto de restabelecimento. 

MM.SE.10: Recomenda-se a elaboração de um plano de monitorização das habitações sobre o canal 

atravessado pelo túnel na área urbana entre as ruas Conceição Fernandes e São Bartolomeu (bairro 

urbano da Quinta do Sardoal), em fase prévia ao início dos trabalhos, durante e após, considerando 

as edificações identificadas no relatório Avaliação de Riscos em Edifícios. 

MM.SE.11: Recomenda-se que seja assegurada a mobilidade rodoviária na Rua Q.ta do Sardoal e no 

acesso às veredas 2 e 3 da R. Q.ta do Sardoal, junto ao Poço de Ventilação e Emergência e Estaleiro 

a instalar no gaveto de terreno arborizado. 

MM.SE.12: A intervenção ao longo da R. Conceição Fernandes vai afetar significativamente a 

capacidade de estacionamento público e privado existente na proximidade do Centro Hospitalar de 

VN de Gaia / Espinho. Tendo em conta o peso da população idosa na área de influência do centro 

hospitalar, uma parte dos utentes já comporta mobilidade reduzida.  

A eliminação da disponibilidade de estacionamento (formal, público e privado) no exterior do centro 

hospitalar vai ter reflexos negativos significativos nos utentes do centro hospitalar e nos residentes 

na envolvente próxima, devido à deslocação de parte da procura de estacionamento para essas 
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áreas residenciais. Por outro lado, a capacidade de estacionamento no centro hospitalar poderá não 

ser suficiente para atender à procura acrescida, para além do fator custo. 

Assim, recomenda-se que seja estudada a possibilidade de arranjar um local alternativo de 

estacionamento nas imediações e/ou seja equacionada a possibilidade de estabelecer um 

protocolo/entendimento com o Centro Hospitalar de VN de Gaia / Espinho para rever as tarifas nos 

seus parques de estacionamento até o novo estacionamento entrar em funcionamento. 

MM.SE.13: Elaboração de um plano de circulação para o restabelecimento da Alameda do Monte da 

Virgem e ruas Salgueiro Maia, Heróis do Ultramar e Padre Joaquim Faria, de molde a garantir a 

mobilidade rodoviária naqueles acessos principais a Vila D’Este a partir da R. Conceição Fernandes. 

MM.SE.14: Recomenda-se que seja estudada a possibilidade de restabelecer a capacidade de 

estacionamento que será eliminada na R. Salgueiro Maia (junto às escadinhas), nas imediações 

daquele local. 

MM.SE.15: À semelhança da recomendação para o estabelecimento de um plano de monitorização 

dos edifícios potencialmente afetados pelas ações de escavação, recomenda-se, igualmente, que 

seja feita a monitorização dos reservatórios de água que confrontam com o futuro Parque de 

Material. 

MM.SE.16: Deverá ser estudada a possibilidade de saída e circulação dos veículos de transporte das 

terras de escavação dos poços de ataque nas áreas da Estação Manuel Leão e do Poço de Ventilação 

e Emergência através de vias de menor intensidade de tráfego. Deverá igualmente, sempre que 

possível, evitar-se a circulação em áreas habitacionais.  

MM.SE.17: A Rua Conceição Fernandes, que se desenvolve ao longo do centro hospitalar, nunca 

poderá ser cortada ao trânsito dado que constitui um eixo preferencial de acesso de ambulâncias ao 

hospital.  

MM.SE.18: 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 atividade 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 da Estação Manuel Leão, Estação Hospital Santos Silva e 

Estação Vila D’Este.  

MM.SE.19: 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.  

MM.SE.20: 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 efetuados às autoridades 

locais, autárquicas e policiais, aos serviços de bombeiros e de proteção civil e à população em 

geral, residente e/ou frequentadora da área.  

7.13.2 Medidas de compensação específicas 

MC.SE.01: Compensação por afetação do edifício sede / ginásio do clube de ténis Corgas Club (AlT. 

1, pilar P4), no caso de não ser possível desviar o encabeçamento do pilar. 
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MC.SE.02: Compensação pela desvalorização patrimonial e eventual utilização turística da Quinta 

do Cisne. O cálculo do valor compensatório deverá ter em conta a maior proximidade ou 

afastamento do viaduto ao edifício principal da quinta. 

MC.SE.03: Recomenda-se uma compensação pela afetação de rendimento agrícola (ainda que 

agricultura para autoconsumo) decorrente do encabeçamento dos pilares do viaduto. O cálculo do 

valor compensatório deverá ter em conta o número de pilares a implantar na parte agrícola da 

quinta e respetiva área afetada. 

MC.SE.04: Compensação no caso de ser necessário afetar parcial ou totalmente as moradias 

assinaladas por G, B, H e A (ALT.1); F (ALT. 2); D, C (ALT.3) na Figura 3.3 na travessia em túnel na 

área urbana ao Bairro do Rosário, com reparação dos danos causados e/ou reconstrução (ou 

equivalente) da moradia. Esta medida tem eficácia esperada reduzida a média, consoante seja 

afetação total ou parcial. 

MC.SE.05: Compensação no caso de danos provocados em edifícios (e.g. fissuras, fundações, 

pintura, etc.), decorrentes de abatimentos ou outros, durante a escavação do túnel mineiro e das 

trincheiras, aplicável às 3 soluções e em todo o percurso. 

7.14 Saúde Humana 

7.14.1 Fase de construção 

Tal como apresentado para o fator ambiental Ruído e Vibrações, considera-se provável a ocorrência 

de impactes negativos pouco significativos na Fase de Construção. Nesta fase, e para a componente 

da Saúde Humana decorrente da exposição ao ruído do Projeto, recomenda-se a implementação das 

várias medidas de minimização definidas para o Ruído e Vibrações, as quais permitirão minimizar os 

impactes decorrentes na Saúde Humana. Estas correspondem às medidas relativas ao Ruído e 

Vibrações - MM.RUVB.01 a MM.RUVB.13 -, medidas específicas para o Ruído - MM.RU.01, MM.RU.02 e 

MM.RU.03 -, e medidas específicas para as vibrações - MM.VB.01 a MM.VB.06. 

7.14.2 Fase de exploração 

Preconizam-se para a componente da Saúde Humana decorrente da exposição ao Ruído do Projeto, 

a implementação de todas as medidas de minimização apresentadas para a Fase de Exploração para 

o fator ambiental Ruído e Vibrações. 

Efetivamente, as medidas definidas para aquele fator ambiental permitirão reduzir a população 

exposta ao ruído e ainda reduzir os níveis sonoros de exposição, repercutindo-se positivamente na 

Saúde Humana no que respeita aos efeitos da exposição ao ruído. 

Adicionalmente deverão ainda ser implementadas as seguintes medidas: 

MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização proposto para a Saúde Humana. 

MM.SH.02: Implementação de um Programa de Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e 

enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para identificação mais concreta das causas específicas 

das consultas de especialidade nas unidades de saúde que servem os habitantes da área de estudo, 

no que se refere à Saúde Humana relacionada com o Ruído. 
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7.15 Síntese dos Impactes e das Medidas Minimizadoras e Compensatórias Propostas e 

respetiva Eficácia  

Apresentam-se, no Anexo VII.2 - Tabelas Síntese de Impactes (no Anexo VII – Avaliação de Impactes), 

a síntese dos impactes por ações e para cada fator avaliado, para as fases de construção e/ou de 

exploração (conforme aplicável), assim como as Medidas de Minimização e/ou Compensação 

propostas e respetiva eficácia esperada. É de evidenciar que cada especialidade selecionou as ações 

com relevância para o respetivo fator ambiental.  

Para a Sócio-economia esta síntese é apresentada em Fichas, numeradas sequencialmente, com a 

apresentação de figuras e fotos de situações específicas.  
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8 AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS SEM E COM MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

8.1 Avaliação Ambiental do Projeto e suas Alternativas a nível de cada Fator 

A avaliação ambiental do Projeto decorreu da avaliação comparativa de alternativas de traçado no 

primeiro terço do mesmo (através de opções diferentes de viaduto e emboquilhamento do túnel) e 

do traçado comum para o trecho em trincheira e à superfície. 

Nesta avaliação ambiental são apresentadas, separadamente, as valorações dos impactes positivos 

e negativos atribuídas por especialidade e por alternativa. Com a identificação do peso relativo 

de cada sub-fator de especialidade avaliado, de modo a permitir o cálculo de um valor global de 

impacte para os impactes negativos por um lado e para os impactes positivos por outro.  

Para além disso, são apresentados os impactes antes e após as medidas propostas (impactes 

potenciais e residuais, respetivamente) de forma a ser possível compreender a eficácia das medidas 

aplicadas. A escala de valoração global adotada tem por base a escala de avaliação definida.  

Apresenta-se, assim, seguidamente a avaliação dos impactes por fator avaliado. 

8.1.1 Clima  

Na Tabela 8.1 apresenta-se a avaliação comparativa das alternativas no que respeita ao fator Clima. 

Neste âmbito as três alternativas consideradas não apresentam diferenças mensuráveis em ambos os 

sub-fatores – Clima local e Clima regional.  

MACRO 
FATOR  

(PESO EM 
%) 

ALTERNATIVAS SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM MPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

Clima 
local 

(60 %) 

Alternativa 1 

Temperatura do ar 40 -1 -1 

Humidade do ar 40 -1 -1 

Vento 20 -1 -1 

Alternativa 2 

Temperatura do ar 40 -1 -1 

Humidade do ar 40 -1 -1 

Vento 20 -1 -1 

Alternativa 3 

Temperatura do ar 40 -1 -1 

Humidade do ar 40 -1 -1 

Vento 20 -1 -1 

Clima 
regional 

(40 %) 

Alternativa 1 GEE 100 3 3 

Alternativa 2 GEE 100 3 3 

Alternativa 3 GEE 100 3 3 

Tabela 8.1 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Clima 
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8.1.2 Geologia e Geomorfologia  

Na Tabela 8.2 apresenta-se a avaliação de impactes comparando as alternativas propostas, com e 

sem medidas minimizadoras.  

No que respeita ao fator Geologia e Geomorfologia, os impactes referentes às três alternativas 

estudadas são valorados com tendo impactes idênticos. No entanto, considerando a implementação 

de medidas minimizadoras, a Alternativa 1 apresenta um cenário mais desfavorável que as duas 

outras alternativas, ou seja as Alternativas 2 e 3 com implementação de medidas minimizadoras 

terão menos impactes negativos. Esta conclusão aplica-se especialmente ao sub-fator geotecnia 

(assentamentos e instabilidade de taludes). 

MACRO 
FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVA
S 

SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM MPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

Geologia/ 

Geomorfol
ogia  

(60 %) 

Alternativa 1 

Movimentos de 
terras 

70 -2 -2 

Artificialização das 
formas naturais 

30 -3 -3 

Alternativa 2 

Movimentos de 
terras 

70 -2 -2 

Artificialização das 
formas naturais 

30 -3 -2 

Alternativa 3 

Movimentos de 
terras 

70 -2 -2 

Artificialização das 
formas naturais 

30 -3 -2 

Geotecnia 

(40 %) 

Alternativa 1 

Assentamentos 80 -3 -2 

Instabilidade de 
taludes 

20 -1 -1 

Alternativa 2 

Assentamentos 80 -3 -1 

Instabilidade de 
taludes 

20 -1 0 

Alternativa 3 

Assentamentos 80 -3 -1 

Instabilidade de 
taludes 

20 -1 0 

Tabela 8.2 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Geologia e Geomorfologia 

8.1.3 Solos e Capacidade de Uso do Solo 

A Tabela 8.3 apresenta a avaliação comparativa de impactes para as três alternativas propostas, 

com e sem medidas minimizadoras para o fator em estudo. Globalmente as três alternativas em 
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estudo apresentam a mesma valoração em termos de impactes. No entanto considerando a 

possibilidade de implementação de medidas minimizadoras, a Alternativa 1 revela-se mais 

favorável, ou seja é aquela que possibilita uma maior redução dos impactes negativos. 

MACRO 
FATOR  

(PESO EM 
%) 

ALTERNATIVAS SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM MPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

Solos 
agrícolas 

(80 %) 

Alternativa 1 

Utilização agrícola 
local 

90 -1 0 

Degradação por 
contaminação 

10 -1 0 

Alternativa 2 

Utilização agrícola 
local 

90 -1 -1 

Degradação por 
contaminação 

10 -1 0 

Alternativa 3 

Utilização agrícola 
local 

90 -1 -1 

Degradação por 
contaminação 

10 -1 0 

Solos 
florestais 

(20 %) 

Alternativa 1 

Utilização florestal 
local 

80 -1 -1 

Degradação por 
contaminação 

20 -1 0 

Alternativa 2 

Utilização florestal 
local 

80 -1 0 

Degradação por 
contaminação 

20 -1 0 

Alternativa 3 

Utilização florestal 
local 

80 -1 0 

Degradação por 
contaminação 

20 -1 0 

Tabela 8.3 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Solos e Capacidade de Uso do Solo 

8.1.4 Recursos Hídricos 

8.1.4.1 Recursos Hídricos Subterrâneos  

A Tabela 8.4 apresenta a avaliação comparativa de alternativas relativamente aos Recursos Hídricos 

Subterrâneos. 

Pela análise da tabela seguinte verifica-se que, ao nível do fator Captações – uso da água para rega, 

a Alternativa 3 permite uma maior redução de impactes através da implementação de medidas 
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minimizadoras. No que respeita ao fator Interseção do nível freático e qualidade da água as 

Alternativas 2 e 3, são equivalentes em termos de valoração de impactes e mais favoráveis que a 

Alternativa 1.  

Assim, globalmente a Alternativa 3 constitui-se como a mais favorável ao nível dos recursos hídricos 

subterrâneos.  

MACRO 
FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVAS SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM MPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

Impermea-
bilização 

(20 %) 

Alternativa 1 Recarga 100 -1 -1 

Alternativa 2 Recarga 100 -1 -1 

Alternativa 3 Recarga 100 -1 -1 

Captações 

(70 %) 

Alternativa 1 
Uso da água para 
rega 

100 -1 -1 

Alternativa 2 
Uso da água para 
rega 

100 -1 -1 

Alternativa 3 
Uso da água para 
rega 

100 -1 0 

Interseção 
do nível 

freático e 
qualidade 
da água 

(10 %) 

Alternativa 1 
Turvação 60 -2 -1 

Contaminação 40 -2 -1 

Alternativa 2 
Turvação 60 -1 0 

Contaminação 40 -1 0 

Alternativa 3 
Turvação 60 -1 0 

Contaminação 40 -1 0 

Tabela 8.4 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Recursos Hídricos Subterâneos 

8.1.4.2 Recursos Hídricos Superficiais  

Na Tabela 8.5 apresenta-se a avaliação comparativa de impactes para as três alternativas 

propostas, com e sem medidas minimizadoras para o fator Recursos Hídricos Superficiais. 

Globalmente as três alternativas em estudo apresentam a mesma valoração em termos de impactes. 

No entanto considerando a possibilidade de implementação de medidas minimizadoras, a 

Alternativa 3 revela-se mais favorável, ou seja é aquela que possibilita uma maior redução dos 

impactes. 
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MACRO 
FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVAS SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM MPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

Impermeab
ilização 

(20 %) 

Alternativa 1 
Escoamento 
superficial 

100 -1 -1 

Alternativa 2 
Escoamento 
superficial 

100 -1 -1 

Alternativa 3 
Escoamento 
superficial 

100 -1 -1 

Hidrografia  

(60 %) 

Alternativa 1 Rede hidrográfica 100 -1 -1 

Alternativa 2 Rede hidrográfica 100 -1 -1 

Alternativa 3 Rede hidrográfica 100 -1 0 

Qualidade 
da água 

(20 %) 

Alternativa 1 
Turvação 70 -1 -1 

Contaminação 30 -1 -1 

Alternativa 2 
Turvação 70 -1 0 

Contaminação 30 -1 0 

Alternativa 3 
Turvação 70 -1 0 

Contaminação 30 -1 0 

Tabela 8.5 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Recursos Hídricos Superficiais 

8.1.5 Ocupação dos Solos e Ordenamento do Território 

Globalmente, a Alternativa 1 afetará uma área maior de território, pela necessidade de 

restabelecimentos viários que implica, em particular no que respeita à Rua Soares dos Reis. Neste 

aspeto, a Alternativa 3 define-se como a menos impactante. 

No que respeita às tipologias de ocupação do solo afetadas, a implementação da Alternativa 1 

implicará uma afetação consideravelmente maior de áreas de parques e jardins, de áreas agrícolas 

em meio urbano e de tecido predominantemente horizontal; a Alternativa 2 implicará maior 

afetação de rede viária e espaços associados; a Alternativa 3 minimiza as afetações. 

Quanto a figuras de Ordenamento e a Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública, 

as afetações são semelhantes em todas as alternativas, uma vez que as áreas mais sensíveis se 

localizam em zonas onde os traçados não diferem planimetricamente. Na Alternativa 3, o túnel 

passa tangencialmente à área complementar de uma moradia assinalada em PDM como ocorrência a 

salvaguardar, mas não é expectável a sua afetação. 

Em síntese, as três alternativas em estudo são bastante semelhantes no que respeita ao fator Uso do 

Solo e Ordenamento do Território. A Alternativa 1 é ligeiramente mais desfavorável e a Alternativa 

3 é ligeiramente mais favorável. Na Tabela 8.6 apresenta-se a avaliação comparativa dos impactes 

para as três alternativas.  
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Pela análise da tabela é possível verificar que não existem diferenças mensuráveis entre as 

alternativas. Verifica-se ainda que para o macro fator ordenamento do território a implementação 

de medidas de minimização permite a redução dos impactes. 

MACRO FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVAS 

1, 2, 3 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM IMPLEMENTAÇÃO DE 
MEDIDAS MINIMIZADORAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO DE 
MEDIDAS MINIMIZADORAS 

Ocupação dos Solos 

(50 %) 

Alternativa 1 -2 -2 

Alternativa 2 -2 -2 

Alternativa 3 -2 -2 

Ordenamento do 
Território 

(50 %) 

Alternativa 1 -2 -1 

Alternativa 2 -2 -1 

Alternativa 3 -2 -1 

Tabela 8.6 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Ocupação dos Solos e Ordenamento do 

Território 

8.1.6 Fauna, Flora, Vegetação e Habitats  

A Tabela 8.7 apresenta a avaliação comparativa dos diferentes impactes relativamente à fauna, 

flora, vegetação e habitats. 

MACRO 
FATOR  

(PESO EM 
%) 

ALTERNATIVAS SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM MPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

Flora 

(30 %) 

Alternativa 1 
Espécies RELAPE 50 0 0 

Espécies Protegidas 50 -3 -3 

Alternativa 2 
Espécies RELAPE 50 0 0 

Espécies Protegidas 50 -3 -3 

Alternativa 3 
Espécies RELAPE 50 0 0 

Espécies protegidas 50 -3 -3 

Vegetação 
e Habitats 

(40 %) 

Alternativa 1 
Formações Autóctones 40 -4 -3 

Habitats Naturais 60 -4 -3 

Alternativa 2 
Formações Autóctones 40 -4 -3 

Habitats Naturais 60 -4 -3 
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MACRO 
FATOR  

(PESO EM 
%) 

ALTERNATIVAS SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM MPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

Alternativa 3 
Formações Autóctones 40 -4 -3 

Habitats Naturais 60 -4 -3 

Fauna 

(30 %) 

Alternativa 1 

Mamíferos 25 -1 -1 

Avifauna 25 -1 -1 

Herpetofauna 25 -1 -1 

Répteis 25 -1 -1 

Alternativa 2 

Mamíferos 25 -1 -1 

Avifauna 25 -1 -1 

Anfíbios 25 -1 -1 

Répteis 25 -1 -1 

Alternativa 3 

Mamíferos 25 -1 -1 

Avifauna 25 -1 -1 

Herpetofauna 25 -1 -1 

Répteis 25 -1 -1 

Tabela 8.7 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Fauna, Flora, Vegetação e Habitats 

As diferentes alternativas consideradas, que se resumem à parte inicial do trajeto do Projeto no que 

se refere ao traçado do viaduto, restabelecimentos necessários e localização dos estaleiros, não 

apresentam diferenças mensuráveis. Tal facto deve-se à pobreza ecológica existente nos locais onde 

as alternativas são propostas. No que se refere à Vegetação e Habitats é possível obter a redução 

dos impactes com a implementação de medidas de minimização. 

8.1.7 Ruído e Vibrações 

Relativamente à fase de construção é muito semelhante a afetação prevista, dada a mesma 

localização para os maiores Estaleiros previstos (Poço de Ataque e do Parque de Material), pelo que, 

neste caso, são semelhantes todas as Alternativas, em termos de Ruído e Vibração. 

Para a fase de exploração tem-se: 

 Ruído: 

o Menor valor máximo previsto (ver Tabela 6.14, Tabela 6.15 e Tabela 6.16): 

 Alternativa 1. 
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o Maior valor máximo previsto (ver Tabela 6.14, Tabela 6.15 e Tabela 6.16): 

 Alternativa 2. 

o Menor número de Recetores com necessidade de Medidas: 

 Alternativa 1. 

 Vibração: 

o Menor afetação na zona do túnel: 

 Alternativa 1 e 2. 

o Maior afetação na zona do túnel: 

 Alternativa 3 (traçado mais próximo da superfície). 

Face ao explicitado considera-se a Alternativa 1 a mais favorável do ponto de vista das componentes 

Ruído e Vibração, para a fase de exploração. 

Na Tabela 8.8 apresenta-se a valoração dos impactes para as três alternativas com e sem 

implementação de medidas minimizadoras. Pela sua análise é possível confirmar o que foi referido – 

a Alternativa 1 constitui-se como a que produz menor impacte. Embora seja possível considerar 

qualquer uma das três alternativas, dado que se prevê que os limites acústicos legais possam ser 

cumpridos em todos os casos após a implementação das medidas de minimização. 

MACRO 
FATOR  

(PESO EM 
%) 

ALTERNATIVAS SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM MPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

Ruído e 
Vibrações 

(x %) 

Alternativa 1 
Ruído 60% -3 0 

Vibrações 40% -3 0 

Alternativa 2 
Ruído 60% -4 0 

Vibrações 40% -3 0 

Alternativa 3 
Ruído 60% -4 0 

Vibrações 40% -4 0 

Tabela 8.8 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Ruído e Vibrações 

8.1.8 Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa  

Ao nível da qualidade do ar e na vertente das alterações climáticas (emissões de GEE), não se 

verificarão diferenças significativas ao nível das diferentes alternativas de traçado (Tabela 8.9). De 

referir ainda que os impactes gerados pelas alternativas propostas são positivos no âmbito deste 

fator ambiental já que se prevê uma certa diminuição das emissões de poluentes atmosféricos e de 

GEE, devido à transferência modal do transporte rodoviário para o transporte associado ao metro. 
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MACRO FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVA
S 

SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM MPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO 
DE MEDIDAS 

MINIMIZADORAS 

Qualidade do 
Ar 

(50%) 

Alternativa 1 
Emissão Poluentes 
Atmosféricos 

100 +4 +5 

Alternativa 2 Emissão Poluentes 
Atmosféricos 

100 +4 +5 

Alternativa 3 Emissão Poluentes 
Atmosféricos 

100 +4 +5 

Alterações 
Climáticas 

(50%) 

Alternativa 1 Emissão GEE 100 +4 +5 

Alternativa 2 Emissão GEE 100 +4 +5 

Alternativa 3 Emissão GEE 100 +4 +5 

Tabela 8.9 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Qualidade do Ar e Gases com Efeito de 

Estufa 

8.1.9 Paisagem  

No que respeita à componente estrutural da paisagem, a Alternativa 1 afetará uma área maior de 

território, pela necessidade de restabelecimentos viários que implica, em particular no que respeita 

à Rua Soares dos Reis. Esta ação é particularmente impactante, uma vez que será destruído parte 

do património paisagístico da Quinta do Cisne, onde uma parte dos seus jardins será substituída por 

um troço de via, com taludes de aterro que ultrapassam os 6 m de altura. Nesta componente, a 

Alternativa 3 define-se como a menos impactante. 

Quanto à componente cénica da Paisagem verifica-se que todas as alternativas apresentam bacias 

visuais semelhantes na sua extensão, ainda que as intrusões visuais a criar apresentem algumas 

diferenças: a Alternativa 1 inclui um viaduto com uma cota média mais baixa, por isso menos 

impactante, mas implica a construção de um restabelecimento em aterro com taludes de dimensão 

muito significativa; a alternativa 2 inclui um viaduto mais longo, mais alto e que cruza a Quinta do 

Cisne a uma curta distância da casa principal, assim como da empena de um prédio de seis andares 

da Rua Nossa Senhora do Carmo; a Alternativa 3 inclui um viaduto mais curto mas mais alto, 

evitando a necessidade de construção do referido restabelecimento e maximizando o afastamento à 

Quinta do Cisne, que fica assim salvaguardada. 

Em síntese, a Alternativa 3 prefigura-se como a menos desfavorável no que respeita ao fator 

Paisagem.  

Na Tabela 8.10 apresenta-se a avaliação comparativa dos impactes para as três alternativas, onde 

se pode confirmar a conclusão anterior. De referir ainda que é possível reduzir os impactes 

negativos através da implementação de medidas de minimização, para qualquer uma das 

alternativas em estudo, quer ao nível da componente estrutural da paisagem como ao nível da 

componente cénica. 
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MACRO FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVAS 

1, 2, 3 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM IMPLEMENTAÇÃO DE 
MEDIDAS MINIMIZADORAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO DE 
MEDIDAS MINIMIZADORAS 

Componente estrutural 
da Paisagem 

(40 %) 

Alternativa 1 -4 -3 

Alternativa 2 -3 -2 

Alternativa 3 -3 -2 

Componente cénica da 
Paisagem 

(60 %) 

Alternativa 1 -3 -2 

Alternativa 2 -4 -2 

Alternativa 3 -3 -2 

Tabela 8.10 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator da Paisagem 

8.1.10 Património Arquitetónico e Arqueológico 

O aspeto construtivo que diferencia as três alternativas propostas com potencial impacte sobre o 

Património Cultural resume-se à construção do viaduto entre a estação de Santo Ovídio e o 

emboquilhamento em túnel. O restante traçado do projeto é muito semelhante até à área verde 

paralela à Rua Conceição Fernandes, sendo idêntico desde esse ponto até ao final para as três 

alternativas. Esta similitude restringe a avaliação comparativa entre os traçados em estudo, 

nomeadamente no que diz respeito aos impactes gerados e medidas mitigadoras.  

O universo em termos de grandes categorias de património cultural (arqueológico, arquitetónico e 

etnológico) tem uma proporção semelhante entre alternativas, embora a Alternativa 3 se distinga 

face ao peso acrescido observado no fator património arquitetónico. Contudo, o grau de valoração 

global ao nível dos impactes é equivalente para todas as alternativas, traduzindo um grau de 

significância e magnitude indeterminado para o património arqueológico (face à ausência de dados 

mais consistentes), reduzido (-1) para o património arquitetónico (derivado ao baixo valor 

patrimonial das ocorrências caracterizas e afetadas) e nulo para o património etnológico (em 

resultado da identificação de ocorrências desta natureza).  

A aplicação de medidas de minimização no quadro de uma valoração do impacte global do projeto e 

suas alternativas não traduz diferenças que permitam apontar qual a alternativa mais favorável ao 

fator Património Cultural. Por esta razão determina-se que a sua preponderância como fator de 

decisão de uma alternativa é de relevância reduzida.  

A Tabela 8.11 sintetiza a avaliação comparativa das alternativas em estudo. Pela sua análise é 

possível confirmar a conclusão anterior, ou seja a valoração dada não traduz diferenças 

significativas entre as alternativas que apontem que uma seja mais favorável que as outras.  
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MACRO FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVAS 

1, 2, 3 
SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM %) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

COM 
IMPLEMENTAÇÃO DE 

MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

Património 
Cultural 

(100 %) 

Alternativa 1 

Património 
Arqueológico 

6,66% (?) (?) 

Património 
Arquitetónico  

93,34% -1 0 

Alternativa 2 

Património 
Arqueológico 

6,66% (?) (?) 

Património 
Arquitetónico 

93,34% -1 0 

Alternativa 3 

Património 
Arqueológico 

13,3% (?) (?) 

Património 
Arquitetónico 

86,67% -1 0 

Nota: A escala de Valoração Global adotada tem em conta a significância e magnitude dos impactes (negativo ou positivo), 

tendo subjacente a probabilidade de ocorrência, é de -5 (impacte muito negativo) a +5 (impacte extremamente positivo) 

para os componentes acima descritos; (?) significa incerteza na atribuição, ou seja, indeterminada a significância e 

magnitude do impacte.  

Tabela 8.11 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Património Arquitetónico e 

Arqueológico 

8.1.11 Socioeconomia 

As três soluções em estudo apresentam um conjunto significativo de afetações comuns, ao nível da 

perturbação e afetação temporária da mobilidade e da qualidade de vida, inerentes à implantação 

de um projeto linear desta natureza a atravessar meios urbanos consolidados, pelo que nesta 

dimensão não se estabelecem diferenças entre as três alternativas. 

A não aplicação de medidas de minimização de afetação da qualidade de vida e mobilidade 

aumentaria consideravelmente a significância da afetação da população residente e utilizadora das 

áreas intercetadas pelas frentes de obra e a sua envolvente próxima. 

Assim, as grandes diferenças entre as três alternativas verificam-se em 3 troços da extensão da 

Linha Amarela, com características distintas: 

1. atravessamento da A2 e Quinta do Cisne em viaduto; 

2. implantação do encontro final do Viaduto de Santo Ovídio (este), transição e 

emboquilhamento do túnel mineiro na área urbana do bairro à Rua do Rosário; e  

3. desenvolvimento do túnel mineiro entre a Estação Manuel Leão e bairro residencial à 

Quinta do Sardoal. 

A partir do alinhamento das 3 alternativas, não se estabelecem diferenças nas afetações, uma vez 

que apenas varia a extensão de cada uma delas até ao quilómetro em que convergem. 
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O atravessamento do Viaduto de Santo Ovídio sobre a autoestrada A2 e respetivos acessos tem o 

mesmo nível de afetações nas três soluções.  

As três soluções comportam diferentes afetações ao nível do encabeçamento de pilares, no 

entanto, a afetação mais significativa decorre na Alternativa 1, com o pilar P4 a afetar 

parcialmente uma parte do edifício sede/ginásio do clube de ténis Corgas Club. 

As três soluções comportam diferenças ao nível do atravessamento do Viaduto de Santo Ovídio, em 

função do número de pilares a implantar e ao nível do afastamento à área social e casa principal 

da Quinta do Cisne. A afetação de maior significância, e menos minimizável, decorre da 

proximidade/afastamento à casa principal. Em termos decrescentes de significância de afetação, a 

afetação mais significativa verifica-se na Alternativa 2, seguida da Alternativa 1 e da Alternativa 3. 

Ao nível da afetação rodoviária e restabelecimentos neste trecho, também as três soluções 

comportam graduações de significância, conforme se documenta na Tabela 8.12.  

RESUMO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS 

CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Restabelecimentos (m) 

Rua Fonte dos Arrependidos 255 

  Rua do Rosário 159 

Rua de Santa Rita 49 

Rua D. Manuel II 130 

Rua de S. Tiago 167 

Alameda do Monte da Virgem 232 

Rua Escultor Alves de Sousa 189 

Acesso PM 52 

Rua Salgueiro Maia 108 

Circular PM 707 

Heróis Ultramar / P. Joaquim 
Faria 

125 

Tabela 8.12 - Síntese comparativa das alternativas quanto aos restabelecimentos associados 

Assim, em termos decrescentes de significância de afetação, a afetação mais significativa verifica-

se na Alternativa 1, seguida das Alternativas 2 e 3.  

A inserção do traçado na colina urbanizada no bairro à Rua do Rosário, com potenciais afetações 

totais ou parciais de edifícios de habitação, também comporta diferentes gradações de 

significância, que se passam a sintetizar: 



 
  

 

EIA DO PROJETO DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D’ESTE INCLUINDO 
ESTA O PARQUE DE MATERIAL 

2018-06-29 

 

 

P-AS-PS-0000-AM-MD-LAG-003050-00 
Página 561 de 619 

 

 Alternativa 1, afeta potencialmente quatro edifícios de habitação, assinalados com as 

letras G, B, H, A. A implantação do estaleiro afeta a área ajardinada de moradia (Nº 58) e 

parte da Rua de Santa Rita, respetivamente 1 100 m2 e 600 m2; 

 Alternativa 2, afetação parcial a total da moradia assinalada com a letra F (Nº 58 na Rua 

de Santa Rita). A implantação do estaleiro será nos espaços verdes dessa moradia, 

ocupando uma área de 2 100 m2. 

 Alternativa 3, afeta parcialmente ou totalmente o edifício de habitação assinalado com a 

letra D e afeta potencialmente a moradia assinalada com a letra C, ambas na Rua do 

Rosário, no entroncamento com a Rua Clube de Caçadores. A implantação do estaleiro será 

nos terrenos da quinta do edifício D, num total estimado de 2 400 m2, podendo ser 

necessário ocupar cerca de 400 m2 de via pública, no referido entroncamento de ruas. 

No desenvolvimento do túnel mineiro entre a Estação Manuel Leão e a convergência dos traçados, 

após o Poço de Ventilação e Emergência (PVE) a construir na urbanização à Quinta do Sardoal, as 

três soluções poderão comportar graduações de significância diferentes ao nível de potenciais 

afetações resultantes das ações construtivas do túnel mineiro e estaleiros, ainda que não estejam 

previstos abatimentos. 

Uma vez que a maioria das potenciais afetações não decorrem de trabalhos de superfície, apenas se 

avalia as potenciais afetações no local de construção do poço de ataque ao túnel mineiro e abertura 

do PVE num gaveto arborizado, no entroncamento das ruas Nossa Senhora do Livramento e rua 

Quinta do Sardoal. As 3 soluções terão significâncias semelhantes de afetação, que decorre do 

diâmetro de abertura do poço e da área ocupada pelo estaleiro, que vai afetar parcialmente a Rua 

de Nossa Sra. do Livramento. Em qualquer uma das alternativas, poderão verificar-se afetações à 

superfície das moradias mais confinantes com a frente de obra, estaleiro e entrada/saída de 

viaturas e equipamentos.  

Por último, recorre-se ao relatório “Avaliação de Riscos em Edifícios. Metodologia” (recebido 

quando se ultimava este capítulo), para fazer uma avaliação comparativa das estimativas de 

edifícios potencialmente afetados pela construção do túnel mineiro, no processo construtivo NATM. 

Como foi referido, em Fase de Estudo Prévio não foram equacionadas situações de prováveis 

abatimentos (matéria com maior desenvolvimento em capítulos específicos); no entanto, na 

perspetiva socioeconómica, deverá ser considerada a possibilidade de afetações no conjunto 

edificado, com maiores ou menores magnitudes de significância. 

Assim, recorre-se ao referido relatório de avaliação de riscos para fornecer uma avaliação 

quantitativa de potenciais afetações e monitorizações individualizadas por alternativas, 

apresentadas na tabela seguinte. 

Para cada alternativa de traçado, conforme representado nos desenhos respetivos do estudo em 

apreço, foram identificadas 3 situações, a saber: 

i. interferência física do traçado com a edificação existente. Ocorrem situações em que no 

corredor do traçado existem edifícios que, para a implantação da obra, há a necessidade de 

proceder à sua demolição parcial ou total; 

ii. interferência de proximidade das edificações ao traçado, por aquelas se encontrarem em 

superfície no interior da zona limite de influência da escavação do túnel, portanto sujeito a 
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eventuais fenómenos de assentamentos. Serão estes edifícios que deverão ser objeto de 

análise de risco de danos; 

iii. interferência de proximidade, decorrente das edificações se encontrarem fora da zona 

limite de influência da escavação, mas muito próximas desses limites. Estes edifícios 

deverão ser objeto de observação durante os trabalhos de escavação e, previamente 

inspecionados na verificação da existência de anomalias de comportamento estrutural. 

Nota: o relatório refere que esta medida de observação durante os trabalhos de escavação e de 

inspeção prévia na identificação de danos ou anomalias de comportamento estrutural ou outras é 

extensiva a todas as edificações das situações ii e iii. 

Assim, para cada alternativa de traçado teremos: 

ALTERNATIVA SITUAÇÃO I SITUAÇÃO II SITUAÇÃO III 

1 1 37 11 

2 1 31 10 

3 1 31 12 

Tabela 8.13 - Quantidade de interferências por alternativa de traçado 

Na Tabela 8.14 apresenta-se a avaliação comparativa dos impactes para as três alternativas. 

Globalmente a Alternativa 3 produz menos impactes negativos e verifica-se que, com a 

implementação de medidas minimizadoras é possível reduzir mais o impacte da mesma face às 

restantes alternativas. As alternativas são equivalentes no que respeita aos impactes positivos. 

MACRO 
FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVAS 

1, 2, 3 
SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

COM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

População e 
economia 

(15%) 

Alternativa 1 

Investimento 25 + 3 + 3 

Emprego 15 + 2 + 2 

Economia local 20 + 2 + 2 

Mobilidade 40 + 5 + 5 

Alternativa 2 

Investimento 25 + 3 + 3 

Emprego 15 +2 +2 

Economia local 20 +2 +2 

Mobilidade 40 +5 +5 

Alternativa 3 

Investimento 25 +3 +3 

Emprego 15 +2 +2 

Economia local 20 +2 +2 
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MACRO 
FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVAS 

1, 2, 3 
SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

COM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

Mobilidade 40 +5 +5 

Áreas com 
atividade 
agrícola e 

edificações 

(10 %) 

Alternativa 1 
Agricultura 20 -3 -2 

Edificações 80 -3 -3 

Alternativa 2 
Agricultura 20 -2 -1 

Edificações 80 -5 -5 

Alternativa 3 
Agricultura 20 -2  -1  

Edificações 80 -2 -2 

Áreas 
Urbanas 

(40 %) 

Alternativa 1 

Incomodidade e 
ambiente urbano 

20 -3 -2 

Edifícios de 
habitação 

60 -5 -4 

Espaços verdes / 
via pública 

5 -4 -4 

Espaços de 
estacionamento 

15 -4 -3 

Alternativa 2 

Incomodidade e 
ambiente urbano 

20 -3 -2 

Edifícios de 
habitação 

60 -4 -3 

Espaços verdes / 
Via pública 

5 -3 -2 

Espaços de 
estacionamento 

15 -4 -3 

Alternativa 3 

Incomodidade e 
ambiente urbano 

20 -4 -2 

Edifícios de 
habitação 

60 -4 -3 

Espaços verdes / 
via pública 

5 -4 -4 

Espaços de 
estacionamento 

15 -4 -3 

Áreas de 
Equipament

Alternativa 1 
Desportivo 80 -5 -4 

PT 20 -5 0 
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MACRO 
FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVAS 

1, 2, 3 
SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

COM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

os (10 %) 

Alternativa 2 
Desportivo 80 0 0 

PT 20 -5 0 

Alternativa 3 
Desportivo 80 -1 0 

PT 20 -5 0 

Rodovias e 
Acessibilida
des (25%) 

Alternativa 1 
Restabelecimentos 70 -5 -4 

Acessibilidades 30 -4 -2 

Alternativa 2 
Restabelecimentos 70 -2 -2 

Acessibilidades 30 -3 -2 

Alternativa 3 
Restabelecimentos 70 -2 -2 

Acessibilidades 30 -3 -2 

Tabela 8.14 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Sócio-economia 

8.1.12 Saúde Humana 

No que respeita à Saúde Humana, e de acordo com o apresentado na Tabela 8.15, a Alternativa 2 

constitui-se como a mais desfavorável, face às restantes alternativas que são equivalentes em 

termos de valoração dos impactes. Embora seja possível considerar qualquer uma das três 

alternativas, dado que se prevê a eliminação dos impactes em todos os casos após a implementação 

das medidas de minimização. 

MACRO 
FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVAS 

1, 2, 3 
SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

COM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

Saúde 
Humana 

(100 %) 

Alternativa 1 

Elevada 
incomodidade 

25% -3 0 

Incomodidade 20% -3 0 

Elevadas 
perturbações do 
sono 

25% -3 0 

Perturbações do 
sono 

20% -3 0 

Aumento da 
mortalidade anual 
devido a doenças 
cardiovasculares 

10% -3 0 

Alternativa 2 
Elevada 
incomodidade 

25% -3 0 
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MACRO 
FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVAS 

1, 2, 3 
SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

COM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

Incomodidade 20% -3 0 

Elevadas 
perturbações do 
sono 

25% -4 0 

Perturbações do 
sono 

20% -4 0 

Aumento da 
mortalidade anual 
devido a doenças 
cardiovasculares 

10% -3 0 

Alternativa 3 

Elevada 
incomodidade 

25% -3 0 

Incomodidade 20% -3 0 

Elevadas 
perturbações do 

sono 
25% -3 0 

Perturbações do 
sono 

20% -3 0 

Aumento da 
mortalidade anual 
devido a doenças 
cardiovasculares 

10% -3 0 

Tabela 8.15 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Saúde Humana 

8.1.13 Alterações Climáticas 

Ao nível das alterações climáticas não se verificam diferenças mensuráveis nas diferentes 

alternativas de traçado (Tabela 8.16). De referir ainda que os impactes gerados são positivos em 

todas as alternativas. 

MACRO 
FATOR  

(PESO EM %) 

ALTERNATIVAS 

1, 2, 3 
SUB FATOR 

PESO 
SUB FATOR 
(PESO EM 

%) 

VALORAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL  

SEM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

COM 
IMPLEMENTAÇÃO 

DE MEDIDAS 
MINIMIZADORAS 

Alterações 
Climáticas 

(100%) 

Alternativa 1 Emissão GEE 100 +4 +4 

Alternativa 2 Emissão GEE 100 +4 +4 

Alternativa 3 Emissão GEE 100 +4 +4 

Tabela 8.16 - Avaliação Comparativa das Alternativas no âmbito do fator Alterações Climáticas 
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8.2 Hierarquização dos Fatores Ambientais e Comparação de Alternativas 

8.2.1 Hierarquização dos fatores estudados 

A hierarquização dos impactes nos diversos fatores ambientais foi realizada através da ponderação 

dos “macro fatores” avaliados, ou seja, através de uma valoração da importância relativa dos 

diferentes fatores em avaliação, pelo envolvimento de um painel de 12 pessoas, no caso formado 

pelos diversos especialistas que integraram a equipa técnica do presente EIA e aos quais se pediu 

que pensassem no projeto e na sua área de implantação, mas enquanto simples cidadãos. Ou seja, 

tendo presente que a sua área de especialidade não é mais importante do que os restantes 

domínios.  

Deste modo, todos os membros da equipa técnica foram convidados a atribuir, numa folha de Excel, 

uma valoração de 1 a 10 (sendo 1 menos importante e 10 mais importante) a cada um dos grandes 

fatores em avaliação no EIA. Procurando pensar como simples cidadãos e não enquanto 

especialistas. Deste exercício resultou a atribuição de pesos aos fatores em análise por parte dos 

diferentes membros do painel de técnicos, e, a partir daqueles valores foi possível calcular um 

vetor de ponderação média (vetor de pesos dos diferentes fatores) e o respetivo desvio-padrão. O 

desvio-padrão é importante porque traduz a maior ou menor concordância nos juízos de valor 

realizados pelos membros do painel no exercício de hierarquização dos fatores estudados, tendo em 

conta o projeto e respetivas áreas de implantação e influência.  

O peso dos fatores atribuído por cada membro do painel, a média obtida da conjugação de todos os 

membros e o respetivo desvio-padrão são apresentados nas Figura 8.1 a Figura 8.3 seguintes. 
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Figura 8.1 – Pesos relativos dos fatores analisados pelo painel de especialistas (M1 a M12) para o projeto em avaliação – a 
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Figura 8.2 – Pesos relativos dos fatores analisados pelo painel de especialistas (M1 a M12) para o projeto em avaliação – b 
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Figura 8.3 – Pesos relativos dos fatores analisados pelo painel de especialistas (M1 a M12) para o projeto em avaliação – c 
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A Tabela 8.17 apresenta o peso atribuído a cada Macro-fator, resultante da média dos pesos 

atribuídos pelos elementos do painel. 

Macro-fator Peso 

Clima 0,020 

Geologia e Geomorfologia 0,101 

Solos e Capacidade de Uso do Solo 0,057 

Recursos Hídricos Subterrâneos 0,057 

Recursos Hídricos Superficiais 0,020 

Ocupação dos Solos e Ordenamento do Território 0,081 

Fauna, Flora, Vegetação e Habitats 0,066 

Ruído e Vibrações 0,102 

Qualidade do ar e Emissão de GEE 0,078 

Paisagem 0,099 

Património 0,050 

Sócio-economia 0,123 

Saúde Humana 0,078 

Alterações Climáticas 0,068 

Nota: No caso dos Recursos Hídricos distribuiu-se o peso do macro-fator Recursos Hídricos por dois: Recursos 

Hídricos Subterrâneos e Recursos Hídricos Superficiais, tendo em conta que o primeiro tem um maior peso que 

o segundo. 

Tabela 8.17 – Pesos considerados para os macro-fatores 

8.2.2 Comparação das Alternativas de Traçado 

A análise comparativa das Alternativas 1, 2 e 3 de Traçado foi realizada com recurso ao método do 

“Value Path Display” que permite, a partir da avaliação global realizada para aquelas Alternativas, 

a sua fácil visualização, tendo por base uma valoração agregada dos impactes atribuída pelos 

especialistas nos diferentes domínios de estudo, assim como a ponderação dos respetivos subfatores 

de análise, bem como a ponderação obtida para os diferentes macro fatores. 

Este modo de representação foi realizado para os valores de avaliação dos impactes potenciais e 

residuais. Estes últimos incorporam/consideram já o efeito das medidas minimizadoras propostas. 

As Tabelas incluídas neste capítulo evidenciam, respetivamente, a avaliação global de impactes 

realizada, fator a fator.  

Síntese dos resultados e sua avaliação 

A avaliação ambiental global do projeto por fator ambiental é realizada tendo em conta: 

 A avaliação global dos impactes específicos do projeto e das suas ações realizada para as 

fases de construção e de exploração, para cada um dos fatores analisados; 
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 A comparação dos impactes das três alternativas de traçado, apenas diferentes no que 

respeita ao viaduto de atravessamento do vale que se desenvolve a sul de Santo Ovídio e ao 

local de emboquilhamento do túnel em área urbana da encosta do bairro à Rua do Rosário 

no Monte da Virgem.  

Os resultados globais são obtidos através do vetor de ponderação dos macro fatores e da avaliação 

em cada fator resultante dos impactes ponderados em cada um dos respetivos sub-fatores.  

8.2.3 Análise Comparativa de Impactes das Alternativas 1, 2 e 3 

Resumindo as análises/avaliações realizadas por Alternativa para os diversos fatores, obtêm-se as 

tabelas seguintes e respetivos gráficos para as Alternativa 1 (viaduto intermédio com 

emboquilhamento a meia encosta), Alternativa 2 (viaduto mais comprido a sul, junto a empena de 

prédio e emboquilhamento em vivenda a sul e respetivo jardim) e Alternativa 3 (traçado mais curto 

a norte, com emboquilhamento em vivenda a norte e respetivo jardim), respetivamente. 

Nas tabelas seguintes (Tabela 8.18 a Tabela 8.22) resumem-se os valores dos impactes para cada 

macro-fator para as Alternativas em estudo. 

8.2.4 Alternativa 1 

A Tabela 8.18 apresenta os valores dos impactes para cada macro-fator em estudo para a 

Alternativa 1. 

Macro-fator 
Natureza do 

Impacte 
Sem implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Com implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Clima 
Positivo (+) 1,20 1,20 

Negativo (-) -0,60 -0,60 

Geologia e Geomorfologia 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -2,42 -2,10 

Solos e Capacidade de Uso do Solo 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -1,00 -0,16 

Recursos Hídricos Subterrâneos 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -1,14 -1,02 

Recursos Hídricos Superficiais 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -1,00 -1,00 

Ocupação dos Solos e 
Ordenamento do Território 

Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -2,00 -1,50 

Fauna, Flora, Vegetação e 
Habitats 

Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -2,35 -1,95 

Ruído e Vibrações 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -3,00 0,00 
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Macro-fator 
Natureza do 

Impacte 
Sem implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Com implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Qualidade do ar e Emissão de GEE 
Positivo (+) 4,00 5,00 

Negativo (-) 0,00 0,00 

Paisagem 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -3,40 -2,40 

Património 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -0,93 0,00 

Sócio-economia 
Positivo (+) 0,52 0,52 

Negativo (-) -3,74 -2,83 

Saúde Humana 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -3,00 0,00 

Alterações Climáticas 
Positivo (+) 4,00 4,00 

Negativo (-) 0,00 0,00 

Tabela 8.18 - Avaliação comparativa dos fatores ambientais em análise para a Alternativa 1, sem e com 

implementação das medidas minimizadoras 

A partir dos dados constantes da tabela anterior traça-se o gráfico da Figura 8.4. 

 

Figura 8.4 – Gráfico de Avaliação Ambiental para cada macro-fator em estudo (Alternativa 1) 

Analisando o gráfico constata-se que os impactes resultantes da Alternativa 1 apresentam uma 

configuração heterogénea, com valores positivos nos fatores Qualidade do Ar e Emissão de GEE, 
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Alterações Climáticas, Sócio-economia e Clima. Para o fator Clima o valor do impacte é muito pouco 

significativo, reportando-se à avaliação do clima à escala loco-regional.  

Mais significativos são os impactes a nível dos fatores Qualidade do Ar e Emissão de GEE e 

Alterações Climáticas, pela importância do comportamento tendencial de uma transferência modal 

do transporte rodoviário para o transporte associado ao metro, resultando numa diminuição das 

emissões de poluentes atmosféricos e de GEE - já que as composições que irão circular serão 

elétricas – e contribuindo para uma descarbonização da mobilidade. Para o fator Sócio-economia os 

impactes positivos revelam-se ao nível do sub-fator População e economia. 

Os restantes fatores ambientais analisados geram impactes negativos. É de evidenciar, a propósito, 

que a avaliação ambiental de projetos está fortemente direcionada para a componente biofísica, 

razão pela qual resulta uma avaliação mais discriminada por diversos fatores desta componente. 

Este natural enfoque da avaliação ambiental de projetos leva a uma prevalência do número de 

fatores biofísicos avaliados. Por outro lado, apesar do projeto gerar, a nível do fator Socioeconomia, 

impactes positivos a nível da mobilidade urbana sustentável, os impactes que são alvo de uma 

avaliação mais pormenorizada a nível socioeconómico são os impactes gerados pelo projeto a nível 

local, ou seja, na implantação do traçado das alternativas e sua envolvente. 

Os fatores Clima, Solos e Capacidade de Uso do Solo, Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos e 

Património Arquitetónico e Arqueológico apresentam valores negativos muito pouco significativos 

(≤-0,06), enquanto os mais significativos são: Socioeconomia (-0,46), Paisagem (-0,34), Ruído e 

Vibrações (-0,31), Geologia e Geomorfologia (-0,24) e Saúde Humana (-0,23). 

Os fatores Qualidade do Ar e Emissão de GEE e Alterações Climáticas não têm impactes negativos.  

As medidas propostas serão mais eficientes no caso da redução da significância dos impactes 

negativos do que na potenciação dos impactes positivos. Apenas no fator Qualidade do ar e Emissão 

de GEE a implementação de medidas irá reforçar o impacte positivo. 

São especialmente relevantes as reduções de impactes resultantes da implementação de medidas 

nos fatores: Ruído e Vibrações, Saúde Humana, Sócio-economia e Paisagem, que são alguns dos 

fatores que possuem impactes mais significativos.  

Tendo em conta os pesos relativos dos macro-fatores é possível obter uma avaliação global da 

Alternativa 1 sem e com implementação de medidas minimizadoras (Tabela 8.19).  

 
Natureza do 
Impacte 

Sem implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Com implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Alternativa 1 
Positivo (+) 0,67 0,75 

Negativo (-) -2,10 -1,15 

Tabela 8.19 - Avaliação global por natureza do impacte, sem e com implementação das medidas 

minimizadoras, para a Alternativa 1 

Constata-se que a Alternativa 1 produzirá impactes negativos que, em módulo, são maiores que os 

positivos. 
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8.2.5 Alternativa 2 

Na Tabela 8.20 resumem-se os valores dos impactes para cada macro-fator em estudo para a 

Alternativa 2. 

Macro-fator 
Natureza do 

Impacte 
Sem implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Com implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Clima 
Positivo (+) 1,20 1,20 

Negativo (-) -0,60 -0,60 

Geologia e Geomorfologia 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -2,42 -1,52 

Solos e Capacidade de Uso do Solo 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -1,00 -0,72 

Recursos Hídricos Subterrâneos 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -1,02 -0,90 

Recursos Hídricos Superficiais 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -1,00 -0,80 

Ocupação dos Solos e 
Ordenamento do Território 

Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -2,00 -1,50 

Fauna, Flora, Vegetação e 
Habitats 

Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -2,35 -1,95 

Ruído e Vibrações 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -3,40 0,00 

Qualidade do ar e Emissão de GEE 
Positivo (+) 4,00 5,00 

Negativo (-) 0,00 0,00 

Paisagem 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -3,60 -2,00 

Património 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -0,93 0,00 

Sócio-economia 
Positivo (+) 0,52 0,52 

Negativo (-) -2,62 -2,02 

Saúde Humana 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -3,45 0,00 

Alterações Climáticas 
Positivo (+) 4,00 4,00 

Negativo (-) 0,00 0,00 

Tabela 8.20 - Avaliação comparativa dos fatores ambientais em análise para a Alternativa 2, sem e com 

implementação das medidas minimizadoras 
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A partir dos dados constantes da tabela anterior traça-se o gráfico da Figura 8.5 

 

Figura 8.5 – Gráfico de Avaliação Ambiental para cada macro-fator em estudo (Alternativa 2) 

Analisando o gráfico da Figura 8.5 constata-se que tem uma configuração semelhante à do gráfico 

obtido para a Alternativa 1, apresentando impactes positivos e negativos para os mesmos macro-

fatores identificados.  

São de realçar as seguintes diferenças: 

 Diminuição da significância dos impactes na Sócio-economia face à Alternativa 1; 

 Ligeiro aumento da significância dos impactes no Ruído e Vibrações face à Alternativa 1; 

 No fator Paisagem há uma ligeira redução da valoração dos impactes e a implementação de 

medidas de minimização permite uma maior redução do impacte, face à Alternativa 1; 

 No fator Geologia e geomorfologia apesar da valoração do impacte ser idêntica à da 

Alternativa 1, a implementação de medidas de minimização permite uma maior redução do 

impacte, face à Alternativa 1; 

 Quanto à Saúde Humana, a Alternativa 2 é mais desfavorável que a Alternativa 1 em termos 

de valoração do impacte; no entanto são equivalentes caso se implementem medidas, 

permitindo em ambas a anulação dos impactes.  

 No fator Solos e Capacidade de Uso do Solo a implementação de medidas não produz um 

efeito tão eficaz como na Alternativa 1. 

Tendo em conta os pesos relativos dos macro-fatores é possível obter uma avaliação global da 

Alternativa 2 sem e com implementação de medidas minimizadoras.  
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Natureza do 
Impacte 

Sem implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Com implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Alternativa 2 
Positivo (+) 0,67 0,75 

Negativo (-) -2,05 -0,97 

Tabela 8.21 - Avaliação global por natureza do impacte, sem e com implementação das medidas 

minimizadoras, para a Alternativa 2 

Também neste caso, se verifica que os impactes negativos resultantes da implementação da 

Alternativa 2 apresentam valores, em módulo, superiores aos impactes positivos. Constata-se, 

ainda, que a aplicação de medidas mitigadoras dos impactes negativos é mais eficiente do que a 

aplicação de medidas potenciadoras dos impactes positivos, o que, apesar de tudo, se configura 

como um facto positivo. 

8.2.6 Alternativa 3 

Na Tabela 8.22 resumem-se os valores dos impactes para cada macro-fator em estudo para a 

Alternativa 3. 

Macro-fator 
Natureza do 

Impacte 
Sem implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Com implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Clima 
Positivo (+) 1,20 1,20 

Negativo (-) -0,60 -0,60 

Geologia e Geomorfologia 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -2,42 -1,52 

Solos e Capacidade de Uso do Solo 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -1,00 -0,72 

Recursos Hídricos Subterrâneos 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -1,02 -0,20 

Recursos Hídricos Superficiais 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -1,00 -0,20 

Ocupação dos Solos e 
Ordenamento do Território 

Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -2,00 -1,50 

Fauna, Flora, Vegetação e 
Habitats 

Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -2,35 -1,95 

Ruído e Vibrações 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -4,00 0,00 

Qualidade do ar e Emissão de GEE 
Positivo (+) 4,00 5,00 

Negativo (-) 0,00 0,00 

Paisagem 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -3,00 -2,00 

Património 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -0,87 0,00 

Sócio-economia Positivo (+) 0,52 0,52 
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Macro-fator 
Natureza do 

Impacte 
Sem implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Com implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Negativo (-) -2,56 -1,82 

Saúde Humana 
Positivo (+) 0,00 0,00 

Negativo (-) -3,00 0,00 

Alterações Climáticas 
Positivo (+) 4,00 4,00 

Negativo (-) 0,00 0,00 

Tabela 8.22 - Avaliação comparativa dos fatores ambientais em análise para a Alternativa 3, sem e com 

implementação das medidas minimizadoras 

A partir dos dados constantes da tabela anterior traça-se o gráfico da Figura 8.4. 

 

Figura 8.6 – Gráfico de Avaliação Ambiental para cada macro-fator em estudo (Alternativa 3) 

Analisando o gráfico da Figura 8.6 constata-se que a sua configuração é bastante semelhante à do 

gráfico obtido para as Alternativas 1 e 2, apresentando impactes positivos e negativos para os 

mesmos macro-fatores identificados. De facto as três alternativas apresentam valorações negativas 

iguais em 8 fatores ambientais. Os fatores em que as valorações diferem são:  

 Recursos Hídricos Subterrâneos - a Alternativa 1 difere das restantes duas produzindo maior 

impacte;  

 Ruído e Vibrações - a alternativa com menor impacte é a Alternativa 1 e a com maior a 

Alternativa 3,  

 Paisagem - a alternativa com menor impacte é a Alternativa 3 e a com maior a Alternativa 

2;  
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 Património Arquitetónico e Arqueológico – as alternativas são idênticas, com a valoração 

global do impacte como pouco significativo;  

 Sócio-economia - a alternativa com menor impacte é a Alternativa 3 e a com maior a 

Alternativa 1; e 

 Saúde Humana – a alternativa mais desfavorável é a 2 sendo as restantes idênticas. 

No que respeita à valoração de impactes com implementação de medidas de minimização, verifica-

se que: 

 A Alternativa 3 permite obter impactes negativos menores face às restantes alternativas 

nos fatores Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais e Sócio-economia; 

 As Alternativas 2 e 3 são equivalentes e melhores que a Alternativa 1 no fator Geologia e 

Geomorfologia e Paisagem; 

 A Alternativa 1 permite obter impactes negativos menores face às restantes alternativas 

nos fatores Solos e Capacidade de Uso do Solo; 

 As três alternativas são equivalentes no que respeita ao efeito da implementação de 

medidas, para os fatores Clima, Ocupação de Solos e Ordenamento do Território e Fauna, 

Flora, Vegetação e Habitats, Ruído e Vibrações, Qualidade do Ar e Emissão de GEE, 

Património Arquitetónico e Arqueológico, Saúde Humana e Alterações Climáticas; 

 Nos fatores Ruído e Vibrações, Qualidade do Ar e Emissão de GEE, Património Arquitetónico 

e Arqueológico, Saúde Humana e Alterações Climáticas é possível eliminar/evitar os 

impactes, através da implementação de medidas de minimização. 

Fazendo a avaliação global dos macro-fatores, tendo em conta os respetivos pesos ponderados, 

obtém-se a Tabela 8.23. 

 
Natureza do 
Impacte 

Sem implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Com implementação de 
Medidas Minimizadoras 

Alternativa 3 
Positivo (+) 0,67 0,75 

Negativo (-) -2,01 -0,89 

Tabela 8.23 - Avaliação global por natureza do impacte, sem e com implementação das medidas 

minimizadoras, para a Alternativa 3 

Tendo por base estes valores verifica-se que, à semelhança das outras Alternativas em análise, os 

impactes negativos são mais significativos que os impactes positivos. É possível também observar 

uma diminuição da significância dos impactes negativos, face às Alternativas anteriormente 

analisadas. 

8.3 Conclusões da Avaliação Comparativa de Alternativas  

As análises efetuadas anteriormente permitiram compreender, em cada Alternativa estudada, para 

que fatores ambientais ocorrem os impactes mais significativos (positivos ou negativos). Foi ainda 

possível obter um valor final poderado pelos pesos atribuídos a cada sub-fator desses impactes antes 

e após a implementação de medidas minimizadoras, para cada Alternativa em estudo.  

Finalmente estes valores permitem ter uma valoração global das três Alternativas em análise que 

resume as avaliações de impactes de cada especialidade agregando-as em impactes positivos e 
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negativos e depois ponderadas pelos pesos definidos por toda a equipa do EIA para cada macro-

fator. Com base nesses valores obteve-se o gráfico da Figura 8.7. 

 

 

Figura 8.7 – Avaliação Comparativa de Impactes globais entre Alternativas 

Fazendo uma análise das várias Alternativas em estudo é possível tirar algumas conclusões. Verifica-

se, como é natural, que, independentemente da Alternativa escolhida, a implementação do Projeto 

implicará sempre a ocorrência de impactes negativos, os quais são minimizados através da 

implementação de medidas minimizadoras. 

Os impactes negativos apresentam valores superiores, em módulo, aos valores dos impactes 

positivos, representando mais do dobro, o que é expectável devido aos efeitos da implantação de 

um novo projeto de infraestruturas de transporte em malha urbana. A valoração global dos impactes 

sem a implementação de medidas minimizadoras e com a implementação de medidas 

minimizadoras, respetivamente, resultou idêntica em todas as Alternativas estudadas.  

Constata-se também da análise da Figura 8.7 que a implementação de medidas em cada uma das 

Alternativas permite uma redução significativa dos impactes negativos (entre 0,7 na Alternativa 1 e 

0,9 na Alternativa 3). No caso dos impactes positivos, o valor é igual na situação sem e com 

implementação de medidas, obtendo-se um aumento do impacte positivo de 0,08, em todas as 

Alternativas.  
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Tendo em conta o exposto, a Alternativa 3 apresenta vantagens, dado que produz menos impactes 

negativos, sendo possível obter uma redução mais significativa dos impactes negativos com a 

implementação de medidas face às restantes alternativas.  

Conclui-se, assim, que a Alternativa 3 é a mais favorável. 

Esta alternativa apresenta valores mais favoráveis ou idênticos às restantes em termos de impactes 

negativos em todos os fatores à exceção do fator Ruído e Vibrações (em que Alternativa 1 é a mais 

favorável). No que respeita ao efeito das medidas minimizadoras, a Alternativa 3 permite também a 

melhor ou equivalente redução dos impactes, à exceção do fator Solos e Capacidade de Uso do Solo, 

em que a Alternativa 1 permite uma redução mais significativa.  
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9 ANÁLISE DE RISCO  

9.1 Introdução 

O presente documento recolhe uma análise dos principais fatores de risco ambiental apresentados 

pelas instalações do projeto de extensão da linha Amarela do Metro do Porto, na fase de 

exploração. 

Os aspetos analisados neste estudo compreendem as atividades de exploração e manutenção das 

infraestruturas e equipamentos na extensão da linha Amarela do Metro do Porto, com impacto na 

rede hídrica pública e recursos naturais ou os acidentes por causas naturais. 

Geralmente os riscos ambientais para a rede hídrica pública e recursos naturais (rede hidrográfica) 

devem-se à armazenagem e ao manuseamento de substância ou misturas perigosas, com 

classificação de Perigosidade para o Ambiente. 

O presente estudo não contempla eventuais riscos associados a intervenções de mitigação de 

acidentes operacionais em situação de emergência, dado que a actividade em análise não está 

associada à utilização de substâncias que pela sua perigosidade ou quantidade possam estar na 

origem a acidentes graves. 

9.2 Síntese dos principais aspetos de projeto relevantes para análise de risco  

A área de estudo localiza-se em Vila Nova de Gaia, e representa uma extensão da linha amarela D 

do Metro do Porto, com uma extensão total de cerca de 3 km, variando consoante as alternativas 

entre cerca de 3,10 a 3,25 km.  

 

Figura 9.1 - Plano de situação da extensão da linha amarela D do Metro, conforme o Programa Preliminar 



 
  

 

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material 
de Vila d’Este - Relatório Técnico 

2018-07-09 

 

 

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017002-00 
Página 582 de 619 

 

A extensão da Linha Amarela de Santo Ovídio a Vila d´Este apresentada no Programa base pela 

Metro do Porto é realizada com o conceito de VIA SEGREGADA não havendo partilha quer com 

trânsito rodoviário quer pedonal, exceto nas passadeiras de atravessamento das vias nos topos das 

estações de superfície de Hospital Santos Silva e Vila d’Este. 

O prolongamento da Linha Amarela, para sul, dará continuidade à linha existente em via dupla a 

partir de Santo Ovídio e pretende servir o território da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do 

Paraíso, da freguesia de Oliveira do Douro e da freguesia de Vilar de Andorinho no concelho de Vila 

Nova de Gaia. A procura potencial captada pela extensão da Linha Amarela de Santo Ovídio a Vila 

d’Este cifra-se em aproximadamente 13 350 passageiros diários, dos quais 30,7% (cerca de 4 100) 

correspondem a atuais utilizadores do transporte individual e 65,7% (8 770 viagens) correspondem a 

atuais clientes do transporte coletivo. A indução de viagens tem um peso mais baixo, representando 

3,6% da procura diária estimada. 

A extensão da linha amarela do Metro do Porto implica a construção de 3 estações adicionais – a 

Estação Manuel Leão subterrânea, a Estação Hospital Santos Silva (frontal ao Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia / Espinho) e a Estação Terminal de Vila d’Este. Para além destas Estações será 

implantado um parque de material, de forma a assegurar a recolha e operações ligeiras de 

manutenção dos veículos que circulam na Linha Amarela. Importa evidenciar que o atual parque de 

estacionamento à superfície no local da futura Estação Hospital Santos Silva será reposto através de 

um parque maior, capaz de acolher mais lugares de estacionamento, de modo a poder esta estação 

permitir a transferência modal do TI para o Metro.  

9.2.1 Estação Manuel Leão 

A Estação Manuel Leão encontra-se implantada numa área cujo seu ponto central se encontra ao 

km 0+950 do traçado da alternativa 1 (sendo o mesmo ponto aos km 1+025 e km 0+925, 

respetivamente, para as alternativas 2 (a sul) e 3 (a norte)), apresentando cais laterais de 70 m de 

extensão, com cotas de 159,487 m e 160,187 m relativas ao Plano Base de Via nas extremidades dos 

cais. Esta Estação apresenta um alinhamento reto e em trainel de 1 % após uma concordância 

vertical de 1000 m de raio equivalente com o aclive de 6,5 % precedente. 

A localização da Estação Manuel Leão impõe uma viragem acentuada do traçado para nascente, a 

qual será viabilizada através de um viaduto que cruza o vale da Quinta do Cisne, atravessa 

superiormente a Rua Fonte dos Arrependidos e se insere na encosta do Monte da Virgem. Um trecho 

em túnel sob o bairro da Rua do Rosário resolve a abordagem à estação que ficará enterrada. 

O traçado ferroviário deverá subir da Estação Manuel Leão para as cotas da Rua Conceição 

Fernandes, emergindo do túnel ferroviário para uma trincheira que acompanha o alinhamento desta 

rua e a nascente da mesma. Em planta, o resultado pretendido é obtido por meio de uma curva que 

modifica o rumo do alinhamento da Estação Manuel Leão para o da Rua Conceição Fernandes, 

passando sob a bifurcação formada pela Rua Quinta do Sardoal com a Rua Nossa Senhora do 

Livramento, de forma a possibilitar a realização do poço de ventilação e emergência no espaço livre 

à superfície do terreno.  
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9.2.2 Estação Hospital Santos Silva 

A Estação Hospital Santos Silva pretende assegurar a acessibilidade da linha do metro ao Centro 

Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho através de uma estação a localizar em frente da entrada 

principal do hospital. Esta Estação pretende garantir, também, a intermodalidade com os meios de 

transporte aí instalados (autocarros e táxis) e que utilizam a Rua Conceição Fernandes como eixo 

essencial de mobilidade rodoviária. 

O traçado ferroviário na zona da Estação Hospital Santos Silva é ditado pela orientação da Rua 

Conceição Fernandes e pela altimetria desta. Esta estação será implantada à superfície e de nível 

com o referido arruamento que serve o hospital. 

9.2.3 Estação Vila d'Este 

O trecho final do traçado da Linha Amarela desenvolve-se à superfície do terreno em Vila d'Este, 

tirando partido do corredor não edificado enquadrado pela Rua Heróis do Ultramar, a Rua José 

Bernardino Silva e a Rua General Humberto Delgado. Este trecho culmina na Estação de Vila d'Este. 

A estação de Vila d'Este é uma estação terminal que se encontra posicionada em alinhamento reto 

paralelo ao eixo da Rua Salgueiro Maia e em trainel ascendente a 2 % de inclinação. Neste contexto, 

esta terá um cais único para embarque e desembarque de passageiros com 70 m de comprimento e, 

à sua entrada, será instalada uma comunicação simples tg 1/6, cerca do km 3+040 (referenciado à 

alternativa 1), para inversão dos comboios. 

A estação terminal de Vila d'Este será implantada à superfície, paralelamente à rua mencionada, 

com o cais de nível com o passeio no seu topo poente de forma a permitir o acesso pedonal direto 

neste local. 

9.2.4 Parque de Material 

A Extensão da Linha Amarela inclui a implantação de um parque de material neste trecho, de forma 

a assegurar a recolha e operações ligeiras de manutenção dos veículos que circulam na rede do 

Metro do Porto. 

A implantação do parque de material encontra-se no terreno limítrofe à Rua Escultor Alves de Sousa 

e à Rua Heróis do Ultramar, o local mais apropriado para a sua execução. Além da área necessária 

para a sua realização, o espaço atrás identificado beneficia da acessibilidade assegurada pelas vias 

referidas, potenciada pela rotunda que faz a articulação das mesmas com a Rua Conceição 

Fernandes. 

O Parque de Material ocupará uma área de 3 ha com um comprimento máximo de cerca de 350 m e 

uma largura máxima de aproximadamente 100 m.  

Nestas condições, a ligação da Linha Amarela ao Parque de Material faz-se após a Rua Conceição 

Fernandes, junto à rotunda assinalada. O traçado, nesta zona, apresenta-se em trincheira com cotas 

que lhe permitem realizar o acesso ao Parque de Material e os desnivelamentos com as vias que 

cruza, nomeadamente a rotunda, a Rua Heróis do Ultramar e a Rua Padre Joaquim Faria.  

O acesso ferroviário ao Parque de Material é assegurado em dois locais para garantir a necessária 

redundância, aos km 2+301,339 e 2+503,582 (sempre referenciados à alternativa 1), através de 
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aparelhos de mudança de via (AMV) em desvios simples tg 1/6. A implantação dos AMV ocorre nos 

alinhamentos de reta imediatamente posicionados antes e depois da curva de 230 m de raio e, em 

perfil longitudinal, no mesmo trainel de 2,5 % de declive, com cotas de 198,967 m e 193,910 m 

respetivamente. 

Na figura seguinte representa-se a zona da rotunda, os atravessamentos dos arruamentos em obra 

de arte e os acessos ferroviários ao Parque de Material. 

 

Figura 9.2 - Parque de Material e acessos rodoferroviários 

Este parque destina-se ao estacionamento de 20 comboios e a pequenas ações de manutenção no 

edifício da Estação de Serviço, bem como a lavagem de composições. 

9.2.4.1 Infraestruturas do Parque de Material 

O parque será também dotado de uma subestação de tração que servirá para, além de alimentar as 

necessidades energéticas do PM, fornecer energia à linha principal em complemento à subestação 

implantada na estação Manuel Leão. 
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A estação de serviço e a máquina de lavar encontram-se posicionadas sequencialmente sobre a 

mesma via, cumprindo os requisitos de distância a respeitar entre ambos, designadamente a 

correspondente a um veículo duplo. 

Em paralelo à via que suporta a estação de serviço e a máquina de lavar, considera-se uma via de 

circulação que possibilita a passagem de veículos diretamente para a zona de estacionamento, sem 

interferir com as operações de manutenção. A ligação entre os dois espaços é realizada através de 

uma curva de 25 m de raio que introduz uma inversão de 180º ao traçado, causando um paralelismo 

entre as vias de circulação, as de parqueamento e a via de suporte a operações de manutenção 

ligeira. 

A área destinada a parqueamento, com capacidade para 20 veículos simples, encontra-se dotada de 

cinco vias para estacionamento de material circulante, com uma extensão mínima de 155 m e 

máxima de 215 m. As distâncias consideradas de entre eixos são de 3,20 m para vias contíguas e de 

4,00 m, com corredor pedonal entre dois conjuntos de vias, para permitir algumas operações de 

limpeza e outras nos veículos. Uma via de circulação adicional às de parqueamento encontra-se 

localizada no lado norte deste, de forma paralela às restantes, para permitir a circulação de 

veículos que venham da via de manutenção e lavagem sem necessidade de estacionar. 

Uma rodovia de serviço de apoio ao Parque de Material percorre todo o seu perímetro e acompanha 

longitudinalmente as vias exteriores deste enquanto que, uma outra, atravessa transversalmente o 

parque com o objetivo de assegurar o acesso de socorro aos veículos aí estacionados. Em seguida 

indica-se, resumidamente, as características gerais do Parque de Material: 

 612 m de via associada à estação de serviço e à máquina de lavar; 

 1219 m de via associada ao parqueamento de material circulante; 

 3 AMV tg1:2,18 associados à estação de serviço e à máquina de lavar; 

 10 AMV tg1:2,18 associados ao parqueamento de material circulante; 

 77,5 m de via em estação de serviço; 

 77,5 m de via em máquina de lavar. 

Para garantir as ações de manutenção, entrada e saída dos veículos, prevê-se uma área de pessoal 

com balneários e zona de refeições e um armazém para componentes de material circulante e 

infraestruturas, além de uma zona de armazenamento de carris. 

9.3 Análise dos fatores de Risco Ambiental 

Tendo em conta que não está previsto o transporte de carga, somente passageiros, o risco de 

acidentes com consequências ambientais graves poderá ser considerado irrelevante em todas as 

áreas de operação de transporte do projecto (linhas e estações). Com este pressuposto, a discussão 

do eventual risco de acidente com impacto ambiental centra-se exclusivamente no Parque de 

Material. 

As principais atividades do Parque de Material são a Lavagem de viaturas e pequenas operações de 

revisão do equipamento circulante. Não estão previstas actividades complexas de manutenção que 

envolvam a utilização de materiais perigosos, não se prevendo em consequência a ocorrência de 
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acidentes graves. No entanto, se tivermos em conta a presença e utilização de algumas substâncias 

e misturas perigosas (embora em quantidades limitadas e com uma perigosidade reduzida) poder-se-

ão verificar acidentes com impacto em alguns meios recetores. 

Embora nesta fase não se conheçam especificamente os produtos utilizados na lavagem de viaturas, 

estes serão da família dos Detergentes, cuja frase de perigo é H411: “Tóxico para os organismos 

aquáticos, por exposição prolongada”. No entanto, estes produtos serão diluídos com a água de 

lavagem, pelo que o seu perigo será reduzido. 

Também se espera a armazenagem e manipulação de óleos e massas lubrificantes, em tambores de 

200 litros. Os lubrificantes não possuem frases de perigo associadas aos efeitos sobre o ambiente, 

pelo que estes produtos não são um fator de risco ambiental no Parque de Material do Metro do 

Porto. 

Os principais meios de afetação do meio ambiente são os recursos hídricos, nomeadamente a rede 

pública de águas pluviais e a rede de águas residuais. 

Os riscos ambientais associados às atividades do Parque de Material dever-se-ão à armazenagem e 

manuseamento de substâncias e misturas perigosas, nomeadamente ao uso de Detergentes e 

produtos químicos de limpeza de veículos. 

O controlo e a prevenção de acidentes com estas substâncias, nomeadamente com óleos minerais, 

estão previstos no projeto com recurso a sistemas de contenção, utilização de fossa de retenção em 

toda a zona de operação, e recurso a caixas de separação de fases antes da descarga de efluentes. 

As quantidades armazenadas e usadas nas operações são controladas e os stocks das diferentes 

substâncias mantidos dentro de limites de segurança. Igualmente todas as operações são efectuadas 

segundo procedimentos previamente estabelecidos e verificados.  

9.4 Conclusão 

De acordo com o exposto no presente documento, tendo em conta os perigos expectáveis, 

decorrentes das infraestruturas e exploração da extensão da Linha Amarela do Metro do Porto não 

se identificaram riscos de acidente com impacte ambiental significativo. 

Os riscos identificados, associados às atividades do Parque de Material, parecem estar controlados 

pelas medidas adotadas e mesmo em situação de falha das mesmas não apresentam o potencial para 

se poder considerar a possibilidade de poderem estar na origem de qualquer acidente grave. 
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10 LACUNAS DE INFORMAÇÃO OU DE CONHECIMENTO 

Tendo em conta os conhecimentos disponíveis e a informação disponível e disponibilizada e que foi 

possível ter em conta na avaliação de impacte ambiental realizada, pode considerar-se que, de um 

modo global, não há lacunas de conhecimento notáveis que tenham, por qualquer forma, impedido 

ou condicionado, de forma relevante, a identificação, caracterização e a avaliação dos impactes 

ambientais significativos. Assim, o EIA permitiu avaliar, de forma considerada sustentada, os 

impactes potencialmente significativos, assim como as medidas de minimização e/ou 

compensatórias para os impactes negativos significativos.  

Contudo, e apesar da boa avaliação de impactes, optou-se por identificar algumas lacunas de 

informação/conhecimento, de modo específico ou pontual, para alguns aspetos de especialidade. 

Alguns destas lacunas podem/devem ser colmatadas no âmbito dos programas de monitorização 

identificados e propostos, de modo a permitir uma gestão ambientalmente enquadrada do novo 

projeto.  

10.1.1 Qualidade do Ar e Emissões de Gases com Efeito de Estufa 

Ao nível do descritor qualidade do ar, é de evidenciar que à data de início do presente EIA não se 

encontravam disponíveis os dados referentes ao ano de 2017 para a estação de monitorização da 

qualidade do ar de Avintes, uma vez que os mesmos ainda não estavam validados pela entidade 

responsável. Não foi possível caracterizar a qualidade do ar ao nível dos poluentes CO e SO2, uma 

vez que deixaram de ser monitorizados em 2011. 

10.1.2 Património Cultural  

As lacunas de conhecimento mais significativas acerca do Património Cultural na área de estudo do 

Projeto e para esta fase resultam da eventual existência de outras ocorrências de interesse 

patrimonial, e principalmente de natureza arqueológica, nas áreas a afetar pelo Projeto.  

À exceção da área correspondente à ocorrência 14 (Monte da Virgem), não há atualmente registo de 

vestígios patrimoniais que indiciem uma ocupação humana, antiga, para o território afeto ao 

projeto; contudo, essa possibilidade não é de excluir e como tal esta lacuna só será colmatada 

aquando da construção do projeto, nomeadamente, com a execução das ações de desmatação e 

movimentação de solo e subsolo. 

10.1.3 Saúde Humana 

As principais lacunas técnicas e de conhecimento na componente de Saúde Humana relacionada com 

o Ruído são as seguintes: 

 A evolução em curso dos estudos sobre os efeitos do ruído na Saúde Humana, e a 

inexistência de estudos concretos específicos para Portugal, e também de estudos 

específicos relativos ao ruído e/ou respetivos efeitos na Saúde Humana para o 

metropolitano (quer subterrâneo, quer de superfície). Deste modo, considerou-se, por 

simplificação, os estudos existentes para as ferrovias. 
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 A inexistência de informação disponível específica para os residentes na área de estudo no 

que respeita a consultas de especialidade relevantes para a exposição ao ruído – 

Otorrinolaringologia, Psiquiatria, por exemplo – pelo facto de esta informação estatística 

estar disponível apenas ao nível do concelho, o que é muito abrangente para os fins em 

vista. 

 Existe informação ainda insuficiente sobre as novas urbanizações previstas para a área de 

estudo e, consequentemente sobre o aumento da população que a estas estará associada, 

no futuro. Os edifícios a construir associados a estas novas urbanizações podem, aliás, vir a 

servir de barreira relativamente ao ruído provocado pela extensão da Linha Amarela, daí 

decorrendo a redução do número de habitantes que virá a estar exposto ao ruído daí 

originado. Neste contexto, e dada a incerteza associada à informação sobre a variação da 

população afetada no futuro, julga-se adequado ter sido considerado uma população 

afetada constante ao longo do tempo na situação atual e na situação futura, neste caso, 

com base nos dados dos Censos 2011. 

 Não existe informação específica sobre qual a população que, no futuro, estará exposta ao 

ruído das vias rodoviárias existentes na área de estudo e ao ruído decorrente da extensão da 

Linha Amarela a construir, podendo esta coincidir ou não. Por este motivo, considerou-se, 

por segurança que, no futuro, a população exposta ao ruído com Lden <65 dB(A) e Ln<55 

db(A) que sofreria efeitos na saúde, corresponderia à que atualmente está exposta a esses 

níveis sonoros das rodovias (total da população atual na área de estudo) adicionada da que 

estará exposta ao ruído da Linha de Metro (encarada como ferrovia). 
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11 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

São seguidamente apresentados os programas de monitorização considerados justificáveis, sendo 

que os impactes na componente socioeconómica – património edificado - serão alvo de 

acompanhamento específico de minimização do risco do edificado, como parte integrante do 

projeto a implementar. 

11.1 Fauna, Flora, Vegetação e Habitats  

Dada a baixa relevância dos impactes identificados não se propõe qualquer plano de monitorização. 

No caso específico dos sobreiros afetados não se vislumbra a necessidade de realização de um 

eventual programa de monitorização dada a existência de legislação aplicável – referente ao corte e 

abate de sobreiros – e devido ao facto de, certamente vir o Projeto a ser declarado como 

empreendimento de imprescindível utilidade pública. 

11.2 Ruído e Vibrações 

Na fase de RECAPE será pormenorizado o Plano de Monitorização de Ruído e Vibração necessário, 

apontando-se desde já para as seguintes necessidades de monitorização: 

 Fase de construção (ruído e vibração): 

o Monitorização dos Recetores mais próximos da atividade construtiva.  

o Para o ruído poderá ser necessário monitorizar quer valores no exterior (tipicamente 

devido às atividades construtivas à superfície) quer valores no interior (tipicamente 

devido às atividades construtivas no subsolo). 

o Para a vibração poderá ser necessário monitorizar valores associados a danos 

(tipicamente valores de pico) e valores associados à sensação humana da vibração 

(tipicamente valores eficazes). 

o Para a vibração poderá ser necessária monitorização específica direcionada à 

obtenção de funções de transferência (propagação da vibração) características dos 

locais, para previsão mais rigorosa das vibrações para a fase de exploração. 

o Equacionar a existência de sistema de monitorização contínua de ruído e/ou 

vibração na fase de RECAPE. 

 Fase exploração (ruído e vibração): 

o Monitorizar pelo menos 1 Recetor por cada uma das 7 Situações definidas. 

o Para o ruído poderá ser necessário monitorizar quer valores no exterior (tipicamente 

devido às partes do traçado à superfície) quer valores no interior (tipicamente 

devido às partes do traçado em Túnel). 

o Para a vibração deverá ser necessário monitorizar apenas valores associados à 

sensação humana da vibração (tipicamente valores eficazes). 
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11.3 Qualidade do Ar e Emissão de Gases com Efeito de Estufa 

Face à tipologia do projeto, considera-se que o plano de monitorização, a seguir apresentado, 

apenas deve ser aplicado em caso de existência de queixas por parte da população. Nesse caso, o 

plano de monitorização proposto para a fase de construção, tem uma duração prevista de 24 meses 

(2 anos), e segue os requisitos definidos na Diretiva 2008/50/CE, transposta para o direito interno 

através do Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação atual.  

11.3.1 Parâmetros a monitorizar 

O programa de monitorização, a ser aplicado apenas em caso de existência de queixas por parte da 

população, contemplará a medição da concentração, no ar ambiente, dos poluentes PM10 e PM2,5, 

que se encontram abrangidos pela legislação nacional (Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação 

atual). 

Paralelamente à monitorização dos poluentes atmosféricos deverão ser efetuadas medições dos 

parâmetros meteorológicos locais, nomeadamente: 

 Velocidade do Vento; 

 Direção do Vento; 

 Quantidade de Precipitação; 

 Temperatura do Ar; 

 Humidade Relativa; 

 Radiação Solar. 

11.3.2 Locais e frequência de amostragem 

Tendo em conta o artigo 7, ponto 3, alínea c, do Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação atual, a 

avaliação da qualidade do ar deve ser efetuada recorrendo à combinação de medições fixas (365 

dias por ano) com medições indicativas. No presente estudo, caso existam queixas, a avaliação da 

qualidade do ar será efetuada junto a recetores sensíveis que simultaneamente sejam alvo de 

queixas. O período de frequência mínimo para as medições indicativas deverá respeitar o estipulado 

no Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação atual. Desta forma, é apresentada na Tabela 11.1 uma 

síntese dos períodos previstos na legislação e adotados no presente plano de monitorização. 

Poluente Local Período de referência mínimo por local 

PM10 e PM2,5 

Recetores 

sensíveis que 

simultaneamente 

sejam alvo de 

queixas 

Pelo menos 14% 

8 semanas repartidas de modo uniforme ao longo do ano 

ou 1 dia por semana durante 52 semanas 

Tabela 11.1 – Períodos de frequência previstas para as medições indicativas de PM10 e PM2,5  

A localização exata dos pontos de monitorização deverá ser selecionada após visita ao local, a 

efetuar com o menor espaço temporal possível antes do início das medições.   
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Deverá também atender-se aos seguintes fatores: 

 Fontes interferentes; 

 Segurança; 

 Acessibilidade; 

 Disponibilidade de energia elétrica e comunicações telefónicas; 

 Visibilidade do local em relação ao espaço circundante; 

 Segurança do público e dos operadores; 

 Requisitos em matéria de planeamento. 

11.3.3 Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos necessários 

Propõe-se que sejam utilizados uma combinação de medições fixas com medições indicativas, de 

acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua redação atual.  

Os períodos de integração dos dados obtidos, para cada poluente monitorizado, deverão ser no 

mínimo coincidentes com o período considerado nos valores limite do Decreto-Lei n.º 102/2010, na 

sua redação atual, de forma a permitir a comparação dos valores obtidos com os respetivos valores 

limite presentes na legislação nacional. Na Tabela 11.2 são apresentados os critérios de avaliação 

dos dados relativos aos poluentes PM10 e PM2,5. 

Para além da comparação dos dados medidos com os valores limite estipulados na legislação, devem 

ser realizadas rosas de poluição que permitam fazer a correlação das concentrações medidas com as 

direções de vento registadas e desse modo perceber a influência do projeto para os valores de 

concentração locais. Em caso de registo de valores acima dos respetivos valores limite, deverá, 

sempre que possível, tentar estabelecer-se uma relação causa-efeito. 

No caso de serem usadas medições indicativas, com uma periodicidade inferior a 100% 

(frequentemente 14% do ano), deve ser referenciado que existe a assunção de que esse período é 

totalmente representativo de um ano de medições. Só assim, será possível concluir, com as devidas 

incertezas, do cumprimento/incumprimento dos valores limite em causa (Tabela 11.2). 

Referência Poluente Parâmetro estatístico 
Período 

integração 
Valor limite 

Limiar superior 

de avaliação 

Decreto-Lei nº 

102/2010 na sua 

redação atual 

PM10 

Valor máximo diário Diário 50 µg∙m-3 (2) 35 µg∙m-3 (2) 

Valor médio anual Anual 40 µg∙m-3 28 µg∙m-3 

PM2,5 

Valor limite anual para 

proteção da saúde 

humana 

Anual 25 µg∙m-3 17 µg∙m-3 

(1) A não exceder mais de 18 horas por ano civil; 
(2) A não exceder mais de 35 dias no ano; 
(3) A não exceder mais de 24 vezes por ano civil; 
(4) A não exceder mais de 3 vezes por ano civil. 

Tabela 11.2 – Critérios de avaliação dos dados relativos aos poluentes PM10 e PM2,5 
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11.4 Património cultural edificado 

Tendo em conta os dados do projeto e os dados provenientes da caracterização da situação de 

referencia do fator Património Cultural, entende-se que deva ser instituído um Programa de 

Monitorização na fase de construção do projeto visando assegurar a integridade física/estrutural e a 

manutenção do atual estado de conservação das ocorrências patrimoniais localizadas em zonas 

onde, previsivelmente, ocorrerão ações mecânicas dinâmicas e consequentemente vibrações do 

solo. 

Neste sentido, considera-se importante a implementação de um programa de monitorização, 

conforme proposto a nível i) de Projeto para as vibrações estruturais do edificado e ii) da 

componente de ruído e vibrações do EIA, e que contemple as seguintes tarefas: 

 registo de alterações estruturais, realizando o mapeamento dos danos visíveis, antes do 

início da obra; 

 monitorização de vibrações durante a fase de construção tomando em consideração a NP 

2074, de 2015 – “Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas”. 

A pormenorização dos programas de monitorização terá lugar na fase de RECAPE, que acompanha a 

fase de Projeto de Execução, no âmbito das especialidades de análise acima referenciadas em i) e 

ii), devendo os resultados da implementação do programa de monitorização, na fase de construção, 

para a ocorrência 8 (moradia, Rua do Clube Caçadores) ficar disponíveis para o fator património.  

11.5 Saúde Humana 

O Programa de Monitorização proposto para a componente da Saúde Humana refere-se 

exclusivamente à Fase de Exploração, em complemento ao Programa de Monitorização preconizado 

para o fator ambiental Ruído e Vibrações, nas Fases de Construção e de Exploração. 

Os objetivos principais do Programa específico proposto são os seguintes: 

 Determinar o número de habitantes na área de estudo cuja saúde pode efetivamente ser 
afetada nos anos futuros à construção da extensão da Linha de Metro, decorrente da 

exposição ao ruído devido à mesma;  

 Contribuir para a avaliação da eficácia das Medidas de Minimização preconizadas para este 
fator ambiental e, se necessário e aplicável, enquadrar a definição de medidas adicionais 

para a diminuição dos efeitos negativos na saúde humana a este nível. 

Para este efeito, propõe-se a monitorização anual do seguinte: 

 Número de consultas efetuadas para as especialidades relevantes – Otorrinolaringologia, 
Psiquiatria e Medicina Interna - referentes a efeitos decorrentes do ruído relativos à 
extensão da Linha Amarela, na área de estudo; 

de modo a permitir a identificação de eventuais efeitos diretos sobre a população humana 

decorrentes do Projeto. 
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12 CONCLUSÕES  

O projeto alvo do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é o Projeto da Extensão da Linha 

Amarela do Metro do Porto, desde Santo Ovídio a Vila d’Este, incluindo um Parque de Material 

circulante em Vila d’Este.  

O Projeto da Extensão da Linha Amarela (Linha D) do Metro do Porto é um projeto de grande 

importância porque visa expandir a única linha de metro que liga as duas margens do Douro, no 

município de Vila Nova de Gaia, contribuindo fortemente para a melhoria da mobilidade urbana 

sustentável entre Vila d’Este e a cidade do Porto e a respetiva área metropolitana norte.  

Na ligação a Vila d’Este, e para além das áreas habitacionais, são também servidos vários polos 

como a Escola EB 2/3 Soares dos Reis, as instalações da RTP no Monte da Virgem e muito 

especialmente o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. 

O projeto encontra-se abrangido pela legislação de impacte ambiental em vigor por constituir uma 

alteração a um projeto já anteriormente sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) e por ser suscetível de provocar impacte significativo no Ambiente.  

O presente projeto encontra-se em fase de Estudo Prévio, e, nesta fase, a prioridade foi estudar 

alternativas viáveis de traçado, tendo como objetivos i) a minimização das afetações na Quinta do 

Cisne (que o traçado sobrepassa em viaduto) e ii) a minimização dos impactes no bairro à Rua do 

Rosário, no Monte da Virgem (onde o traçado prevê o emboquilhamento poente do túnel que o 

integra). Na fase seguinte, de Projeto de Execução, o traçado selecionado será pormenorizado, 

sendo acompanhado de um relatório ambiental de conformidade do projeto de execução.  

Assim, foram estudadas três alternativas, variando a extensão do traçado entre cerca de 3,1 km a 

3,25 km, consoante as opções.  

A área de implantação do traçado possui uma orografia acidentada, exigindo um viaduto à saída 

para sul da Estação de Santo Ovídio - para vencer o amplo vale que aí se estende e onde se implanta 

grande parte da Quinta do Cisne -, seguido de um túnel na encosta do bairro à Rua do Rosário - que 

ultrapassa a encosta do Monte da Virgem -, emergindo o traçado em trincheira, já na Rua Conceição 

Fernandes no quarteirão frontal ao Centro Hospitalar de Vila de Nova de Gaia / Espinho, após a 

passagem da Rua São Bartolomeu. Daí até à Estação de Vila d’Este (estação terminal), na Rua 

Salgueiro Maia, o traçado é igual nas três alternativas estudadas, seguindo em trincheira, 

respetivamente antes e após a Estação Hospital Santos Silva (frente ao Centro Hospitalar de VN de 

Gaia/Espinho), que se implanta à superfície, desenvolvendo-se o traçado já totalmente à superfície 

após entrada na mancha florestal delimitada pelas ruas Heróis do Ultramar e General Humberto 

Delgado.  

No troço do traçado em túnel haverá uma estação subterrânea – a Estação Manuel Leão – a qual 

localizar-se-á no terreno baldio nas traseiras da Escola EB 2/3 Soares dos Reis. Após a finalização da 

empreitada, essa área será finalizada, à superfície, com o restabelecimento da Rua Dom Manuel II 

(que ligará os dois troços da atual rua) e por um parque de estacionamento. 

Na pequena mancha verde triangular no entroncamento da Rua Nossa Senhora do Livramento com a 

Rua Quinta do Sardoal, localizar-se-á o Poço de Ventilação e Emergência, que terá correspondência, 

à superfície, com uma área em forma de círculo. 
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Na ampla mancha florestal delimitada pela Rua Escultor Alves de Sousa e pela Rua Heróis do 

Ultramar localizar-se-á o Parque de Material, para estacionamento de material circulante 

(composições) e para pequenas manutenções. O Parque de Material terá uma implantação 

relativamente paralela à Rua Escultor Alves de Sousa. 

Importa evidenciar que todas as ruas cortadas e que entroncam na Rua Conceição Fernandes, 

nomeadamente, a Rua São Tiago, Alameda do Monte da Virgem e Rua Escultor Alves de Sousa serão 

alvo de restabelecimentos de nível, que terão o desenho mais adequado para permitir os 

restabelecimentos em causa e a circulação rodoviária em segurança. A Linha de Metro passará 

sempre a um nível inferior, em canal dedicado, sem qualquer cruzamento de nível com a rodovia.  

A melhor solução para o restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem é realizada através de 

um pequeno troço de via, paralelo à Rua Conceição Fernandes, e que converge na Rua Escultor 

Alves de Sousa redesenhada para completar a rotunda que atualmente se implanta na Rua Heróis do 

Ultramar. A configuração do restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem permitirá uma 

possível ampliação do atual parque de estacionamento à superfície frontal ao hospital, e cujo 

número de lugares será integralmente reposto ou ampliado, permitindo um funcionamento do futuro 

parque no sistema park and ride, adequado para uma estação intermodal, como será a Estação 

Hospital Santos Silva.  

A Alternativa 1 estudada baseou-se no traçado base colocado a concurso pela Metro do Porto, sendo 

muito semelhante ao mesmo. O traçado base da Metro do Porto foi o divulgado publicamente, sob a 

forma de intenção, em novembro/dezembro de 2017. Sai da Estação de Santo Ovídio para sul 

através de um viaduto de 515 m, em treliça, que inflete para nascente e emboquilha em túnel na 

encosta do Monte da Virgem, na Rua de Santa Rita (emboquilhamento poente do túnel), 

relativamente próximo do entroncamento desta rua com a Rua do Rosário. Daqui segue em túnel até 

ao ponto em que emerge em trincheira num alinhamento já paralelo e frontal ao Centro Hospitalar. 

Desenvolve-se depois em traçado sem alternativas até Vila d’Este conforme já descrito. Em termos 

práticos pode ocorrer a afetação parcial ou total de uma vivenda e potencial afetação da cave de 

outra.  

A Alternativa 2 é constituída por um viaduto de igual tipologia, com uma extensão de 583 m e que 

se desenvolve a sul da Alternativa 1, passando próximo da casa da Quinta do Cisne, transpondo a 

Rua Fonte dos Arrependidos e alinhando-se junto à empena de um edifício de seis pisos localizado 

no início da Rua Nossa Senhora do Carmo. O emboquilhamento faz-se no jardim e em parte de uma 

vivenda localizada no cotovelo da Rua de Santa Rita. Em termos práticos esta vivenda considera-se 

totalmente afetada.  

A Alternativa 3 é constituída por um viaduto, com uma extensão de 459 m e que se desenvolve a 

norte da Alternativa 1, passando a Rua Fonte dos Arrependidos mais a norte e realizando o 

emboquilhamento do túnel no jardim e vivenda localizados na esquina norte do cruzamento da R. 

Clube dos Caçadores com a R. do Rosário. Em termos práticos esta vivenda considera-se totalmente 

afetada.  

No presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foram estudados e avaliados os impactes do projeto 

a nível dos seguintes fatores ambientais e socioeconómicos: clima, geologia e geomorfologia, solos e 

capacidade de uso do solo, recursos hídricos (subterrâneos e superficiais), ocupação do solo e 

ordenamento do território, fauna, flora, vegetação e habitats, ruído e vibrações, qualidade do ar e 
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emissão de gases com efeito de estufa, paisagem, património arquitetónico e arqueológico, sócio-

economia, saúde humana, alterações climáticas.  

Foi também realizada, pelo projetista, uma Análise de Risco para os Edifícios. A nível do EIA foi 

verificada a não ocorrência de riscos ambientais.  

Tendo em conta as características das áreas interessadas pelo projeto, assim como a tipologia e 

características do projeto em avaliação – um projeto de infraestruturas de transporte -, os fatores 

que surgem como mais relevantes são:  

 a ocupação do solo e o ordenamento do território, pela nova dinâmica induzida no território 

com a melhoria da mobilidade urbana e ligação à cidade do Porto e sua área metropolitana 

norte, com reforço da urbanização nas áreas definidas como urbanizáveis e com projetos de 

loteamento na carta de ordenamento do PDM de VN de Gaia; 

 a geologia e geomorfologia, pelo facto de cerca de um terço do traçado desenvolver-se em 

túnel, implicando escavações em rocha;  

 a sócio-economia, pelas afetações do património (edificado e não edificado) que a 

implantação de uma determinada solução sempre implica; 

 o ruído e vibrações, que são sempre fatores importantes quando se trata de um projeto que 

incorpora uma componente em túnel e a sua escavação em malha urbana e com a presença 

de várias tipologias de recetores sensíveis (habitações, Escola EB 2/3 Soares dos Reis, 

Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho); 

 a saúde humana, pelo efeito que o ruído/vibrações pode induzir; 

 a paisagem, que é um fator relevante no contexto da implantação do traçado em viaduto 

que se pronuncia no vale a sul da Estação de Santo Ovídio e que sobrepassa a Quinta do 

Cisne, apesar da implantação do traçado em malha urbana; 

 a fauna, flora, vegetação e habitats, essencialmente pelo atravessamento da área florestal 

da Confraria do Monte da Virgem, com presença de sobreiro, e que corresponde ao Habitat 

9330 (sobreiral), única formação vegetal com algum interesse na área de estudo (e que 

outrora terá sido relativamente abundante na região, situação que já não se observa 

atualmente dada a intensa ocupação humana existente). 

Os restantes fatores foram igualmente estudados de modo suportado: 

 o clima, essencialmente como suporte de outros fatores;  

 os solos e capacidade de uso do solo;  

 os recursos hídricos, em particular os recursos hídricos subterrâneos, devido à implantação 

do traçado em túnel e em trincheira; 

 a qualidade do ar e balanço das emissões gasosas, pela tendencial redução da emissão de 

gases com efeito de estufa e consequente melhoria da qualidade do ar;  

 as alterações climáticas, não pela magnitude da contribuição do projeto para a mitigação 

das alterações climáticas, mas pelo seu significado, no sentido da evolução necessária, no 

sentido da descarbonização da mobilidade que se pretende sustentável;  

 o património, sempre com observância dos requisitos de trabalho exigidos pela DGPC-

Direção Geral do Património Cultural.  
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Tendo em conta o exposto, apresentam-se, seguidamente, as conclusões do EIA para cada um dos 

fatores avaliados. 

A nível da ocupação do solo e ordenamento do território, a implementação do projeto em estudo 

traduz-se no reforço da rede de infraestruturas de transporte e mobilidade urbana, promovendo as 

ligações entre os centros urbanos e as periferias e permitindo um aumento da eficiência do sistema 

de transportes públicos. Como tal, traduz-se num impacte positivo no que respeita à implementação 

de planos e programas estratégicos de âmbito nacional e regional.  

Quanto à alteração na ocupação do solo decorrente da extensão da linha em estudo e sua 

integração nos instrumentos de planeamento de âmbito local e compatibilização com servidões 

existentes, os impactes negativos de maior significância decorrem da sobreposição de parte do 

traçado da linha com a zona envolvente ao Observatório Astronómico da FCUP, com a Alameda do 

Monte da Virgem e com um núcleo de sobreiros em área classificada como Áreas Verdes de 

Enquadramento Paisagístico e como Estrutura Ecológica Fundamental. Estes impactes são 

ultrapassáveis, alguns implicando a execução de ações de minimização e compensação específicas. 

São expectáveis outros impactes na ocupação do solo, que ocorrerão sobretudo na fase de 

construção, sendo maioritariamente reversíveis. 

Em síntese, a implementação do projeto em análise determina a ocorrência de impactes positivos e 

negativos na ocupação do solo e no ordenamento do território. Quanto aos impactes negativos 

detetados, não foi identificada qualquer sobreposição com tipologias de difícil compatibilização 

com o projeto em estudo que constitua impedimento à implementação do mesmo. 

A nível da geologia e geomorfologia, a avaliação global dos impactes ambientais negativos 

associados à construção e exploração da Extensão da Linha D aponta para impactes pouco 

significativos (a maior parte) a significativos, de reduzida magnitude e de âmbito local. As medidas 

de minimização propostas minimizam e/ou atenuam a importância dos impactes negativos 

identificados.  

Salientam-se os movimentos de terras importantes, relacionados com as escavações do túnel e 

trincheiras, do Parque de Material e também dos restabelecimentos da rede viária. Uma parte dos 

materiais escavados será utilizada nos aterros, que constituem apenas cerca de 10% a 13% do valor 

das escavações, e em geral nas ações de construção, sem necessidade de recurso a áreas de 

empréstimo. A obra é excedentária em cerca de 256 000 m3 e 261 000 m3 de material sobrante, 

conforme as alternativas, sendo contudo um valor de ordem de grandeza similar. Deste volume, o 

escombro proveniente da escavação do túnel representa cerca de 100 000 m3 (em qualquer das 

alternativas) e é constituído por material de qualidade que pode ser reutilizado como matéria-prima 

por outras atividades económicas, como a produção de britas para betões ou para a construção dos 

acessos e restabelecimentos rodoviários, entre outros, em função do tipo de rocha. O volume de 

terras sobrantes deverá ser conduzido a vazadouros autorizados na região envolvente da obra.  

As alterações geomorfológicas significativas com expressão à superfície correspondem ao trecho em 

trincheira e Parque de Material e também ao Viaduto de Santo Ovídio. 

No caso das escavações do túnel, os eventuais assentamentos nos terrenos com consequências nas 

edificações à superfície, constitui um impacte negativo significativo, sendo mais desfavorável a 

alternativa 1.  
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As medidas preventivas apontam, nesta fase de Estudo Prévio, para o ajustamento do método de 

escavação do túnel através da modificação dos avanços da frente, e/ou no recurso a técnicas de 

pré-suporte, e/ou no reforço do terreno através de injeções, e/ou de pregagem sistemática da 

frente de escavação.  

A nível da sócio-economia, a expansão da Linha Amarela até Vila D’Este, na freguesia de Vilar de 

Andorinho, tem impactes positivos e negativos associados às duas fases consideradas, de construção 

e de exploração. 

Na fase de construção, os impactes positivos deverão ocorrer ao nível do investimento necessário, 

com dinamização do setor empresarial e de atividades económicas, do emprego, do rendimento 

familiar e da dinamização de setores de atividade tradicionais e de génese local, designadamente os 

ramos da restauração e bebidas e pequeno comércio local. Os impactes serão, na sua maioria, 

pouco significativos a significativos, e de magnitude reduzida a média. Por seu lado, os impactes 

negativos, na fase de construção, materializam-se pela perturbação rodoviária, decorrente da 

afetação de estradas, mas de duração temporária e, na sua maioria, pouco significativos a 

significativos, e de média a elevada magnitude, mas passíveis de implementação de medidas 

mitigadoras. 

Mais significativa será a eventual afetação de edifícios de habitação, cuja magnitude varia 

consoante a Alternativa que for selecionada. Neste subfator, as afetações parciais e/ou totais serão 

objeto de medidas de compensação, ainda que não seja fácil mensurar e compensar o sentimento 

de perda de uma residência habitual. A eventual afetação de edifícios de habitação ocorrerá no 

bairro à Rua do Rosário, numa área urbana predominantemente de moradias, com o traçado a 

desenvolver-se em túnel mineiro. 

Os locais de construção dos poços de ataque para a construção do túnel poderão registar na 

envolvente alguma perturbação, temporária, sendo estes locais, a área verde nas traseiras da Escola 

EB 2/3 Soares dos Reis onde se implantará a Estação subterrânea Manuel Leão e a pequena área 

verde no entroncamento da Rua Nossa Senhora do Livramento na Rua Quinta do Sardoal onde se 

localizará o Poço de Ventilação e Emergência.  

A construção das 3 estações também suscita alguns condicionalismos negativos, dos quais se 

destacam os associados à Estação Hospital Santos Silva e à reposição do parque de estacionamento 

aí existente, tendo em conta as características funcionais onde se insere e a envolvente próxima. 

Ainda que nesta fase se antecipem afetações negativas com níveis consideráveis de significância e 

magnitude, a sua realização promoverá a requalificação do traçado rodoviário circundante. De 

facto, foi proposto um novo perfil transversal para a Rua Conceição Fernandes com o aumento de 

vias circuláveis e assegurando a manutenção de 2 vias dedicadas a BUS (1 em cada sentido). Por seu 

lado, também está previsto o alargamento dos passeios existentes, por forma a conferir escala a 

todo o canal metro e à respetiva estação na sua relação com a envolvente urbana. Esta 

requalificação vai ao encontro das expetativas e orientações da direção do Centro Hospitalar de VN 

de Gaia/Espinho. Sugere-se que as entidades (públicas e privadas) envolvidas nas diversas 

intervenções que estão previstas desenvolver com incidência naquela secção da extensão da Linha 

Amarela coordenem e concertem, no tempo, a realização de ações transversais aos vários projetos, 

de molde a minimizar as afetações ao longo daquela movimentada via rodoviária e pedonal. 
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O Monte da Virgem congrega equipamentos religiosos, recreativos e de restauração com procura 

diária significativa, que atinge valores muito consideráveis em momentos de romaria. O acesso 

principal é feito pela Alameda do Monte da Virgem, a partir da Rua Conceição Fernandes. No âmbito 

dos equipamentos, uma breve nota relativa ao Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros na 

colina do Monte da Virgem, que atrai muitos visitantes, inclusive do meio escolar. Este equipamento 

tem em curso um projeto de requalificação a diversos níveis. O projeto contempla o 

restabelecimento dos acessos rodoviários que atualmente convergem na Rua Conceição Fernandes, 

no troço frontal ao Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho. 

Na fase de exploração, destacam-se os impactes positivos, diretos e indiretos, associados à 

captação de passageiros de modos de transporte mais poluentes e de eficiência energética inferior, 

comparativamente ao modo elétrico. Por outro lado, também se destacam os ganhos sociais 

decorrentes da ligação entre Santo Ovídio e Vila D’Este, indo ao encontro de expetativas e anseios 

de franjas de população menos favorecida socialmente, a residir em Vila D’Este.  

Em termos de ruído e vibrações verificou-se que a Situação de Referência é característica de uma 

zona urbana em que existem já algumas fontes de ruído relevantes, prevalecendo o ruído de tráfego 

rodoviário, em especial a A1/IC2 e a Rua Conceição Fernandes. Esta última via passa inclusive junto 

ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho e junto à Escola EB 2/3 Soares dos Reis, ambas 

com Classificação Acústica oficial como Zona Sensível. Uma vez que a principal fonte de 

ruído/vibração corresponde ao tráfego rodoviário, não são muito significativas as vibrações 

características da Situação de Referência (situação atual). 

Relativamente à fase de construção, foram efetuadas estimativas genéricas típicas, e indicadas 

medidas genéricas, dada a dificuldade de estimar valores rigorosos, face à diversidade de 

procedimentos, equipamentos e cronogramas que poderão ser selecionados. De qualquer forma 

considera-se possível, desde que devidamente gerida, a ocorrência de impactes pouco significativos 

na fase de construção, apontando-se, à partida, para as seguintes zonas com maior potencial de 

afetação: 

 Alguns edifícios de habitação e de serviços a menos de 30 m (potencial de danos) do 

Estaleiro junto à Estação de St.º Ovídio. 

 Igreja Paroquial de St.º Ovídio, a menos de 100 m da Estação de St.º Ovídio. 

 Escola Básica do Cedro (não classificada como Zona Sensível) e Jardim de Infância Joanico 

Lda. a menos de 200 m da Estação de St.º Ovídio. 

 Estruturas do Corgas Club a menos de 30 m (potencial de danos) da construção do viaduto. 

 Edifício de habitação da Quinta do Cisne a menos de 30 m (potencial de danos) da 

construção do viaduto (apenas Alternativa 2). 

 Alguns edifícios de habitação a menos de 30 m (potencial de danos) do Estaleiro do 

Emboquilhamento Poente do Túnel. 

 Alguns edifícios de habitação e Escola EB 2/3 Soares dos Reis a menos de 30 m (potencial de 

danos) da zona de estaleiro do Poço de Ataque (localizados no baldio das traseiras da 

escola). 

 Edifícios da RTP Porto a cerca de 100 m da zona de estaleiro do Poço de Ataque. 

 Alguns edifícios de habitação a menos de 30 m (potencial de danos) do Estaleiro do Posto de 

Ventilação. 
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 Alguns edifícios de habitação e Edifício do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho 

a menos de 30 m (potencial de danos) do Estaleiro do Emboquilhamento Nascente do Túnel. 

 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, alguns edifícios a menos de 30 m (potencial 

de danos) do Estaleiro de Frente de Obra, e outros edifícios a menos de 100 m e até cerca 

de 200 m da Estação Hospital Santos Silva. 

 Alguns edifícios de habitação a menos de 30 m (potencial de danos) do Estaleiro do Parque 

de Material. 

 AMI (AMI- Assistência Médica Integrada) Clihotel de Gaia a cerca de 100 m do Estaleiro do 

Parque de Material. 

 Alguns edifícios de habitação a menos de 30 m (potencial de danos) dos Estaleiros no final 

do traçado. 

 EB 1 Vila d’Este (Zona Sensível) e Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Vila d’Este (Zona 

Sensível). 

 Vários edifícios de habitação e a Escola EB 2/3 Soares dos Reis sobre a construção do Túnel.  

Relativamente à fase de exploração, as estimativas foram efetuadas de forma mais pormenorizada, 

antevendo-se a possibilidade de Impactes Significativos (pelo que são necessárias Medidas), nos 

seguintes casos: 

 Ruído: 

o Alternativa 1, 2 e 3: 

 R05a e R05b (recetores do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho). 

o Alternativa 2: 

 R02 (Quinta do Cisne) e R03d, R03f e R3g (Habitações junto ao 

emboquilhamento Poente do Túnel). 

o Alternativa 3: 

 R03i (Habitação junto ao emboquilhamento Poente). 

 Vibrações: 

o Edifícios da Situação 1 mais próximos da Linha (Av. da República (acesso à A1/IC2)). 

o Edifícios da Situação 3 mais próximos da Linha junto ao Emboquilhamento Poente do 

Túnel. 

o Edifícios do Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho mais próximos da Linha. 

o Edifícios da Situação 7 mais próximos da Linha. 

o Túnel: 

 Alternativa 1: 

 Edifícios sobre o Túnel na parte inicial (até o km 0+979) e na parte 

final (a partir do km 1+127) do Túnel. 

 Alternativa 2: 

 Edifícios sobre o Túnel na parte inicial (até o km 1+070) e na parte 

final (a partir do km 1+189) do Túnel. 

 Alternativa 3: 

 Todos os edifícios sobre o Túnel. 

o Edifícios potencialmente com equipamentos / atividades muito sensíveis à vibração: 

 Todas as Alternativas:  

 Centro Hospital de Gaia Espinho. 
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 Escola EB1 Vila d’Este. 

 Alternativa 3. 

 Escola EB 2/3 Soares dos Reis. 

Considera-se a Alternativa 1 a mais favorável do ponto de vista das componentes Ruído e Vibração, 

para a fase de exploração.  

Contudo, com a adoção de Medidas de Minimização, dominantemente na fonte, a escolha de 

qualquer alternativa é válida. De facto, após a implementação das medidas prevê-se que os limites 

acústicos legais possam ser cumpridos em todos os casos.  

Em termos de Medidas de Redução e em termos de Monitorização – Ruído e Vibrações - apontam-se 

desde já algumas necessidades a aferir e pormenorizar na fase de RECAPE (relatório ambiental que 

acompanha a fase de Projeto de Execução). 

Relativamente à componente da saúde humana relacionada com o ruído, esta tem por base os 

dados da caracterização e dos impactes do Ruído e Vibrações na área de estudo considerada e os 

estudos e bibliografia da especialidade disponíveis sobre esta matéria. Estes definem relações de 

exposição-resposta disponíveis para diversos parâmetros (endpoints) da saúde considerados mais 

relevantes, nomeadamente para a (elevada) incomodidade, (elevadas) perturbações do sono, e 

aumento da mortalidade devido a doenças cardiovasculares provocadas pelo ruído, consoante o tipo 

de ruído, sendo estes os parâmetros para os quais estão definidas relações dose-resposta, quer para 

o ruído rodoviário, quer para o de ferrovias. Na ausência de estudos relativos ao ruído de 

metropolitano, foi assumido o ruído de ferrovias como o mais aproximado, para o Projeto. 

A área de estudo considerada corresponde à área de impactes diretos da extensão da Linha de 

Metro até 400 metros de distância à Linha, a qual integra as zonas que, por segurança, apresentam 

probabilidade de ser afetadas, e onde podem vir a ocorrer níveis sonoros maiores ou iguais a 

55 dB(A), para Lden (Nível dia entardecer noite), ou maiores ou iguais a 45 dB(A) para Ln (Nível 

noite). 

Atualmente, na área de estudo, a população está maioritariamente exposta a ruído de rodovias, e 

dada a expressiva área exposta a níveis menores ou iguais a 55 dB(A) para Lden e 45 dB(A) para Ln, 

considera-se que a toda a população na Área de Estudo está exposta a estes níveis de ruído. Estima-

se, no entanto, que ocorram já efeitos negativos na saúde decorrentes da exposição ao ruído. Dos 

cerca de 26 605 habitantes presentes na área de estudo estima-se que, da população adulta, 5% 

possam sofrer de elevada incomodidade e 17% de incomodidade, e que o aumento da mortalidade 

da população total na área de estudo seja de 0,002%/ano (i.e. 2 em 100 000 habitantes). Admite-se 

ainda que, da população adulta, 4% apresente elevadas perturbações do sono e 10% sofra de 

perturbações do sono. 

Já na situação futura, na área de estudo, a exposição ao ruído dever-se-á ao ruído das rodovias 

conjugado com o ruído da Linha de Metro (Extensão da Linha Amarela, em análise), para os níveis 

sonoros menores que Lden de 55 dB(A) e menores que Ln de 45dB(A). Para os níveis sonoros 

superiores admite-se que o ruído se deverá apenas à Linha de Metro.  

Com base nestes pressupostos, e nas equações de referência disponíveis para os parâmetros 

(endpoints) de saúde estudados, a percentagem de população na área de estudo respetivamente 

afetada em cada intervalo de níveis sonoros, desde os níveis inferiores de Lden de 55 dB(A) até aos 
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70 dB(A), valor máximo a que a população estará exposta, é a seguinte: elevada incomodidade – 5 a 

15%; incomodidade – 15 a 34%; aumento da mortalidade anual por doenças cardiovasculares - 0,004 

a 0,008%/ano. Por outro lado, desde os níveis inferiores de Ln de 45 dB(A) até aos 60 dB(A) (valor 

máximo a que a população estará exposta nas Alternativas 1 e 3), ou até níveis sonoros de Ln 

superiores aos 60 dB(A) (no caso da Alternativa 2), a percentagem de população na área de estudo 

respetivamente afetada em cada intervalo de níveis sonoros, é a seguinte: elevadas perturbações 

do sono – 3 a 7%; perturbações do sono – 8 a 14%. O referencial corresponde apenas à população 

adulta para os parâmetros relativos à incomodidade e às perturbações do sono, enquanto que, para 

o aumento da mortalidade anual devido a doenças cardiovascular, o referencial é a população total. 

Os impactes identificados na fase de exploração cingem-se aos da operação da Linha Amarela do 

Metro até Vila d’Este, e são mais importantes em zonas da Linha de Metro em túnel. Para qualquer 

uma das alternativas, os impactes ao nível dos vários parâmetros da saúde estudados podem ser 

classificados como negativos pouco significativos a significativos ou significativos, e de magnitude 

reduzida ou média. No caso da Alternativa 2, para as elevadas perturbações do sono e perturbações 

do sono, fazem sentir-se impactes negativos muito significativos, respetivamente de magnitude 

reduzida e média. 

Comparando as alternativas mais favoráveis – Alternativas 1 e 3 -, a Alternativa 1 é ligeiramente 

melhor face à Alternativa 3 por implicar um menor número de habitantes afetados ao nível dos 

parâmetros da saúde analisados, embora essa diferença seja reduzida (de 11 a 68 habitantes de 

diferença, com uma percentagem de 0,6 a 1,5% face à população de referência). 

A implementação de medidas de minimização, nomeadamente das medidas de minimização 

preconizadas para os impactes do ruído e vibrações, permitirá anular os impactes negativos para 

esse fator ambiental e, consequentemente, os impactes decorrentes na saúde humana. 

O projeto em estudo desenvolve-se numa paisagem de subúrbio, abrangendo a transição entre um 

território muito artificializado, de carácter urbano denso e industrial, na parte noroeste da área de 

estudo, e um território com predomínio de áreas de carácter rural, no extremo sudeste da área 

analisada, transição essa que se faz através de um mosaico de formas de tecido urbano menos 

densas com parcelas de terreno agrícola e florestal. 

As áreas diretamente afetadas pela criação de novas infraestruturas à superfície apresentam já um 

carácter urbano, com presença de tecido edificado cortado por uma rede rodoviária densa. Assim, a 

presença do projeto resultará na intensificação do carácter urbano da paisagem, sem alteração 

significativa na matriz paisagística em presença. 

No que respeita às alterações na paisagem do ponto de vista cénico, estas estão previstas para a 

unidade de paisagem Grande Porto, de sensibilidade paisagística predominantemente baixa e 

média, pontualmente elevada, nomeadamente na zona da Quinta do Cisne, onde os impactes 

cénicos serão mais significativos. Estas alterações traduzem-se numa nova intrusão visual, embora 

de uma tipologia já existente no território. 

Em síntese, a implementação do projeto em estudo determina a ocorrência de impactes negativos 

na paisagem, impactes esses que, no entanto, não determinam uma alteração substancial na 

paisagem em presença e que são significativamente minimizados pela implementação das medidas 

de minimização previstas, nomeadamente no que diz respeito à implementação dos Projetos de 
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especialidade de Arquitetura Paisagista e dos Projetos de Recuperação Paisagística. A alternativa 3 

define-se como a menos impactante a nível da paisagem. 

No contexto da fauna, flora, vegetação e habitats, o Projeto irá implantar-se num território 

fortemente alterado do ponto de vista ecológico, onde o regime de perturbação existente é 

elevado, derivado da intensa ocupação humana. Por esse motivo as comunidades vegetais e 

faunísticas encontram-se estruturalmente simplificadas na sua composição e constituem, na sua 

grande maioria, espécies bem adaptadas a regimes de perturbação, amplamente distribuídas pelo 

território e sem especial valor de conservação. De facto, as comunidades animais e vegetais 

existentes constituem sequências repetitivas, tanto local como regionalmente. A única exceção ao 

referido corresponde ao Habitat 9330 (sobreiral), que constitui a única formação vegetal com algum 

interesse e que outrora terá sido relativamente abundante na região. Ainda assim, o Projeto afetará 

apenas parte do Habitat 9330 e não a sua totalidade. A este propósito refira-se ainda a afetação de 

vários sobreiros ao longo do traçado da linha – espécie bastante disseminada pelo território – cuja 

legislação específica de proteção deverá ser acautelada, não esquecendo, porém, que o Projeto 

usufruirá, previsivelmente, de estatuto de empreendimento de imprescindível utilidade pública. 

Importa ainda destacar a elevada proliferação de espécies vegetais exóticas invasoras que existe no 

território de implantação do Projeto, constituindo uma pressão acrescida sobre as comunidades 

biológicas. 

Em suma, sem prejuízo dos impactes identificados sobre o Habitat 9330, considerados significativos, 

considera-se que do ponto de vista da fauna, flora, vegetação e habitats, não existem 

constrangimentos ambientais relativamente ao Projeto. 

Os impactes no clima local resumem-se a pequenas alterações da temperatura e da humidade do ar, 

não significativas, confinadas aos espaços a desmatar e a intervencionar em fase de obra e apenas 

sentidas pelos trabalhadores naqueles espaços.  

Relativamente aos solos, as perturbações centram-se essencialmente nos solos agrícolas da Quinta 

do Cisne que poderão ser afetados pela construção do viaduto. No entanto, dado que os solos 

apenas são afetados na sua utilização local (fundações dos pilares e serventias temporárias), os 

impactes nos solos de boa qualidade são pouco significativos. A alternativa 1 é a menos desfavorável 

dado que apenas dois pilares se localizam em solos com utilização agrícola. As medidas propostas 

reduzem o significado do impacte. 

Quanto aos recursos hídricos, os impactes negativos são pouco significativos. Nos recursos hídricos 

subterrâneos as perturbações estão relacionadas com a recarga do sistema hidrogeológico local, 

mas não afeta globalmente a recarga. Outra perturbação está relacionada com a afetação de uma 

captação (furo para rega de um quintal) e a proximidade a outras captações. Numa lógica de 

reposição de serviços afetados, a afetação será pouco significativa. 

As interseções do nível de água e o seu consequente rebaixamento, dada a qualidade dos materiais 

presentes, poderão induzir assentamentos diferenciais, fenómenos erosivos e situações de 

instabilidade geotécnica, o que se considera um impacte negativo, pouco significativo a 

significativo. Este impacte está relacionado com a fase de construção e as medidas a adotar 

(bombagem, entre outras) que minimizam os seus efeitos. 
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Não se prevê que um eventual derrame acidental de substâncias contaminantes durante a obra 

possa afetar a massa de água subterrânea. 

Nos recursos hídricos superficiais as perturbações estão relacionadas com a impermeabilização dos 

terrenos, promovendo o aumento do escoamento superficial, embora pouco significativo, e com a 

drenagem da área de intervenção para a rede hidrográfica. 

Tanto a linha de água entubada que atravessa a Quinta do Cisne (ribeiro da Madalena) como as 

linhas de água sem expressão morfológica no terreno que drenam a plataforma ferroviária e o 

Parque de Material para o rio Febros, não serão afetadas pelas ações de construção. A localização 

do pilar nº 8 do Viaduto de Santo Ovídio, das alternativas 1 e 2, no alinhamento da linha de água 

entubada, deverá ser ajustada na fase seguinte do Projeto, na opção por alguma delas, evitando 

assim a interferência com a referida linha de água. 

O aproveitamento da água da chuva em todos os edifícios do Parque de Material, através de 

sistemas de recolha e armazenamento de águas pluviais, conforme indicações do Projeto, não 

obstante corresponder a uma medida de uso eficiente da água, contribuirá para a minimização do 

impacte da impermeabilização e do acréscimo do escoamento superficial. 

Considera-se que a turvação das águas de escorrência nas ações de escavação e terraplenagem, 

constituindo um impacte negativo pouco significativo, não contribuirá no entanto para a alteração 

da classificação do Estado Global BOM e SUPERIOR das Massas de Água para onde drena o Projeto 

(PT03NOR0727-Rio de Valadares, e PTCOST3- CWB-II-1A), nem para dificultar de modo significativo 

a recuperação do estado global das duas massas de água que drenam para o Douro e que têm a 

classificação de INFERIOR a BOM (PT03DOU0384-Rio Febros, e PT03DOU0370-Douro WB3). 

A caracterização da qualidade do ar, na situação atual, teve por base a avaliação de valores de 

concentração dos poluentes na estação da rede nacional de medição da qualidade do ar de Avintes. 

De acordo com os dados medidos, verifica-se o cumprimento legal da legislação vigente, para todos 

os poluentes analisados. 

Ao nível da emissão de poluentes atmosféricos e de gases com efeito de estufa (GEE), verifica-se 

que os setores com maior relevância para o concelho de Vila Nova de Gaia são o transporte 

rodoviário, a indústria, outras fontes de combustão e os resíduos. 

Parece evidente e consensual, dado o enquadramento da zona em estudo, que as principais fontes 

emissoras são referentes às principais vias rodoviárias existentes na envolvente da implementação 

da extensão da linha, tendo sido identificados como recetores sensíveis as habitações e 

equipamentos coletivos presentes ao longo do traçado. 

Durante a fase de construção da ligação de metro prevêem-se impactes negativos temporários 

devido à emissão de partículas – escavações e movimentação de terras, etc. – e às emissões de gases 

de escape provenientes do transporte de materiais de e para a obra, bem como do funcionamento 

de máquinas não rodoviárias, embora estas emissões sejam dispersas devido à movimentação dos 

veículos e máquinas. O impacte na qualidade do ar será mais significativo na envolvente do 

estaleiro central e de frentes de obra na envolvente das vias rodoviárias mais usadas para a 

circulação dos veículos pesados. Contudo, o estaleiro central possui uma localização afastada dos 

recetores sensíveis, de modo a minimizar as afetações junto dos mesmos. Também as intervenções 

na maioria dos estaleiros de frentes de obra são realizadas, dominantemente, a cotas inferiores à 
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do terreno natural, minimizando o impacto das partículas e de outros poluentes. Junto aos poços de 

ataque na área da futura Estação Manuel Leão e ao Poço de Ventilação e Emergência as 

intervenções são realizadas dominantemente em profundidade, assim como na área de trincheira do 

traçado antes e após a Estação Hospital Santos Silva. A Escola EB 2/3 Soares dos Reis e o Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho possuem muros de delimitação que, nas áreas concretas 

que os separam das frentes de obra mais próximas, se constituem também como barreiras de 

minimização da entrada de material particulado durante a fase de construção. 

Na fase de construção são também expectáveis emissões de GEE, devido aos consumos elétricos 

previstos para o estaleiro, ao mix energético do momento, não esquecendo o facto de haver a 

diminuição dos sumidouros (devido à redução da área florestal), com a desmatação prevista durante 

a fase de obra.  

Na fase de exploração da extensão da linha amarela, uma vez que as composições serão de tração 

elétrica, haverá a diminuição das emissões de poluentes atmosféricos e de GEE, devido à 

transferência modal do transporte rodoviário para o metro. A redução das emissões, a nível local, 

será mais significativa nas principais vias que estabelecem a ligação entre Santo Ovídio e Vila 

D’Este. Contudo, este impacte inequivocamente positivo resulta de um balanço global, com 

interesse regional e nacional, entre as emissões de poluentes atmosféricos pelo parque automóvel à 

base de combustíveis fósseis que tendencialmente deixará de circular, e as emissões nos centros 

eletroprodutores que serão também tendencialmente à base de centrais fotovoltaicas, parques 

eólicos, energia hídrica (mais dependente de variações sazonais), para além de centrais térmicas de 

alto rendimento (centrais de ciclo combinado a gás natural). Ou seja, este é um impacte 

francamente positivo no que respeita à descarbonização da mobilidade e à contribuição para o 

cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris. É de evidenciar que o Acordo de Paris é um tratado 

no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que rege medidas de 

redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020. O acordo apresenta um plano de ação 

destinado a limitar o aquecimento global a um valor "bem abaixo" dos 2 C.  

Ao nível do fator alterações climáticas foram identificados, a nível nacional, vários planos e 

programas que estabelecem metas e objetivos de redução das emissões de GEE a nível nacional, 

como o Compromisso para o Crescimento Verde e o Plano Nacional para as Alterações Climáticas. 

Um dos principais eixos de atuação identificados nos planos analisados é o setor dos Transportes e 

Mobilidade, onde são definidos objetivos de redução da utilização do transporte individual com 

promoção da utilização do transporte coletivo, através de uma melhoria substancial neste setor. 

A nível local foi definido, na Agenda 21 de Vila Nova de Gaia, um objetivo prioritário de combate às 

Alterações Climáticas, cuja ação é a expansão da linha amarela do Metro, que corresponde ao 

projeto agora em estudo. 

Verificou-se, com base na análise do Relatório de Sustentabilidade da Metro do Porto, que existiu já 

uma grande redução nas emissões de GEE em 2016. No entanto, com a implantação do projeto de 

Extensão da Linha Amarela, prevê-se uma maior redução das emissões de GEE, pois serão criadas 

melhores condições para utilização do transporte coletivo pela população em detrimento da 

utilização do transporte individual, o que corresponde a um impacte positivo, muito significativo, 

de reduzida a média magnitude e de carácter local e nacional. 
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A caracterização do fator património cultural na área do projeto permitiu inventariar 27 

ocorrências de interesse cultural, referentes, genericamente, a exemplares de arquitetura civil e 

religiosa, situados em espaços densamente urbanizados, na sua maioria de cronologia muito recente 

e baixo valor cultural. No que respeita ao património de cariz arqueológico, os dados obtidos nesta 

fase de estudo são escassos, resumindo-se apenas a um possível habitat (ocorrência 14), de 

cronologia incerta. 

Analisando as três alternativas propostas considera-se, nesta fase, não existirem situações 

relevantes que, de alguma forma, condicionem a implementação do Projeto. Os casos identificados 

sujeitos a impactes resultam essencialmente de ações intrusivas no solo e subsolo, durante a fase de 

construção, cuja significância não é passível determinar. Destaca-se neste âmbito os trabalhos 

relacionados com a construção do futuro Parque de Material, localizado na zona de proteção da 

ocorrência 14 - habitat (?). A localização desta componente do projeto é comum às três 

alternativas.  

É ainda de destacar o impacte visual gerado pela construção do viaduto (em qualquer uma das 

alternativas) sobre a ocorrência 25 (Quinta do Cisne) e o eventual impacte sobre a ocorrência 8 

(moradia) decorrente das vibrações originadas pelas ações de escavação/desmonte de maciço 

rochoso, associadas no caso à construção da alternativa 3.  

Considera-se que as medidas minimização propostas para os impactes mencionados são de eficácia 

média a elevada, na maioria dos casos, traduzindo-se na realização de acompanhamento 

arqueológico contínuo de todas as ações que envolvam movimentação de solo e subsolo, realização 

de sondagens de diagnóstico em áreas selecionadas da ocorrência 14 e monitorização por 

amostragem das vibrações na ocorrência 8 (já previstas implementar no âmbito da análise de risco 

dos edifícios, realizada a nível do projeto, e a nível do ruído e vibrações).  

Face à avaliação de impactes e respetivas medidas minimizadoras aplicadas ao fator património 

cultural, considera-se que as especificidades de cada alternativa não permitem anunciar a 

alternativa mais ou menos favorável sendo portanto viável, nesta fase, qualquer uma das 

alternativas propostas. 

A avaliação comparativa de alternativas que foi realizada permitiu uma valoração dos impactes 

globais negativos por um lado, e positivos por outro, para cada fator ambiental e socioeconómico 

estudado.  

Embora os valores agregados de impacte sejam similares em ordem de grandeza, sem a 

implementação de medidas minimizadoras e com a implementação de medidas minimizadoras, 

respetivamente, a Alternativa 3 evidencia-se como a mais favorável. 

Tendo em conta o exposto, a Alternativa 3 apresenta vantagens, dado que produz menos impactes 

negativos, sendo possível obter uma redução mais significativa dos impactes negativos com a 

implementação de medidas face às restantes alternativas.  

A Alternativa 3 possui ainda vantagens por ser, comparativamente, a mais económica, já que é a 

que apresenta um traçado mais curto, devido a ter um viaduto menos extenso e um túnel um pouco 

menor. Tem, por isso, menores custos de investimento e também de operação e de manutenção.  
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