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1 O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO 

Este Resumo Não Técnico é um volume independente que integra o Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto de Extensão da Linha Amarela do metro desde Santo Ovídio a Vila D’Este, incluindo o Parque 
de Material circulante. Destina-se, como o nome indica, a ser um documento de grande divulgação, 
escrito em linguagem acessível a todos. Por isso, se pretender obter informações mais aprofundadas 
sobre os efeitos que o projeto vai ter sobre o Ambiente deve consultar o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA), que está disponível on-line (em formato digital) no site da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) no local da Consulta Pública do Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte 
Ambiental (http://siaia.apambiente.pt/AIA_CP.aspx) e ainda no Portal http://www.participa.pt/. 

2 PORQUÊ UM ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL? PARA QUE SERVE? 

Realizou-se um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para analisar os efeitos diretos e indiretos 
(impactes) do Projeto de Extensão da Linha Amarela, desde Santo Ovídio a Vila D’Este, incluindo o 
Parque de Material circulante, para identificar e avaliar os efeitos positivos e negativos resultantes 
da sua construção e exploração. A compreensão destes efeitos ajuda a implementar o projeto, para 
que se reduza, no possível, a afetação dos valores ambientais locais importantes. Permite, ainda, 
compreender e evidenciar os aspetos ambientais positivos que a implementação do projeto 
proporciona. 

O EIA é realizado no âmbito do processo de licenciamento do Projeto de Extensão da Linha Amarela. 
Este 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 Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi realizado entre fevereiro/março e junho de 2018, e foi 
posteriormente alvo de apreciação pela Comissão de Avaliação (CA) da Autoridade de AIA, a APA-
Agência Portuguesa do Ambiente que solicitou elementos adicionais de clarificação do projeto e do 
EIA realizado. Estes elementos adicionais foram entregues num volume próprio, chamado 
Aditamento ao EIA. De modo a refletir os pedidos realizados no Resumo Não Técnico (RNT), a CA 
pediu a sua reformulação. O presente documento, com data atualizada, constitui a revisão do RNT.  

O EIA analisou diversos fatores (biofísicos e socioeconómicos): o clima, a geologia e geomorfologia, 
os solos e capacidade de uso do solo, os recursos hídricos (subterrâneos e superficiais), a ocupação 
do solo e o ordenamento do território, a fauna, a flora, vegetação e habitats, o ruído e as 
vibrações, a qualidade do ar e a emissão de gases com efeito de estufa, a paisagem, o património 
arquitetónico e arqueológico, a socioeconomia, a saúde humana, as alterações climáticas. Foi 
também realizada, pelo projetista, uma Análise de Risco para os Edifícios (riscos para o edificado). 
A nível do EIA foi verificada a não ocorrência de riscos ambientais.  
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3 EM QUE CONSISTE O PROJETO DE EXTENSÃO DA LINHA AMARELA? ONDE SE 
LOCALIZA? 

O projeto de Extensão da Linha Amarela tem como objetivo dar continuidade à linha amarela 
existente, prolongando-a para sul, em via dupla a partir de Santo Ovídio até Vila d’Este 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, através de 3 novas 
estações: a Estação de Manuel Leão, a Estação Hospital Santos Silva e a Estação de Vila d’Este.  

Além das novas estações, haverá um novo Parque de Material circulante (Parque de Material de Vila 
d’Este) que servirá para o estacionamento das composições e para pequenas manutenções.  

Para o efeito foram estudadas três alternativas, variando a extensão do traçado entre cerca de 
3,1 km a 3,25 km, consoante as opções alternativas (Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3). 

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.  

A Figura 1 seguinte e a Figura A1, em anexo, apresentam, respetivamente, a localização do Projeto 
de Extensão da Linha Amarela sobre extrato da Carta Militar, à escala 1:25 000, e sobre ortofoto da 
Google Earth.  

4 QUEM PROPÕE O PROJETO? QUAL É A ENTIDADE QUE O VAI LICENCIAR? 

A entidade que propõe o Projeto de Extensão da Linha Amarela, desde Santo Ovídio a Vila d’Este, é 
a empresa Metro do Porto, S.A., empresa privada de capitais públicos.  

A entidade licenciadora deste projeto é o Ministério do Ambiente.  

5 ANTECEDENTES DO PROJETO. ESTE PROJETO É O MESMO QUE FOI ESTUDADO EM 
2008/2009?  

A Metro do Porto sempre equacionou a extensão da sua rede de Metro no concelho de Vila Nova de 
Gaia. Para o efeito desenvolveu, em 2008/2009, um Projeto de Extensão da Linha Amarela desde 
Santo Ovídio a Vila d’Este, tendo realizado a sua avaliação ambiental e submetido o Projeto e o seu 
Estudo de Impacte Ambiental a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), junto da 
Autoridade de AIA (a APA), no âmbito do licenciamento do projeto. 

A apresentação do traçado equacionado em 2008/2009 pela Metro do Porto, e que já não é 
atualmente equacionado, é realizada na Figura A2, em anexo, em confronto com as soluções 
alternativas atuais do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este. 
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Figura 1 – Enquadramento Regional e Localização do Projeto (extrato da Carta Militar à escala 1:25.000) 
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O desenvolvimento do traçado da extensão da Linha Amarela a Vila D’Este no procedimento antes 
sujeito a avaliação ambiental (processo de AIA n.º 2150, de 2010) assentava, entre outros, nos 
seguintes pressupostos: 

1. Ligação das Linhas D (amarela) e G a sul da autoestrada A1, na zona de Laborim de Baixo, 
tendo como estação comum a estação “Quinta do Cedro”, e a partir desta estação o traçado 
seria comum até ao terminus da linha. 

2. Inserção da Linha ao eixo da futura VL3 (via da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Gaia). 

A política de expansão da rede do Metro do Porto não teve qualquer alteração de princípio desde o 
anterior processo de AIA. As limitações orçamentais, o Estudo de avaliação de procura estrutural 
das linhas alternativas para a expansão da rede do Metro do Porto, elaborado pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto e a avaliação de natureza económica realizada estiveram na 
base das adaptações e definição dos próximos passos de investimento na expansão da rede. 

O traçado agora proposto, conforme se demonstra na Figura A2 em anexo: 

1. Tem a estação de Vila D’Este junto à rua Salgueiro Maia que é uma localização inserida no 
núcleo habitacional de Vila D’Este, de elevada densidade populacional, enquanto que na 
solução anterior o projeto terminava com a estação junto à rua Heróis do Ultramar, localização 
bastante afastada do centro do referido núcleo, o qual poderia vir a ser servido com uma futura 
extensão da linha. 

2. Não tem qualquer extensão sob o Centro Hospitalar de Vila de Nova de Gaia/Espinho (antes 
designado por Hospital Santos Silva, nome que é mantido para a nova estação de metro). A 
execução de um troço em túnel sob o hospital, previsto na solução anterior, poderia 
condicionar futuras remodelações ou expansões do hospital. 

3. Tem a estação Hospital Santos Silva à superfície, o que traz maior facilidade e rapidez de 
acesso dos clientes do metro ao hospital para além de melhores condições de segurança e de 
conforto. 

4. Reduz consideravelmente a extensão da linha a construir. A extensão da linha é no atual 
traçado de 3,1 a 3,25 km (consoante a alternativa), quando na anterior era de 3,8 km, 
correspondendo a uma redução de 15 a 18%. 

5. Esta redução da extensão implica um menor tempo de viagem em cerca de 2 minutos de Santo 
Ovídio a Vila D’Este e Hospital Santos Silva. Implica também menores custos de construção, 
exploração e manutenção deste troço. 

6. Permite ligação ao parque de material que agora se prevê construir em Vila Nova de Gaia e que 
se justifica porque se traduz numa redução substancial de quilómetros percorridos em vazio da 
frota do Metro do Porto.  

Embora o traçado agora proposto tenha menos uma estação que o traçado aprovado no âmbito do 
anterior processo de EIA, a população residente e trabalhadora na área de influência da estação 
Manuel Leão é semelhante à soma das correspondentes populações das anteriores estações Quinta 
do Cedro e Laborim. Acresce que a área de influência das estações Quinta do Cedro e Laborim, do 
anterior traçado, poderá ser servida com a futura 2.ª linha de Gaia (Linha G no EIA e processo de 
AIA anterior). 

Ponderando as vantagens e desvantagens do traçado agora proposto e do anteriormente aprovado 
em âmbito de AIA, a Metro do Porto concluiu que o traçado atual, por estabelecer uma ligação mais 
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direta ao Hospital e a Vila D’Este, com a consequente economia de tempo de viagem, por não 
passar sob os terrenos do Centro Hospitalar de Vila de Nova de Gaia/Espinho e por servir melhor o 
bairro de Vila D’Este, é globalmente melhor que o anteriormente aprovado. 

6 DESCRIÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO DA LINHA AMARELA 

O projeto de Extensão da Linha Amarela 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).  

Para o efeito foram estudadas três alternativas, variando a extensão do traçado entre cerca de 
3,1 km a 3,25 km, consoante as opções alternativas (Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3).  

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, num 
terreno baldio e área verde em alinhamento paralelo à Rua Conceição Fernandes no quarteirão 
frontal ao Centro Hospitalar de Vila de Nova de Gaia / Espinho (Hospital Eduardo Santos Silva), após 
a passagem da Rua São Bartolomeu.  

No troço do traçado em túnel haverá uma estação subterrânea – a Estação Manuel Leão. Esta 
estação localizar-se-á no terreno baldio nas traseiras da Escola EB 2/3 Soares dos Reis e terá uma 
saída pedonal na R. Conceição Fernandes. No troço em túnel haverá ainda um Poço de Ventilação e 
Emergência, que terá correspondência, à superfície, com uma área em forma de círculo. O poço de 
ventilação e emergência ficará localizado na pequena mancha verde triangular que se encontra no 
entroncamento da Rua Nossa Senhora do Livramento com a Rua Quinta do Sardoal. 

A partir de um ponto, em túnel, em que os traçados das três alternativas estudadas confluem, em 
todo o alinhamento do traçado paralelo à Rua Conceição Fernandes, estação Hospital Santos Silva, 
que se localizará em frente do hospital, até à Estação de Vila D’Este (estação terminal), na Rua 
Salgueiro Maia, o traçado é comum (igual) nas três alternativas estudadas. 

Antes e após a Estação Hospital Santos Silva o traçado é em trincheira, portanto a um nível inferior 
ao do terreno, e segue sempre a um nível inferior até voltar à superfície já em Vila D’Este, na 
mancha verde da Quinta do Monte Grande, a cerca de 400 m do término, na Estação de Vila D’Este.  

No troço entre a Estação Hospital Santos Silva e a Estação de Vila D’Este, 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 intersetadas pelo do traçado comum às três alternativas – a 
Rua de São Tiago, a Alameda Monte da Virgem, a Rua Escultor Alves de Sousa, a Rua Heróis do 
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Ultramar, a Rua Padre Joaquim Faria – serão restabelecidas, todas através de passagens 
superiores ao traçado da linha de metro e todas de nível com os arruamentos atuais. Também as 
ruas afetadas pela implantação da Estação de Vila D’Este – a Rua Salgueiro Maia e a ligação desta à 
R. das Mimosas - serão restabelecidas no final da fase de construção.  

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 não apenas reposto mas mesmo ampliado, permitindo um funcionamento do 
futuro parque no sistema park and ride (este sistema permite aos seus utentes estacionar e viajar 
em transporte público com o mesmo cartão Andante a um preço mais reduzido), adequado para uma 
estação intermodal, como será a Estação Hospital Santos Silva.  

A Figura A1, em anexo, apresenta os traçados alternativos sobre ortofoto da Google Earth, numa 
figura de enquadramento.  

E as Figuras A3 a Figura A8, em anexo, apresentam a implantação dos traçados alternativos 
estudados sobre levantamento cartográfico, à escala 1:2 000 de projeto (fase de Estudo Prévio), 
assim como a implantação dos referidos traçados alternativos sobre ortofoto da Google Earth 
(Figuras A9 a A14, em anexo).  

É de evidenciar que os traçados apresentados na cartografia em anexo possuem apenas cores 
diferenciadas para os troços em que os traçados alternativos existem (a Alternativa 1 a vermelho, a 
Alternativa 2 a azul e a Alternativa 3 a rosa), estando o traçado comum às três alternativas 
representado numa cor diferente (amarelo torrado), de modo a permitir uma melhor compreensão 
do traçado comum.  

O traçado das Alternativas 1, 2 e 3 é diferente na sua componente inicial em viaduto, à saída da 
Estação de Santo Ovídio até ao encontro com a encosta do Bairro à Rua do Rosário, sendo por isso 
também diferente o local do emboquilhamento do túnel. Os traçados das três alternativas 
convergem depois num ponto subterrâneo, antes de emergir em trincheira, já num alinhamento 
paralelo à Rua Conceição Fernandes.  

Apresenta-se, seguidamente, os elementos diferenciadores das alternativas.  

6.1 Alternativa 1 

O traçado da Alternativa 1, representado a vermelho na cartografia em anexo, possui, à saída da 
estação de Santo Ovídio uma implantação num alinhamento intermédio. Ver as Figuras A3 a Figura 
A5 e Figuras A9 a A11 em anexo.  

Este traçado 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 de extensão, em treliça, que inflete para nascente e emboquilha em túnel na 
encosta do Bairro à Rua do Rosário, na Rua de Santa Rita (emboquilhamento poente do túnel), 
relativamente próximo do entroncamento desta rua com a Rua do Rosário. Daí segue em túnel, onde 
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converge num ponto antes de emergir em trincheira num alinhamento já paralelo à Rua Conceição 
Fernandes, no quarteirão frontal ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (Hospital 
Eduardo Santos Silva). Desenvolve-se depois até Vila D’Este, sempre em traçado comum a todas as 
alternativas.  

Atendendo a que o encontro do viaduto com a encosta do Bairro do Rosário e o local de 
emboquilhamento do túnel é diferente para cada uma das alternativas, apresenta-se, na Figura 2 a 
zona de inserção do túnel na Alternativa 1.  

 

Figura 2 – Zona do emboquilhamento do túnel na Alternativa 1 

Nesta alternativa, o viaduto à saída da Estação de Santo Ovídio possui uma extensão de 514,6 m e 
tem início ao km 0+157 terminando 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) por pilar; contudo, a 
sua construção implica sempre a afetação de uma área ligeiramente maior de escavação para 
implantação da estrutura e, ainda, o respetivo acesso temporário ao local.  

O encontro final do viaduto ocorre, na Alternativa 1, 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 2 representa a inserção do túnel no terreno e as construções mais próximas, 
designadamente, e por ordem crescente dos quilómetros do traçado, as moradias G, B, H e A. 

Zona de inserção 
do túnel 
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A inserção do viaduto ocorre na zona arborizada do jardim da moradia nº 528 da Rua Clube dos 
Caçadores, a seguir à passagem, em viaduto, da Rua Fonte dos Arrependidos. A inserção do 
emboquilhamento do túnel faz-se, por sua vez, no jardim da moradia nº 58 da Rua de Santa Rita. 
Tal afetação 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 à Rua Fonte dos Arrependidos através do jardim da moradia 
nº 528 da Rua Clube dos Caçadores, a qual se encontra representada na cartografia do traçado do 
projeto, em anexo, nomeadamente nas Figuras A4 e A10.  

Em termos práticos, pode ocorrer a afetação parcial ou total da moradia G (o nº 23 da Rua de Santa 
Rita), a afetação da cave da moradia B (o nº 616 da Rua Clube dos Caçadores), a potencial afetação 
da moradia H (o nº 633 da Rua Clube dos Caçadores) e a afetação provável das caves do prédio 
marcado com A (o nº 661 da Rua Clube dos Caçadores) devido à presença das caves do prédio (ver 
Figura 2). Estas afetações possíveis estão também identificadas com fotos indicativas dos edifícios 
mencionados na Tabela A1, em anexo, uma tabela síntese das principais afetações do projeto, para 
cada alternativa. 

Em perfil longitudinal existe um recobrimento (de terreno) de cerca de 10 m em relação à Rua 
Clube dos Caçadores e para a cota de soleira da Rua de Santa Rita e do edifício G, cerca de 1 a 
1,5 m, cerca de 4 m para o edifício B e cerca de 5 m para os edifícios H e A.  

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, após passagem do edifício G 
confinante com o emboquilhamento do túnel e dos edifícios sequentes com caves, não se prevê 
outras interferências com as edificações à superfície, para além das identificadas.  

O processo construtivo do túnel em NATM é, na prática, uma modificação do método mineiro, que 
permite selecionar as técnicas de escavação mais adequadas em função do tipo de terreno em 
presença.  

É de evidenciar que, na atual fase de desenvolvimento do projeto (estudo de alternativas em fase 
de Estudo Prévio) ainda não foi pormenorizado o traçado na zona de transição entre o viaduto e o 
início do túnel (emboquilhamento do túnel), o qual será pormenorizado na fase seguinte, de 
desenvolvimento do Projeto de Execução, após seleção da alternativa de traçado. Contudo, este 
aspeto não é suficientemente importante para a comparação das alternativas de traçado. Na 
Alternativa 1, o traço de transição viaduto-túnel tem, em planta, 40 metros de extensão.  

6.2 Alternativa 2 

O traçado da Alternativa 2, representado a azul na cartografia em anexo, possui, à saída da 
estação de Santo Ovídio uma implantação num alinhamento mais a sul. Ver as Figuras A3 a Figura 
A5 e Figuras A9 a A11 em anexo. 

A Alternativa 2 é constituída por um viaduto de igual tipologia, com uma extensão de 583 m, e 
desenvolve-se a sul da Alternativa 1, passando próximo da casa da Quinta do Cisne (a cerca de 10 m 
no ponto mais próximo), transpondo de seguida 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.  
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O emboquilhamento faz-se no jardim e em parte da vivenda com o nº 58, localizada no cotovelo da 
Rua de Santa Rita. A Figura 3 apresenta a zona de inserção do túnel na Alternativa 2 onde a referida 
vivenda se encontra assinalada com a letra F.  

Figura 3 - Zona do emboquilhamento do túnel na Alternativa 2 

Nesta alternativa o viaduto à saída da Estação de Santo Ovídio possui uma extensão de 582,8 m, e 
tem início ao km 0+164 terminando 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 do viaduto (E1 e E10).  

Cada pilar ocupa uma área idêntica à da Alternativa 1 exigindo, na fase de construção, uma área 
ligeiramente maior de escavação para implantação da estrutura e, ainda, o respetivo acesso 
temporário ao local.  

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. 
Na Figura 3 é possível ver a localização do emboquilhamento do túnel na Alternativa 2 (Zona de 
inserção do túnel). Em termos práticos a vivenda F e respetivo jardim consideram-se totalmente 
afetados.  

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. Os edifícios mais afetados são, no sentido do traçado, o edifício principal da Quinta 
do Cisne (do qual o eixo do traçado dista cerca de 10 m, no ponto mais próximo), e o jardim e 
edifício da moradia F onde se fará o emboquilhamento do túnel. Imediatamente antes do 
emboquilhamento o traçado desenvolve-se junto à empena de um edifício de seis pisos localizado 
no início da Rua Nossa Senhora do Carmo.  

Zona de inserção 
do túnel 
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Também na alternativa 2 não foi pormenorizado, em fase de Estudo Prévio, o traçado na zona de 
transição entre o viaduto e o início do túnel (emboquilhamento do túnel), o qual será 
pormenorizado na fase seguinte, de Projeto de Execução, após seleção da alternativa de traçado. 
Contudo, este aspeto não é suficientemente importante para a comparação das alternativas de 
traçado. Na Alternativa 2 o troço de transição viaduto-túnel tem, em planta, 60 metros de 
extensão.  

6.3 Alternativa 3 

O traçado da Alternativa 3, representado a rosa na cartografia em anexo, possui, à saída da 
estação de Santo Ovídio uma implantação num alinhamento mais a norte, localizando-se a norte 
da Alternativa 1. Ver as Figuras A3 a Figura A5 e Figuras A9 a A11 em anexo.  

A Figura 4 apresenta a zona de inserção do túnel na Alternativa 3. Esta alternativa é constituída por 
um viaduto, também em treliça, e desenvolve-se a norte da Alternativa 1.  

Figura 4 - Zona do emboquilhamento do túnel na Alternativa 3 

Nesta alternativa o viaduto à saída da Estação de Santo Ovídio possui uma extensão de 458,8 m, e 
tem início ao km 0+139 terminando 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 do viaduto (E1 e E8).  

Cada pilar ocupa uma área idêntica à das Alternativas 1 e 2 exigindo, na fase de construção, uma 
área ligeiramente maior de escavação para implantação da estrutura e, ainda, o respetivo acesso 
temporário ao local.  

Após o atravessamento da Rua Fonte dos Arrependidos, com o gabarito mínimo de 5,00 m, o traçado 
mergulha em túnel no jardim da moradia assinalada com a letra D na Figura 4. Trata-se da moradia 

Zona de inserção 
do túnel 
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localizada na esquina norte do cruzamento da R. Clube dos Caçadores com a R. do Rosário e 
corresponde ao nº 528 da R. Clube dos Caçadores.  

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.  

No jardim da moradia faz-se a zona de transição do traçado entre o viaduto e o emboquilhamento 
do túnel da Alternativa 3, com cerca de 80 metros de extensão (em planta). Como referido para as 
Alternativas 1 e 2, a não pormenorização do traçado neste troço de transição não é determinante 
para a comparação de alternativas em fase de Estudo Prévio. Este desenvolvimento será realizado 
em fase de Projeto de Execução, após seleção da alternativa de traçado.  

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.  

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. Em termos práticos, na alternativa 3 a vivenda 
D e respetivo jardim consideram-se totalmente afetados. 

O traçado em túnel desenvolve-se ao lado da moradia C (classificada no Plano de Salvaguarda da 
Câmara Municipal de VN de Gaia) 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. 

6.4 Traçado comum às três alternativas  

As Figuras A6 a A8 e Figuras A12 a A14, em anexo, apresentam a implantação do traçado comum às 
três alternativas, respetivamente sobre levantamento cartográfico e sobre ortofoto da Google 
Earth. Por esta razão, este traçado comum é apresentado com a cor amarelo torrado, diferente das 
cores dos traçados alternativos.  

6.4.1 Estação Manuel Leão 

A Estação Manuel Leão, subterrânea, localizar-se-á no terreno baldio nas traseiras da Escola EB 2/3 
Soares dos Reis e terá uma saída pedonal na R. Conceição Fernandes.  

As Figuras A4 e A5 e Figuras A10 e A11, em anexo, apresentam a implantação do poço da estação 
Manuel Leão, para cada uma das alternativas 1, 2 e 3 de traçado, consoante o alinhamento do 
traçado em cada alternativa. 

A estação encontra-se implantada a diferentes profundidades consoantes as alternativas, sendo de 
22,8 m de profundidade, na Alternativa 1, de 20,3 m de profundidade, na Alternativa 2, e de 20,2 m 
de profundidade na Alternativa 3.  

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. A 
restante extensão necessária para instalação de cais será conseguida através de dois túneis 
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mineiros, um para cada lado do poço, numa extensão aproximada de 15 m, executados a partir do 
poço (ver Figura 5).  

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.  

 

Figura 5 - Layout da estação Manuel Leão  

Embora não exista ainda, na fase de Estudo Prévio, o modelo 3D para a especialidade de Arquitetura 
Paisagista, é possível dar uma ideia de como ficará a área da estação Manuel Leão à superfície, 
depois da obra finalizada. A área será dotada com: 

• Área de estacionamento automóvel com acesso a partir da R. do Rosário; 
• Área de estacionamento automóvel com acesso a partir do novo troço da R. D. Manuel II; 
• Zona de escadaria junto ao edifício da Associação Portuguesa para o Autismo de acesso à 

estação subterrânea do metro; 
• Cortinas arbóreas de proteção do conjunto. 
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Figura 6 - Proposta de intervenção para a área da futura Estação Manuel Leão  

6.4.2 Troço Manuel Leão – Hospital Santos Silva 

O traçado desenvolve-se a partir da Estação Manuel Leão em túnel. Após cruzar a Rua de São 
Bartolomeu o traçado desenvolve-se ainda em túnel (até depois do restabelecimento da R. São 
Tiago) e depois em trincheira. A altura da trincheira baixa gradualmente até desaparecer ao atingir 
o nível da Rua Conceição Fernandes, na zona da Estação Hospital Santos Silva (à superfície).  

A Estação Hospital Santos Silva ficará localizada em frente à entrada do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho (Hospital Eduardo Santos Silva). Esta localização em alinhamento com a 
entrada principal do hospital é a que permite manter um recobrimento de túnel aquando da 
passagem sob a moradia antes da Rua de São Bartolomeu igual a 1 diâmetro do túnel, valor 
recomendado para se evitarem dificuldades de sustentação e minorar eventuais assentamentos na 
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.  

Neste trecho em túnel considerou-se a construção de um Poço de Ventilação e Emergência, que se 
implanta 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. 

A Rua de São Tiago será restabelecida à superfície, no mesmo nível da Rua Conceição Fernandes, 
mas antes do local do entroncamento atual, no sentido do emboquilhamento nascente do túnel.  

As Figuras A5 e A6 e Figuras A11 e A12, em anexo, apresentam a implantação do traçado e do Poço 
de Ventilação e Emergência, entre a estação Manuel Leão e a estação Hospital Santos Silva, para 
cada uma das alternativas 1, 2 e 3 de traçado, consoante o alinhamento do traçado em cada 
alternativa. As Figuras A6 e A12 apresentam, ainda, o restabelecimento da R. de São Tiago.  
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É de evidenciar que os traçados das 3 alternativas passam a ter um traçado comum, a partir de um 
ponto no interior do túnel entre a estação Manuel Leão e a estação Hospital Santos Silva, e que é 
claramente indicado nas Figuras A5 e A11 em anexo, quando a cor de representação do traçado 
único (comum a todas as alternativas) passa a ser o amarelo torrado (precisamente para facilitar a 
leitura do que é o traçado comum a todas as alternativas).  

6.4.3 Estação Hospital Santos Silva  

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 novo parque de estacionamento (ampliado para norte 
e para sul), com capacidade acrescida, para funcionamento numa lógica futura de park and ride, 
permitindo estacionar o automóvel e utilizar a rede de metro para deslocações. 

As Figuras A6 e A7 e as Figuras A12 e A13, em anexo, apresentam a Estação Hospital Santos Silva 
(delimitada por um retângulo preto nas Figuras A6 e A12) e o novo parte de estacionamento na 
envolvente da estação.  

Esta estação servirá essencialmente os utentes e funcionários do Centro Hospitalar de VN de 
Gaia/Espinho (Hospital Eduardo Santos Silva), 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 dos concelhos de VN de Gaia 
e Espinho.  

A Rua Conceição Fernandes será requalificada com a finalização das obras do Metro, 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.  

Quanto à solução de enquadramento paisagístico para a Estação Hospital Santos Silva e o novo 
parque de estacionamento à superfície, apresenta-se também, de modo preliminar, uma vista aérea 
sobre a área da futura Estação Hospital Santos Silva, observando-se: 

• Parque de estacionamento com árvores para ensombramento; 
• Corte parcial da Alameda do Monte da Virgem para alargamento da capacidade do parque 

de estacionamento (que será ampliada nos sentidos norte e sul); 
• Proposta de plantação de árvores de arruamento após o reperfilamento da R. Conceição 

Fernandes; 
• Ligação do material vegetal proposto à área verde existente junto ao Observatório. 
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Figura 7 - Proposta de intervenção para a área da futura Estação Hospital Santos Silva 

6.4.4 Troço Hospital Santos Silva – Vila D’Este 

O traçado que faz a ligação entre as estações Hospital Santos Silva e Vila D’Este faz-se de novo em 
trincheira, à saída da Estação Hospital Santos Silva e apenas regressa à superfície na mancha 
florestal da Quinta do Monte Grande, a cerca de 400 m do término, na Estação de Vila D’Este. 

O longo alinhamento reto da estação Hospital Santos Silva, com cerca de 970 m de extensão e que 
ladeia a Rua Conceição Fernandes, é realizado com o traçado em trincheira e tem o seu término 
logo após passar sob a rotunda existente com a Rua Salgueiro Maia. Segue-se uma curva 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 cruzar inferiormente, em simultâneo, as ruas Heróis do Ultramar e Padre 
Joaquim Faria, através de um túnel com uma extensão de 125 m, executado pelo método cut-and-
cover (escavado a céu aberto), com a restrição de ocupação superficial para que não haja 
interferência com o mesmo. 

As Figuras A7 e A8 e as Figuras A13 e A14, em anexo, evidenciam os aspetos do traçado no troço 
Hospital Santos Silva e Vila D’Este.  

O acesso ferroviário ao Parque de Material é assegurado em dois locais para dar garantias de 
operacionalidade. 

Na Figura 8 seguinte representa-se a zona da rotunda, os atravessamentos dos arruamentos, que 
serão restabelecidos através de passagens superiores, e os acessos ferroviários ao Parque de 
Material. A Alameda do Monte da Virgem é restabelecida com a Rua Conceição Fernandes através do 
restabelecimento da Rua Escultor Alves de Sousa e a Rua Heróis do Ultramar na rotunda à Rua 
Salgueiro Maia.  
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Em sequência ao alinhamento reto que cruza a Rua Padre Joaquim Faria, o traçado continua através 
de uma curva que 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.  

 

Figura 8 - Traçado na zona da rotunda à R. Salgueiro Maia. Observa-se o restabelecimento da Alameda Monte 
da Virgem para sul, que entronca no restabelecimento da R. Escultor Alves de Sousa e este na nova rotunda. 

Observa-se ainda que o acesso ferroviário ao Parque de Material é assegurado em dois locais para dar garantias 
de operacionalidade 

6.4.5 Estação Vila D’Este terminal, à superfície 

A estação de Vila D’Este é uma estação terminal que se encontra posicionada em alinhamento reto 
paralelo ao eixo da Rua Salgueiro Maia. Neste contexto, esta terá um cais único para embarque e 
desembarque de passageiros com 70 m de comprimento. 

O traçado tem o seu fim coincidente com a extremidade poente da estação, e à cota 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. 

A articulação da plataforma da estação e a manutenção do uso da escadaria existente (de modo a 
que a mesma fique dotada de espaço de circulação/ligação com a envolvente) é mantida. 
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Relativamente a estas circulações pedonais, o projeto prevê a ligação entre o passeio da Rua 
Salgueiro Maia e a Praceta Eça de Queirós através de uma escada de acesso à plataforma de cais, 
seguido de atravessamento do canal metro em passagem de 5,00m de largura e um passadiço lateral 
paralelo ao cais de chegada (1,50m de largura) para ligação à escadaria existente. 

 

Figura 9 - Área de circulação pedonal entre a escadaria existente e a R. Salgueiro Maia na futura Estação de 
Vila d’Este  

6.4.6 Parque de Material de Vila D’Este 

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 que será 
implantada na estação subterrânea 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. O 
traçado em planta do Parque de Material, bem como o seu acesso rodoviário a partir da Rua Escultor 
Alves de Sousa está representado na Figura 8 anterior, assim como nas Figuras A7 e A13, em anexo.  

O acesso ferroviário ao parque é assegurado por duas ligações independentes, uma N-S e uma outra 
S-N, de maneira a garantir sempre a operacionalidade do acesso, mesmo que um esteja em 
reparação.  

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. 



 
 

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

2018-10-08 

 

 
P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017001-01 

Página 20 de 60 
 

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. Considerou-se, também, uma 
extensão de espera (para uma composição dupla) na mesma via, antes dos referidos equipamentos. 

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.  

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.  

6.5 Método de escavação NATM 

O método de escavação a utilizar na escavação dos túneis é o método NATM (Novo Método Austríaco 
de Escavação de Túneis) que consiste num método de escavação sequencial, permitindo uma 
escavação controlada em função do tipo de terreno em presença, à medida que a escavação 
progride. 

Para tornar possível o ajustamento da escavação ao tipo de terreno, o processo de escavação é 
realizado com monitorização contínua, de modo a fornecer um suporte otimizado com base nas 
condições do solo observadas. Na prática, consiste no método mineiro modificado.  

É um método económico, utilizado para traçados de Metro relativamente pouco extensos.  

6.5.1 Sequência construtiva 

De forma a poder executar as obras mais pesadas num prazo de apenas 24 meses (ver o cronograma 
geral da obra, no capítulo 7), será indispensável iniciar a escavação do túnel pela trincheira desde o 
portal Norte, passando pelo poço da estação Manuel Leão, 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 do lado interior para ambos 
os lados (como consta da Figura 6 acima), de forma a consolidar a secção dos túneis previamente 
escavados. Nesta fase, prevê-se que a escavação do túnel mineiro tenha chegado até ao poço de 
ventilação.  

Uma vez o túnel escavado até o poço de ventilação poder-se-á iniciar a escavação do último troço 
de túnel até ao portal do lado sul, onde começará a trincheira. A trincheira escavar-se-á em 
paralelo com o túnel. 

6.5.2 Processo construtivo 

Nas fotos das figuras seguintes, apresenta-se uma ilustração do processo construtivo. 
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Figura 10 - Ataque pontual com martelo pneumático – desmonte da soleira  

 

 

Figura 11 - Revestimento primário com cambotas metálicas, enfilagens e betão projetado  
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Figura 12 - Revestimento Definitivo –Soleira 

 

A impermeabilização dos túneis e cavernas será colocada pelo perímetro do arco superior. As 
entradas de água de infiltração serão recolhidas pelo sistema de drenagem que será detalhado no 
projeto de execução. 

 

Figura 13 - Impermeabilização  

O revestimento definitivo dos túneis e das cavernas será efetuado com betão simples ou armado 
moldado através de cofragem metálica. 



 
 

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

2018-10-08 

 

 
P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017001-01 

Página 23 de 60 
 

 

Figura 14 - Revestimento Definitivo -Abóbada  

 

 

Figura 15 - Secção final túneis Linha D – Prolongamento a Vila d’Este  
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6.6 Síntese das principais diferenças das alternativas e características do traçado comum 

A tabela síntese seguinte apresenta as principais características das alternativas de projeto. 

CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Implantação de Traçado (localização) Central Sul Norte 

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 

Poço de Ventilação e Emergência 22 14 16 

Volumes de 
movimentação de 

terras (m3) 

Aterro 39 488  30 540 29 426  

Escavação 295 348 287 497  290 266  

Viaduto 
Encontros (n.º) 2 2 2 

Pilares (n.º) 7 8 6 

Área (ha) Parque de Material 2,9 2,9 2,9 

Ramais de acesso 
ao Parque de 
Material (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 Parque de Material 52 

Rua Salgueiro Maia 108 

Circular Parque de Material 707 

Passagens 
Superiores cut-and-

cover (m) 

Rotunda / Salgueiro Maia 45 

Heróis Ultramar / P. Joaquim 
Faria 

125 

Tabela 1 – Tabela síntese das principais características das alternativas de projeto 
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7 QUAL É A PROGRAMAÇÃO TEMPORAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO? 

A definição real do Cronograma da Obra será consolidada em fase de Projeto de Execução em 
função de todos os condicionamentos identificados e a identificar nos quais se incluem o horário de 
trabalho a praticar. Para um pressuposto de não se recorrer a trabalho adicional exceto nas fases de 
escavação e execução dos túneis onde se prevê a existência de dois turnos (8:00 às 15:00 e das 
15:00 às 22:00) estima-se um prazo total de 30 meses para execução da obra, sendo que os 
primeiros 24 meses, que incluem 1 mês de montagem de estaleiros, serão essencialmente dedicados 
a trabalhos de Construção civil pesados, como a execução da estrutura do Viaduto de Santo Ovídio, 
escavação e execução do túnel, estação subterrânea Manuel Leão, Poço de Ventilação e 
Emergência, demolição do atual parque de estacionamento, execução de Terraplenagens ao longo 
da linha e no Parque de Material, restabelecimentos rodoviários, entre outros.  

A montagem dos sistemas (Via, Catenária, Instalações elétricas, águas e drenagem, etc.) e 
Acabamentos das estações e edifícios (Parque de Material) serão efetuados nos últimos 10 meses da 
obra, sendo que a Intervenção paisagista deverá decorrer nos últimos 11 meses de obra, estando 
dependente de dois fatores como:  

• a disponibilidade de local para intervenção (sendo que alguns só ficarão disponíveis nos 
últimos meses da obra dado estarem em zonas de estaleiro a desativar) e;  

• as condições climatéricas para realizar as atividades de intervenção paisagista. 

Apresenta-se cronograma exemplificativo das atividades a desenvolver.  

 

Figura 16 - Cronograma exemplificativo das atividades a desenvolver  

Dada a especificidade da especialidade de Arquitetura Paisagista, apresenta-se seguidamente um 
cronograma com o elenco das principais operações a desenvolver.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ESTALEIROS

Montagem

Desmontagem 

CONSTRUÇÃO CIVIL

Viaduto 

Túneis / Estação ML / Poço e Ventilação e 

Emergência 

Terraplanagens – Trincheiras / vias a superfície 

/ Parque de estacionamento HSS / PMO 

ACABAMENTOS E SISTEMAS 

Acabamentos estações, Poço de Ventilação e 

Emergência e Parque de material

Via  férrea 

Rodovias 

Rede MT / Catenária /  Sub estações 

Instalações de Baixa Tensão e Iluminação  

Ventilação e desenfumagem 

Eletromecânica -  AVAC  e Acessos mecânicos   

( Estação Manuel Leão ) 

Águas e Drenagem 

INTERVENÇÃO PAISAGISTA 

ACTIVIDADES
Duração Prevista (Meses)
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Figura 17 - Cronograma exemplificativo das atividades a desenvolver em Integração Paisagística 

8 QUE EFEITOS (IMPACTES) PODE O PROJETO PROVOCAR NO AMBIENTE? QUE MEDIDAS 
PODEM REDUZIR OS IMPACTES (MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO)?  

Tendo em conta as características do projeto e das áreas da sua implantação, 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 socioeconomia, pelas afetações do património (edificado e não edificado) que a 
implantação de uma determinada alternativa de traçado 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. 

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 (no sentido 
da descarbonização da mobilidade que se pretende sustentável), o património (em cumprimento dos 
requisitos de trabalho exigidos pela DGPC-Direção Geral do Património Cultural). 

  

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

OPERAÇÕES

Revestimento com terra viva

Sementeiras

Plantações

Retanchas e Fertilizações

Cronograma de operações da Integração Paisagística
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Tendo em conta o exposto, são os seguintes os principais efeitos diretos e indiretos (impactes) do 
projeto:  

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 Amarela e sua integração 
nos instrumentos de planeamento de âmbito local e compatibilização com servidões existentes, os 
impactes negativos mais importantes decorrem da sobreposição de parte do traçado da linha com a 
zona envolvente ao Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros (da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto), 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 de compensação específicas. São expectáveis outros impactes na ocupação do solo, 
que ocorrerão sobretudo na fase de construção, sendo maioritariamente reversíveis. 

Uma vez que a área de implantação do projeto em estudo se sobrepõe àquela zona especial de 
proteção (ZEP) do Observatório Astronómico, classificado como Monumento de Interesse Público 
(Portaria n.º 719/2012, de 7 de dezembro), 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).  

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 de expressão 
local. Sendo a escavação do túnel, pelo método NATM, um método de escavação sequencial que 
prevê uma monitorização contínua da atividade de escavação para ajustamento da mesma em 
função do tipo de terreno em presença, pode considerar-se que o próprio método de escavação 
permite uma monitorização sucessiva dos impactes.  

Os eventuais assentamentos nos terrenos com consequências nas edificações à superfície, constitui 
um impacte negativo importante, sendo mais desfavorável a Alternativa 1, impactando com vários 
edifícios do Bairro da R. do Rosário. Os impactes serão reduzidos e controlados quando utilizado 
o novo método de escavação NATM já indicado, com monitorização dos avanços sucessivos.  

Das dez medidas minimizadoras propostas no EIA, e a que foi adicionada uma 11ª no Aditamento ao 
EIA (mais relacionada com a escavação do talude norte do parque de estacionamento na estação 
Hospital Santos Silva), transcrevem-se as medidas mais relacionadas com a escavação, sendo que 
todas as medidas são naturalmente importantes: 

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. 
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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.  

MM.GEO.11: O talude do novo parque de estacionamento, apesar de já existente e estável do 
ponto de vista geotécnico, e já na encosta do Monte da Virgem e por isso afastado da zona de 
influência direta do Centro Hospitalar, será a estabilizar através de projeto específico que 
compreende a construção de um muro de gabiões. 

A nível da geologia e geomorfologia salientam-se ainda os movimentos de terras importantes, 
relacionados com as escavações do túnel e das 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% 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 material 
sobrante pode ser reutilizado, nomeadamente na produção de britas para betões ou para a 
construção dos acessos e restabelecimentos rodoviários, entre outros, em função do tipo de rocha. 
As terras sobrantes (tal como os restantes resíduos produzidos em obra) constituem resíduos da fase 
de construção e, como tal, serão geridas conforme as disposições legais existentes para os resíduos 
de construção e demolição, permitindo o seu adequado enquadramento ambiental e legal, conforme 
previsto para aquela fase e por agentes próprios que nela intervêm (empreiteiros, operadores de 
gestão de resíduos, fiscalização da obra que representa o dono-de-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.  
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A nível da socioeconomia, 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. Os edifícios com afetação direta e os que se encontram 
na envolvente de cada Alternativa, em especial no Bairro da R.do Rosário, encontram-se 
devidamente identificados nos capítulos 6.1 – Alternativa 1, 6.2 – Alternativa 2 e 6.3 – Alternativa 3, 
assim como na Tabela A1 - Tabela síntese das principais afetações do projeto, para cada alternativa 
no final do anexo.  

Neste subfator, as afetações totais e/ou parciais 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 terá impactes negativos significativos durante a fase de construção, 
pela perturbação gerada, nomeadamente no que respeita à Estação Hospital Santos Silva e à 
reposição e ampliação do parque de estacionamento aí existente, tendo em conta as características 
funcionais da área onde se inserem e a envolvente próxima. 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.  

A construção das estações e da Estação Hospital Santos Silva em particular 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). 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.  
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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. Existe 
ainda o 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, como explicado, o restabelecimento da Rua de São Tiago, da Alameda Monte 
da Virgem, da Rua Escultor Alves de Sousa, assim como de todas as restantes rodovias intersetadas. 

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. Também se destacam os ganhos sociais decorrentes da ligação 
entre Santo Ovídio e Vila D’Este, indo ao encontro de expetativas e anseios da população que reside 
em Vila D’Este.  

Em termos de ruído e vibrações verificou-se que a situação atual 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 realizadas 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 para a obra. 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 de 
minimização), nos seguintes casos: 

• Ruído: 
o Alternativa 1, 2 e 3: 

� Dois edifícios do Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho, mais próximos. 
o Alternativa 2: 

� Quinta do Cisne e Habitações junto ao emboquilhamento Poente do Túnel. 
o Alternativa 3: 

� Habitação junto ao emboquilhamento Poente. 
• Vibrações: 

o Edifícios mais próximos da Linha (Av. da República (acesso à A1/IC2)). 
o Edifícios 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 em Vila D’Este 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 VN de Gaia/Espinho. 
• Escola EB1 Vila D’Este. 
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� Alternativa 3: 
• Escola EB 2/3 Soares dos Reis. 

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.  

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. 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 para a saúde humana relacionada com o ruído 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. 
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, a percentagem de população na área de estudo respetivamente 
afetada em cada intervalo de níveis sonoros, desde os intervalos inferiores dos níveis de ruído aos 
níveis superiores, 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, 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 na fase de exploração 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. 
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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. 

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 o 
ruído e vibrações e, consequentemente, para a 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 uma variedade 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 no tipo de paisagem em presença. 

No que respeita às alterações na paisagem do ponto de vista cénico (visual), 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. Esses impactes são, contudo, reduzidos pela implementação das medidas de 
minimização previstas, e muito especialmente pela implementação dos Projetos de Arquitetura 
Paisagista das estações Manuel Leão, Hospital Santos Silva e Vila D’Este que integram o próprio 
Projeto de Extensão da Linha Amarela (ver Figuras 6, 7 e 9 do capítulo 6.4). 

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. A única exceção 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. 
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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. 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.  

Para além das 7 medidas minimizadoras dos impactes negativos propostas no EIA, foi acrescentada 
uma 8ª medida no âmbito do Aditamento ao EIA, que se transcreve de seguida, e que se relaciona 
com a monitorização dos níveis da água subterrânea: 

MM.RHsub.08: Recomenda-se, além da verificação das cotas dos níveis de água subterrânea através 
dos piezómetros previstos no projeto, a medição – dentro do possível - dos níveis de água nos furos 
domésticos existentes no Bairro de Santo Ovídio, bem como os caudais sazonais da Fonte dos 
Arrependidos, não obstante a referida fonte não apresentar atualmente condições de utilização de 
água para consumo humano. 

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. 

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. 

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.  
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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, 
contribuirá para a minimização do impacte da impermeabilização e do acréscimo do escoamento 
superficial. 

Considera-se que a turvação das águas de escorrência em resultado das ações de escavação e 
aterro, constituindo um impacte negativo pouco significativo, não contribuirá para a alteração da 
classificação do estado de qualidade das linhas de água para onde drena o Projeto. 

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. Dado o enquadramento da zona 
em estudo, 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 (na área do futuro Parque de Material), de modo a minimizar as afetações junto 
dos mesmos.  

Junto aos poços de ataque, na área da futura Estação Manuel Leão e do 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 
contribuem também para a redução da entrada de poeiras 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. 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.  
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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. 

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.  

Merece menção particular a moradia nº 560 da Rua Clube dos Caçadores, moradia com projeto 
modernista do Arquiteto Arménio Losa, classificada na Carta de Salvaguardas da Câmara Municipal, 
e codificada no fator Património Cultural do Estudo de Impacte Ambiental como ocorrência nº 8.  

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, no sítio do Parque de Material), 
de cronologia incerta. 

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 
(ocorrência n.º 5), classificado como Monumento de Interesse Público (Portaria n.º 719/2012, de 7 
de dezembro; DR, 2.à série, n.º 237, de 07-12-2012). 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 à ZEP da Escola Primária do Cedro/Escola 
Básica do 1.º Ciclo do Cedro (ocorrência n.º 2), mas passa próximo do limite da mesma (dista cerca 
de 150 m daquele limite). A Escola Primária do Cedro/Escola Básica do 1.º Ciclo do Cedro é 
classificada como Monumento de Interesse Público com ZEP (Portaria n.º 388/2013, DR, 2.8 série, 
n.º 115, de 18-06-2013).  

É de destacar o impacte visual gerado pela construção do viaduto (em qualquer uma das 
alternativas) sobre a Quinta do Cisne (ocorrência 25) e o eventual impacte sobre a moradia 
classificada no Plano de Salvaguardas da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (ocorrência nº 8) 
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 são de eficácia média a elevada, na maioria dos 
casos, traduzindo-se na realização de acompanhamento arqueológico contínuo de todas as ações 
que envolvam escavações, realização de sondagens de diagnóstico em áreas selecionadas da área do 
Parque de Material e monitorização das vibrações durante a fase de escavação, como já previsto 
implementar no âmbito da análise de risco dos edifícios, realizada a nível do projeto, e a nível do 
ruído e vibrações.  

Analisando as três alternativas propostas considera-se, nesta fase, não existirem situações 
relevantes que condicionem a implementação do Projeto. Face à avaliação de impactes e 
respetivas medidas minimizadoras aplicadas ao fator património cultural, considera-se viável 
qualquer uma das alternativas propostas. Os casos identificados sujeitos a impactes resultam 
essencialmente de ações de escavação, durante a fase de construção, cuja importância não é 
possível determinar.  

9 COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

A avaliação comparativa das Alternativas 1, 2 e 3 estudadas foi realizada com base numa valoração 
dos impactes globais negativos por um lado, e positivos por outro, para cada fator ambiental e 
socioeconómico estudado. Para esta valoração foi utilizada uma escala qualitativa de cinco classes 
da importância do impacte, correspondendo a classe 1 a impacte pouco significativo e a classe 5 a 
impacte muito significativo.  

Para os impactes negativos colocou-se o sinal menos (-) antes do valor, e para os impactes positivos 
colocou-se o sinal mais (+) antes do valor.  

A classificação global dos impactes foi realizada, para cada fator avaliado, sem e com a 
implementação de medidas de minimização dos impactes.  

Também foi refletida uma importância diferente dos fatores avaliados, tendo em conta o tipo de 
projeto e a sensibilidade dos fatores na área da sua implantação, através de uma ponderação dos 
fatores ambientais por parte do conjunto de especialistas que integrou a equipa técnica do EIA.  

Esta metodologia permitiu obter uma valoração agregada dos impactes globais, positivos por um 
lado e negativos por outra, por alternativa, sem e com a implementação de medidas de 
minimização dos impactes, e que se apresenta em gráfico na Figura 18.  
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Figura 18 – 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 reduzidos através da 
implementação de medidas minimizadoras. 

Quando considerado o valor sem o sinal negativo ou positivo, os impactes negativos apresentam 
valores superiores 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.  

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. 

Verifica-se também 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.  

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.  
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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.  

10 COMO GARANTIR UM BOM ENQUADRAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO?  

Para garantir um melhor enquadramento ambiental do Projeto foram previstas algumas medidas que 
são de três tipos: 

a) “medidas minimizadoras” que são medidas e ações que poderão contribuir para 
reduzir/atenuar os efeitos negativos identificados;  

b) “medidas compensatórias” que são medidas e ações equacionadas com o objetivo de 
compensar os efeitos negativos mais importantes que persistem para além da aplicação das 
medidas minimizadoras;  

c) “programas de monitorização” que são um conjunto de programas de medições, 
observações, e de estudos para analisar e avaliar os efeitos reais do projeto de Extensão da 
Linha Amarela, sempre que tal é recomendado em função dos resultados da avaliação ou 
por requisito legal. 

Os programas de monitorização são desenvolvidos com base na caracterização de parâmetros 
definidos, analisados em amostras recolhidas com uma frequência própria, em locais identificados. 
Os resultados obtidos, devidamente registados e tratados, serão, depois, avaliados pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA). Este acompanhamento enquadra-se na “fase de pós-avaliação”, 
conforme está previsto na legislação ambiental aplicável, sendo uma forma de garantir que o 
Projeto estará bem enquadrado em termos ambientais. 

As medidas de minimização agora propostas a nível de cada fator ambiental avaliado serão 
pormenorizadas na fase seguinte de desenvolvimento do Projeto (fase de Projeto de Execução), no 
âmbito do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) que acompanha 
aquela fase do projeto e que se destina a evidenciar, junto da Autoridade de AIA (a APA), e como o 
nome indica, que o projetista teve em conta as solicitações e condições definidas pela APA para a 
fase de projeto de execução.  

Para além das medidas de minimização dos impactes específicos, por cada tipo de impacte mais 
significativo, importa realçar as medidas relacionadas com as boas práticas ambientais na obra, que 
consistem de um conjunto de medidas de implementação obrigatória em todas as grandes 
empreitadas, pelo que farão parte do Caderno de Encargos do Empreiteiro Geral para a fase de 
construção. Também a Metro do Porto, S.A. tem estas medidas como obrigatórias nos seus Cadernos 
de Encargos, no âmbito dos sistemas de gestão ambiental que tem implementado. 

Como medidas compensatórias foram definidas medidas essencialmente relacionadas com 
compensação de bens patrimoniais que poderão ser afetados pelo Projeto (para a Alternativa 
selecionada), assim como a compensação da afetação do Habitat 9330 (Florestas de Sobreiro), 
através da plantação de 1,5 (uma vez e meia) o número de sobreiros daquele habitat que venham, a 
ser afetados.  
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Figura A1 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este. A amarelo o traçado comum às 3 alternativas, e a vermelho, azul e rosa os troços alternativos para as Alternativas 1, 2 e 3 
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Figura A2 – Sobreposição do traçado do projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila D’Este equacionado em 2008/2009 pela Metro do Porto com as soluções alternativas atuais do projeto 



 
 

 
EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila D’Este e Parque de Material de 
Vila D’Este - Resumo Não Técnico 

2018-10-08 

 

 
P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017001-01 

Página 45 de 60 
 

 

Figura A3 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre levantamento cartográfico (1/6) 
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Figura A4 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre levantamento cartográfico (2/6) 
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Figura A5 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre levantamento cartográfico (3/6) 
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Figura A6 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre levantamento cartográfico (4/6) 
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Figura A7 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre levantamento cartográfico (5/6) 
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Figura A8 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre levantamento cartográfico (6/6) 
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Figura A9 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre ortofotomapa (1/6) 
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Figura A10 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre ortofotomapa (2/6) 
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Figura A11 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre ortofotomapa (3/6) 
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Figura A12 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre ortofotomapa (4/6) 
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Figura A13 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre ortofotomapa (5/6) 
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Figura A14 – Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila D’Este sobre ortofotomapa (6/6)  
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SINTESE DAS PRINCIPAIS AFETAÇÕES DAS ALTERNATIVAS EM ANÁLISE 

PRINCIPAIS AFETAÇÕES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Edificações 

Zona de Inserção do 
Túnel (emboquilhamento) 

   

Zona com proximidade a 4 construções 

  
G. Rua de Santa Rita, n.º 23 

 
B. Rua Clube dos Caçadores, n.º 616 

Zona com proximidade a 2 construções 

  
F. Rua de Santa Rita, n.º 58             I. Rua Fonte dos Arrependidos –  
                                                      Quinta do Cisne 

Zona com proximidade a 2 construções 

  
D. Rua Clube dos Caçadores,             C. Rua Clube dos Caçadores,          
n.º 528                                              n.º 560 

 

Zona de 
inserção 
do túnel 

Zona de 
inserção 
do túnel 

Zona de 
inserção 
do túnel 
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PRINCIPAIS AFETAÇÕES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

   
H. Rua Clube dos Caçadores 633 A. Rua Clube dos Caçadores 661 

Infraestruturas 
Rodoviárias 

Vias afetadas e que serão restabelecidas: 

- Rua Fonte dos Arrependidos (255 m)  

- Rua do Rosário (159 m) 

- Rua de Santa Rita (49 m) 

Movimentos de Terras: 

- Escavação - 9 940 m3 

- Aterro – 9 337 m3 

- - 

Infraestruturas 
Rodoviárias (comum a 
todas as alternativas 

Vias afetadas e que serão restabelecidas (comum a todas as alternativas): 

Rua D. Manuel II (130 m) 

Rua de S. Tiago (167 m) 

Alameda do Monte da Virgem (232 m) 

Rua Escultor Alves de Sousa (189 m) 

Acesso PM (52 m) 

Circular PM (707 m) 

Rua Salgueiro Maia (108 m) 

Movimentos de Terras: 

- Escavação - 4 741 m3 

- Aterro – 4 488 m3 

Áreas verdes (comum a 
todas as alternativas) 

- Redução da área verde para implantação da Estação do Hospital Santos Silva, implicando abate de sobreiros (comum a todas as alternativas) 
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PRINCIPAIS AFETAÇÕES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

- Redução de zona verde para implantação do Parque de Material (comum a todas as alternativas) 

 
- Redução da área verde localizada entre a Rua Salgueiro Maia e a Rua das Mimosas para implantação da Estação de Vila d´Éste (comum a todas as alternativas) 

 

Parque de 
Estacionamento (comum 
a todas as alternativas) 

- Implantação da Estação de Vila d´Este no parque de estacionamento automóvel junto à Rua Salgueiro Maia (comum a todas as alternativas) 
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PRINCIPAIS AFETAÇÕES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

- Demolição do Parque de Estacionamento da Confraria para a implantação da Estação do Hospital Santos Silva. Reposição e ampliação do referido parque (aumento do número de lugares de estacionamento atualmente 
existentes) para conjugação com o Metro numa lógica de park & ride (comum a todas as alternativas) 

 

Tabela A1 – Tabela síntese das principais afetações do projeto, para cada alternativa 

 

 

 

 


