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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Gerais 

1.1.1 Identificação e Fase do Projeto 

O projeto em avaliação no presente Estudo de Impacte Ambiental, doravante abreviado para EIA, 

corresponde ao Projeto da Linha Circular: Troço Liberdade/ S. Bento – Boavista/ Casa da Música, em 

Fase de Estudo Prévio, nova linha inserida na rede de Metro do Porto.  

De uma forma geral o troço da linha Circular que se pretende construir, integralmente subterrâneo, em 

via dupla, tem um desenvolvimento de aproximadamente 3,0 km e prevê a construção de quatro 

estações: Liberdade/S. Bento, Hospital de St. António, Galiza e Boavista/Casa da Música, 5 poços de 

ventilação e emergência e o ramal de injeção de veículos (Ramal 1) a partir da Linha C, já em exploração. 

Neste projeto, são ainda viabilizados, em termos de planta e perfil, o Ramal 2 (para prolongamento da 

futura Linha de Gaia) e a Ligação à futura Linha de Campo Alegre, embora não venham a ser construídos 

na mesma empreitada. 

1.1.2 Identificação do Proponente e Entidade Licenciadora 

O proponente do Projeto é a Sociedade Metro do Porto S.A., a quem foi atribuída, pelo Decreto-lei n.º 

394-A/98 de 15 de dezembro, a concessão do Metro do Porto por um período de 50 anos, com o objetivo 

de conceber, construir e gerir esta infraestrutura.  

A entidade licenciadora é o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional (MAOTDR). 

1.1.3 Autoridade de AIA 

Ao abrigo do disposto no número 1 do Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei 

n.º 37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a autoridade de AIA 

é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., uma vez que o projeto em causa se enquadra na alínea h) 

“Linhas de elétrico, linhas de metropolitano aéreas e subterrâneas, linhas suspensas ou análogas de tipo 

específico, utilizadas exclusiva ou principalmente para transporte de passageiros”, do nº 10, do Anexo 

II do referido diploma. 

1.2 Equipa Técnica e Período de Elaboração do EIA 

O presente EIA foi elaborado pela ARQPAIS - Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda, no 

período compreendido entre janeiro e junho de 2018, envolvendo uma equipa multidisciplinar de modo 

a cobrir todos os fatores ambientais obrigatórios, tal como se apresenta no quadro seguinte  
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Quadro 1.1 - Quadro da Equipa Técnica  

Função 
desempenhada 

Nome 
Habilitações Literárias/ 

profissional 

Outras 
Empresas/ 

Consultores 

Coordenador Geral 
dos estudos 

Otília Baptista Freire Arq.ª Paisagista - 

Clima e Alterações 
Climáticas 

Otília Baptista Freire 

Rui Mendes 

Arq.ª Paisagista  

Biólogo 
- 

Geologia, 
Geomorfologia e 
Recursos Minerais 

Eduardo Paralta Hidrogeólogo Ecointegral 

Solos e Aptidão da 
Terra 

Madalena Coutinho Arq.ª Paisagista - 

Recursos Hídricos 
Subterrâneos 

Eduardo Paralta Hidrogeólogo Ecointegral 

Recursos Hídricos de 
Superfície 

Qualidade da Água 

Paulo Pereira Eng.º Ambiente Nvist 

Qualidade do Ar 

Alexandre Caseiro  

Ana Lourenço  

Cristina Monteiro  

Dr. Ciências do Ambiente  

Eng.ª Ambiente 

Eng.ª Ambiente 

UVW 

Ruído  

Vibrações 

Bento Coelho 

Dulce Churro 

Alexandre Pereira 

Eng.º Eletrotécnico 

Eng.ª Eletrotécnica 

Eng.º Eletrotécnico 

Acusticontrol 

Gestão de Resíduos Rui Mendes Biólogo - 

Usos do Solo Madalena Coutinho Arq.ª Paisagista - 

Sistemas Ecológicos 

Sandra Mesquita (flora e 
vegetação) 

Susana Reis (fauna) 

Arq.ª Paisagista 

Bióloga 
Mãe d’Água 

Património 
Arquitetónico e 
Arqueológico 

João Albergaria Arqueólogo TerraLevis 

Paisagem 
Madalena Coutinho  

Maria João Patrício 

Arq.ª Paisagista 

Arq.ª Paisagista 
- 

Ordenamento do 
Território e 
Condicionantes 

João José Martins Sociólogo - 

Componente 
Socioeconómica 

João José Martins Sociólogo - 

Risco 
Otília Baptista Freire 

Rui Mendes 

Arq.ª Paisagista 

Biólogo 
- 

Saúde Humana Otília Baptista Freire Arq.ª Paisagista - 

 

O projeto da linha, agora em fase de Estudo Prévio, foi elaborado por uma extensa equipa liderada pelo 

consórcio projetista SENER/CJC/NSE ACE, a quem a Metro do Porto, SA adjudicou todos os estudos no 

âmbito de Concurso Público que excluía os projetos de arquitetura das estações. Por sua vez, os projetos 

das Estações são realizados por ÁLVARO SIZA Arquitectos e SOUTO MOURA Arquitectos. 
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1.3  Enquadramento Geral do EIA 

1.3.1 Enquadramento Legal 

Ao presente Estudo de Impacte Ambiental aplica-se a legislação vigente em termos de procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n. 

37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o Regime 

Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA).  

O RJAIA estipula a aplicação do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) a projetos de 

linhas de metropolitano, aéreas e subterrâneas, que afetam uma área superior a 20 ha ou que possuam 

um comprimento superior a 5 km, no caso geral, ou que afetem uma área superior a 4 ha ou que possuam 

um comprimento superior a 1 km, para áreas sensíveis, tal como consta na alínea h), do n.º 10 – Projetos 

de Infraestruturas, do Anexo II.  

Apresentando o Projeto uma extensão de cerca de 3 km e localizando-se em áreas consideradas sensíveis 

– zonas de proteção de diversos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidas nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro - como o disposto no Artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, considera-se 

que o mesmo está sujeito a procedimento de AIA. 

1.3.2 Metodologia Geral de Realização do EIA 

A AIA é um instrumento de carácter preventivo da política do ambiente, sustentado na realização de 

estudos e consultas, com efetiva participação pública e análise de possíveis alternativas, tendo por 

objeto a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de determinados 

projetos, bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses 

efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais projetos. 

Neste enquadramento, o presente EIA é elaborado dando cumprimento às exigências estabelecidas na 

legislação aplicável em matéria de AIA, nomeadamente ao RJAIA, envolvendo o desenvolvimento das 

seguintes atividades principais: 

 Caracterização do ambiente afetado pelo projeto a partir dos dados e informações obtidos, 

nomeadamente pelo reconhecimento do local e contacto com diversas entidades locais e regionais 

(veja-se capítulo 1.5), pretendendo-se estabelecer o quadro de referência das condições ambientais 

atuais da área de estudo. São considerados relevantes nesta análise os seguintes fatores ambientais: 

Clima e Alterações Climáticas; Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais; Solos e Aptidão da Terra; 

Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos; Qualidade da Água; Qualidade do Ar; Ruído e Vibrações; 

Gestão de Resíduos; Ocupação de Superfície; Sistemas Ecológicos; Património Arquitetónico e 

Arqueológico; Paisagem urbana; Ordenamento do Território e Condicionantes, Componente Social e 

Saúde Humana;  

 Evolução previsível da situação atual do ambiente na ausência de projeto, para todos os descritores 

identificados, considerando o ano horizonte de projeto sem a construção do mesmo, que servirá de 

termo de comparação, para a análise de impactes ambientais; 
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 Avaliação dos potenciais impactes ambientais, para a fase de construção, exploração e de 

desativação do projeto para cada um dos fatores ambientais considerados na caracterização do 

ambiente afetado, incluindo sobre a saúde humana e avaliação da vulnerabilidade do Projeto perante 

os riscos de acidentes graves ou de catástrofes em resposta à alteração do regime jurídico introduzida 

pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. São igualmente avaliados os impactes 

cumulativos em consequência de outros projetos na área em estudo; 

 Comparação de alternativas que integra a avaliação comparativa de impactes nos vários descritores 

estudados. 

 Proposta de medidas de minimização que permitirão evitar/minorar impactes decorrentes do projeto 

sobre os vários descritores analisados, nas várias fases do projeto (projeto de execução, construção, 

exploração e desativação); 

 Identificação de riscos e medidas de prevenção, quer sejam riscos ambientais associados à execução 

do Projeto, ou decorrentes do risco de acidentes graves e/ou catástrofes aos quais o Projeto pode ser 

vulnerável; 

 Programas de monitorização para os descritores considerados mais relevantes do ponto de vista dos 

efeitos sobre o ambiente. 

Registe-se, em complemento, a ocorrência de diversas reuniões de acompanhamento e discussão de todo 

o processo com o Metro do Porto e a equipa projetista. 

Sintetizando, os passos seguidos para a elaboração do EIA são os apresentados na figura seguinte.  

 

Figura 1.1 - Metodologia-geral de realização do EIA 
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1.3.3 Estrutura Geral do EIA 

Com o objetivo de expor toda a informação recolhida e trabalhada ao longo da elaboração do estudo, o 

presente EIA é composto por vários Volumes, a saber:  

 Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.1 – Relatório Síntese, do qual faz parte o presente capítulo, 

consiste no documento fundamental do estudo e que inclui toda a informação relevante e fundamental 

à avaliação dos potenciais impactes do projeto e à decisão e que se descreve mais detalhadamente 

abaixo; 

 Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.2 – Resumo Não Técnico, documento que serve de suporte à 

participação pública e que contém um resumo do conteúdo do EIA, em linguagem não técnica e 

acessível à generalidade do público, elaborado de acordo com as orientações do documento “Critérios 

de Boas Práticas para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente.  

Este documento contém: a identificação do proponente, do projetista e da entidade responsável 

pelo EIA, o objetivo do projeto e descrição sumária do mesmo, a referência aos descritores 

ambientais significativamente afetados, a avaliação dos principais impactes, a seleção da 

alternativa preferencial e a identificação das medidas de minimização e/ou compensação, em 

linguagem não técnica por forma a facilitar a sua consulta pelo público;  

 Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos, contendo todos os elementos considerados 

complementares da informação e necessários ao bom e cabal entendimento de todo o estudo, 

nomeadamente os dados que serviram de base à análise efetuada. 

 Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas, contendo todos os desenhos que ilustram 

e apoiam a compreensão do referido no Relatório Síntese.  

O presente Relatório Síntese encontra-se estruturado da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Introdução, o presente capítulo, onde se identifica o Projeto, a correspondente fase de 

desenvolvimento e todos os intervenientes no EIA, se enquadra a tipologia do projeto no RJAIA e se 

explicita a metodologia utilizada no desenvolvimento do EIA, se referem os antecedentes do estudo e 

os contactos efetuados com entidades consideradas relevantes para o processo;  

 Capítulo 2- Objetivos e Justificação do Projeto, com referência aos pressupostos que fundamentam 

a estratégia de ação que resulta na necessidade deste projeto; 

 Capítulo 3 - Descrição do Projeto, onde são identificadas as principais características do projeto e das 

alternativas consideradas, em todas as suas componentes (traçado, estações, poços de ventilação, 

etc.), as ações envolvidas na sua execução, incluindo a referência a recursos materiais e energéticos 

utilizados e a efluentes, resíduos e emissões previsíveis, à programação temporal estimada para o 

desenvolvimento de todo o projeto, ao valor global do investimento e, ainda, aos projetos 

complementares e subsidiários do Projeto agora em avaliação; 

 Capítulo 4 - Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto onde, a partir dos dados e informações 

obtidos, é efetuado o levantamento e caracterização dos fatores ambientais, de condicionantes e 

ordenamento do território, da paisagem e do património e da componente social da área em apreço; 
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 Capítulo 5 - Evolução Previsível da Situação Atual do Ambiente na Ausência do Projeto, onde se 

tecem considerações relativamente às perspetivas de evolução do estado atual do ambiente, 

considerando o ano horizonte de projeto; 

 Capítulo 6 - Avaliação dos Potenciais Impactes do Projeto, onde se procede à identificação e 

avaliação dos potenciais impactes positivos e negativos suscetíveis de serem provocados pela 

concretização do Projeto, nas fases de construção e exploração. Neste capítulo apresenta-se, ainda, a 

uma análise dos potenciais impactes cumulativos; 

 Capítulo 7 - Medidas de Minimização e/ ou de Compensação, onde são apresentadas as medidas de 

minimização consideradas como necessárias para a redução ou compensação dos impactes negativos 

identificados e para a potenciação dos impactes positivos;  

 Capítulo 8 – Identificação de Riscos e Medidas de Prevenção, onde se enunciam os principais fatores 

de riscos ambientais associados à execução do Projeto, bem como se procede à identificação dos riscos 

do ambiente sobre o Projeto, ponderando-se as vulnerabilidades do Projeto perante os riscos de 

acidentes graves ou catástrofes e se procede à apresentação das respetivas medidas de prevenção; 

 Capítulo 9 - Programas de Monitorização, onde se apresentam as diretrizes dos programas de 

monitorização para os descritores que se revelem mais importantes do ponto de vista do conhecimento 

da sua evolução; 

 Capítulo 10 - Lacunas Técnicas ou de Conhecimento, onde são identificadas as principais lacunas de 

informação sendo referido de que modo é que estas lacunas interferem com o desempenho do EIA 

realizado; 

 Capítulo 11 – Conclusão, onde se sintetizam os resultados do EIA, evidenciando as situações mais 

relevantes, permitindo uma rápida visualização das consequências do Projeto para o ambiente, 

procede-se à análise comparativa entre as alternativas propostas, concluindo-se pela alternativa de 

Projeto preferencial; 

 Capítulo 12 – Bibliografia, onde se listam todos os elementos bibliográficos consultados no âmbito do 

desenvolvimento do presente EIA. 

1.4 Antecedentes do EIA 

O presente EIA não possui antecedentes no âmbito do procedimento de AIA.  

Contudo, podem-se referir os estudos ambientais da mesma tipologia de projeto, bem como todos os 

procedimentos de AIA já desenvolvidos no âmbito das diferentes linhas já construídas e em exploração 

da rede de Metro do Porto, os quais constituem um repositório de experiência significativo. 

Refere-se, ainda, o estudo “Avaliação do Impacto Global da 1ª Fase do Projecto do Metro do Porto” que 

constitui um documento síntese de avaliação ex-post, demonstrativo dos efetivos impactes gerados pelo 

projeto Metro do Porto, que em muito ultrapassam a mera consideração local de um investimento num 

transporte público urbano ferroviário. 

1.5 Entidades Contactadas 

Como referido, o contacto prévio com as entidades públicas e privadas, constitui um procedimento 

metodológico usualmente efetuado no sentido de obter informação específica relativamente a situações 

sob a sua tutela ou concessão, que permitam informar o EIA em desenvolvimento.  
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Neste contexto foram contactadas as entidades consideradas relevantes face ao contexto da área de 

estudo e do projeto em avaliação, apresentando-se no quadro seguinte um resumo das diferentes 

respostas recebidas, constando no Anexo 1 do Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 a troca de 

correspondência efetuada. 

Quadro 1.2 - Entidades contactadas. Síntese da informação recebida 

Entidade Data Informação 
Condicionantes 
Identificadas 

Administração Regional de 
Saúde do Norte, IP (ARS 
Norte) 

07-06-2018 

Informa que: 

Consideram que não compete ao Departamento de 
Saúde Pública da Administração Regional de Saúde 
do Norte, que é a entidade regional com 
competência em matéria de vigilância da saúde 
humana, dar resposta ao solicitado por V. Exª no 
âmbito considerado, que não configura o âmbito 
previsto na alínea i) do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 
152-B/2017 de 11 de dezembro. 

- 

Aeroportos de Portugal (ANA)  -  -  - 

Agência Portuguesa do 
Ambiente (ARH Norte) 

06-04-2018 

Fornece dados geográficos das captações 
subterrâneas existentes na área de estudo e informa 
que não existem servidões de utilidade pública, nem 
outros dados relevantes de recursos hídricos. 

Refere, ainda, que de acordo com o cumprimento da 
Lei de proteção de dados pessoais não é 
disponibilizada informação sobre a titularidade das 
utilizações dos recursos hídricos. 

 - 

Águas do Porto SA 

26-02-2018 
Envia rede de águas pluviais cadastrada e 
existente, chamando a atenção de que a mesma 
deverá ser verificada no local 

Águas pluviais (rede 
cadastrada e existente) 

08-04-2018 

Fornece o cadastro da rede de abastecimento de 
água (AA); da rede de águas residuais (AR); da 
rede de águas pluviais (AP) e as empreitadas em 
curso ou planeadas. 

Refere que cadastro fornecido é meramente 
indicativo pelo que deverá ser validado e 
confirmado no terreno " 

Infraestruturas da Águas do 
Porto 

10-04-2018 

"Fornece a implantação indicativa das linhas de 
água que existem na área de estudo (linhas de 
água/ ribeiras entubadas).  

Informa que elementos adicionais deverão ser 
solicitados à ARH-Norte" 

Linhas de água/ ribeiras 
entubadas 

17-05-2018 

"Fornece cadastro das infraestruturas e alerta para: 

 O cadastro de “Águas Pluviais e Linhas de Água 
Entubadas” está em desenvolvimento pelo que 
a informação poderá estar incompleta. 

 Os elementos existentes sobre as Linhas de 
Água serão disponibilizados no prazo de uma 
semana; o envio desta informação não 
dispensa a consulta da entidade competente – 
Agência Portuguesa do Ambiente (ARH-Norte). 

 Relativamente a “Captações para rega e 
limpeza de ruas” deverá ser consultada a 
Câmara Municipal do Porto.  

 A informação existente sobre “Antigas galerias 
de água para abastecimento urbano e 
respetiva secção” pode ser consultada no 
ficheiro de abastecimento de água, na layer 
“AA- águas de mina”. 

 A informação disponível sobre as 
profundidades das câmaras de visita está 
representada junto às mesmas." 

Serviços afetados 
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Entidade Data Informação 
Condicionantes 
Identificadas 

25-05-2018 

Fornece traçado das linhas de água (Ribeira de 
Massarelos, Rio Frio e Rio da Vila) nas zonas de 
atravessamento da nova linha do metro. 

Reforça a necessidade de se contactar a ARHN e 
refere a necessidade de se confirmar o cadastro 
relativo às linhas de água e rede de águas pluviais 
adjacente ser confirmada em sede de execução de 
projeto. 

Serviços afetados 

Autoridade Nacional da 
Aviação Civil 

19-02-2018 

Informa que sendo o troço da Linha Circular em 
estudo integralmente subterrâneo, não terá 
qualquer implicação com as servidões 
aeronáuticas. Assim, a ANAC nada tem a obstar ao 
desenvolvimento do Estudo em causa 

- 

Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM) 

26-02-2018 
Informa da inexistência de condicionantes de 
natureza radioelétrica, pelo que a Autoridade não 
coloca objeção à implementação do projeto. 

- 

Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC) 

18-05-2018 

"Considera que do ponto de vista da salvaguarda 
de pessoas e bens o Estudo deverá acautelar 
aspetos relacionados com a identificação e 
avaliação dos riscos na área de intervenção do 
projeto e de decorrentes da futura utilização, 
nomeadamente em articulação com o Pl. Munic. 
de Emergência e Proteção Civil (PMEPC), e 
relativamente ao risco geológico e geotécnico, à 
afetação das linhas de água, ao risco de incêndio, 
à eventual afetação ou perda de mobilidade, 
devendo realizar-se uma consulta direta ao Serviço 
Municipal de Proteção Civil do Porto. 

Sugere a consulta do ""Manual de Avaliação de 
Impacte Ambiental, na vertente de Proteção Civil"" 
(capítulo VIII), no qual se encontram vertidas as 
principais medidas a contemplar nas fases de 
projeto de execução e exploração. " 

Acautelar aspetos 
relacionados com a 
identificação e avaliação dos 
riscos 

Batalhão de Sapadores de 
Bombeiros do Porto 

01-03-2018 

Informa da legislação aplicável em termos de 
segurança contra incêndios em edifícios e alerta 
para a necessidade de em fase de projeto de 
execução dos projetos de especialidades se de 
prever os projetos de segurança contra incêndios 
em edifícios para as 4 estações. Refere ainda que 
a necessidade de se garantir o estabelecimento de 
comunicações via rádio (rede SIRESP) e de 
acautelar a disponibilização de meios 
complementares pela reda da MP 

- 

CM Porto 

07-02-2018 Cadastro arbóreo Árvores classificadas 

22-03-2018 
Disponibilização de: Estudos urbanísticos; PDM em 
vigor; Estrutura_inf_Metro_Porto; alvarás de 
loteamento 

Condicionantes urbanísticas 

15-05-2018 
Identificação das árvores existentes no Jardim do 
carregal e linhas de orientação para a 
requalificação do jardim 

Árvores a preservar 

CIM Área Metropolitana do 
Porto 

- - - 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR Norte) 

19-03-2018 

Fornece indicação dos sítios de consulta para 
"qualidade do ar", ambiente sonoro", "análise 
socioeconómica"; Informa que deverão ser 
consultados os pareceres da CA e DIA dos restantes 
projetos do MP; Informa que não são a entidade 
responsável pelos PDM, sugerindo a consulta à CM 
Porto; Informa que no concelho do Porto não há 
áreas integradas na REN; sugere a consulta do SNIT 
(DGT) e da plataforma de dados abertos do IGEO; 

Condicionantes urbanísticas 
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Entidade Data Informação 
Condicionantes 
Identificadas 

Refere a título informativo as entidades da 
administração central a consultar - DGPC; DRCN; 
APA e EDP-Distribuição; Anexa extratos do portal 
geográfico com representação das alternativas de 
traçado sobre cartografia do PDM Porto 

Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG) 

03-05-2018 

Informa que a informação solicitada se encontra 
disponível no link wwww.dgeg.gov.pt. 
Quanto a informações sobre gasodutos, oleodutos 
e redes de distribuição será enviada 
oportunamente a resposta. 
Refere que relativamente às explorações de 
massas minerais (pedreiras) deverá ser efetuada 
consulta aos serviços próprios do município; 
relativamente aos recursos do domínio hídrico 
deverá ser consultada a APA; relativamente a 
eventuais áreas de valor geológico e/ou 
geomorfológico deverá ser consultado o LNEG 

- 

04-05-2018 
Informa que deverá ser contactada REN Portgás 
Distribuição, S.A. para solicitar a respetiva rede de 
distribuição de gás natural 

Serviços afetados 

Direção Geral do Património 
Cultural (DGPC) 

05-03-2018 

Fornece a seguinte informação em shapefile: 

 Património classificado e em vias de 
classificação (29 imóveis) 

 Zonas gerais de proteção (18 ZGP) 

 Zonas especiais de proteção (17 ZEP) 

 Zonas non aedificandi (3 ZNA). 

Informa que a informação sobre o património 
classificado e em vias de classificação, áreas de 
servidão (zonas gerais e especiais de proteção e 
eventuais restrições) pode ser visualizada no 
geoportal da DGPC e fornece o link para o 
respetivo site, aconselhando a sua consulta devido 
à constante atualização dos imóveis. 
Fornece shapefile com os sítios arqueológicos 
terrestres georreferenciados, informando que a 
informação detalhada dos sítios e trabalhos a eles 
associados pode ser consultada através do portal 
do arqueólogo, fornecendo o link para o respetivo 
site. Refere, ainda, que a informação fornecida 
não invalida a existência de mais vestígios 
arqueológicos ainda não georreferenciados ou 
identificados. 

Património classificado ou em 
vias de classificação e 
respetivas áreas de servidão. 
Sítios arqueológicos 
terrestres 

Direção Regional de Cultura 
do Norte 

21-03-2018 

Informa que o fator património do EIA deverá ser 
elaborado por Arqueólogo devidamente autorizado 
para o efeito e obedecer aos Termos de Referência 
para o descritor Arqueológico em EIA - Circular de 
10 de dezembro de 2014 (cf. 
Http://www.patrimoniocultural.gov.pt);  

Informa igualmente que a informação referente a 
património classificado, respetivas ZP e em vias de 
classificação poderá ser consultada em 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt. 

Refere que o pedido de disponibilização da 
informação em formato shapefile deverá ser 
efetuado à DGPC - Divisão de Salvaguarda do 
Património Arquitetónico e Arqueológico. 
Refere, ainda, que a informação deverá ser 
completada através da consulta da Carta do 
Património do PDM do Porto. 

Imóveis classificados, 
respetivas ZP e Imoveis em 
vias de classificação 

Direção Regional de 
Educação do Norte 

22-02-2018 
Fornece a lista dos equipamentos escolares 
existentes nas duas UF abrangidas 

Informa que qualquer 
intervenção no âmbito da 
obra do MP não deve pôr em 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/
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Entidade Data Informação 
Condicionantes 
Identificadas 

risco a estrutura dos edifícios 
e deve garantir as condições 
de segurança no acesso e 
funcionamento. 

Energias de Portugal, 
S.A.  (EDP) 

05-04-2018 

"Fornece as plantas com as redes AT+MT e BT+IP 
(formato dwg), e perfis de vala em pdf, bem como 
dá indicação das profundidades médias. 

Chama a atenção para a eventual necessidade de 
desvios e procedimentos a levar a cabo." 

Serviços afetados 

GALP Energia, SGPS, SA 07-03-2018 
Contacto da SN - Dr. João Pedrosa (gestão de 
cadastro e SIG da Galp) - informa que não possui 
infraestrutura de distribuição de gás no Porto 

- 

Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia (LNEG) 

26-02-2018 
Fornece diversa informação (geologia e 
hidrogeologia; património geológico; recursos 
minerais) 

- 

01-03-2018 
Carta oficial com a mesma informação enviada por 
email 

- 

Ministério da Defesa Nacional 
- Direção Geral de 
Armamento e Infraestruturas 
de Defesa 

25-05-2018 
Indica que, na sequência do pedido realizado e 
face à apreciação dos elementos relativos ao EIA, 
nada obsta à pretensão 

- 

NOS 

20-02-2018 
Fornece a informação cadastral em formato 
shapefile (shapefile_249) 

Serviços afetados  

22-03-2018 
Fornece informação complementar em formato 
shapefile (shapefile_376) 

Serviços afetados 

NOWO - Comunicações, S.A 08-03-2018 
Informa que não dispõe de rede de 
telecomunicações no local 

- 

Portugal Telecom (PT) 28-03-2018 

"Fornece cadastro das infraestruturas existentes 
pertencentes à MEO (dwg) 

Alerta para os procedimentos a seguir em caso de 
necessidade de alteração das infraestruturas 
existentes e eventualidade de danos provocados 
na tubagem propriedade da MEO" 

Infraestruturas de 
telecomunicações 

REN, SA  27-02-2018 

Informa que o grupo REN - Redes Energéticas 
Nacionais, SGPS, detém as participadas nas 
empresas concessionárias da Rede Nacional de 
Transportes de Eletricidade (RNT) e de Rede 
Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN), 
pelo que compilam na presente resposta as 
informações consideradas relevantes respeitantes 
à RNT e RNTGN. 
Relativamente à RNT, informa que na área de 
implantação do projeto não existe com servidão 
constituída, qualquer infraestrutura da RNT aérea 
ou subterrânea. 
Alerta para a necessidade de consulta à EDP - 
Distribuição. 
Relativamente à RNTGN informa que na área a 
afetar não existem quaisquer infraestruturas da 
RNTGN em operação ou em projeto. 

- 

REN Portgás Distribuição 01-03-2018 

Fornece o cadastro das infraestruturas de 
distribuição de gás natural (dwg).  
Solicitam que sejam informados, caso os trabalhos 
impliquem uma alteração da cota do pavimento, 
para procederem ao desvio da infraestrutura 
existente. 
Informam, ainda, que o cadastro disponibilizado 
corresponde à informação mais atualizada de que 
dispõem, a qual poderá sofrer alterações ao longo 
do tempo pelo que recomendam a sua obtenção no 

Serviços afetados 
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Entidade Data Informação 
Condicionantes 
Identificadas 

momento imediato anterior à fase de obra. 
Alertam para situações de alteração que podem 
existir e apelam à sensibilidade para a realização 
dos trabalhos por forma a evitar quaisquer danos 
ou acidentes, dando indicações do modo de 
atuação. 
Informam também do facto de ser da 
responsabilidade de terceiros o ressarcimento dos 
prejuízos em caso de incidentes.  
Deixam contacto para qualquer esclarecimento 
necessário (225402415); 
disponibilidade.edpgasdistribuicao@edp.pt) 

REPSOL 29-03-2018 

Fornece layout das estações de serviço da rua 
Júlio Dinis e da rua da Constituição. Informa que a 
construção e exploração de postos de 
abastecimento se encontra sujeita a legislação 
específica, estrita em matéria de distâncias a 
outros equipamentos e fornece diplomas legais 
relacionados e link para a DGEG e OE Região Norte   
http://www.oern.pt/legislacao/56/postos-de-
abastecimento-de-combustiveis 
http://www.dgeg.gov.pt/ 

Serviços afetados 

SIRESP 26-02-2018 
Informa que dentro da área em análise não existe 
nenhum condicionalismo 

- 

Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto 

23-04-2018 

Fornece plantas com as localizações das 
infraestruturas e norma de procedimento de 
segurança relativo às intervenções a realizar na 
Via Férrea 

 Serviços afetados 

União de freguesias de 
Lordelo do Ouro e Massarelos 

 - - - 

União de freguesias de 
Cedofeita, Santo Ildefonso, 
Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória 

- - - 

Vodafone 16-02-2018 

Fornece as infraestruturas da Vodafone existentes, 
em conduta multioperador, cujo operador líder é a 
NOS. 
Informa, ainda que também partilham outros 
meios existentes no âmbito da ORAC (MEO) (limite 
de cadastro_MetroPorto (KMZ)) 

Serviços afetados 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Fazendo parte integrante da proposta de expansão da rede de metro, em cumprimento com a estratégia 

da Metro do Porto, S.A., adiante designada por MP, o projeto em avaliação tem o objetivo primordial de 

responder à procura deste meio de transporte público na Área Metropolitana do Porto, justificando-se 

pela estimativa do número de utentes potencialmente captados pela MP e pela sinergia que permite com 

a rede atual. 

O projeto do Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto remonta ao início dos anos noventa, tendo a 

primeira linha da rede, que liga a estação da Trindade ao Senhor de Matosinhos, sido inaugurada em 

dezembro de 2002. Desde então, verificou-se uma expansão rápida da rede, com inaugurações sucessivas 

de novos troços, tendo, em maio de 2006, ficado concluída a 1ª Fase do projeto, com a abertura e 

exploração comercial de todos os projetos aprovados, com uma extensão total de cerca de 60 km em via 

dupla (dos quais sete em túnel) e com 69 estações. 

Nesse ano de 2006, até maio, essa rede apresentava uma taxa de ocupação de 14,4%, atingindo-se em 

junho, um pouco mais de 3 milhões de validações. 

 

Fonte: “Desenvolvimento do Sistema de Metro Ligeiro do Porto”, consultado em www.metrodoporto.pt 

Figura 2.1 -  Metro do Porto. 1ª Fase 

http://www.metrodoporto.pt/
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Posteriormente, a rede aumentou em 2008, com a abertura da estação D. João II, atingindo-se 5,2 

milhões de validações e 20,95% de ocupação. Em 2011 com a entrada em serviço da extensão a Fânzeres 

(6,75 km, 10 estações) e com a abertura da estação de Santo Ovídio, verificou-se em outubro o registo 

de 4,8 milhões de validações e uma taxa de ocupação de 18,83%. 

Refletindo a importância crescente que o Sistema de Metro Ligeiro assume para a mobilidade de pessoas 

na Área Metropolitana do Porto, constituindo um elemento estruturante do sistema de transportes e um 

fator de coesão social e territorial da região, registou-se em outubro de 2016 um total de 5,3 milhões de 

validações e uma taxa de ocupação de 20,26%, ascendendo até ao fim de novembro do referido ano a 

uma taxa de cobertura direta de 110,3% e a taxa de cobertura global da MP a 95,1%. 

 

Fonte: www.metrodoporto.pt 

Figura 2.2 -  Mapa atual do Sistema de Metro Ligeiro do Porto 

http://www.metrodoporto.pt/
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O Projeto em avaliação justifica-se igualmente por dar resposta ao Plano Nacional de Reformas, aprovado 

pelo Governo em 21 de abril de 2016, o qual incluiu a retoma das ações de planeamento e estruturação 

da expansão das redes de metropolitano de Lisboa e Porto. 

A estratégia da MP, definida em 7 de julho de 2006, estabelecia objetivos estratégicos quanto à rede e 

quanto ao serviço a prestar para 2013 e 2020, tendo sido consolidada no Memorando de Entendimento 

relativo ao Desenvolvimento do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto, assinado em 

maio de 2007 entre a Área Metropolitana do Porto e o Governo, levando ao desenvolvimento de diversos 

estudos e projeto apresentados em 2010, os quais foram suspensos pelo Governo em maio de 2011. 

Retomando agora as ações previstas anteriormente, ao abrigo do Plano Nacional de Reformas, e 

considerando as alterações de circunstâncias, o tempo decorrido desde os estudos realizados em 

preparação do dossier enviado em 2010 e os contornos do investimento cuja preparação foi determinada 

pela tutela (nomeadamente a sua extensão física e o envelope financeiro previsto), a Comissão Executiva 

incumbiu o CITTA1 de elaborar um estudo de avaliação da procura estrutural das linhas alternativas de 

expansão do Metro do Porto. 

Paralelamente, o Orçamento de 2017 aprovado pelo Conselho de Administração, integrado na proposta 

de Orçamento de Estado apresentada pelo Governo e aprovada pela Assembleia da República, previa o 

investimento de 240 milhões de euros até 2020, dos quais cerca de 5 milhões em 2017 e de um milhão 

em 2018 para a elaboração de estudos e projetos. 

Neste contexto, o estudo de avaliação da procura estrutural2 envolveu o seguinte conjunto de linhas e 

estações, destacando-se a linha correspondente ao Projeto em avaliação, a saber: 

 A linha “Casa da Música – Devesas”, com cinco novas estações (Faculdade de Letras, Arrábida, Candal, 

Rotunda e Devesas); 

 A linha “Casa da Música – São Bento” 3, com duas novas estações (Galiza e Hospital de Santo 

António); 

 A linha “Circular”, com cinco novas estações (Avenida 25 de Abril, Praça Francisco Sá Carneiro, Covelo, 

Constituição e Constituição Poente); 

 A linha “Circular – Casa da Música – São Bento” com sete novas estações (Avenida 25 de Abril, Praça 

Francisco Sá Carneiro, Covelo, Constituição, Constituição Poente, Galiza e Hospital de Santo António); 

 A linha “ISMAI – Trofa”, com oito novas estações (Ribela, Muro, Serra, Bougado, Pateiras, Senhora das 

Dores, Trofa e Paradela); 

 A linha “Matosinhos Sul – São Bento”, com 11 estações novas (São Salvador, Parque da Cidade, Molhe, 

Império, Pasteleira, Fluvial, Lordelo, Botânico, Faculdade de Letras, Galiza e Hospital de Santo 

António); 

                                                 
1 CITTA – Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente (FEUP). 
2 Por procura estrutural entende-se a procura associada ao efetivo uso e ocupação do território atravessado e 
diretamente servido pelas diversas linhas em análise, em termos da sua população residente, dos postos de trabalho 
instalados, e dos grandes geradores de tráfego, incluindo as concentrações dos diversos serviços públicos e privados 
e as concentrações de comércio e de serviço. 
3 No atual EIA designada “Praça da Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música”. 
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 A linha “São Mamede”, com oito novas estações (Faculdade de Engenharia, ISCAP, São Mamede, Pedra 

Verde, Elaine Sanceau, Xana Gusmão, São Gens e Matosinhos Praia); 

 A linha “Santo Ovídio – Vila d’Este”, com três novas estações (Escola, Centro Hospitalar VNG e Vila 

d’Este); 

 A linha de “Gondomar”, com seis novas estações (Freixo, Dr. A. Matos, S. Pinheiro, Hospital Escola, 

São Cosme e Gondomar); 

 A “2ª linha da Maia”, com 11 novas estações (Enxurreiras, Giesta, São Gemil, Estação, Mosteiro, 

Arregadas, 5 de Outubro, Músicos, NorteCoop, Lavrador e Chantre). 

Conclui o referido estudo que “Globalmente, a proposta da nova linha “Casa da Música – São Bento” 

destaca-se muito claramente das demais em todos os indicadores, particularmente quando temos em 

atenção a sua pequena extensão e o número reduzido de novas estações (apenas 2). É também a única 

que permite gerar maiores ganhos nas estações existentes em comparação com as novas estações.  

Por outras palavras, não só apresenta uma elevada atratividade como é a proposta que mais potencia a 

rede existente e desta forma mais contribui para a sustentabilidade da rede do Metro do Porto, vista no 

seu conjunto”. 

O quadro seguinte resume as conclusões do estudo, onde a coluna “Ganho” reporta o número médio de 

validações por dia que a linha acrescentaria à rede hoje existente e a coluna “por km” padroniza esse 

ganho dividindo-o pela extensão da linha em quilómetros. 

Quadro 2.1 - Conclusões do estudo “Avaliação da Procura Estrutural das Linhas Alternativas para a expansão da 

rede do Metro do Porto” 

Linha km Estações Ganho Por km 

Casa da Música - Devesas 4,29 5 19.071 4.445 

Casa da Música – S. Bento 2,45 2 27.775 11.337 

Circular (Casa Música – Campanhã) 5,30 5 21.532 4.063 

ISMAI – Trofa 10,72 8 3.371 314 

Matosinhos Sul – S. Bento 9,14 11 40.024 4.380 

Fonte do Cuco – Polo Universitário 7,83 8 15.894 2.029 

S. Ovídio – Vila d’Este 3,18 3 5.520 1.737 

Campanhã – Valbom 6,01 6 5.432 904 

Circular – C. Música – S. Bento 7,75 7 49.583 6.398 

FEUP - Maia 9,10 11 14.500 1.593 

Fonte: Memorando “Expansão da rede de metro da Área Metropolitana do Porto” 

 



 

Página: 16  

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 - Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 Enquadramento Geral do Projeto 

3.1.1 Localização Administrativa 

O Projeto em avaliação localiza-se no concelho do Porto, abrangendo território das freguesias União das 

Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória e União das Freguesias de 

Lordelo do Ouro e Massarelos. 

No quadro e figura seguintes apresenta-se o enquadramento administrativo do Projeto. 

 – Enquadramento administrativo do Projeto 

NUTS II NUTS III Distrito Concelho Freguesias 

Norte 
Área Metropolitana do 
Porto 

Porto Porto 

União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, 
Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória 

União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelo 

 

 

Fonte: CAOP 2017 

  – Enquadramento Administrativo do Projeto 

 



 

Página: 17  

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 - Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

No Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas, apresenta-se o Desenho P-PR-LI-8000-

AM-RT-SCN-000001-00 – Enquadramento Administrativo e o Desenho P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-

000002-00 – Esboço Corográfico onde se representa o desenvolvimento do Projeto sobre cartografia na 

escala 1:5.000. 

3.1.2 Áreas Sensíveis 

De acordo com o Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei 

n.º 47/2014, de 24 de março e 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e pelo 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, são consideradas como “Áreas sensíveis”: 

 Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

 Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas 

nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.º 79/409/CEE, do 

Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, 

de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; 

 Zonas de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos termos da 

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.  

A figura seguinte representa as áreas sensíveis existentes na envolvente do Projeto. 

Da leitura da figura verifica-se que na área afeta ao Projeto não existem áreas protegidas nem sítios da 

Rede Natura 2000, correspondendo as áreas sensíveis às zonas de proteção de bens imóveis classificados 

ou em vias de classificação, as quais são devidamente abordadas no capítulo que estuda o Património 

Cultural. 
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 – Áreas sensíveis 
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3.1.3 Instrumentos de Gestão Territorial 

Os instrumentos de gestão territorial em vigor com incidência sobre a área de implantação do Projeto 

são os indicados no quadro abaixo, os quais serão devidamente abordados no capítulo 4.13: 

 - Instrumentos de gestão territorial em vigor com incidência sobre a área de implantação do 

Projeto 

Âmbito Instrumento Dinâmica 

Nacional 

Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT)  

Aprovado pela Lei n.º 58/2007 de 4 de 
setembro e atualmente em fase de revisão 
determinada pela Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 44/2016, de 23 de agosto 

Em vigor 

Em revisão 

Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

Aprovado pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 
17 de julho, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de 
julho, e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 
16 de agosto 

Em vigor 
Plano Nacional da Água (PNA) 

Aprovado pelo Decreto-Lei nº 76/2016, de 
9 de novembro 

Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Douro (PGRHD) 

Aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 52/2016, de 20 de setembro, 
retificada pela Declaração de Retificação 
nº 22-B/2016, de 18 de novembro 

Plano Regional de Ordenamento 
Florestal da Área Metropolitana do 
Porto e Entre Douro e Vouga (PROF 
AMPEDV) 

Aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 
42/2007, de 10 de abril e atualmente em 
revisão 

Suspensão parcial 

Em revisão 

Regional 
Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Norte (PROT-N) 

- 
Sujeito a aprovação 
pelo Governo 

Municipal Plano Diretor Municipal do Porto 

Ratificado pela RCM nº 19/2006, de 3 de 
fevereiro e alterado pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº 19/2006, de 3 de 
fevereiro, 1ª Correção material, publicitada 
pelo Aviso 4272/2012, publicado no DR nº 
55 IIS, a 16 de dezembro, 1ª Alteração, 
publicitada pelo Aviso 14332/2012, 
publicado no DR nº 207 IIS, a 25 de outubro, 
2ª Alteração simplificada, publicitada pelo 
Aviso 8094/2014, publicado no DR nº 132 IIS, 
a 17 de julho, 3ª Alteração, publicitada pelo 
Aviso 11352/2015, publicado no DR nº 194 
IIS, a 15 de outubro, 4ª Alteração 
simplificada, publicitada pelo Aviso 
8637/2017, publicado no DR nº 148 IIS, a 20 
de setembro, Elaboração da 2ª revisão 
publicitada pelo Aviso nº 3118/2015, 
publicado no DR nº 58 IIS, a 24 de março 

Em vigor 

Em revisão 

 

3.2 Identificação das Alternativas em Estudo 

A linha em estudo desenvolve-se desde a Estação Liberdade/S. Bento até à Estação Boavista/Casa da 

Música, integralmente em túnel e em via dupla, prevendo a construção de duas estações intermédias – 

Hospital de Santo António e Galiza, cinco poços de ventilação e emergência e o ramal de injeção de 

veículos, em via simples, a partir de Linha Cjá em exploração. 
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São ainda viabilizados o ramal de injeção na Linha de Gaia (ramal 2) a partir do ramal de injeção 1 e o 

futuro ramal de ligação à Linha de Campo Alegre. 

Uma ligação técnica ao tronco comum a partir da nova estação Boavista/Casa da Música assegura a 

injeção/recolha diária de comboios. Esta estação disporá ainda de um término para inversão e 

parqueamento de veículos e deverá ficar preparada para acomodar a futura linha Casa da Música-

Devesas. 

Na etapa inicial do desenvolvimento do Estudo Prévio, foram estudadas e analisadas 4 alternativas de 

traçado, conducentes à apresentação de propostas otimizadas sob o ponto de vista de traçado, 

implantação de estações e minimização de impactes sobre o edificado à superfície, a saber: 

1. Alternativa 0 – Traçado do Programa Preliminar (PP); 

2. Alternativa 1 – Variante à solução de traçado do PP, resultante da otimização do traçado, com 

introdução de clotóides e tendo em conta novas condicionantes identificadas nesta fase do 

estudo (caves de edifícios, por exemplo);  

3. Alternativa 2 - Com um traçado variante à Alternativa 1 entre a Praça da Liberdade e a Praça 

da Galiza, com objetivo de obter um traçado menos sinuoso e mais afastado da Igreja dos 

Clérigos; 

4. Alternativa 3 – Com um traçado variante às alternativas anteriores, de modo a implantá-lo num 

eixo com menos edificado na sua vertical e com possibilidade de construir a céu aberto a estação 

alternativa à estação Hospital de Santo António. 

A análise de alternativas foi desenvolvida ao longo de várias reuniões com os técnicos da Metro do Porto 

num processo iterativo e de colaboração estreita entre a equipa de projeto de engenharia e a equipa de 

Arquitetura, envolvendo também a mobilização das equipas de campo para recolha de informação 

visando a identificação das condicionantes mais significativas existentes em cada corredor, 

designadamente, o levantamento topográfico do túnel dos Almadas (vulgarmente conhecido por Túnel 

de Ceuta), a identificação de património classificado (cultural e arbóreo) e consulta de projetos de 

edifícios para localização de caves em profundidade. 

Destas alternativas retiveram-se para Estudo Prévio a Alternativa 1 e a Alternativa 2, tendo-se 

abandonado as Alternativas 0 e 3 pelas razões que a seguir se indicam: 

 Alternativa 0 – Por se tratar da solução base que foi desenvolvida e otimizada com evolução natural 

para as Alternativas 1 e 2; por passar sob um edifício do condomínio Les Palaces, com a abóbada do 

túnel muito perto das caves do edifício, o que poderia constituir um problema de segurança tanto para 

o edifício como para a construção do túnel; 

 Alternativa 3 – Embora apresentasse o traçado mais retilíneo e, portanto, mais favorável em termos 

de manutenção da via, as vibrações originadas pelos equipamentos de escavação durante a construção 

do túnel teriam impactes muito negativos no funcionamento do Hospital de Santo António, edifício 

cuja construção remonta ao século XVIII e que foi classificado como Monumento Nacional desde 1910. 

Para além disto, a falta de espaço para construção de um poço de ataque na rua de D. Manuel II 

obrigava a implantar a estação Hospital de St. António (HSA) no Jardim da Cordoaria, localização que 

implicaria impactes negativos significativos: 1) no ambiente, pelo abate de árvores classificadas do 

Jardim da Cordoaria e 2) na exploração, pela posição da estação que ficaria muito próxima precedente 

e muito afastada da estação seguinte.  
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Assim, as Alternativas 0 e 3 constituem alternativas estudadas e abandonadas. 

 

 – Alternativas Estudadas em fase preliminar 
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 – Alternativas selecionadas para desenvolvimento em Estudo Prévio 

As Alternativas 1 e 2 apresentam desenvolvimentos que rondam os 3 km de extensão aos quais acresce o 

ramal de injeção, contemplando, como já referido, a construção de quatro estações: 

 Estação Liberdade/S. Bento:  

Localizada no extremo sul da Praça da Liberdade. A sua posição foi ajustada de forma a minimizar 

perturbações no edifício do Palácio das Cardosas, onde se localiza o Hotel Intercontinental e com os 

restantes edifícios no arranque da rua dos Clérigos. As limitações construtivas resultantes das 

edificações adjacentes e do espaço disponível anulam praticamente qualquer variante de traçado. 

Qualquer uma das alternativas (coincidentes nesta zona) preveem o cruzamento da Linha G (em estudo) 



 

Página: 23  

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 - Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

sobre a Linha D (existente), a uma cota superior, possibilitando assim uma eventual extensão da linha 

para nascente; 

 Estação Hospital de St. António:  

Localizada no Jardim Carrilho Videira (Carregal)4, tem a sua implantação condicionada pela intenção 

de se preservar ao máximo a vegetação arbórea existente; poucos metros a sul da Estação, o túnel de 

Ceuta condiciona substancialmente o traçado, tanto planimétrica como altimetricamente. A sua 

localização também primará pela menor incidência de perturbações em relação aos arruamentos que 

delimitam o local adjacente ao Hospital, de forma a minimizar eventuais cortes de trânsito durante a 

fase construtiva; 

 Estação Galiza:  

Implantada no interior do Jardim de Sophia de forma a minimizar a afetação do trânsito das ruas 

adjacentes, designadamente as ruas do Campo Alegre, Júlio Dinis e da Piedade. Esta estação será 

cruzada futuramente pela linha de Campo Alegre. 

 Estação Boavista/Casa da Música:  

Localizada entre a estação existente com o mesmo nome e a Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda 

da Boavista), será uma estação central de ligação entre as diversas linhas que a ela irão confluir, 

designadamente o troço comum da linha existente, a linha Circular e a futura linha de Gaia. A sua 

implantação permitirá o transbordo dos passageiros entre as diversas linhas que coexistirão em dois 

níveis. 

A implantação do eixo do traçado da linha em avaliação segue preferencialmente sob os eixos rodoviários 

existentes, por forma a evitar, tanto quanto possível, as edificações existentes e minimizar assim as 

perturbações resultantes do processo construtivo. Todavia, no troço compreendido entre a Estação 

Hospital de St. António e a Estação Galiza, optou-se por desviar a linha da Rua de D. Manuel II pois, caso 

contrário, ser-se-ia obrigado a passar com a linha sob o próprio Hospital de Santo António, edifício cuja 

construção remonta ao século XVIII e que foi classificado como Monumento Nacional desde 1910, como 

anteriormente referido. 

Qualquer das alternativas permitirá a ligação a outras linhas também previstas e constantes das propostas 

de expansão da Rede de Metro, a saber: 

 Linha de Gaia, a partir do ramal 2; 

 Linha de Campo Alegre, a partir de um futuro ramal de ligação que partirá sob a Rua de Júlio Diniz; 

 Prolongamento para norte, a partir da Estação Casa da Música, no prolongamento da linha G. 

Ao longo do traçado de ambas as Alternativas construir-se-ão ainda 5 Poços de Emergência e Ventilação 

(PEV) para assegurar condições de evacuação seguras (atmosfera livre de fumos e saídas de evacuação 

seguras) aos passageiros durante uma situação de emergência). Três deles serão localizados a meio dos 

troços entre estações e os outros dois nos extremos (término Liberdade e Ramal de Injeção) neste caso 

para assegurar as condições de segurança e saúde aos condutores dos comboios e do pessoal em 

operações de manutenção. A necessidade do PEV1 terá ainda de ser confirmada durante a fase de 

                                                 
4 No presente estudo designado simplesmente por Jardim do Carregal 
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projeto, uma vez que dependendo da possibilidade de construir uma saída de emergência alternativa, 

este poderá vir a ser suprimido. 

 

 

Fonte: Metro do Porto 

 – A linha em avaliação na Rede de Metro existente e prevista 
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3.3 Traçado 

O presente capítulo, bem como os seguintes, que descrevem o projeto nas suas várias vertentes e 

especialidades, foram elaborados a partir das memórias descritivas respetivas, realizadas pelos 

respetivos responsáveis técnicos.  

Para maior detalhe de informação deverá ser consultado o Estudo Prévio do Projeto. 

3.3.1 Condicionantes 

Para a elaboração das alternativas de traçado, apresentadas, entre outras, foram tidas em consideração 

as seguintes condicionantes: 

1. De ordem física e patrimonial: 

a. Túnel da Linha Amarela (Linha D): condiciona o prolongamento para Nascente e, 

consequentemente, a cota da Estação Liberdade/S. Bento, uma vez que obriga a subir a 

cota da via para que o novo túnel passe sobre o existente, condicionando também a 

própria conceção da estação. Foram estudadas várias hipóteses construtivas que 

permitam minimizar os riscos de atravessamento. 

b. Edificado na envolvente da estação Liberdade/S. Bento: aliado à orientação da estação 

condicionou fortemente tanto a sua arquitetura e funcionalidade como o método 

construtivo. Foram ensaiadas várias configurações de estação e distintos métodos 

construtivos, num processo iterativo com a arquitetura e as equipas de túneis, 

estruturas, ventilação e segurança contra incêndios até se conseguir uma solução viável. 

c. Túnel de Ceuta: condiciona a implantação da estação Hospital Santo António (HSA), e 

particularmente a sua cota, uma vez que o túnel do metro tem que passar por baixo 

desta infraestrutura viária. Na Alternativa 2 o cruzamento faz-se a uma cota inferior o 

que obriga a aprofundar a cota da estação cerca de 3 m relativamente à Alternativa 1. 

d. Parque de Estacionamento da Rua Júlio Diniz: condiciona o traçado em planta e perfil. 

Houve que baixar o traçado para minimizar as interferências com o parque subterrâneo. 

e. Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular (Rotunda da Boavista): trata-se de uma 

interferência que não é possível evitar dados os condicionamentos geométricos impostos 

pela localização da estação Boavista/Casa da Música e do futuro prolongamento para 

Gaia e da ocupação à superfície, designadamente terrenos da IP objeto de protocolo com 

o El Corte Inglês; houve que alterar o layout e a localização preconizados na Solução de 

Referência ao mesmo tempo que se baixou a rasante o mais possível antes da passagem 

sob o monumento para minimizar as interferências durante a construção. 

f. Estação Casa da Música existente: condiciona a localização e sobretudo cota da estação 

Boavista/Casa da Música (BCM) e da estação da futura Linha de Gaia uma vez que ambos 

os términos têm que passar por baixo desta estação; 

g. Infraestruturas enterradas, com destaque para os rios encanados: Rio da Vila (Praça da 

Liberdade/S. Bento), Rio Frio (Jardim do Carregal), Ribeira de Massarelos (Praça da 

Galiza). 

h. Outro património edificado (classificado e não classificado), designadamente: 
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• Igreja de Santo António dos Congregados; 

• Edifício das Cardosas (Hotel Intercontinental); 

• Igreja e Torre dos Clérigos; 

• Parque subterrâneo localizado sob a zona circundante da Praça dos Leões até ao 

início da rua dos Clérigos; 

• Edifício da Reitoria da Universidade do Porto; 

• Igreja do Carmo; 

• Túnel de Ceuta; 

• Hospital de Santo António; 

• Jardim do Carregal; 

• Museu Soares dos Reis; 

• Palácio Torre da Marca; 

• Edifício ““Les Palaces”” (Situado na rua Júlio Dinis); 

• Parque de Estacionamento Subterrâneo do Parque Itália; 

2. De operação e manutenção: 

a. Raio mínimo: de forma a minimizar as operações de manutenção e maximizar a 

velocidade, foi adotado o raio mínimo de 200 m. Nos ramais de ligação obtiveram-se 

sempre raios superiores a 30 m de raio. 

b. Términos: o traçado em planta e perfil, bem como a configuração (implantação de 

aparelhos de mudança de via – AMV) foram estudados de forma a assegurar as 

necessidades de operação, i.e, inversão e estacionamento (Boavista/Casa da Música e 

Liberdade) e injeção/retirada de composições (em BCM) para início/fim de serviço.  

c. Ligação à linha existente (Linha C- Azul): condiciona o traçado dos ramais, em planta e 

perfil 

d. Comunicações: os traçados foram estudados de forma a permitir implantar, em reta (a 

distâncias mínimas de alinhamentos curvos) e em pendente constante, as comunicações 

previstas no Programa Preliminar. 

e. Ligação a futuras ampliações: futura Linha de Campo Alegre. O traçado em planta e perfil 

foi desenhado para assegurar a futura ligação a esta Linha na zona da Galiza. 

 

Em capítulos específicos deste estudo, as condicionantes serão abordadas em maior detalhe. 

3.3.2 Traçado em Planta 

3.3.2.1 Parâmetros do Traçado em Planta 

No quadro seguinte são indicados os valores limite estipulados nos Critérios de Projeto de Traçado do 

Metro do Porto.  
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 – Parâmetros de traçado em planta. Valores limite 

Parâmetro Valor Limite 

Aceleração transversal não compensada máxima desejável 0,65 m/s2 

Aceleração transversal não compensada máxima excecional 0,68 m/s2 

Aceleração transversal não compensada mínima 0,02 m/s2 

Jerk 0,4 m/s3 

Raio Mínimo 25 m 

Comprimento mínimo da curva de transição (clotóide) 12 m 

Escala Máxima 150 mm 

Disfarce máximo de escala 4 mm/m 

Gabarito Estático (G.E.) do material circulante em reta 2,65 m 

Gabarito Dinâmico (G.D.) do material circulante em reta 3,00 m 

Gabarito Livre de Obstáculos (G.L.O.) do material circulante em reta 6,40 m 

Bitola 1435 mm 

Distância entre eixos (para R > 200 m) 3,10 m 

 

3.3.2.2 Descrição do Traçado em Planta 

No Desenho P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000002-00, no Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças 

Desenhadas, apresenta-se o Esboço Corográfico, onde se representa o desenvolvimento do Projeto sobre 

cartografia 1/5000. 

No Anexo 2.1 do Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos, apresentam-se as 

plantas/perfis dos traçados alternativos em estudo. 

Na Figura seguinte apresenta-se a implantação do traçado em planta das Alternativas 1 e 2, onde se pode 

apreciar o desenvolvimento de cada um dos eixos e as principais diferenças relativas. 
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 – Implantação do projeto 

3.3.2.2.1 Alternativa 1  

Na parte inicial do traçado (até ao PK 0+320) o eixo da Alternativa 1 é coincidente com o da Alternativa 

2 (Figura 3.7Erro! A origem da referência não foi encontrada.), uma vez que os constrangimentos de e

spaço para implantação da estação Liberdade/S. Bento (PK do eixo = 0+235) a isso obrigam, e desenvolve-

se sensivelmente no alinhamento das Ruas 31 de janeiro e dos Clérigos. 

Após a estação, o traçado flete para Noroeste, numa curva de raio 300 m em direção ao Jardim do 

Carregal, onde se localiza a estação Hospital Santo António (PK 0+632) no final de um alinhamento reto 

de cerca de 440 m; no trajeto entre as estações Liberdade/S. Bento e Hospital S. António, o traçado 

passa perto (ainda que a cerca de 20 m de profundidade) da Igreja dos Clérigos e sob a Praça de Lisboa 

e edifício da Reitoria da Universidade do Porto. O PEV 2 está localizado na Praça de Parada Leitão ao PK 

0+653 mas a saída de emergência e grelha de ventilação situar-se-ão junto ao parque de estacionamento. 
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  - Ponto de divergência dos traçados das alternativas 1 e 2 

A partir da estação Hospital S. António e até à estação Galiza o traçado é condicionado pela localização 

e orientação dos cais destas estações e pela necessidade de evitar passar sob o condomínio Les Palaces 

com 4 caves abaixo da superfície, obrigando ao desenho de um traçado curvilíneo. A última destas curvas 

termina já na Rua Júlio Diniz, ao PK 1+640, ponto a partir do qual os traçados das Alternativas 1 e 2 

voltam a coincidir para não mais se separarem; 98 m mais adiante situa-se o eixo da estação Galiza (PK 

1+768) localizada no Jardim de Sophia num alinhamento ligeiramente enviesado relativamente à Rua 

Júlio Diniz. Sensivelmente a meio do troço, ao PK 1+356, encontra-se o PEV3 localizado no logradouro 

de um prédio na rua Miguel Bombarda. 

 

 – Localização da Estação Galiza 
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Após a estação Galiza, o traçado continua em alinhamento reto até aproximadamente ao entroncamento 

com a Rua Rodrigues Lobo (PK 1+803) fletindo então para a esquerda num raio de 320 m para tomar um 

novo alinhamento reto que se desenvolve ao longo do eixo da Rua Júlio Diniz, até à entrada na Rotunda 

da Boavista. Neste ponto roda para norte num alinhamento curvo, que passa sob a Rotunda da Boavista 

e que faz a concordância com o alinhamento da Avenida de França, sob a qual está implantada a estação 

Boavista/Casa da Música.  

Na curva sob a Rotunda implantou-se o maior raio possível com o intuito de desviar o mais possível o 

traçado do Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular. Contudo, devido aos constrangimentos impostos 

pelos alinhamentos da Rua Júlio Diniz e Avenida da França, aliados à posição da estação (PK 2+730) não 

foi possível afastar o traçado do monumento em cerca de dois diâmetros de túnel para que a construção 

da linha se fizesse sem preocupações de interferências no monumento. 

 

 – Passagem sob a Rotunda da Boavista 

Por volta do PK 2+000 insere-se o AMV que dá acesso ao ramal de ligação à futura linha de Campo Alegre 

e um pouco mais adiante, ao PK 2+232 insere-se a galeria de ligação ao PEV4 que devido à ocupação na 

envolvente da Rua Júlio Diniz se localiza no Largo de Ferreira Lapa, junto ao Interface do Bom Sucesso. 

Após a estação Boavista/Casa da Música desenvolve-se o término de inversão e estacionamento com um 

traçado, composto por dois alinhamentos retos separados por uma ligeira curva, com a extensão 

necessária para permitir a manobra de inversão de uma composição dupla, os aparelhos de mudança de 

via para ligação à Linha C(Linha Azul), bem como os pára-choques de resguardo de fim de linha. A curva 

entre os dois alinhamentos retos tem como objetivo possibilitar o prolongamento futuro para norte ao 

longo do eixo da Avenida da França. 
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 - Estação e Término Boavista/Casa da Música 

3.3.2.2.2 Alternativa 2  

Até ao PK 0+320,091 o alinhamento é igual ao da Alternativa 1, dado que os condicionalismos 

anteriormente expostos na envolvente da Estação Liberdade/S. Bento não permitem variações dignas de 

registo. 

Finalizado o alinhamento reto, em que está implantada a estação Liberdade/S. Bento, o traçado diverge 

da Alternativa 1, rodando mais pronunciadamente para a direita, com um raio de 201,65 m, no intuito 

de se afastar da Igreja e Torre dos Clérigos passando sob a Rua das Carmelitas e contornando a Praça de 

Lisboa, para rodar depois em sentido contrário, passando nas traseiras da Igreja do Carmo e, de seguida 

sob o túnel de Ceuta (Pk 0+840), para concordar com o alinhamento recto que tem inicio um pouco antes 

do Jardim do Carregal e onde está implantada a estação Hospital S. António (Pk 0+948), num alinhamento 

mais paralelo ao Jardim do Carregal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Alternativas 1 e 2. Traçado entre 

Igreja do Carmo e Rua da Boa Nova e 

cruzamento com o Túnel de Ceuta 
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Após a estação Hospital S. António, o traçado continua em alinhamento por cerca de mais 344 m (até ao 

Pk 1+324) passando sobe uma zona de logradouros de edifícios, onde se situa uma edificação anexa ao 

Museu Soares dos Reis.  

Após o Pk 1+354 segue-se uma curva à direita com R=201,65 m após a qual o traçado da Alternativa 2 

entra na reta onde está implantada a estação Galiza, passando a ter um traçado coincidente com a 

Alternativa 1, partir do Pk 1+640. No seu términus ao Pk 3+002,881 diverge apenas em 0,735 m de 

extensão da Alternativa 1. 

3.3.2.2.3 Ramais de Injeção na Estação Boavista/Casa da Música 

Está prevista a implantação de uma ligação a partir do Troço Comum com vista a permitir a injeção de 

veículos para a Linha Circular, designada de Ramal 1, sendo que essa ligação será materializada com a 

colocação de um aparelho de via na Linha A. 

O ramal 1 tem uma extensão de cerca de 495 m, com origem no AMV a instalar no términus da via 2 da 

Linha Circular. Devido aos constrangimentos decorrentes do edificado urbano à superfície, foi concebido 

para ser construído em túnel, saindo do término com uma curva de raio reduzido (40 m) e sem clotóides. 

O resto do traçado tem um desenvolvimento relativamente suave para um ramal técnico, com dois 

alinhamentos retos unidos por uma curva de raio 150 m, o primeiro com uma direção Este-Oeste – onde 

está implantado o AMV de ligação ao Ramal 2 - e o segundo já paralelo à Linha existente, com a inserção 

a fazer-se a cerca de 35 m a sul do viaduto da Rua de Pedro Hispano. 

 

 - Traçado dos ramais de injeção 
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O Ramal 2 (que permite futuramente a ligação da Linha C(Linha Azul) à futura Linha de Gaia) tem uma 

extensão total de 329,930 m, tendo-se convencionado, para efeitos deste Estudo Prévio, que tem origem 

no centro da estação da futura estação. 

Os maiores constrangimentos na conceção deste alinhamento foi a passagem sob a estrutura existente 

da estação Casa da Música, bem como a inserção da curva e comunicação entre os cais da Estação da 

Linha de Gaia e a estrutura de contenção da atual estação. Este ramal funcionara também como término 

de inversão da futura estação, tendo-se para o efeito limitado a sua pendente a 1%. 

3.3.2.3 Ligação à futura Linha de Campo Alegre 

Neste Estudo apresenta-se uma proposta de traçado em planta para a futura injeção de composições na 

Linha de Campo Alegre. Pretende-se assim comprovar a viabilidade futura desta ligação, a qual não será 

construída com o projeto da Linha Circular. 

O eixo proposto tem início sensivelmente ao Pk 2+000 da Linha G e passa primeiro sob três edifícios 

localizados na rua Júlio Dinis, sendo um deles de dimensão considerável, e depois, após descrever uma 

curva de raio 60 m, sob os terrenos da Escola EB 2,3 de Gomes Teixeira, interseta um dos pavilhões, mas 

aproveitando sobretudo o espaço aberto, ausente de edificações. 

Insere-se na futura Linha do Campo Alegre na Rua com o mesmo nome, a poente da futura estação. A 

sua extensão total ronda os 294 m. 

 

 - Ligação à futura Linha de Campo Alegre 
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3.3.2.4 Localização das estações e Poços de Emergência e Ventilação (PEV) 

No quadro seguinte apresenta-se o resumo da localização em planta das diversas estruturas - Estações e 

Poços de emergência e ventilação (PEV) ao longo das 2 alternativas em estudo, o que pode ser 

complementado com o Desenho P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000002-00 – Esboço Corográfico, no Volume 

17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas onde se representa o desenvolvimento do Projeto. 

 – Localização (em planta) das estações e PEV 

ESTAÇÃO / PEV 
LOCALIZAÇÃO (PK DO EIXO) 

Alternativa 1 Alternativa 2 

PEV1 0+047 0+047 

Liberdade/ São Bento 0+235 0+235 

PEV2 0+653 0+608 

Hospital Santo António 0+932 0+948 

PEV3 1+356 1+337 

Galiza 1+768 1+767 

PEV4 2+232 2+232 

Boavista/Casa da Música 2+730 2+729 

PEV5 0+203* 0+203* 

*Ramal de Injeção 1 

Como acima referido, a necessidade do PEV1 terá ainda de ser confirmada durante a fase de projeto, 

uma vez que dependendo da possibilidade de construir uma saída de emergência alternativa, este poderá 

vir a ser suprimido. 

3.3.3 Traçado em Perfil Longitudinal 

3.3.3.1 Parâmetros de Traçado em Perfil Longitudinal 

No quadro seguinte encontram-se representados os valores limite estipulados nos Critérios de Projeto de 

Traçado do Metro do Porto.  

 – Parâmetros de traçado em perfil longitudinal. Valores limite 

Parâmetro Valor Limite 

Inclinação máxima da rasante em plena via 7,00 % 

Inclinação máxima aceitável da rasante em estações  2,50 % 

Inclinação máxima admissível da rasante em estações 4,00 % 

Valor da aceleração vertical máxima admissível 0,2 (m/s2) 

Valor mínimo desejável da parábola em curva vertical R=1000 m (Kv=10) 

Valor mínimo admissível da parábola em curva vertical R=500 m (Kv=5) 

Valor mínimo absoluto da parábola em curva vertical R=350 m (Kv=3.5) 
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3.3.3.2 Descrição do Traçado em Perfil Longitudinal 

A descrição que se apresenta de seguida em forma de quadro, para cada uma das alternativas, retrata 

as principais características das duas rasantes nos diversos troços compreendidos entre a Estação 

Liberdade/ S. Bento e a Estação Boavista/ Casa da Música. 

No Anexo 2.1 do Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos, apresentam-se as 

plantas/perfis dos traçados alternativos em estudo. 

Como se pode constatar, as estações de ambas as alternativas encontram-se à mesma cota, à exceção 

da Estação Hospital Santo António que, na Alternativa 2 está cerca de 3.90 m mais profunda como 

resultado do ponto de passagem do traçado sob o Túnel de Ceuta se encontrar a uma cota mais baixa. 

De um modo geral, ambos os perfis são pouco acidentados sendo que na Alternativa 1, a pendente máxima 

da rasante se situa nos 5% no troço entre as estações Galiza e Casa da Música, devido à necessidade de 

aprofundar o mais possível o traçado na passagem sob o Monumento da Guerra Peninsular. 

Devido à pouca diferença de cota entre Hospital de S António e Galiza, optou-se por implantar dois 

trainéis com um ponto baixo coincidente com o PEV3, de forma a conseguir uma pendente mínima de 

0,5% para assegurar a drenagem longitudinal. Desta forma o poço de ventilação funcionará também como 

poço de bombagem. 

 – Principais características da rasante – Alternativa 1  

Designação PK Início PK fim 
Extensão I R 

Estação 
Cota 
carril (m) (%) (m) 

TR.1 Trainel 0.000 85.000 85.000 -0.50    

CC.1 Concordância 85.000 115.000 30.000  6 000.00   

TR.2 Trainel 115.000 386.415 271.415 0.00  Liberdade/ 
S. Bento 

47.30 

CC.2 Concordância 386.415 449.415 60.000  4 500.00   

TR.3 Trainel 449.415 764.986 315.571 1.40    

CC.3 Concordância 764.986 827.986 63.000  4 500.00   

TR.4 Trainel 827.986 1 060.347 232.360 0.00  Hospital de 
St. António 

52.60 

CC.4 Concordância 1 060.347 1120.347 60.000  6 000.00   

TR.5 Trainel 1120.347 1323.492 203.145 -1.00    

CC.5 Concordância 1323. 492 1387.492 64.000  4 000.00   

TR.6 Trainel 1387.492 1540.067 152.575 0.60    

CC.6 Concordância 1540.067 1588.067 48.000  8 000.00   

TR.7 Trainel 1588.067 2096.673 508.606 0.00  Galiza 51.20 

CC.7 Concordância 2096.673 2156.673 60.000  3 000.00   

TR.8 Trainel 2156.145 2265.139 108.466 2.00    

CC.8 Concordância 2265.139 2325.139 60.000  2 000.00   

TR.9 Trainel 2325.139 2487.752 162.614 5.00    

CC.9 Concordância 2487.752 2587.752 100.00  2 000.00   

TR.10 Trainel 2587.752 3003.616 415.864 0.00  
Boavista/ 
Casa da 
Música 

66.70 
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 – Principais características da rasante – Alternativa 2 

Designação PK Início PK fim 
Extensão I R 

Estação 
Cota 
carril (m) (%) (m) 

TR.1 Trainel 0.000 85.000 85.000 -0.50    

CC.1 Concordância 85.000 115.000 30.000  6000.00   

TR.2 Trainel 115.000 389.023 274.023 0.00  Liberdade/ 
S. Bento 

47.30 

CC.2 Concordância 389.023 439.023 50.000  10 000.00   

TR.3 Trainel 439.023 675.023 236.000 0.50    

CC.3 Concordância 675.023 725.023 50.000  10 000.00   

TR.4 Trainel 725.023 1054.678 329.654 0.00  Hospital de 
St. António 

48.73 

CC.4 Concordância 1054.678 1104.677 49.999  10 000.00   

TR.5 Trainel 1104.677 1243.417 138.740 -0.50    

CC.5 Concordância 1243.417 1306.417 63.000  3 500.00   

TR.6 Trainel 1306.417 1507.508 201.091 1.30    

CC.6 Concordância 1507.508 1572.508 65.000  5 000.00   

TR.7 Trainel 1572.508 2095.937 523.429 0.00  Galiza 51.20 

CC.7 Concordância 2095.937 2155.937 60.000  3 000.00   

TR.8 Trainel 2155.937 2264.403 108.466 2.00    

CC8 Concordância 2264.403 2324.403 60.00  2 000.00   

TR.9 Trainel 2324.403 2487.017 162.614 5.00    

CC9 Concordância 2487.017 2587.017 100.00  2 000.00   

TR.10 Trainel 2587.752 3002.881 415.864 0.00  
Boavista/ 
Casa da 
Música 

66.70 

 

No quadro seguinte apresenta-se a profundidade média a que se encontram as quatro estações. 

 – Profundidade média das quatro estações 

Estação 
Cota do carril 

(m) 

Profundidade média 

(m) | (*) 

Liberdade/ S. Bento 47,30 11,70 

Hospital de St. António 
Alt. 1: 52,60 

Alt. 2: 48,73 

Alt. 1: 23,35 

Alt. 2: 28,25 

Galiza 51,20 12,60 

Boavista/ Casa da Música 66,70 21,10 

 

3.3.3.3 Ramais de Injeção na Estação Casa da Música 

Ambos os ramais foram estudados ao nível da rasante de modo a serem garantidos os parâmetros mínimos 

dos Critérios de Projeto.  

Assim, com base no traçado proposto em planta e mantendo-se a cota do carril na Estação Boavista / 

Casa da Música ao nível 66,70, é possível garantir que a rampa atinja no máximo 6,5% no Ramal 1, com 

curvas verticais de raio igual ou superior a 800 m. 
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3.3.3.4 Ramal de injeção na Linha de Campo Alegre 

Com base no traçado proposto em planta e considerando-se uma cota de ligação na linha de Campo 

Alegre de 41,70 (ver pressupostos indicados na nota do perfil longitudinal), consegue-se uma rasante com 

uma pendente máxima de 6,50% e curvas de concordância vertical com raio mínimo de 800 m. 

3.3.4 Análise Dinâmica 

Para o cálculo e verificação relativamente à análise dinâmica utilizaram-se os parâmetros definidos nos 

Critérios de Projeto de Traçado do Metro do Porto. 

O quadro que se apresenta de seguida deve ser lido como uma primeira abordagem ao nível das 

velocidades previstas para cada troço. Em fase mais adiantada do Projeto (Projeto de Execução), estes 

valores serão afinados tendo em consideração outros parâmetros fundamentais, tais como características 

dinâmicas do veículo, sinalização ATP, etc. 

 – Parâmetros dinâmicos – Alternativa 1 

n.º da 
curva 

Elemento 
R                  

(m) 

hp              
(mm

) 

L                   
(m) 

V             
(km/h) 

ht           
(mm) 

p              
(mm/m) 

dhp/dt        
(mm/s) 

anc             
(m/s2) 

Jerk                         
(m/s3) 

Lclo min    
(m) 

Lclo min    
(m) 

Lclo min    
(m) 

A2=RxL 
Vcirc        

(km/h) 
Recta 

min   (m) 

Valores limite   150       4.0 50 0.65 0.4 (dhp/dt)  (anc) (p)     Lr>V/10 

AL. 1 recta - - 345.416 65 - - - - - - - - - - 6.5 

CR.01 

clotóide 
entrada 

- 80 30 65 - 2.7 48 - 0.3 28.89 25.43 20.00 95 - - 

circular 300.00 80 165.132 65 166 - - 0.56 - - - - - 68 - 

clotóide 
saída 

- 80 30 65 - 2.7 48 - 0.3 28.89 25.43 20.00 95 - - 

AL. 2 recta - - 439.874 60 - - - - - - - - - - 6 

CR.02 

clotóide 
entrada 

- 80 30 55 - 2.7 41 - 0.3 24.44 24.23 20.00 78 - - 

circular 201.65 80 142.636 55 177 - - 0.63 - - - - - 56 - 

clotóide 
saída 

- 80 30 55 - 2.7 41 - 0.3 24.44 24.23 20.00 78 - - 

AL. 3 recta - - 64.889 55 - - - - - - - - - - 5.5 

CR.03 

clotóide 
entrada 

- 80 30 55 - 2.7 41 - 0.3 24.44 24.23 20.00 78 - - 

circular 201.65 80 301.938 55 177 - - 0.63 - - - - - 56 - 

clotóide 
saída 

- 80 30 55 - 2.7 41 - 0.3 24.44 24.23 20.00 78 - - 

AL. 4 recta - - 415.548 60 - - - - - - - - - - 6 

CR.04 

clotóide 
entrada 

- 60 30 65 - 2.0 36 - 0.4 21.67 28.27 15.00 98 - - 

circular 320.00 60 85.545 65 156 - - 0.62 - - - - - 67 - 

clotóide 
saída 

- 60 30 65 - 2.0 36 - 0.4 21.67 28.27 15.00 98 - - 

AL. 5 recta - - 187.473 65 - - - - - - - - - - 6.5 

CR.05 

clotóide 
entrada 

- 80 30 65 - 2.7 48 - 0.4 28.89 28.75 20.00 92 - - 

circular 281.00 80 180.49 65 177 - - 0.63 - - - - - 66 - 
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n.º da 
curva 

Elemento 
R                  

(m) 

hp              
(mm

) 

L                   
(m) 

V             
(km/h) 

ht           
(mm) 

p              
(mm/m) 

dhp/dt        
(mm/s) 

anc             
(m/s2) 

Jerk                         
(m/s3) 

Lclo min    
(m) 

Lclo min    
(m) 

Lclo min    
(m) 

A2=RxL 
Vcirc        

(km/h) 
Recta 

min   (m) 

clotóide 
saída 

- 80 30 65 - 2.7 48 - 0.4 28.89 28.75 20.00 92 - - 

AL. 6 recta - - 212.875 70 - - - - - - - - - - 7 

CR.06 

clotóide 
entrada 

- 50 27.5 75 - 1.8 38 - 0.4 20.83 26.02 12.50 120 - - 

circular 525.11 50 0 75 126 - - 0.50 - - - - - 83 - 

clotóide 
saída 

- 50 27.5 75 - 1.8 38 - 0.4 20.83 26.02 12.50 120 - - 

AL.7 recta - - 106.799 75 - - - - - - - - - - 7.5 

 

 – Parâmetros dinâmicos – Alternativa 2 

n.º da 
curva 

Elemento 
R                  

(m) 
hp              

(mm) 
L                   

(m) 
V             

(km/h) 
ht           

(mm) 
p              

(mm/m) 
dhp/dt        
(mm/s) 

anc             
(m/s2) 

Jerk                         
(m/s3) 

Lclo min    
(m) 

Lclo min    
(m) 

Lclo min    
(m) 

A2=RxL 
Vcirc        

(km/h) 
Recta min   

(m) 

Valores limite   150       4.0 50 0.65 0.4 (dhp/dt)  (anc) (p)     Lr>V/10 

AL. 1 recta - - 320.091 60 - - - - - - - - - - 6 

CR.01 

clotoide 
entrada 

- 80 30.000 55 - 2.7 41 - 0.3 24.44 24.23 20.00 78 - - 

circular 201.65 80 150.038 55 177 - - 0.63 - - - - - 56 - 

clotoide 
saída 

- 80 30.000 55 - 2.7 41 - 0.3 24.44 24.23 20.00 78 - - 

AL. 2 recta - - 61.086 60 - - - - - - - - - - 6 

CR.02 

clotoide 
entrada 

- 80 30.000 65 - 2.7 48 - 0.3 28.89 25.43 20.00 95 - - 

circular 300.00 80 190.165 65 166 - - 0.56 - - - - - 68 - 

clotoide 
saída 

- 80 30.000 65 - 2.7 48 - 0.3 28.89 25.43 20.00 95 - - 

AL. 3 recta - - 482.956 60 - - - - - - - - - - 6 

CR.03 

clotoide 
entrada 

- 80 30.000 55 - 2.7 41 - 0.3 24.44 24.23 20.00 78 - - 

circular 201.65 80 230.908 55 177 - - 0.63 - - - - - 56 - 

clotoide 
saída 

- 80 30.000 55 - 2.7 41 - 0.3 24.44 24.23 20.00 78 - - 

AL. 4 recta - - 441.954 60 - - - - - - - - - - 6 

CR.04 

clotoide 
entrada 

- 60 30.000 65 - 2.0 36 - 0.4 21.67 28.27 15.00 98 - - 

circular 320.00 60 85.545 65 156 - - 0.62 - - - - - 67 - 

clotoide 
saída 

- 60 30.000 65 - 2.0 36 - 0.4 21.67 28.27 15.00 98 - - 

AL. 5 recta - - 187.473 65 - - - - - - - - - - 6.5 

CR.05 

clotoide 
entrada 

- 80 30.000 65 - 2.7 48 - 0.4 28.89 28.75 20.00 92 - - 

circular 281.00 80 187.231 65 177 - - 0.63 - - - - - 66 - 

clotoide 
saída 

- 80 30.000 65 - 2.7 48 - 0.4 28.89 28.75 20.00 92 - - 

AL. 6 recta - - 212.875 70 - - - - - - - - - - 7 
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n.º da 
curva 

Elemento 
R                  

(m) 
hp              

(mm) 
L                   

(m) 
V             

(km/h) 
ht           

(mm) 
p              

(mm/m) 
dhp/dt        
(mm/s) 

anc             
(m/s2) 

Jerk                         
(m/s3) 

Lclo min    
(m) 

Lclo min    
(m) 

Lclo min    
(m) 

A2=RxL 
Vcirc        

(km/h) 
Recta min   

(m) 

CR.06 

clotoide 
entrada 

- 50 30.000 75 - 1.7 35 - 0.3 20.83 26.02 12.50 126 - - 

circular 525.11 50 0.000 75 126 - - 0.50 - - - - - 83 - 

clotoide 
saída 

- 50 30.000 75 - 1.7 35 - 0.3 20.83 26.02 12.50 126 - - 

AL. 7 recta - - 106.799 75 - - - - - - - - - - 7.5 

 

3.3.5 Aparelhos de Mudança de Via 

Para o traçado da Linha Circular: Troço Liberdade/ S. Bento – Boavista/ Casa da Música bem como para 

os ramais de injeção de veículos e restantes ligações técnicas previstas, foi considerada a utilização dos 

seguintes aparelhos de mudança de via: 

 Tg1/6 R50 m – Ramificação com saída reta, desvio simples, que permite uma velocidade máxima na 

via desviada de 20,5 km/h, apresentando uma extensão total de 15450 mm; 

 Comunicação Tg1/6 R50 m - Velocidade máxima permitida na via desviada de 20,5 km/h, apresentando 

uma distância de entre eixos de 3,10 m; 

 Comunicação Tg1/7 R100 m (na linha A) - Velocidade máxima permitida na via desviada de 29,0 km/h, 

apresentando uma distância de entre eixos de 3,20 m 

Todos os aparelhos de mudança de via utilizados encontram-se situados sobre alinhamentos retos e em 

traineis com inclinação constante, ou seja, fora de pontos onde se desenvolvam concordâncias. 

Relativamente ao seu posicionamento em cada uma das alternativas de traçado, Alternativa 1 e 2, os 

pontos aproximados de implantação dos aparelhos de mudança de via encontram-se descritos no quadro 

abaixo. 

 – Aparelhos de mudança de via 

 
AMV Tipo Localização 

Alternativa 1 

Comunicação 1 tg 1/6 R= 50 m PK=0+152,98 

Comunicação 2 Tg 1/6 R= 50 m PK=0+308,82 

Comunicação 3 tg 1/6 R= 50 m PK=1+245,01 

AMV 1 tg 1/6 R= 50 m PK=1+987,34 

Comunicação 4 tg 1/6 R= 50 m PK=2+028,68 

Comunicação 5 tg 1/6 R= 50 m PK=2+655,98 

Comunicação 6 tg 1/6 R= 50 m PK=2+817,19 

Comunicação 7 tg 1/6 R= 50 m PK=2+924,24 

AMV 2 tg 1/6 R= 50 m PK=2+965,58 

Alternativa 2 
Comunicação 1 tg 1/6 R= 50 m PK=0+152,98 

Comunicação 2 Tg 1/6 R= 50 m PK=0+557,81 
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AMV Tipo Localização 

Comunicação 3 tg 1/6 R= 50 m PK=1+207,00 

AMV 1 tg 1/6 R= 50 m PK=1+986,60 

Comunicação 4 tg 1/6 R= 50 m PK=2+027,94 

Comunicação 5 tg 1/6 R= 50 m PK=2+655,25 

Comunicação 6 tg 1/6 R= 50 m PK=2+817,16 

Comunicação 7 tg 1/6 R= 50 m PK=2+923,50 

AMV 2 tg 1/6 R= 50 m PK=2+949,39 

 

3.3.6 Perfis Transversais Tipo 

Relativamente à definição dos limites implementados para a elaboração dos desenhos referentes aos 

perfis transversais tipo, estes baseiam-se nas condicionantes impostas pela Metro do Porto, evidenciadas 

nos Critérios de Projeto de Traçado do Metro do Porto, refª MP936657/09_V3.0, tal como se apresentam 

seguidamente. 

 – Gabaritos. Parâmetros de base utilizados 

Parâmetro Valor 

Bitola 1435 mm 

Distância entre eixos 3,10 m 

Gabarito Estático (G.E.) do material circulante em reta 2,65 m 

Gabarito Dinâmico (G.D.) do material circulante em reta 3,00 m 

Gabarito Livre de Obstáculos (G.L.O.) do material circulante em reta 6,40 m 

Caminho de evacuação entre G.D. e parede 0,80 m 

Lâmina de ar exterior entre G.D. e G.L.O 0,15 m 

Lâmina de ar interior entre G.D. e G.L.O. 0,15 m 

Lâmina de ar interior entre G.D. (via dupla, betonada) 0,10 m 

 

Nas figuras seguintes ilustram-se os perfis transversais tipo propostos. Para mais detalhes consultar os 

desenhos apresentados no Anexo 2.2 do Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos.  
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 - Perfil Transversal tipo em estação 

 

 

 - Secção de Via dupla em túnel. Reta 
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 - Secção de Via Dupla em túnel. Curva 

 

 

 - Secção de Via Única em túnel. Curva 

3.4 Via 

3.4.1 Tipo de Via a Utilizar 

Dado que a nova linha se desenvolve em túnel, entende-se que a via em placa é a tipologia mais 

adequada, sobretudo por razões de manutenção e de estabilidade geométrica, tanto em planta como em 

perfil, para além de exigir menores gabaritos construtivos dadas as menores tolerâncias construtivas 

relativamente à via sobre balastro.  
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De entre os tipos de via em placa existentes no mercado foram analisados a via tipo Stedef, atualmente 

existente em grande parte das linhas do Metro do Porto e a via tipo LVT (Low Vibration Track), tendo-se 

optado, após ponderação das vantagens e inconvenientes de cada tipologia, pela via tipo LVT. 

De entre as características que justificam a adoção deste sistema de via podem salientar-se as seguintes: 

 Via que resulta da evolução do Sistema STEDEF 

 Maior atenuação de vibrações e ruido.  

 Elasticidade e resistência duradouras; 

 Boa fiabilidade e disponibilidade; 

 Facilidade de reparação/renovação de componentes (carril, fixações); 

 Ausência de elementos metálicos, que favorece o isolamento elétrico da via; 

 Apta para todo o tipo de fixações; 

 Pequena espessura de betão sob os blocos; 

 Apta para circulação de comboios de trabalho durante a construção; 

 Alta oposição ao movimento lateral do carril e, portanto, reduzida variação da bitola da via sob cargas 

dinâmicas devido ao profundo encastramento dos blocos no betão de selagem; 

 Via mais estética para aplicação em estações devido à ausência de cantoneira na ligação dos blocos; 

 Via mais “desimpedida”: a não existência de cantoneiras a ligar os blocos, permite circulação mais 

fácil pela via em situações de emergência. 

3.4.2 Sistema LVT 

O sistema LVT (Low Vibration Track) é um sistema de blocos independentes que nasce como um 

desenvolvimento da travessa bi-bloco com cantoneira metálica de Roger Sonneville para o caso da via 

em placa, onde se prescinde da travessa e se garante a bitola da via através do encastramento dos blocos 

na laje de betão. 

Os blocos são envolvidos por uma pantufa elástica, no fundo da qual se coloca uma almofada elástica, 

sento posteriormente envolvidos em betão simples (betão de selagem). As fixações comummente usadas 

são Vossloh W14, Pandrol e-clip ou fastclip e Sonneville S.75.  

 

Fonte: Adaptado de Sonneville 

 – Sistema LVT standard 
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A sola resiliente proporciona uma distribuição de cargas análoga à via balastrada e reduz a influência de 

vibrações de baixa frequência. A palmilha de carril, por sua vez, protege contra os efeitos de frequências 

mais altas. Devido à sua configuração, a pantufa de borracha permite uma deflexão sem impedimentos 

que, juntamente com a alta qualidade da sola resiliente, conduz a uma baixa rigidez do sistema sob 

cargas dinâmicas. 

O sistema pode ser configurado de duas formas distintas, consoante as necessidades de atenuação de 

vibrações: 

 A configuração standard com bloco de 300 mm de largura na base e almofada elástica de 12 mm de 

espessura (LVT standard) e 

 A configuração para alta atenuação com bloco de 376 mm de largura e almofada elástica de 18 mm de 

espessura (LVT HA). 

 

Fonte: Sonneville 

 – Blocos LVT standard e LVT HA 

Dado que os blocos são independentes, para a instalação desta via utilizam-se equipamentos de 

montagem (pórticos), que asseguraram a manutenção da bitola da via e garantem maior controlo da 

geometria da via durante a construção. 

 

Fonte: BLS Alpine Transit AG 

 – Instalação de via LVT 

No que à atenuação de vibrações diz respeito o sistema LVT foi sendo aperfeiçoado de forma a aumentar 

a capacidade de atenuação de vibrações, através do ajustamento da configuração da pantufa de borracha 

e da alteração da especificação do material da sola do bloco.  

Na pantufa de borracha foram adicionadas aletas às nervuras das paredes de borracha, que atuam como 

espaçadores entre o bloco de betão e a pantufa durante a betonagem da via, e que separa o bloco de 

betão da sola de borracha permitindo que o bloco se mova livremente na sola sob cargas dinâmicas, 

mesmo em frequências acusticamente sensíveis mais altas. 
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Fonte: Sonneville AG  

 – Vista interior da pantufa de borracha e detalhe da alheta 

A sola microcelular, que é o principal componente elástico do sistema, era inicialmente feita de borracha 

sintética, material que tinha um mau comportamento sob cargas dinâmicas e fazia com que se 

comportasse de forma rígida. Hoje em dia, as solas dos blocos são feitas de borracha natural ou 

poliuretano, materiais que conferem baixa rigidez dinâmica, devido à melhor qualidade do material. 

Estes aperfeiçoamentos reduziram a rigidez dinâmica do sistema o que lhe permite alcançar quando 

comparado com sistemas mais rígidos, perdas de inserção da ordem dos 12 dB (LVT standard) e da ordem 

dos 20dB (LVT HA) para frequências da ordem de 63 Hz (ver figura seguinte) 

 

 

  

 LVT HA cpad = 9 kN/mm 

carga/eixo = 16 t 

 LVT cpad = 25 kN/mm carga/eixo 

= 16 t 

 LVT cpad = 40 kN/mm carga/eixo 

= 25 t 

  

* Calculada para um sistema de referencia 

LVT cpad = 2000 kN/mm 

Fonte: Sonneville 

 – Perda de inserção para várias configurações de LVT 
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3.5 Características do Material Circulante 

A atual frota de material circulante do metro do Porto é constituída por 72 unidades Eurotram (Flexity 

Outlook), que foi fornecido em conjunto com a 1ª fase do sistema de metro, e por 30 unidades Tram-

Train (Flexity Swiift) adquiridos mais recentemente, sendo ambos modelos do mesmo fabricante. 

O material circulante que se prevê venha a circular na Linha G (Linha Circular) terá que ter características 

semelhantes ao veículo Eurotram (Flexity Outlook) da Bombardier que opera nas linhas atuais, muito 

embora a Metro do Porto tenha em curso um processo para aquisição de novos veículos para substituição 

dos atuais que estão em circulação desde 2002. 

 

Fonte: Metro do Porto 

 – Veículo Eurotram na estação Francisco Sá Carneiro 

O veículo Eurotram apresenta caraterísticas marcadamente urbanas, se bem que lhe permitem operar 

em todas as linhas existentes. Cada unidade mede 35 m de comprimento por 2,65 m de largura, e pode 

atingir os 80 km/h; o piso é 100% rebaixado, com capacidade para 216 passageiros (80 sentados e espaço 

para 136 passageiros em pé). Pode operar em composição dupla, duplicando aproximadamente o 

comprimento e capacidade. 

 

 - Flexity Outlook (Eurotram). Alçado 

 

 - Flexity Outlook (Eurotram). Planta do interior 
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O veículo Flexity Swift (Tram-Train) da Bombardier tem um comprimento total aproximado de 37,5 m, 

com uma largura máxima de 2,65 m, velocidade máxima de 100 km/h e com capacidade para transportar 

100 passageiros sentados e 296 de pé. 

 

 

Figura 3.1 – Flexity Swift (Tram-traim). Alçado 

O material circulante a operar na Linha G será o existente (veículo Eurotram e/ou Flexity Outlook da 

Bombardier), ou outro com características semelhantes, de acordo com a oferta existente no mercado 

atual, na medida em que a Metro do Porto tem em curso um processo para aquisição de novos veículos.  

Os novos veículos serão bidirecionais, com possibilidade de operar em unidade dupla, com frenagem 

regenerativa, alimentado a corrente elétrica com uma tensão de 750 Vcc, fornecida através de catenária 

rígida, e estará apto a operar em linhas com pendentes de até 7%. 

3.6 Exploração da Linha 

3.6.1 Intervalo considerado 

As instalações da Linha G serão dimensionadas para permitirem a exploração com 12 composições duplas 

por hora e sentido, para atender à procura esperada numa primeira fase, e ficarão já preparadas para 

permitir o aumento de frequência de até 24 composições duplas por hora e sentido, quando a procura o 

exigir. Em termos de oferta de transporte, isto significa, no pressuposto de que os veículos terão uma 

capacidade semelhante aos atuais Eurotram, que esta linha colocará ao serviço dos clientes de metro, 

no ano de entrada em serviço, em hora de ponta, cerca de 5200 lugares em cada sentido) número que 

poderá duplicar até aos 10.400 lugares em cada sentido quando se coloquem em serviço as 24 

composições duplas por hora e sentido. 

3.6.2 Configuração da Linha 

Do ponto de vista da exploração, esta linha será uma linha independente do resto da rede, tendo uma 

ligação à atual Linha Capenas para permitir a injeção/retirada de veículos de/para o PMO de Guifões. 

Na figura seguinte apresenta-se o diagrama unifilar das Alternativas 1 e 2 que diferem apenas na posição 

da comunicação no troço Liberdade – Hospital Santo António, a qual na Alternativa 1 está junto à estação 

Liberdade. 
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 – Linha G. Diagrama unifilar – Alternativa 1 

 

 – Linha G. Diagrama unifilar – Alternativa 2 

 

Para permitir a operação com 24 comboios/hora e sentido, ou seja, um intervalo de 2min e 30s entre 

composições as estações terminais serão equipadas com términos com aparelhos de mudança de via 

(AMV) por trás da estação que assegurarão um tempo de inversão compatível com esse intervalo. 

Além dos aparelhos a instalar nos términos, a via será equipada com AMV à entrada das estações terminais 

e nos troços entre estações, o que, aliado à banalização das vias, conferirá grande flexibilidade à 

operação, pois permitirá o estabelecimento de vias únicas temporárias, em caso de impedimento de uma 

das vias ou de um cais de estação, ou mesmo serviços parciais, no caso de interrupção de um dos troços. 

Os equipamentos de via permitem também a ligação à futura linha de Campo Alegre, a partir de um AMV 

situado a norte da estação Galiza. Uma comunicação a norte deste AMV assegura a saída/entradas diretas 

de material entre as duas linhas. 

Tanto a sinalização como a catenária terão que ser coordenadas com a via de forma a que o sistema no 

seu conjunto responda aos requisitos de operação. 

3.6.3 Configuração dos Términus 

3.6.3.1 Boavista/Casa da Música 

Na figura seguinte ilustra-se, sob a forma de esquema a configuração da Estação Boavista/Casa da Música, 

que passa a constituir o nó mais complexo da rede de metro.  

LINHA D

FUTURA LINHA DE 
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H. S. ANTONIO
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S. BENTO

GALIZA

BOAVISTA/

CASA MÚSICA

LINHA C

GAIA

RAMAL DE 
INJEÇÃO

C. MÚSICA

S. BENTO

LINHA D

FUTURA LINHA DE 

CAMPO ALEGRE

H. S. ANTONIO

LIBERDADE/

S. BENTO

GALIZA

BOAVISTA/

CASA MÚSICA
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GAIA
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INJEÇÃO

C. MÚSICA

S. BENTO
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 – Configuração esquemática da Estação Boavista/ Casa da Música 

O esquema de vias proposto assegura todas as manobras necessárias à correta exploração da linha, 

designadamente a manobra de inversão durante a operação e a possibilidade de manter a estação em 

funcionamento no caso de o cais da Linha 1 (ascendente) ficar fora de serviço, através da comunicação 

instalada à entrada da estação, a qual permite também aceder á via de parqueamento no caso de ser 

necessário retirar de circulação um veículo avariado durante a operação. 

 

 – Manobra de inversão em operação normal (A) e com cais 1 fora de serviço (B) 

O ramal de injeção assegura a ligação funcional da Linha G e da futura linha de Gaia à atual Linha Ce, 

por via dessa ligação, o acesso ao PMO de Guifões, onde se fará o parqueamento e manutenção dos 

veículos que circularão na Linha G. O esquema de vias proporciona a injeção e retirada de veículos no 

início e fim do serviço de forma direta e sem recurso a manobras, como se ilustra na figura seguinte. 
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 – Injeção e recolha de veículos  

3.6.3.2 Término Liberdade 

Tanto para a Alternativa 1 com para a Alternativa 2, o término da Estação Liberdade é constituído por 

duas vias com extensão para albergar uma composição dupla e uma comunicação para a manobra de 

inversão colocada atrás da estação (figura seguinte). 

  

 – Configuração do término da estação Liberdade/S. Bento 

 

Do ponto de vista da operação há uma diferença entre as alternativas 1 e 2, com vantagem para a 

primeira. Com efeito na Alternativa 1 a comunicação entre a Via 2 e a Via 1 situa-se à entrada da estação, 

enquanto que na alternativa 2 a comunicação se situa a meio do troço entre estações, devido a 

constrangimentos do traçado em planta, o que obriga a maiores percursos em contra via numa situação 

em que cais da via 2 fique fora de serviço 

  

  

 – Manobra de inversão (esq) e entrada no cais 1 em contra via (dir) 
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3.7 Estações 

Neste capítulo faz-se um pequeno resumo das características mais relevantes em termos de localização, 

acessos, funcionalidade e distribuição espacial, com base em informação fornecida pelas equipas de 

Arquitetura. 

3.7.1 Estação Liberdade/ S. Bento 

A Estação Liberdade/S. Bento faz parte da nova Linha Circular da rede do Metro do Porto e localiza-se 

na intersecção com a existente Linha D, bem no centro da cidade, sob a Praça da Liberdade.  

No Anexo 2.2 do Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos, apresentam-se as plantas e 

cortes da Estação Liberdade/S. Bento. 

Situada numa zona urbana consolidada e em área de património, a implantação desta nova estação exigiu 

um estudo rigoroso e aprofundado das diferentes condicionantes espaciais, estruturais e de programa. 

 

Fonte: Álvaro Siza Arquitectos 

 – Estação Liberdade/ S. Bento. Planta ao nível do mezanino 

 

Altimetricamente, implantaram-se os cais, com 70 m de comprimento, à cota 47,60 m, de forma a 

conseguir que o traçado da nova linha seja viável na sua continuidade para este, cruzando superiormente 

o túnel existente da Linha D. 

A cota 52,60 do piso de mezanino ficou definida pelos mínimos exigíveis para o bom funcionamento do 

Átrio do Cais e, simultaneamente, pela necessidade de prever aproximadamente 1,5 m de cobertura de 

terreno, de modo a permitir a distribuição das infraestruturas urbanas.  

A galeria de interligação com a estação existente a sul faz-se à cota 48,50, utilizando a mesma cota do 

piso da grande sala da estação de metro de S. Bento. 
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Sendo forçoso, por razões de caracter estrutural, o afastamento do túnel da linha D existente, a 

implantação do grande Átrio do cais da estação, situa-se entre o edifico das Cardosas a sul e o edifício 

gaveto Rua dos Clérigos/Praça da Liberdade a norte.  

Implantado o cais, definiram-se os 4 diferentes acessos verticais (por escada fixa e rolante) ao piso do 

mezanino, que foi separado em dois sectores este e oeste, delimitados pelos topos do Átrio do Cais, de 

forma a se obter um amplo pé-direito duplo. 

O mezanino Oeste faz a distribuição entre os dois cais e as saídas dos Loios e dos Clérigos.  

O mezanino Este, de maior dimensão, dá acesso aos dois cais através de ascensor e faz a distribuição 

para as saídas da Praça da Liberdade e da Rua da Madeira. É ainda a partir do mezanino Este que se 

efetua, através de escadas e ascensor, a ligação com a galeria de comunicação direta com a atual estação 

de metro de S. Bento. 

Os espaços técnicos distribuem-se em dois pisos localizados contiguamente ao Átrio do Cais da estação. 

 

 - Estação Liberdade/S. Bento. Corte longitudinal 

 

Os arranjos exteriores à superfície, tendo sido em grande parte da área já construídos segundo projeto 

de 2005, serão na generalidade refeitos de igual forma e seguindo os mesmos princípios. 

Deve referir-se, em relação à construção e implantação dos novos acessos à estação, o seguinte:  

 As saídas dos Loios (escadas fixas de pedra de granito) e dos Clérigos (escadas rolantes), localizadas 

respetivamente nos extremos sul e norte do Largo dos Loios, serão descobertas e protegidas por 

muretes com 1 metro de altura em pedra de granito cinza de Alpalhão. O Largo dos Loios será alvo de 

redesenho de pavimento e vegetação. Propõe-se a colocação de novo quiosque de construção em 

madeira iguais aos já construídos na intervenção da Av. dos Aliados; 

 A saída da Praça da Liberdade (escada fixa de pedra de granito e escada rolante) localiza-se no passeio 

Este, próximo da guia da via rodoviária, será descoberta e protegida por muretes de 1 metro em granito 

de Alpalhão;  

 A saída da rua da Madeira utilizará o espaço existente sob a rua 31 de Janeiro, onde hoje se localizam 

sanitários públicos e um pequeno quiosque. O novo alçado, de pedra e caixilharia metálica 

envidraçada, assinala a nova entrada da estação de metro. Esta “nova porta” servirá de interface com 

a estação de comboio e incluirá uma escada fixa e uma escada rolante; 

 O ascensor da nova estação, localizado entre a nova saída da rua da Madeira e a estação de comboio 

de S. Bento, substituirá um quiosque de madeira instalado em 2005 e será construído em granito e 

vidro.  
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Para além destes novos acessos prevê-se uma grelha metálica de pavimento (com uma área de 15 m2), 

localizada na proximidade da saída da Praça da Liberdade, para ventilação de toda a estação. 

Finalmente, é proposto retirar o trânsito viário (paragem de táxis) da frente da estação de comboios de 

S. Bento, libertando para peões toda a frente do edifício do Arq. Marques da Silva. Propõe-se que a 

paragem de táxis se situe no final da rua do Loureiro e a criação de uma baia para cargas e descargas de 

passageiros, situada na parte inferior em frente à estação de S. Bento. 

3.7.2 Estação Hospital de St. António 

A Estação Hospital St. António situa-se no Jardim do Carregal e foi desenvolvida paralelamente para duas 

alternativas de traçado (1 e 2).  

Embora apresentem alterações nomeadamente na orientação dos cais e posição do poço de acesso (na 

Alternativa 1 o poço está deslocado um pouco mais para nascente), as duas alternativas de estação 

seguem o mesmo princípio conceptual.  

No Anexo 2.2 do Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos, apresentam-se os cortes e 

plantas das 2 Alternativas. 

A estação compreende duas partes:  

 a estação propriamente dita, executada em túnel (mineira) e  

 uma outra, realizada em “cut & cover”, que constitui o poço de ataque à estação, cuja localização 

teve em consideração as árvores existentes no Jardim do Carregal, tendo sido intenção minimizar e 

reduzir o impacto do poço à superfície. 

Após uma análise/levantamento rigoroso de todo o jardim, nomeadamente das diversas espécies 

arbóreas, propõe-se a implantação do poço numa área onde se prevê o transplante/abate de 2 árvores. 

Estas 2 árvores não estão indicadas como sendo árvores relevantes, uma vez que é pretensão da Câmara 

Municipal do Porto, manter todas as restantes árvores.  
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Fonte: Souto Moura Arquitectos 

 – Estação Hospital de St. António. Alternativa 1. Inserção urbana 

 
Fonte: Souto Moura Arquitectos 

 – Estação Hospital de St. António. Alternativa 2. Inserção urbana 
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A estação é acessível aos PMR através de 2 elevadores, localizadas no poço, com acesso direto aos cais. 

Está organizada nos seguintes níveis: 

 Nível de Superfície 

Propõe-se um arranjo urbano da área de influência da estação, com a requalificação do Jardim do 

Carregal, mantendo no entanto o seu desenho original, reperfilamento dos arruamentos bem como uma 

ligeira alteração do seu traçado, de modo a facilitar a construção dos tuneis de acesso ao mezanino baixo 

de modo a reduzir o impacto à superfície, bem como evitar o abate/transplante de árvores. 

 Nível Mezanino Baixo 

Este nível apresenta-se à cota 57.850 (Alternativa 1) e 55.250 (Alternativa 2). É o piso onde estão 

localizadas as máquinas de distribuição (MVB) e de validação de bilhetes (OM), as instalações sanitárias 

do público (CBP), assim como os acessos ao piso inferior, cais, distribuídos segundo dois conjuntos de 

acessos, ambos são constituídos por uma escada fixa e duas escadas mecânicas, uma de subida e outra 

de descida. Os locais técnicos localizados neste piso, o LOE, LEA, PSO e LDS, são acessíveis através de 

um corredor técnico, junto às CBP. 

 

 - Estação Hospital de St. António - Planta ao Nível Mezanino 

 Nível do cais 

Este nível está à cota 52.900 (Alternativa 1) e 50.300 (Alternativa 2). É o nível onde se situam as restantes 

salas técnicas e os cais propriamente ditos, com um comprimento útil de 70m e uma largura de 4.00m. 

Neste piso estão localizadas as restantes áreas técnicas da estação: LEA 1 e 2, PBC, PBE1 e 2, LSI e LDT, 
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LMT, LDL e LDD. No topo do cais, localizado mais a Nascente, estão previstas as saídas de emergência da 

estação, junto aos elevadores. Quer os elevadores, quer as escadas de emergência estão implantadas no 

poço de ataque da estação. 

 

 - Estação Hospital de St. António - Planta ao nível do cais 

 Nível do sub-cais 

Este nível está à cota 50.700 (Alternativa 1) e 48.100 (Alternativa 2) e nele localiza-se o sistema de 

drenagem da estação. Uma caleira periférica assegura a drenagem dos sub-cais. Os poços dos elevadores 

e das escadas mecânicas são ligados graviticamente aos poços de bombagem da estação. 

 

O poço de ataque à estação, com 20 metros de diâmetro, localizado a Nascente do Jardim do Carregal, 

junto ao lago, está organizado em 7 níveis: 

1. Nível da superfície 

É proposta a construção de um pequeno edifício, onde estarão localizados os elevadores, as 

grelhas de ventilação da estação, acesso de material, um pequeno equipamento de apoio ao 

jardim, como também as saídas de emergência da estação, uma vez que não garantidas as 

unidades de passagens necessárias nas escadas de acesso à estação. 

 

2. Nível -1 

Apresenta-se à cota 70.390, na Alternativa 1, e à cota 70.430 na Alternativa 2. É o nível onde 

estão localizados o posto de transformação, PDT, a SET da estação e o LEA. O acesso a estes 

locais técnicos é garantido através das escadas que servem para a evacuação da estação. 

 

3. Nível -2 

Este nível apresenta-se à cota 66.100 (Alternativa 1) e 65.480 (Alternativa 2), e contempla um 

mezanino intermédio para a ligação entre o elevador de acesso à superfície, e os elevadores de 

acesso ao cais. 
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4. Nível -3 

Este nível, à cota 61.810 (Alternativa 1) e 60.530 (Alternativa 2), contempla a instalação dos 

equipamentos de ventilação da estação, LDV, ocupando toda a área central do poço. Deste piso 

são garantidas as ventilações até à superfície, através de duas condutas laterais, atravessando 

os restantes pisos superiores. O acesso a este espaço é garantido através das duas escadas de 

emergência, que percorrem todos os pisos do poço, desde o nível do cais, até à superfície. 

 

5. Nível -4 

Este nível, à cota 57.850 (Alternativa 1) e 55.910 (Alternativa 2), contempla a ligação das 

condutas de ventilação situadas no tecto falso do cais e ligam à cota superior onde estão 

localizados os equipamentos de ventilação da estação. O acesso a este espaço é garantido através 

das duas escadas de emergência. 

 

6. Nível do cais 

Este nível está à cota 52.900 (Alternativa 1) e 50.300 (Alternativa 2). Uma vez que o poço está 

localizado num dos topos do cais, localizado mais a Nascente, esta localização permite o acesso 

às escadas de emergência, bem como o acesso aos elevadores da estação. 

 

7. Nível do sub-cais 

Este nível está à cota 50.700 (Alternativa 1) e 48.100 (Alternativa 2), localizando-se aqui o 

sistema de drenagem da estação. Uma caleira periférica assegura a drenagem dos sub-cais. 

 

 - Estação Hospital s. António. Cortes 
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3.7.3 Estação Galiza 

A Estação Galiza situa-se na Praça da Galiza e estende-se ao longo da Rua de Júlio Dinis, sendo realizada 

no sistema “cut & cover”. 

No Anexo 2.2 do Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos, apresentam-se as plantas e 

cortes da Estação Galiza. 

A estação é acessível aos PMR através de 3 elevadores: o primeiro, localizado na Praça da Galiza, junto 

à Escola Gomes Teixeira, serve diretamente o mezanino alto; um segundo elevador, localizado na Rua 

de Júlio Dinis, junto à Rua da Piedade, privilegiando um acesso à Maternidade de Júlio Dinis, serve 

diretamente o mezanino alto da estação; um terceiro elevador, localizado mais a Sul da Rua de Júlio 

Dinis, mais perto do Palácio de Cristal, serve o outro mezanino alto, que serve diretamente o cais. 

Está prevista nesta estação uma ligação à futura Linha do Campo Alegre, ainda em estudo. 

 

Fonte: Souto Moura Arquitectos 

 – Estação Galiza. Inserção urbana 

A estação da Galiza está organizada em 4 níveis: 

I. Nível da superfície 

Ao nível dos arranjos exteriores é proposto um novo desenho da Praça da Galiza, com uma alteração no 

sentido do trânsito, funcionando a praça como uma espécie de “rotunda”, privilegiando os transportes 

públicos e permitindo a inversão do sentido de rodagem dos autocarros, conforme previsto nas reuniões 

com a Câmara Municipal do Porto. O novo desenho propõe um redesenho da Praça da Galiza, como 

também um redesenho do Jardim localizado mais a Sul. Aproveitando a implantação e a pouca 

profundidade da estação, propõe-se a criação de 2 lanternins no jardim mais a Sul, que garantem a 
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iluminação natural do nível do cais. Devido à alteração da Praça da Galiza, é proposta uma nova 

localização para a Fonte da Rosália de Castro. 

A estação é servida num total de 4 acessos à superfície. 

A estação está dividida em 2 mezaninos altos, um principal localizado junto à Praça da Galiza e um outro, 

mais pequeno localizado na Rua de Júlio Dinis, garantindo o acesso ao Palácio de Cristal. 

A ligação da superfície ao mezanino alto localizado na Praça da Galiza é garantida por 3 acessos:  

1. Um primeiro acesso, junto à Escola Gomes Teixeira, que comporta uma escada fixa e uma escada 

mecânica de subida, e um elevador;  

2. Um segundo acesso, localizado na Praça da Galiza, mais a Sul, na continuidade da Rua da 

Piedade, constituído por escada fixa e escada mecânica de descida.  

Ambos os acessos se localizam junto das paragens dos autocarros, permitindo deste modo um 

interface entre os diversos meios de transporte público.  

3. Um terceiro acesso, constituído por escadas fixas e um elevador, localizado junto ao cruzamento 

da Rua de Júlio Dinis e a Rua da Piedade, garantem um acesso mais direto à ligação entre a rua 

da Piedade e a Maternidade de Júlio Dinis. 

Já o outro mezanino alto é localizado a Sul da estação, na Rua de Júlio Dinis. O acesso a este mezanino 

é garantido através de um conjunto de escadas fixas e 2 escadas mecânicas, um no sentido de subida e 

outro no sentido de descida. Um elevador localizado junto ao jardim garante o acesso ao mezanino alto. 

Quer as grelhas de ventilação da estação, bem como o acesso de material à estação, estão localizadas 

na Rua de Júlio Dinis, inseridas no espaço verde, reduzindo deste modo o impacto à superfície. 

 

II. Nível do mezanino alto 

Este nível está à cota 56.450, existindo dois mezaninos altos. 

No primeiro mezanino, localizado junto à Praça da Galiza, estão localizadas as máquinas de vendas de 

bilhetes (MVB) e validação (OM), as instalações sanitárias do público (CBP). Este piso permite a ligação 

aos cais, dois conjuntos de acessos, compostos por: uma escada fixa e duas escadas mecânicas, uma de 

subida e outra de descida, e um elevador garantem os acessos a cada um dos cais. Este nível constitui 

uma passagem obrigatória para todos os passageiros que acedem à estação, incluindo os PMR. Os locais 

técnicos localizados neste piso, o LDS, LOE, LMT, LDL, LDD e PSO são acessíveis através de um corredor 

técnico, junto às CBP. 

Já no segundo mezanino, localizado na Rua de Júlio Dinis, mais a Sul, facilitando o acesso ao Palácio de 

Cristal, estão localizadas um novo conjunto de máquinas de vendas de bilhetes (MVB) e validação (OM). 

Este piso permite a ligação aos cais, dois conjuntos de acessos, compostos por: uma escada fixa e duas 

escadas mecânicas, uma de subida e outra de descida, e um elevador garantem os acessos a cada um dos 

cais. Este nível constitui uma passagem obrigatória para todos os passageiros que acedem à estação, 

incluindo os PMR. 

Nesta área estão localizados os restantes locais técnicos, LDV, PDT e LEA.1. Os equipamentos de 

ventilação (ventiladores) ficam localizados neste nível, para permitir a desenfumagem e a ventilação da 

estação. Estes equipamentos são acessíveis a partir deste piso, por um corredor técnico. 
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As grelhas localizadas à superfície, servem não só para a ventilação, como também para aceso de 

material à estação, nomeadamente ao PDT, com o seu pavimento a ser rebaixado de 0.40m, para permitir 

a execução de caleiras de cabos no pavimento. Os espaços, situados sob as grelhas de ventilação são 

drenados para o poço de bombagem da estação. 

Na entrada de cada um dos acessos é instalada uma grade de encerramento da estação. Estas grades 

serão motorizadas e comandadas a partir do PCC.   

Anexo a estas grades, no pavimento, estão colocadas caleiras com grelha em aço inox que permitem 

recolher as águas pluviais provenientes dos acessos à superfície. Estas águas são depois dirigidas para o 

poço de bombagem da estação, situado no nível do sub-cais. 

 

III. Nível do cais 

Este nível está à cota 51.500, sendo o nível onde se situam as restantes salas técnicas e os cais 

propriamente ditos, com um comprimento útil de 70m e uma largura de 4.00m. O acesso às zonas técnicas 

é garantido através do cais, junto aos elevadores, com cada cais a ser servido por 2 elevadores, 

localizados nas extremidades dos cais. Aproveitando o desvão das escadas de acesso aos mezaninos altos, 

é proposta a instalação de umas escadas de serviço que garantam o acesso ao sub-cais, uma em cada 

extremidade de cada cais, num total de 4 acessos. 

Neste piso estão localizadas as restantes áreas técnicas da estação: LEA 2,3,4 e 5, PBC/LCA, PBE1 e 2, 

LSI e LDT. 

 

 - Estação Galiza. Planta ao nível do cais 

 

IV. Nível do sub-cais 

Este nível está à cota 49.580, sendo neste que se localiza o sistema de drenagem da estação. Uma caleira 

periférica assegura a drenagem dos sub-cais. Os poços dos elevadores e das escadas mecânicas são ligados 

graviticamente aos poços de bombagem da estação. 
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 - Estação Galiza. Cortes 

3.7.4 Estação Boavista/ Casa da Música 

A Estação da Boavista/Casa da Música estende-se ao longo da Avenida da França e no terreno localizado 

mais a Poente da Avenida, sendo construída no sistema “cut & cover”. 

Está prevista nesta estação um cais que permitirá no futuro uma nova ligação à futura Linha de Gaia. 

A estação é acessível aos PMR através de um elevador, localizado na Avenida da França, do lado Poente, 

e serve diretamente o nível intermédio, localizado junto à estação atual da Casa da Música e o mezanino 

alto da estação. 

No Anexo 2.2 do Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos, apresentam-se as plantas e 

cortes da Estação Boavista/Casa da Música. 

A Estação Boavista/Casa da Música está organizada em 5 níveis: 

I. Nível da superfície 

Será realizado um arranjo urbano da área de influência da estação, propondo a reposição do desenho e 

dos materiais existentes. Quer as grelhas de ventilação da estação, bem como o acesso de material à 

estação serão inseridas no espaço verde, reduzindo deste modo o impacto à superfície. 

A estação é servida num total de dois acessos à superfície. Ambos os acessos são constituídos por um 

conjunto de escada fixa e duas escadas mecânicas, uma de descida e outra de subida. 
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 - Estação Boavista/Casa da Música. Planta de inserção urbana 

 

A estação está dividida em dois níveis intermédios, um principal localizado na Avenida da França, junto 

à rotunda da Boavista e um outro, também na Avenida da França, localizado mais a Norte, junto da atual 

estação de metro. 

A estação é acessível aos PMRs através de um elevador, localizado na Avenida de França, do lado Poente, 

e serve diretamente o nível intermédio, localizado junto à estação atual da Casa da Música e o mezanino 

alto da estação. 

De referir que a estação foi divida em duas fases: 

1) Uma primeira fase, respondendo à linha proposta, Linha Circular: Liberdade/São Bento – 

Boavista/Casa da Música. 

2) Uma segunda fase será a Linha de Gaia. 

O estudo prévio contempla o desenho e estudo das 2 estações em conjunto, incluindo cais, mezaninos e 

locais técnicos, muito embora a estação seja concebida para, se assim for entendido, ser construída em 

duas fases, permitindo não só uma economia durante a fase de construção, como também desenhar um 

espaço adequado à dimensão da estação, nomeadamente no que se refere ao nível do mezanino alto. 

 

II. Nível intermédio 

Tal como foi referido anteriormente, existem dois níveis intermédios: 

1) O primeiro, à cota 78.880, localizado na Avenida de frança, junto à rotunda da Boavista, permite 

a ligação entre a superfície e mezanino alto, e estão localizadas as máquinas de vendas de 

bilhetes (MVB) e validação (OM). Neste espaço localizam-se os acessos ao mezanino alto, através 

de uma escada fixa e duas mecânicas, uma de subida e outra de descida. 

2) O segundo nível intermédio, à cota 80.340, está localizado também na Avenida de França, mais 

a Norte, junto à atual estação da Casa da Música. A opção de colocar este mezanino à cota 

80.340, prende-se com a intenção de permitir um acesso direto ao nível do cais da estação atual. 

Neste nível estão localizadas as máquinas de vendas de bilhetes (MVB) e validação (OM).  
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Este nível é servido por um elevador, que permite também a ligação da superfície ao mezanino 

alto, sendo uma passagem obrigatória para todos os passageiros PMR. 

A partir deste nível também é garantido o acesso ao mezanino alto da atual estação, cota 85.620, 

através de um conjunto de acesso constituído por uma escada fixa e duas escadas mecânicas, 

uma de subida e outra de descida. 

 

 - Estação Boavista/Casa da música. Planta do nível intermédio 

 

Para aceder ao mezanino alto da estação a partir deste nível intermédio, este piso funcionará de 

diferentes modos, tendo em conta o faseamento da construção: 

 Fase I – Linha Circular / Linha G 

Para garantir o acesso ao mezanino alto da estação da Linha Circular a partir deste nível intermédio, 

existe um conjunto de acessos, composto por uma escada fixa e duas escadas mecânicas, uma de subida 

e outra de descida. O transbordo a partir do Cais 2 da estação existente está garantido pela abertura 

direta entre os dois espaços, enquanto que a partir do Cais 1, o transbordo far-se-á através da passagem 

pelo mezanino alto da atual estação, nesta primeira fase. 

 Fase II – Linha de Gaia 

Quando a estação da linha da Gaia entrar em operação, a ligação à estação atual – Cais 1, está garantida 

através de um acesso composto por uma escada fixa e duas mecânicas, a realizar nesta fase. Na Fase II, 

está também prevista a ligação dos dois elevadores da atual estação ao mezanino alto da nova estação. 

Também numa segunda fase, está prevista a colocação de um outro acesso entre o mezanino alto da 

estação proposta e o nível intermédio, de modo a dividir os fluxos dos utentes da Linha Circular e da 

Linha de Gaia. 

 

III. Nível do mezanino alto 

Este nível está à cota 75.720, sendo que o mezanino alto permite o acesso aos cais das duas estações. 
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Os cais 1 e 2 da Linha G, são servidos por um total de 4 acessos, cada um composto por uma escada fixa 

e uma mecânica. Dois elevadores, localizados ao centro do mezanino alto, garantem o acesso a cada um 

dos cais. No total, os cais das duas estações serão servidos por 8 acessos (escadas fixas e mecânicas) e 4 

elevadores. 

Este nível constitui uma passagem obrigatória para todos os passageiros que acedem à estação, incluindo 

os PMR, com o elevador que está localizado à superfície e passa pelo nível intermédio, a possibilitar o 

acesso a este nível. 

Neste piso estão localizadas as instalações sanitárias do público (CBP). 

Alguns locais técnicos estão localizados no espaço entre as duas estações, o SACE, LOE, LEA, CCL, LMP, 

LEM, PSO, LDS, PDT.01 E PDT.02 e SET.01 E SET.02, permitindo a concentração de todas as áreas técnicas, 

quer da estação da Linha Circular, quer da estação da Linha de Gaia. 

Através desta área central, é garantido o acesso de material à estação, bem com o espaço para as 

condutas de ventilação de ligação entre os locais de ventilação e a superfície. 

Os restantes locais técnicos localizados neste piso, LMT, LDL e LDD, são acessíveis através de um corredor 

técnico, junto às CBP. 

 

 - Estação Boavista/Casa da Música. Planta ao nível do mezanino alto 

IV. Nível do cais 

Nível à cota 67.000, é onde se situam os cais com um comprimento útil de 70m e uma largura de 4.00m 

e as restantes salas técnicas. É desenhado de forma simétrica, permitindo deste modo a concentração 

das áreas técnicas, tal como acontece no piso superior, mezanino alto. 

Está prevista uma ligação entre as duas estações, ao nível do cais, mas que será executada futuramente. 

Cada cais é servido por um elevador, localizado ao eixo dos cais. 

Estão previstos dois conjuntos de locais técnicos, um por cada estação: 

- Ao centro, entre as duas estações, localizam-se PBE, LSI, LDT e ainda o LDV; os 

equipamentos de ventilação estão também localizados neste nível, para permitir a 

desenfumagem e a ventilação da estação.  
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- Nas extremidades de cada cais, localizam-se as restantes áreas técnicas da estação, LEA, 

PBC e LDV. 

Aproveitando o desvão das escadas de acesso aos mezaninos altos, propõe-se umas escadas de serviço 

que garantem o acesso ao sub-cais, uma em cada extremidade de cada cais, num total de 8 acessos. 

 

 - Estação Boavista/Casa da Música. Planta ao nível do cais 

 

V. Nível do sub-cais 

Este nível está à cota 65.000, sendo neste nível que se localiza o sistema de drenagem da estação com 

a drenagem dos sub-cais a ser assegurada por uma caleira periférica 

Os poços dos elevadores e das escadas mecânicas são ligados graviticamente aos poços de bombagem da 

estação. 
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3.8 Métodos Construtivos 

O túnel de linha do Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música da Linha G do Metro do Porto 

será executado através do método NATM (New Austrian Tunneling Method), também designado por 

método de escavação convencional.  

No Anexo 2.4 do Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos, apresentam-se as plantas e 

perfis do método construtivo dos Túneis e poços. 

Na Figura 3.47 apresenta-se, de forma esquemática, as zonas a escavar em túnel e a céu aberto (cut & 

cover) para cada uma das alternativas de traçado estudadas, abarcando o túnel, as estações e os poços 

de ventilação. 

Nos capítulos seguintes relevar-se-ão as características particulares de cada troço. 

 

 - Método construtivo de túnel e estações. Esquema geral 

3.8.1 Túnel de linha – Liberdade/São Bento – Boavista/Casa da Música 

3.8.1.1 Características Gerais 

Para o Túnel de Via dupla foram concebidas três secções-tipo, a serem utilizadas de acordo com os 

materiais a serem escavados, uma secção para via única, a ser utilizada no Ramal de Injeção. A secção 

transversal do túnel de via dupla tem uma área de 65 m², com altura de 8.23 m e largura de 9.66 m 
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(Figura 3.48), enquanto que a secção de via única tem uma área de 32 m², com altura de 6.5 m e largura 

de 5.8 m (Figura 3.49). 

  

 - Túnel de Via dupla – Secção Tipo S. Geometria (esq) e Impermeabilização / Revestimento 

Secundário (dir)  

 

 

 - Túnel de Via única – Secção Tipo S. Geometria (esq) e Impermeabilização / Revestimento 

Secundário (dir) 

O túnel de linha será escavado no maciço granítico do Porto, particularmente em maciço rochoso com 

trechos de maciço misto de solo/rocha, tendo sido identificada presença de água ao longo de todo o 

troço. 

A metodologia construtiva, apresentada nas figuras abaixo foi concebida para escavação sequencial 

(NATM - New Austrian Tunneling Method), com passos de avanço variáveis de 1 a 2,40 m e escavação em 

secção plena.  



 

Página: 68  

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 - Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

 

 

 - Túnel de Via dupla – Secção Tipo S. Sequência de execução 

Nota: a sequência construtiva do Túnel de Via única é similar ao do Túnel de Via dupla na Secção Tipo S. 

 

 



 

Página: 69  

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 - Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

 

 

 

 - Túnel de Via dupla – Secção Tipo M. Sequência de execução 

 

 - Túnel de Via dupla – Secção Tipo R. Sequência de execução 
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As escavações serão realizadas através de meios mecânicos utilizando equipamentos tradicionais de obras 

geotécnicas, tais como fresadoras, escavadoras para solo/rocha branda conversível para martelo 

pneumático, pás carregadoras, camiões de transporte de material escavado, equipamentos de projeção 

de betão, equipamentos de perfuração, entre outros; quando necessário a escavação será realizada a 

fogo.  

Os revestimentos previstos serão em betão projetado reforçado com cambotas ou malhas metálicas e 

pregagens onde necessário. Os túneis serão tratados na região da abóbada e na frente, minimizando 

riscos de instabilidades que levam a ocorrência de deslocamentos excessivos e/ou atrasos de cronograma. 

O túnel será impermeabilizado com sistema “submarino”, onde todo o contorno do túnel será revestido 

com manta de PVC de 1,5mm de espessura, tornando o túnel totalmente estanque.  

No desenvolvimento do projeto de execução irá ser realizada uma análise detalhada de risco de danos 

nas edificações próximas à obra. Pode-se adiantar, que num primeiro momento, tendo por base o 

Levantamento Patrimonial realizado, na grande maioria dos edifícios não são esperados danos 

estruturais, apenas danos estéticos e/ou funcionais, que não comprometem estruturalmente as 

edificações e podem ser reparados após a estabilização dos deslocamentos causados pelas escavações. 

Por apresentarem maior proximidade ao traçado, os seguintes edifícios serão merecedores de atenção 

especial no que diz respeito à análise de risco de danos: 

 Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular;  

 Torre Pedro Sem / Palácio dos Terenas; 

 Museu Soares dos Reis; 

 Hospital de Santo António; 

 Igreja das Carmelitas; 

 Igreja do Carmo; 

 Livraria Lello; 

 Edifício Galerias Paris; 

 Torre dos Clérigos; 

 Monumento D. Pedro IV; 

 Igreja dos Congregados. 

3.8.1.2 Particularidades do túnel do troço Términus - Liberdade 

A cobertura do túnel de linha no troço Términus - Liberdade é variável de 9 a 20 metros. O túnel segue 

sob a Rua 31 de Janeiro até à Estação Liberdade. O troço não apresenta grandes dificuldades construtivas, 

sendo o principal ponto o emboquilhamento na Estação Liberdade, local onde estão previstos tratamentos 

especiais a fim de serem minimizados os riscos de escavação.  
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 - Estação Liberdade/S. Bento. Emboquilhamento nascente e passagem sobre a Linha D 

 

3.8.1.3 Particularidades do túnel do troço Liberdade-Hospital 

A cobertura do túnel de linha no troço Liberdade-Hospital é variável de 8-30 metros. O túnel inicia-se 

sob a Rua dos Clérigos, e segue um traçado quase todo em curva que passa sob várias edificações até à 

sua chegada à Estação Hospital Santo António.  

O troço apresenta algumas peculiaridades construtivas, destacando-se os emboquilhamentos nas 

Estações Liberdade (Poente) e Hospital Santo António e as passagens próximas da Igreja dos Clérigos e 

sob o Túnel de Ceuta. Estão previstos tratamentos especiais nos emboquilhamentos para serem 

minimizados os riscos de escavação. A passagem próxima à Igreja dos Clérigos não se configura crítica 

pois a cobertura é alta (aproximadamente 20 m) e não são esperados grandes assentamentos nessa zona. 

A passagem sob o Túnel de Ceuta configura um ponto de elevada atenção do Projeto, visto que as 

escavações irão ocorrer muito próximas do túnel existente (menos de 1 diâmetro de distância). Nesse 

troço são previstos tratamentos especiais de avanço bem como monitorização diferenciada.  

3.8.1.4 Particularidades do túnel do troço Hospital Santo António- Galiza 

A cobertura do túnel de linha no troço Hospital Santo António-Galiza é variável de 8-30 metros. O túnel 

inicia-se sob troço edificado e assim permanece até ao cruzamento da linha com a Rua Júlio Dinis, onde 

segue sob a mesma até à sua chegada à Estação Galiza. O troço não apresenta grandes dificuldades 

construtivas, sendo os principais pontos os emboquilhamentos nas Estações Hospital Santo António e 

Galiza. Estão previstos tratamentos especiais nesses pontos a fim de serem minimizados os riscos de 

escavação.  

3.8.1.5 Particularidades do túnel do troço Galiza-Boavista/Casa da Música 

A cobertura do túnel de linha no troço Galiza-Boavista/Casa da Música é variável de 5 a 20 metros. O 

túnel desenvolve-se sob a Rua Júlio Dinis atravessando a Praça Mouzinho de Albuquerque até à sua 

chegada a Estação Casa da Música. O troço apresenta algumas peculiaridades construtivas, sendo: os 

emboquilhamentos nas Estações Galiza e Boavista/Casa da Música, as passagens próximas ao 
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Estacionamento Júlio Dinis e ao Monumento dos Heróis do Ultramar, além da Câmara de Alargamento 

para emboquilhamento do túnel de ligação à Linha de Campo Alegre. Nas zonas de emboquilhamento são 

previstos tratamentos especiais para minimização dos riscos de escavação.  

A passagem próxima ao Estacionamento Júlio Dinis não se configura crítica, pois a cobertura é média 

(aproximadamente 10 m) e o maciço é rochoso nessa zona. A passagem próxima ao Monumento da 

Rotunda da Boavista dar-se-á em grande profundidade (aproximadamente 20 m) e não deverá trazer 

danos estruturais ao monumento. A Câmara de Alargamento para o Túnel de Ligação à Linha de Campo 

Alegre será escavada em solo de alteração sob uma série de edificações; o seu projeto terá em 

consideração a presença das mesmas.  

 

 - Câmara de alargamento para o futuro túnel de ligação à Linha de Campo Alegre 

3.8.1.6 Particularidades do túnel do troço Ramal de Injeção Casa da Música 

A cobertura do túnel de linha no troço Ramal de Injeção Casa da Música é variável, com uma média que 

ronda os 20 metros.  

Neste troço serão escavados dois ramais em túnel de via simples e mais um troço em via dupla, 

correspondente ao término da linha G. O troço apresenta algumas peculiaridades construtivas, sendo: os 

emboquilhamentos na Estação Casa da Música e as passagens sob a Linha A, que se situam muito próximas 

do invert da actual estação.  

As zonas de emboquilhamento situam-se muito próximas das passagens sob a Linha Ce configuram ponto 

de elevada atenção do Projeto, visto que as escavações ocorrerão próximas do invert da Estação (menor 

que 1xD). Nesse troço são previstos tratamentos especiais de avanço bem como monitorização 

diferenciada. 
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3.8.2 Estações 

3.8.2.1 Concepção e Sistema Estrutural 

A abordagem ao projeto de estruturas das estações é feita considerando-as obras enterradas de relevante 

importância e de execução complexa, porque inseridas em áreas urbanas densamente ocupadas, devendo 

ser-lhes conferido um elevado nível de segurança, fiabilidade e durabilidade.  

Nos termos dos critérios de Projeto da Metro do Porto, requerem-se obras para uma vida útil de 100 

anos, o que tem consequências diretas na conceção nomeadamente na escolha dos materiais e sobretudo 

na definição dos recobrimentos das estruturas de betão. 

Por razões tradicionais, mas também de economia, segurança e durabilidade é feita uma opção clara por 

estruturas de betão armado executadas ‘in loco’ com baixos níveis de tensão, na medida do possível, 

procurando eliminar-se as estruturas metálicas e minimizar-se o recurso ao pré-esforço, potenciando-se 

assim também uma maior segurança aos incêndios. 

O pré-dimensionamento dos diversos elementos estruturais das estações procurou: 

 dar resposta ao programa de arquitetura, ajustando e confirmando espaços, geometrias e níveis,  

 compatibilizar as restantes especialidades  

 e encontrar as soluções mais racionais do ponto de vista do processo e faseamento construtivos, do seu 

custo previsível, eficiência estrutural e funcional do conjunto de todos os sistemas. 

No desenvolvimento das estações foi preocupação vincada da Arquitectura, a busca de soluções nobres 

particularmente dos pontos de vista estético e ecológico - em termos estéticos procura-se a 

transparência, o alargamento, no interior da estação e em cada ponto, do horizonte visual dos utentes; 

em termos ecológicos tenta-se maximizar o aproveitamento de luz e ventilação natural. 

Estes conceitos conduzem a criação de grandes painéis verticais e horizontais, com poucos elementos 

estruturais transversais de contraventamento e um elevado número de aberturas, obrigando a uma 

conceção muito peculiar da estrutura, que se afasta claramente de soluções correntes. 

A redução de rigidez por escassez de elementos de contraventamento é parcialmente compensada pela 

criação de paredes estruturais longitudinais no interior da estação, dispostas simetricamente 

relativamente ao eixo da via, e que são paralelas às paredes longitudinais de contenção (exteriores). 

Estas paredes delimitam os vãos ocupados pelas escadas principais e pelas lajes dos diversos pisos, e 

conferem, com a laje de cobertura, laje de fundo e lajes intermédias, rigidez ao conjunto por ‘efeito de 

pórtico’ ou de quadro fechado monolítico, definido pela laje de fundo, paredes exteriores e cobertura; 

servem ainda para viabilizar o recurso ao método invertido (quando necessário) permitindo a criação de 

apoios intermédios para a execução prévia da cobertura. 

O pré-dimensionamento dos diversos elementos estruturais para as diferentes situações teve por base 

um conjunto de critérios e requisitos a garantir, tais como:  

 resistência dos materiais e equilíbrio estrutural, relativamente aos estados limite últimos para as ações 

consideradas 

 bom comportamento em serviço, para estados limite de utilização ao nível da deformabilidade, 

vibração, estanqueidade, proteção ao fogo e controlo de abertura de fendas;  
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 durabilidade, requerendo-se para todas as estruturas uma vida útil de 100 anos. 

 facilidade de execução, faseando adequadamente a obra e utilizando, na medida do possível, métodos 

construtivos correntes 

 qualidade na escolha dos materiais e definição dos procedimentos construtivos 

 economia  

As soluções estruturais apresentadas tiveram ainda em conta requisitos complementares de segurança 

contra incêndio, no pré-dimensionamento dos elementos estruturais, nomeadamente dos pré-fabricados, 

admitindo-se alturas úteis condizentes com recobrimentos elevados e tensões baixas como convém numa 

estrutura que se quer resistente ao fogo. 

3.8.2.2 Impermeabilização e Drenagem 

Na maioria das estações espera-se um nível freático alto, a menos de 10 m abaixo da superfície. Sabe-

se ainda que no maciço granítico do Porto, e nalgumas zonas em particular, há uma intensa circulação 

de águas subterrâneas, em regime livre ou canalizado, em direção ao Douro. 

As estações serão, por isso, e porque os Critérios de Projeto da MP o recomendam, concebidas e 

detalhadas para serem estanques, sendo o impulso hidrostático convenientemente considerado nas 

paredes e laje de fundo e verificada a segurança a flutuação. 

3.8.2.3 Normas e Regulamentação 

Cumprindo o determinado pelos Critérios de Projeto da Metro do Porto, a definição das estruturas é feita 

considerando, essencialmente, os Eurocódigos Estruturais e respetivos Documentos de Aplicação 

Nacional, ainda que se apliquem obviamente todas as normas nacionais vigentes, nomeadamente as 

relativas às exigências mínimas a cumprir nos materiais e procedimentos para assegurar os níveis de 

qualidade e durabilidade requeridos. 

3.8.2.4 Estação Liberdade / São Bento 

A estação implanta-se na Praça da Liberdade. É uma estação pouco profunda (aproximadamente 15 m 

de profundidade) e tem uma geometria em planta relativamente complexa, determinada pelo pouco 

espaço disponível à superfície. A sua solução estrutural e o seu processo e faseamento construtivos estão 

fortemente condicionados pela sua superficialidade, pela edificação envolvente e pelos densos fluxos de 

trânsito que afluem àquela zona cuja perturbação deve procurar minimizar-se.  

Devido à falta de espaço, prevê-se a sua construção recorrendo a paredes moldadas com espessura de 

0,80 m executadas com hidrofresa ao longo de todo o contorno da estação em planta, que constitui a 

parede exterior definitiva e que é complementada por uma caixa de ar e uma parede de forro também 

em betão armado. 

Recorre-se ao método invertido para a escavação para minimizar as perturbações na fruição da 

superfície. 
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A estrutura da estação é composta essencialmente por elementos laminares de betão armado (lajes e 

paredes), à exceção da área das zonas técnicas e sala de ventilação, em que se recorre a uma solução 

de estrutura reticulada (vigas e pilares). 

 

 - Vista do Local de Implantação da Estação Liberdade/ São Bento 

3.8.2.5 Estação Hospital Santo António 

A Estação Hospital de Santo António localiza-se sob o Jardim do Carregal.  

A solução estrutural e processo construtivo adotados foram condicionados pela profundidade a que se 

situa a via e pela necessidade de preservar muitas das árvores do Jardim do Carregal, na sua maioria 

árvores classificadas. 

É uma estação escavada em galeria (mineira) integrando um poço lateral com cerca de 27 m de 

profundidade máxima com 6 pisos no poço (incluindo sub-cais), uma caverna de ligação ao poço e que 

integra o cais e uma caverna transversal enviesada para facilitar a implantação dos acessos e minimizar 

as perturbações no jardim. 

A estrutura interna nas cavernas é uma solução tradicional de betão armado porticada composta por 

paredes pilares e lajes ligadas ou não ao revestimento secundário em função da conveniência construtiva 

e estrutural. 
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 – Estação Hospital de Santo António - Localização dos poços de ataque (oval) e do poço de acesso 

(circular 

 

O poço, a partir do qual se processa toda a escavação e construção, deve estar seguro mas desobstruído 

durante a escavação das cavernas e execução das estruturas internas. Preconiza-se a execução do 

revestimento secundário logo após a escavação, e uma estrutura interna desligada do revestimento para 

facilitar quer a construção prévia das paredes quer a posterior execução da estrutura no seu interior. 

As zonas mais superficiais dos acessos, até cerca de 12 m de profundidade, serão executadas por paredes 

de betão em U com escavação em trincheiras protegidas por contenção periférica provisória. 

A partir dos 12 m de profundidade a escavação dos acessos é feita em galeria.  
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 - Estação Hospital Santo António. Corte Longitudinal pelo eixo da via 

                        

 - Estação Hospital Santo António. Secções transversais das cavernas 

  

 - Poços de acesso (esq) e de ataque á obra (dir) 
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3.8.2.6 Estação Galiza 

A Estação da Galiza será construída na Praça da Galiza, junto ao cruzamento da Rua Júlio Dinis com a 

Rua da Piedade. 

 

 – Estação Galiza - Implantação  

Trata-se de uma estação extensa e pouco profunda escavada a céu aberto (Cut&Cover) ao abrigo de 

contenções provisórias materializadas por cortinas de estacas secantes. 

 

 - Estação Galiza. Pormenores de contenção nos acessos (esq) e na estação (dir) 

 

A laje de fundo está a cerca de 20 m de profundidade. O corpo da estação tem cerca de 130 m de 

comprimento e 30 m de largura. 

A estação está implantada numa área ajardinada ampla, sem edificado na zona adjacente, resultando 

como principais condicionamentos da estrutura os vãos definidos pela Arquitectura.  

A estrutura da estação é composta essencialmente por elementos laminares de betão armado - lajes e 

paredes. 

A arquitetura definiu uma estação de vãos amplos, que se pretende desafogada em termos visuais, o que 

impedindo a implantação de elementos verticais intermédios ou horizontais de contraventamento, obriga 

o recurso a pré-esforço e a um faseamento construtivo relativamente complexo. 
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 - Estação Galiza- Planta ao nível dos cais 

3.8.2.7 Estação Boavista/Casa da Música 

A Estação Boavista / Casa da Música localiza-se na Avenida da França entre a estação existente e a 

Rotunda da Boavista. 

 

 - Estação Boavista/Casa da Música. Planta de Localização 

É uma obra de grande dimensão em planta porque, na sua nova configuração, a nova estação é, na 

verdade, constituída por duas estações geminadas e construídas ao mesmo nível para facilitar a conexão 

entre ambas – uma sob a Av. de França para a linha G e outra sob os terrenos a Poente da Avenida para 

a futura 2ª Linha de Gaia. Entre as duas estações localizam-se as áreas técnicas e galerias de ligação. 

A linha G terá que passar sob a estação existente o que torna a nova estação muito profunda, ficando a 

sua escavação muito condicionada a Nascente pela edificação existente na Av. de França e a Norte pela 

atual Estação da Casa da Música. Admite-se, contudo, que seja construída em Cut&Cover ao abrigo de 

contenções materializadas por cortinas de estacas secantes. 
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 - Estação Boavista/Casa da Música. Estruturas de contenção - Planta 

Estão previstas paredes de contenção com cortinas de estacas secantes de diâmetros 1.20 m e 1.0 m. 

 

 – Pormenor tipo da contenção de estacas (ø 1.20m) 

 

O elevado trânsito à superfície na zona da Av. de França, induz à consideração de escavação por método 

invertido na zona da avenida, o que permite uma mais rápida reposição da superfície. 

Na zona dos terrenos devolutos, a Poente, equaciona-se uma escavação a céu aberto depois de 

restabelecido o trânsito sobre a nova laje de cobertura da estação na avenida. 
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A geometria da estrutura da estação é sobretudo definida tendo como base os requisitos, conceitos e 

estudos funcionais definidos na Arquitectura e pelas demais especialidades. Tal como as demais, a 

estrutura desenvolve-se recorrendo-se essencialmente a elementos laminares de betão armado – lajes 

maciças, vigas-parede e paredes) com vãos de média a grande dimensão. 

Admite-se que as zonas mais superficiais dos acessos, até cerca de 10 m de profundidade, possam ser 

executadas através de trincheiras com contenção periférica provisória. A estrutura, nessas zonas, será 

em regra um quadro fechado ou paredes em U. 

 

 - Estação Boavista/Casa da Música. Corte longitudinal 

3.8.3 Poços de Ventilação e Emergência 

Nesta fase do Projeto está prevista, em cada Alternativa, a execução de cinco Poços de Emergência e 

Ventilação (PEV), três dos quais implantados nos troços entre estações (PEV2 a PEV4), e os outros dois 

nos troços extremos do projeto, isto é, um (PEV1) no término da Estação Liberdade/S. Bento e o outro 

(PEV5) no Ramal de Injeção. A necessidade do PEV1 terá, contudo, que ser confirmada ainda em fase de 

Projeto de Execução. 

 – Localização e profundidade dos Poços de Emergência e Ventilação 

PEV 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Localização (Pk) Prof (m)e Localização (Pk) Prof (m) 

PEV1 0+047 28 0+047 28 

PEV2 0+653 42 0+608 45 

PEV3 1+356 39 1+337 39 

PEV4 2+232 36 2+232 36 

PEV5 0+203* 27 0+203* 27 

*Quilometragem referida à origem do ramal de Injeção 

 

Os PEV terão geometria circular, com diâmetro interior de 12,80 m (Figura seguinte), uma área 

transversal aproximada de 137 m², e com profundidades indicadas na tabela supra: 
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 - Poços de Emergência e Ventilação. Geometria 

 

A metodologia construtiva, apresentada na Figura abaixo, foi concebida em escavação sequencial, com 

passos de avanço de 1m e escavação parcializada em planta. O sistema de suporte primário será, em 

geral, em betão projetado reforçado com malhas electrossoldadas e pregagens. Esse sistema de suporte 

é adequado à metodologia executiva proposta. Em caso de presença de materiais muito deformáveis e 

de baixa resistência mecânica próximos à superfície (Maciço tipo G7), foram previstos tratamentos de 

contorno.  

Os tratamentos serão executados com colunas secantes de Jet Grouting de 80 cm de diâmetro, espaçadas 

de 40 cm até à profundidade de 4 m.  

O controlo de águas subterrâneas será realizado através de malha quadrada, 2x2m, de geodrenos curtos, 

concebidos para aliviar as pressões hidrostáticas no revestimento primário sem rebaixamento do nível 

freático. Esse sistema de controlo de águas é adequado para maciços com permeabilidades médias a 

baixas, como o caso estudado.  

Sempre que necessário, os poços serão impermeabilizados com sistema “submarino”, onde será todo 

revestido com manta de PVC de 1,5 mm de espessura, tornando-o totalmente estanque. O revestimento 

secundário será em betão moldado reforçado com malhas electrossoldadas. 
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 - PEV – Sequência construtiva 

 

3.9 Movimentos de Terras 

Nesta fase de Estudo Prévio da Linha Circular foram calculados os movimentos de terras das alternativas 

em estudo tendo em atenção a estrutura de via. Os movimentos de terras apresentados restringem-se, 

assim, aos volumes estimados de escavação e aterro resultantes da abertura do túnel e da implantação 

das estações. De acordo com os estudos efetuados ambas as alternativas terão excesso de terras, pois o 

traçado implanta-se totalmente em túnel. 

Conforme se sintetiza nos quadros seguintes, verifica-se que os movimentos de terras são reduzidos em 

ambas as alternativas, verificando-se, contudo, que a Alternativa 1 apresenta no cômputo geral um 

menor volume de escavação a depósito. 
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 – Movimentos de terras da Alternativa 1 

 ALTERNATIVA 1 

 

PK 

Extensão/ 
Profundidade 

(m) 

Escavação 

(m3) 

Aterro 

(m3) 

Túnel de via 0,00 A 139,50 139,50 8.935  

Estação Liberdade/ S. Bento 139,5 A 295,70 156,20 56.934 10.300 

Túnel de via 295,7 A 892,20 596,50 38.206  

Estação Hospital de St. António 892,20 A 976,20 84,00 43.300 6.200 

Túnel de via 976,20 A 1.735,50 759,30 48.633  

Estação Galiza 1.735,50 A 1.869,50 134,00 61.565 4.500 

Túnel de via 1.869,50 A 2.668,00 798,50 51.144  

Estação Boavista/ Casa da Música 2.668,00 A 2.802,00 134,00 195.600 39.850 

Túnel de via 2.802,00 A 3.000,00 198,00 12.672  

Ramal 1 0,00 A 460,00 460,00 14.209  

Ramal 2 75,00 A 300,00 225,00 7.088  

PEV1 
Poço 26,20 3.930  

Túnel de ligação 15,00 480  

PEV2 
Poço 40,00 6.000  

Túnel de ligação 5,50 176  

PEV3 
Poço 37,00 5.550  

Túnel de ligação 8,10 259  

PEV4 
Poço 30,40 4.560  

Túnel de ligação 42,00 1.344  

PEV5 
Poço 22,00 3.300  

Túnel de ligação 5,30 170  

     

Túnel de via - 2.492 159.590 0 

Estações - 508 357.399 60.850 

PEV 
Poço - - 23.340 0 

Túnel de ligação - - 2.429 0 

Total -  564.054 60.850 
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 – Movimentos de terras da Alternativa 2 

 ALTERNATIVA 2 

 

PK 

Extensão/ 
Profundidade 

(m) 

Escavação 

(m3) 

Aterro 

(m3) 

Túnel de via 0,00 A 139,50 139,50 8.935  

Estação Liberdade/ S. Bento 139,50 A 295,70 156,20 56.934 10.300 

Túnel de via 295,70 A 907,90 612,20 39.211  

Estação Hospital de St. António 907,90 A 991,90 84,00 46.150 6.200 

Túnel de via 991,90 A 1.729,40 737,50 47.237  

Estação Galiza 1.729,40 A 1.863,40 134,00 61.565 4.500 

Túnel de via 1.863,40 A 2.661,90 798,50 51.144  

Estação Boavista/ Casa da Música 2.661,90 A 2.795,90 134,00 195.600 39.850 

Túnel de via 2.795,90 A 3.000,00 204,10 13.062  

Ramal 1 0,00 A 460,00 460,00 14.209  

Ramal 2 75,00 A 300,00 225,00 7.088  

PEV1 
Poço 26,40 3.960  

Túnel de ligação 15,00 480  

PEV2 
Poço 42,80 6.420  

Túnel de ligação 56,50 1.808  

PEV3 
Poço 34,80 5.220  

Túnel de ligação 34,50 1.104  

PEV4 
Poço 30,40 4.560  

Túnel de ligação 42,00 1.344  

PEV5 
Poço 22,00 3.300  

Túnel de ligação 5,30 170  

     

Túnel de via - 2.404 180.886 0 

Estações - 508,2 360.249 60.850 

PEV 
Poço - - 23.460 0 

Túnel de ligação - - 4.906 0 

Total -  590.797 60.850 

 

3.10 Abastecimento de Água e Drenagem 

Ao nível dos sistemas de abastecimento de água e drenagem considera-se o desenvolvimento dos 

seguintes projetos para as estações e poços de ventilação: 

 Projeto da Rede Abastecimento de Águas; 

 Projeto de Rede de Incêndios; 

 Projeto dos Sistemas de Drenagem de Águas Residuais Pluviais e Domésticas. 
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Os projetos serão realizados no estrito cumprimento da legislação, regulamentação e normas nas suas 

versões mais recentes, que sejam aplicáveis e que tenham sido editadas até ao fecho da adjudicação e 

em consideração aos Critérios de Projeto, estabelecido pela empresa Metro do Porto. 

3.10.1 Rede de Abastecimento de Águas 

A rede de águas da estação terá origem num contador a instalar junto a um dos acessos e o mais próximo 

possível da rede de distribuição pública. A partir do contador seguirão dois ramais de distribuição sendo 

que um se destina a alimentar a rede de água potável da estação e o outro o reservatório de água para 

combate a incêndios. 

Genericamente a rede de águas das estações da Metro do Porto, tem como finalidade o abastecimento de: 

 Dispositivos do sistema de lavagem dos espaços da estação; 

 Torneiras de serviço nas Salas de Limpeza, Bombagem e Ventilação; 

 Lava – olhos nas Salas de baterias; 

 Dispositivos de utilização das instalações sanitárias. 

Os caudais de cálculo serão determinados genericamente com base nos caudais acumulados e nos 

coeficientes de simultaneidade. 

Nos poços de ventilação prevê-se a instalação de torneira de serviço, para limpeza do pavimento. Será 

colocada no piso onde cairão as águas das chuvas e resíduos provenientes do exterior. 

3.10.2 Rede do Sistema de Incêndios 

A alimentação da rede de incêndios armada (meio de 1.ª intervenção) terá origem em reservatório de 

água privativo e respetivo grupo sobrepressor, dando cumprimento à Nota técnica 15 – Centrais de 

bombagem para serviços de incêndio. 

A rede de incêndios em coluna seca (meio de 2.ª Intervenção), terá origem na boca siamesa a localizar 

junto aos acessos das estações. 

Nos poços de ventilação prevê-se a instalação de siamesa e coluna seca. A boca siamesa alimentará as 

bocas-de-incêndio a instalar nas camaras corta-fogo do poço de ventilação e também a coluna seca que 

servirá os troços a instalar em parte do túnel. 

Esta situação decorre do facto do comprimento da coluna seca, em planta, não poder ultrapassar os 500 

m, segundo o Decreto-lei 220/2008. Assim, parte do túnel será alimentado através da siamesa a colocar 

nos PEV e a outra parte será através da siamesa a colocar junto ao acesso das Estações. 

3.10.3 Rede de Drenagem de Águas Domésticas e Pluviais 

A rede de drenagem pluvial, água de serviço de incêndios e de infiltração (RDPL) das estações de Metro 

visa recolher as águas provenientes: 

 Das grelhas de ventilação à superfície; 

 Da caixa do elevador entre a superfície e o átrio da estação; 
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 Das escadas e galerias de acesso à estação; 

 Das infiltrações de água ao longo dos túneis; 

 Provenientes da eventual atuação dos meios de primeira e/ou segunda intervenção no combate a um 

incêndio. 

A rede de drenagem de águas residuais domésticas (RDARD) de uma estação de Metro visa recolher as 

águas provenientes de: 

 Instalações Sanitárias; 

 Espaços comerciais (quando existem); 

 Sala de lixos/Limpeza. 

A rede pluvial será constituída por caleiras, coletores, tubos de queda e caixas de visita que captam e 

conduzirão as águas até ao poço de recolha e de bombagem das águas pluviais. 

A rede doméstica será constituída por coletores, tubos de queda e caixas de visita que escoarão as águas 

até aos depósitos de recolha e de bombagem das águas residuais domésticas. 

O destino final das águas residuais recolhidas nos respetivos poços de bombagem localizados 

normalmente ao nível dos sub-cais, serão caixas de receção à superfície, a partir das quais o escoamento 

será processado de forma gravítica até à rede pública separativa. 

3.10.4 Sistema de Bombagem  

A bombagem das águas pluviais, de infiltração e incêndio será assegurada por duas bombas instaladas no 

interior de um poço de receção de águas residuais (instalação em câmara húmida). 

O funcionamento das bombas de águas pluviais, de infiltração e de incêndio será automático, através do 

comando de uma sonda de ultrassons, que efetuará o arranque e a paragem das bombas. Serão também 

previstas boias para deteção dos níveis mínimos e de alarme, para a eventualidade de a sonda de 

ultrassons avariar. 

O sistema de controlo das bombas de águas pluviais considerará uma das bombas como principal e a 

segunda como reserva, fazendo a alternância entre as bombas ao fim de um certo número de arranques 

da bomba considerada como principal. 

A segunda bomba intervirá em simultâneo com a primeira no caso de o nível de água no poço atingir o 

nível considerado como alarme. Portanto, no caso de existir uma afluência massiva de água ao poço, as 

duas bombas poderão funcionar em simultâneo. 

A bombagem das águas pluviais, de infiltração e de incêndio das estações em estudo serão efetuadas 

para a rede municipal de águas pluviais, através de uma caixa de receção a instalar no exterior da 

estação. 

A bombagem das águas residuais domésticas será assegurada pela instalação de estações elevatórias 

compactas constituídas por um reservatório estanque apoiado no pavimento e duas bombas instaladas 

no exterior do reservatório, na posição horizontal. Esta solução tem a vantagem de ter uma manutenção 

com custos reduzidos. 
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O funcionamento das estações elevatórias será automático, através do comando de um sistema de 

controlo de nível, instalado no interior do reservatório, que efetuará o arranque e a paragem das bombas. 

O sistema de controlo das estações elevatórias considerará uma das bombas como principal e a segunda 

como reserva, fazendo a alternância entre as bombas ao fim de um certo número de arranques da bomba 

considerada como principal. 

A segunda bomba intervirá em simultâneo com a primeira, no caso de o nível de afluente doméstico no 

reservatório atingir o nível considerado como alarme. Portanto, no caso de existir uma afluência massiva 

de afluente doméstico no reservatório, as duas bombas poderão funcionar em simultâneo. 

Será prevista uma bomba manual de diafragma para cada estação elevatória, de forma a facilitar uma 

eventual necessidade de trocar o reservatório. 

As bombagens das águas residuais domésticas das estações em estudo serão efetuadas para a rede 

municipal de águas residuais, através de uma caixa de receção a instalar no exterior da estação. 

3.11 Segurança Contra Incêndio em Edifícios 

O projeto de segurança contra incêndios articula-se com os projetos das especialidades destinando-se a 

apresentar e a demonstrar as condições de segurança contra incêndio para o projeto de construção das 

estações subterrâneas do troço de Linha em estudo. 

As medidas de segurança contra incêndios objetivam a redução dos riscos de eclosão de um incêndio, a 

limitação e circunscrição da propagação de chamas e de fumos em caso de sinistro, o garantir a rápida 

evacuação dos ocupantes em situações de emergência e o facilitar a intervenção das equipas de socorro. 

As medidas passivas e os meios ativos de proteção preconizados são os que resultam, por um lado das 

exigências regulamentares aplicáveis em função dos parâmetros do edifício (estação de Metro Ligeiro) e, 

por outro, da avaliação feita ao risco de incêndio particular das instalações. 

A filosofia de segurança contra incêndios, relativa aos meios passivos (arquitetura) e a definição dos 

critérios de projeto estão em conformidade com a legislação Nacional em vigor e com as normas ou 

regulamentos internacionalmente aceites, dos quais se destacam: 

 Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro (RJSCIE), com a redação dada pelo Decreto-lei n.º 

224/2015, de 9 de outubro; 

 Portaria n. º 1532/2008, de 29 de dezembro (RTSCIE); 

 Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

 Regras técnicas de Instalações Elétricas em Baixa Tensão (RTIEBT) – Portaria n.º 949-A, de 11 de 

setembro de 2006; 

 Norma NP 3662:1996 – Regras de Segurança para o fabrico e Instalação de Escadas Mecânicas ou Tapetes 

Rolantes (ou a correspondente Norma Europeia EN 115); 

 Normas EN 81-20/50 – Regras de Segurança para o fabrico e Instalação de Elevadores; 

 Norma EN 81-72:2015 – Regras de segurança para construção e instalação de elevadores – parte 72: 

Ascensores Bombeiros; 

 NFPA 130 – “Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems”, a cujos princípios se 

recorre sempre que não haja definição na legislação nacional de SCIE. 
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3.12 Sistema de Alimentação de Energia e Catenária 

3.12.1 Alimentação elétrica de tração 

Os comboios serão movidos a corrente elétrica de 750 Vcc proveniente da catenária, a qual, por sua vez, 

será alimentada a partir de subestações de tração elétrica (SET), cujo espaçamento ao longo da linha foi 

estabelecido conforme as necessidades em potência e cuja localização exata terá em linha de conta as 

possibilidades de abastecimento de energia por parte da rede da EDP. 

As SET serão alimentadas através de ramais de alimentação em média tensão a 15 kV provenientes da 

EDP e estarão interligadas por um anel aberto de 15 kV, a partir do qual se alimentarão também as 

estações subterrâneas e os poços de ventilação. Uma união com a SET da estação existente de Casa da 

Música permitirá obter a redundância necessária para o nível de segurança exigido. As 2 alimentações 

virão de fontes distintas. 

PV1 Liberdade PV2 Hosp.Sto.Antonio PV3 Galiza PV4 Boavista/Casa da Música PV5

PDT PDTPDTPDTPDT PDT PDT PDT SET

Acometida 

EDP

Acometida 

PDT Casa da Música

Linia G
Anel Normal

Anel Socorro

PDT SET

 

 - Esquema da Rede de Distribuição em Média Tensão 

As SET terão capacidade de transformação e retificação de corrente e serão equipadas com os necessários 

dispositivos de proteção e comando. Serão considerados dois funcionamentos degradados e o nível da 

fiabilidade de funcionamento é assegurado, pois caso uma SET fique fora de serviço, qualquer troço da 

linha é alimentado pelas SET adjacentes através de telecomando do SCADA. 

O controlo de distribuição de energia é assegurado a partir do Posto de Comando Central (PCC) e um 

sistema automático (SCADA) fará a comutação dos usos no caso de avaria de uma das alimentações. 

Para o troço em estudo há 2 subestações de tração previstas, uma delas localizada na Estação Hospital 

de St. António e a outra na Estação Boavista/ Casa da Música, com uma distância aproximada de 1,8 km 

entre ambas as subestações. 

Na fase de Projeto de Execução com os dados definitivos da via e do material circulante, confirmar-se-á 

a necessidade das 2 subestações, descartando a necessidade de implantação de outra SET nas Estações 

Liberdade/ S. Bento e Galiza. 

As SET terão uma superfície de ocupação aproximada de 220 m2, situando-se enterradas nas estações, 

mas sempre a um nível próximo do terreno existente, para facilitar a instalação/retirada de 

equipamentos a partir da superfície. 
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 – Célula de chegada do anel de média tensão 

 

 

 – Retificadores para distribuição de corrente contínua 

 

 

 – Quadro ligação SET com catenária 
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3.12.2 Catenária 

No projeto da catenária serão seguidas e respeitadas as normas aplicáveis e as condições de Projeto, em 

particular as condições de exploração e funcionamento a prever, a velocidade máxima, as tensões no 

sistema (neste caso iguais às existentes na rede) e as condições ambientais. 

O sistema de distribuição de Corrente Contínua - Catenária (linha de contacto) ao material circulante 

permitirá a alimentação independente a cada uma das vias de modo a permitir a continuação de serviço 

em via única em caso de avaria, numa determinada secção, de uma das linhas aéreas de alimentação. 

O conjunto da rede a instalar disporá de uma rede geral de terras à qual estarão ligados todos os 

equipamentos e elementos suscetíveis de estarem em tensão para proteção das pessoas e da própria 

instalação. Assim, serão previstos adequados circuitos de retorno de terras de forma a garantir a 

eficiência do sistema e a eliminação de correntes vagabundas perniciosas para as instalações próximas 

de forma a ser observada a compatibilidade eletromagnética do conjunto dos equipamentos. 

Esta rede será alimentada a uma tensão elétrica de corrente contínua nominal de 750 V, tal como o 

existente na atual rede, com uma tolerância de -33% e +20% para a permanente inferior e superior 

respetivamente de 500 V a 900 V. A tensão não permanente mais alta (frenagem regenerativa) deverá 

ser de 1000 V. 

A catenária será do tipo rígida (Figura 3.73), em consonância com as indicações do documento “Critérios 

de Projecto – Alimentacão em Média Tensão, Subestações e Catenária [Parte 2 de 2] - Linha de Contacto 

– Catenária”, sendo o tipo de catenária que optimiza o gabarit de eletrificação em túneis. 

 

 – Exemplo de catenária rígida no Metro de Barcelona 
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A catenária rígida é composta por um fio de contacto ajustado em um perfil de alumínio, de secção 

pentagonal, aberto no vértice inferior (Figura 3.74). 

 

 

 – Perfil de catenária rígida 

As vantagens da catenária rígida em relação ao sistema de catenária flexível convencional residem 

principalmente na melhoria da disponibilidade e fiabilidade do sistema como um todo, devido ao melhor 

comportamento elétrico e menor exigência mecânica, e no facto de permitir a redução da altura dos 

túneis, devido ao menor gabarit de eletrificação que permite (Figura 3.75). 

 

 

 

 - Suporte para gabarit de altura reduzida 
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3.12.3 Alimentação elétrica 

Para todos os elementos auxiliares que necessitem corrente que não seja para alimentar o material 

circulante, haverá um Posto de Transformação (PdT) em cada estação, para poder alimentar os serviços 

auxiliares das estações, a iluminação de emergência, assim como os serviços de baterias ou ventiladores. 

Os PdT terão 2 transformadores que irão funcionar de forma alternada, nunca de forma simultânea. A 

arquitetura funcional de um PdT é muito similar à das SET, com menos células de proteção. 

3.13 Ventilação e Desenfumagem do Túnel e Estações 

3.13.1 Bases para a concepção do sistema de ventilação 

A concepção do sistema de ventilação para a Linha Circular terá em conta os seguintes aspetos: 

 A segurança de pessoas e bens; 

 A garantia de níveis ambientais no interior das estações de Metro, semelhantes ou melhorados em 

relação aos do exterior; 

 A garantia das condições mínimas de qualidade do ar interior; 

 O tratamento independente dos diversos espaços das estações em análise, em função: 

- Das condições pretendidas; 

- Da ocupação e do tipo de atividade; 

- Dos critérios de segurança; 

- Dos períodos de funcionamento; 

 A componente energética: impor a racionalização dos custos de energia, estabelecer regras e soluções 

que melhorem a eficiência energética não só nos equipamentos de climatização, mas em todos os 

outros tipos de consumos de energia, promovendo a sua limitação efetiva para padrões aceitáveis; 

 As condições de manutenção: garantia dos meios necessários a uma boa manutenção de todos os 

sistemas de ventilação e climatização, quer ao nível do projeto, quer ao nível da instalação, quer 

durante o funcionamento ao longo da vida útil; 

 A otimização dos custos de exploração e de manutenção; 

 A redundância e fiabilidade das instalações; 

 As limitações físicas dos espaços em análise. 

3.13.2 Funções do sistema de ventilação 

De um modo geral, a instalação de ventilação assegurará: 

 A ventilação e desenfumagem das estações e túneis de interestação; 

 A pressurização dos caminhos de evacuação das estações; 
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 A pressurização das escadas de emergência dos Poços de Emergência e Ventilação (PEV) dos túneis de 

interestação. 

3.13.3 Ventilação e Desenfumagem das Estações e Túneis 

No interior das estações e nos túneis de ligação entre estas, a ventilação será realizada através de: 

 Ventilação natural (ainda que residual), obtida principalmente pelo efeito de pistão produzido pelo 

movimento dos comboios e pelas diferenças de térmicas existentes entre o interior e o exterior dos 

locais. 

 Ventilação forçada ou mecânica mediante: 

- Extração de ar nos PEV's localizados nos túneis de ligação entre estações; 

- Insuflação de ar sobre os cais das estações (plataformas de embarque). 

Na Figura 3.76 apresenta-se um esquema geral do Sistema de Ventilação funcionando em Modo Conforto 

 

 

 - Layout Geral – Sistema de Ventilação. Funcionamento em Modo Conforto 

 

Uma vez que em determinados períodos de funcionamento das estações a depressão de ar criada pelos 

sistemas acima mencionados não é suficiente para garantir as renovações/hora necessárias para garantir 

a qualidade higiénica do ar, propõe-se a instalação de sistemas de ventilação forçada nas mesmas, que 

serão constituídos por ventiladores mecânicos a instalar em salas próprias, que permitirão insuflar ar 

novo proveniente do exterior, diretamente sobre os cais das estações (plataformas de embarque) 

O sistema de ventilação forçada funcionará nos seguintes regimes de exploração: 

 Regime "Normal" – (aprox. 25 Hz); 

 Regime "Noturno" – (aprox. 15 Hz); 

 Regime de "Emergência" (Desenfumagem) - (50 Hz). 
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No Regime "Normal" de funcionamento a renovação de ar no interior das estações e túneis será realizada 

por Ventiladores de Extração localizados em salas próprias no interior dos PEV's. 

A ventilação das estações será obtida por “varrimento” do ar novo proveniente das galerias de acesso ao 

exterior devido à depressão gerada pelos sistemas de extração instalados nos PEV. 

Os ventiladores considerados para a ventilação dos túneis e das estações serão do tipo axiais, reversíveis 

a 100%, com uma velocidade de pás reguláveis em repouso, e de elevado rendimento. Podem variar o 

sentido do fluxo de ar e também o caudal, através de variadores de velocidade a aplicar em cada 

ventilador, conferindo a máxima flexibilidade ao sistema de ventilação. 

Nas figuras seguintes ilustra-se o layout e disposição gerais preconizados nesta fase para os equipamentos 

de ventilação em estação (em exemplo, a estação Liberdade/S. Bento) e poços de ventilação. 

 

 

 

 

 - Layout Tipo da Sala de Ventilação da Estação Liberdade/S. Bento – Nível do Mezanino 
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 – Corte Longitudinal da Estação Liberdade/S. Bento – Condutas de Insuflação de Ar sobre as 

Plataformas (cais) 

 

 

 

 – PEV – Plantas ao nível da sala de quadros elétricos dos ventiladores 

 

A ventilação das estações será obtida por “varrimento” do ar novo proveniente das galerias de acesso ao 

exterior devido à depressão gerada pelos sistemas de extração instalados nos PEV. 

Os ventiladores considerados para a ventilação dos túneis e das estações serão do tipo axiais, reversíveis 

a 100%, com uma velocidade de pás reguláveis em repouso, e de elevado rendimento. Podem variar o 

sentido do fluxo de ar e também o caudal, através de variadores de velocidade a aplicar em cada 

ventilador, conferindo a máxima flexibilidade ao sistema de ventilação. 

Para o “Regime nocturno”, a implementar no período de encerramento das estações aos passageiros, 

em que as cargas térmicas das estações e as temperaturas exteriores são menores, propõe-se que os 

ventiladores das estações e túneis permaneçam em funcionamento, permitindo deste modo melhorar as 
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condições de qualidade do ar no seu interior, e dissipar as cargas térmicas acumuladas pelos elementos 

construtivos (inércia térmica) ao longo dos períodos de funcionamento diurno. 

Este regime de funcionamento tem particular importância no Verão quando as temperaturas do ar 

exterior são muito elevadas e a dissipação de cargas térmicas realizadas pelos sistemas de ventilação 

não são eficazes. 

 

No Regime de Emergência, prevê-se a ocorrência de dois cenários distintos: 

 Ocorrência de incêndio no material circulante no interior das estações; 

 Ocorrência de incêndio no material circulante no interior dos túneis. 

 

Na ocorrência de incêndio no material circulante parado no interior da estação, a evacuação de fumos 

produzidos pelo fogo (desenfumagem) deverá ser realizada prioritariamente pelos ventiladores da 

própria estação, conforme cenário ilustrado na Figura 3.80Erro! A origem da referência não foi e

ncontrada.. Deste modo, os ventiladores deverão reverter o seu sentido de passagem de fluxo de ar, 

elevando a sua velocidade de funcionamento para a máxima rotação. 

 

 – Incêndio numa composição na Estação – Funcionamento da ventilação em desenfumagem 

 

A compensação de ar necessária à depressão criada pela desenfumagem nas estações, será realizada 

pelos ventiladores instalados nos PEV's, que reverterão o seu sentido de passagem de fluxo e insuflarão 

ar nos túneis associados às estações. O caudal de ar a insuflar nos túneis adjacentes à estação deverá 

ser no mínimo 90% do caudal total extraído pelos ventiladores da estação. 

Na ocorrência de incêndio no material circulante no interior de um túnel, a evacuação de fumos será 

realizada pelos ventiladores instalados no PEV associado ao troço de túnel onde ocorre o incêndio, que 

elevarão a sua velocidade para a máxima rotação. 

O ar de compensação à depressão criada pela desenfumagem dos túneis, será efetuada a partir dos 

ventiladores instalados nas estações adjacentes, conforme cenários ilustrados nas figuras seguintes. 
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 – Incêndio numa Composição no Túnel – Sistema de Ventilação – Funcionamento em Desenfumagem 

 

 

 – Incêndio numa Composição no Túnel – Sistema de Ventilação – Funcionamento em Desenfumagem 

 

Os PEV’s dos túneis de interestação serão dotados de acessos desde o exterior até ao nível da via, de 

forma a permitir a entrada ou saída dos serviços de socorro ao túnel e permitir também o acesso do 

pessoal encarregado pela manutenção dos sistemas de ventilação a qualquer hora do dia. 

Apesar de os PEV’s previstos estarem preparados para receber uma evacuação dos passageiros em total 

segurança, na eventualidade de o comboio ficar imobilizado no interior do túnel (sem possibilidade de 

prosseguir a marcha até à estação mais próxima), a evacuação do comboio no túnel será 

preferencialmente efetuada para uma das estações a montante ou jusante do comboio. 
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 – PEV – Planta ao Nível da Via Férrea – Saída de Emergência 

 

Para que não se ultrapasse os níveis de ruído máximos admitidos por lei no interior das estações e no 

exterior destas, todos os sistemas de ventilação acima mencionados serão dotados de atenuação 

acústica. 

 

3.13.4 Sistemas de Pressurização dos Caminhos de Evacuação das Estações e PEV’s 

Para garantir as exigências da Legislação de Segurança Contra Riscos de Incêndio em vigor, 

nomeadamente os art.º 135.º e 161.º da Portaria n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro, propõe-se a 

instalação de sistemas de pressurização nas vias verticais de evacuação das estações (escadas 

enclausuradas). 

Em regime de emergência (ocorrência de incêndio) os sistemas serão os responsáveis pela pressurização 

das escadas enclausuradas (escadas de emergência) e dos núcleos onde se localizam as escadas de acesso 

"normal" às estações (escadas não enclausuradas). 

Os sistemas propostos, serão constituídos por ventiladores axiais F400-120 minutos, que devidamente 

associados a condutas metálicas, assegurarão a insuflação de ar proveniente do exterior das estações, 

diretamente sobre as caixas de escadas enclausuradas e núcleos de escadas não enclausuradas (regime 

de emergência). 

3.14 Sistema de Ar Condicionado (AVAC) 

De um modo geral as instalações de AVAC serão basicamente constituídas pelos seguintes sistemas: 

 Ventilação de salas técnicas, a aplicar nos seguintes locais: 

- Salas de quadros elétricos; 

- Salas de postos de transformação; 
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- Salas das subestações de tração; 

- Salas de sistemas de telecomunicações; 

- Salas dos sistemas de bombagem; 

- Ventilação das instalações sanitárias e salas de limpeza; 

 Sistemas de climatização, a aplicar nos seguintes locais: 

- Salas de sistemas de telecomunicações; 

- Salas com ocupação permanente de funcionários da exploração. 

3.15 Serviços Afetados 

Tendo em conta as características do projeto, nomeadamente a inserção em meio urbano 

inevitavelmente existem situações de interferência com outras infraestruturas. 

De acordo com o Projeto de Serviços Afetados, o estudo realizado tem por base as informações de 

cadastros recolhidas e recebidas das diferentes Empresas Concessionárias. 

O Estudo tem como objetivo primeiro: identificar as interferências nas zonas das obras à superfície, ou 

seja, nas zonas das estações, poços de emergência e ventilação, obras anexas e túnel ou ainda, onde a 

obra subterrânea do túnel possa influenciar as infraestruturas de subsolo dos serviços das Empresas 

Concessionárias existentes.  

Em segundo lugar: estudar e propor em particular o desvio, das seguintes Linhas de Água Entubadas: Rio 

da Vila, Rio Frio e Ribeira de Massarelos, nas zonas de atravessamento da nova linha da Metro do Porto. 

Em terceiro lugar: estudar e propor as medidas e intervenções nas redes de infraestruturas existentes – 

desvios provisórios e/ou definitivos, suspensões, proteções, etc., - que sejam as mais adequadas, seguras 

e económicas de modo a permitir a execução das obras de expansão. 

As intervenções a estudar ou a projetar nas infraestruturas de subsolo das concessionárias seguem, em 

geral, as regras e regulamentos em vigor adotados pela empresa gestora da infraestrutura visada e 

dependerão ainda do tipo de intervenção necessária que nesta fase do estudo não é possível listar. Esta 

listagem será, portanto, completada e acrescentada nas fases seguintes do projeto. Nos estudos e projeto 

serão também seguidas as disposições municipais aplicáveis. 

Nesta fase do projeto, a informação recebida foi fornecida pelas Empresas Concessionárias a título 

informativo. No desenvolvimento do projeto de execução, o cadastro será novamente 

validado/confirmado no terreno com o acompanhamento das respetivas Concessionárias, e através da 

realização de levantamentos topográficos, realização de sondagens e inspeções (vídeo ou outras) para 

confirmação da posição das infraestruturas no subsolo. Todas as interferências com as infraestruturas 

das Concessionárias serão deviamente identificadas e reportadas, para que seja analisada a solução 

definitiva a adotar. 

Procedeu-se à solicitação e recolha da informação cadastral das infraestruturas de subsolo das 

Concessionárias das seguintes redes de serviços: 

 Adução e abastecimento de água; 

 Saneamento e de Drenagem Municipais; 
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 Distribuição de gás natural; 

 Distribuição de Eletricidade e Iluminação Pública; 

 Transporte Eletricidade;  

 Telecomunicações; 

 Serviço de Transmissões Militares; 

 Infraestruturas da STCP. 

No Volume específico do projeto, relativo aos serviços afetados, apresentam-se documentos desenhados 

de modo a que seja possível destacar e/ou antecipar: 

 Os pontos relevantes de conflito ao longo do traçado da linha; 

 As interferências gerais para cada troço, mais detalhadamente nas zonas de intervenção a céu aberto: 

estações, obras anexas e obras em linha; 

 As possíveis propostas de intervenção (desvios provisórios e definitivos, suspensões, etc.), mais 

adequadas a cada um dos casos, dando-se particular destaque nesta fase, ao estudo do desvio definitivo 

das Linhas de Água Entubadas: Rio da Vila, Rio Frio e Ribeira de Massarelos, interferidas pela 

construção, respetivamente da estação Liberdade, estação Hospital de Santo António e estação Galiza.  

3.16 Atividades Suscetíveis de Gerar Impactes no Ambiente 

Nesta fase de Estudo Prévio prevê-se que o Projeto se concretize envolvendo uma sequência de atividades 

que incluirão: 

 Fase de construção: 

 Ocupação de espaços públicos associada à obra e à instalação dos estaleiros 

 Desvios de trânsito e alterações dos esquemas de circulação e estacionamento 

 Circulação de maquinaria 

 Demolições/limpeza dos terrenos a serem intervencionados 

 Escavação dos poços de ataque, estações, poços de ventilação e túnel 

 Consumo de recursos, materiais e energia 

 Produção de efluentes, resíduos e emissões 

 Trabalhos de assentamento de via 

 Montagem do sistema de tração 

 Trabalhos de construção civil diversos 

 Trabalhos de inserção urbana 

 Fase de exploração: 

 Tráfego do Metro Ligeiro do Porto 
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 Geração de ruído e vibrações 

 Consumo de recursos (água e energia) 

 Produção de resíduos urbanos e equiparados 

 Emissões de GEE 

 Atividades de operação e manutenção 

 Atividades de responsabilidade social 

A desativação da linha implicará essencialmente a remoção das infraestruturas instaladas e o fecho do 

túnel, envolvendo a produção de materiais e a realização de atividades semelhantes às referidas para a 

fase de construção. No entanto, não se perspetiva a desativação da linha num horizonte temporal 

razoável, pelo que os impactes nesta fase não serão estudados neste EIA.  

3.17 Projetos Associados, Complementares ou Subsidiários 

São considerados projetos associados ao Projeto em estudo os projetos das diferentes especialidades que 

a ele estão associados, nomeadamente de hidráulica, segurança contra incêndio, sistema de alimentação 

de energia e catenária, ventilação e desenfumagem do túnel e AVAC, tal como apresentados no presente 

capítulo de “Descrição do Projeto”, os quais serão desenvolvidos e detalhados em fase posterior de 

Projeto de Execução. 

Para além deste, consideram-se igualmente como projetos associados os projetos de desvio de tráfego e 

as reposições dos serviços afetados, quer se tratem de infraestruturas de abastecimento de água e de 

saneamento, quer se tratem de infraestruturas elétricas, de gás e de telecomunicações, tal como 

identificadas no capítulo “Serviços Afetados”. 

Por sua vez, consideram-se projetos complementares ou subsidiários ao Projeto em estudo os projetos 

que, conjuntamente, promovendo sinergias, permitem potenciar os objetivos de concretização da Linha 

Circular. São, neste contexto, consideradas as linhas atualmente existentes na Rede de Metro e as linhas 

de expansão previstas, tal como identificadas no capítulo “Objetivos e Justificação do Projeto”. 

Assim, o eixo da Linha Circular projetado permitirá a ligação a outras linhas constantes das propostas de 

expansão da Rede de Metro, nomeadamente: 

 Linha de Gaia, a partir do Ramal 2; 

 Prolongamento para norte, a partir da Estação Casa da Música, no prolongamento da Linha G; 

 Linha de Campo Alegre, a partir de um futuro ramal de ligação que partirá sob a Rua de Júlio Diniz. 

A este respeito refere-se em particular a ligação à futura Linha de Campo Alegre, com a qual o presente 

Projeto se compatibiliza, tendo-se estudado uma proposta de traçado em planta e em perfil para a futura 

injeção de composições garantindo-se, assim, a viabilidade da ligação. 

3.18 Programação Temporal 

De acordo com a estratégia de expansão da Rede de Metro, consolidada no Memorando de Entendimento 

relativo ao Desenvolvimento do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto, assinado em 

maio de 2007 e, após suspenso em maio de 2011, retomado em 2016 ao abrigo do Plano Nacional de 

Reformas aprovado pelo Governo com o respetivo orçamento associado, o Projeto em avaliação insere-

se na 2ª Fase de expansão da rede, que decorrerá entre 2018 e 2022. 
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Com a entrega do EIA em junho de 2018 prevê-se que o processo de AIA, com duração mínima de 6 meses, 

esteja concluído no início de 2019. Está-se, assim, em condições de avançar com o desenvolvimento do 

Projeto de Execução, prevendo-se a sua conclusão ao final de 3 meses. 

Para ser viável executar a obra, por forma a ter a linha em serviço em 2022, é necessário que: 

 A obra tenha lugar em 30 meses, desenvolvendo-se com a seguinte progressão prevista: 

- Trabalhos iniciais, nomeadamente de instalação de estaleiro e abertura do poço de ataque 

– primeiros 5 meses; 

- Troço Liberdade/ S. Bento – Hospital de St. António – do mês 6 ao mês 18; 

- Troço Hospital de St. António – Galiza – do mês 7 ao mês 20; 

- Troço Galiza – Boavista/ Casa da Música – do mês 9 ao mês 22; 

- Trabalhos finais, nomeadamente de ensaios, de integração urbana e de desmontagem do 

estaleiro – do mês 22 ao mês 30. 

3.19 Estimativa Orçamental 

Para a concretização do projeto em estudo está estimado um investimento de cerca de 110 milhões de 

euros. Este valor poderá sofrer alteração com a realização do projeto de execução. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO 

4.1 Considerações Gerais 

O objetivo principal deste capítulo consiste em estabelecer um quadro ambiental de referência 

suscetível de ser consideravelmente afetado pelo Projeto. 

A caracterização do estado atual do ambiente é efetuada com base nos fatores apropriados para o 

efeito, bem como na inter-relação entre eles, nomeadamente os fatores: 

 Biofísicos – Clima e alterações climáticas; Geologia, geomorfologia e recursos minerais; Solos 

e aptidão da terra; Recursos Hídricos (superficiais e subterrâneos) e Sistemas ecológicos; 

 Qualidade Ambiental – Qualidade da Água (superficial e subterrânea); Qualidade do ar; Ruído 

e Vibrações e Gestão de resíduos; 

 Territoriais, Culturais e Sociais – Ocupação de superfície, Património arquitetónico e 

arqueológico; Paisagem urbana, Ordenamento do território e condicionantes; Componente 

socioeconómica e Saúde Humana 

O trabalho foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar (veja-se capítulo 1.2), tendo em conta a 

interdisciplinaridade dos fatores abordados, tendo sido conduzido de forma integrada, havendo 

referência, sempre que adequado, à inter-relação entre os vários fatores em análise.  

A descrição do ambiente potencialmente afetado pelo Projeto tem como base a consulta bibliográfica, 

a realização de trabalhos de campo, assim como a recolha de informação através de contactos 

estabelecidos com várias entidades, tal como referido no capítulo 1.5. 

A caracterização da situação de referência, nos diversos descritores, teve por base generalizada a 

utilização de informação à escala 1:10 000. Genericamente considera-se como área de influência do 

Projeto (área de estudo), a faixa de 200 m centrada no eixo do traçado e das alternativas em estudo, 

como a área de base para a caracterização do presente capítulo. Contudo, esta faixa de estudo, em 

determinados fatores ambientais, é distinta, tendo sido alargada e/ou adaptada à análise em causa, 

sendo esta devidamente justificada na metodologia específica do descritor em causa. 

4.2 Clima e Alterações Climáticas 

4.2.1 Caraterização Climática 

4.2.1.1 Estação Climatológica 

A caraterização climática da zona de implantação do Projeto foi realizada com base nos dados da 

estação climatológica mais próxima, a Estação Climatológica do Porto/Serra do Pilar (Lat.: 41º08’ N, 
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Long.: 8º36’ W, Alt.: 93 m), com a localização relativa ao Projeto como se pode observar na figura 

seguinte. 

 

Figura 4.1 – Localização da Estação Climatológica Porto/Serra do Pilar (sem escala) 

Para esta caraterização foram selecionados os parâmetros “temperatura do ar”, “precipitação”, 

“evaporação”, “humidade relativa do ar” e “frequência e velocidade média do vento” para cada 

rumo, dados constantes das Normais Climatológicas para o Período 1971-2000. 

4.2.1.2 Temperatura do Ar 

O quadro seguinte apresenta os valores de temperatura do ar registados na estação climatológica 

mais próxima da área de projeto: 

N 
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Quadro 4.1 – Valores de temperatura do ar registados na Estação da Porto/Serra do Pilar 

Mês 
Temperatura do ar (ºC) Nº Dias 

Min. Abs. Media Min. Mensal Media Max. Max. Abs. T Min<0ºC T Max>25ºC T Min>20ºC 

Jan -3,3 5,0 9,3 13,5 22,3 2,1 0,0 0,0 

Fev -2,8 5,9 10,4 14,8 23,2 1,0 0,0 0,0 

Mar -1,3 7,1 11,9 16,8 28,0 0,3 0,9 0,0 

Abr 0,1 8,6 13,2 17,7 28,9 0,0 1,4 0,0 

Mai 2,6 11,0 15,2 19,4 34,1 0,0 2,5 0,0 

Jun 5,6 13,8 18,3 22,8 38,7 0,0 7,4 0,5 

Jul 9,5 15,5 20,2 25,0 38,3 0,0 12,0 0,8 

Ago 8,0 15,2 20,1 25,0 37,6 0,0 12,5 0,7 

Set 5,5 14,1 18,9 23,7 36,9 0,0 9,2 0,2 

Out 1,4 11,5 16,0 20,4 32,2 0,0 3,3 0,0 

Nov 0,3 8,3 12,6 16,8 26,3 0,0 0,2 0,0 

Dez -1,2 6,8 10,6 14,4 28,8 0,8 0,0 0,0 

Ano -3,3 10,2 14,7 19,2 38,7 4,2 49,4 2,2 

Fonte: Normais Climatológicas Porto – Serra do Pilar (1971-2000) 

 

A temperatura média mensal tem o seu máximo em julho (20,2ºC) e o mínimo em janeiro (9,3ºC), 

com o valor médio anual a corresponder a 14,7ºC. A diferença entre a temperatura média máxima e 

média mínima varia entre 7,6ºC (dezembro) e 9,7ºC (março). A maior diferença entre a temperatura 

máxima absoluta e mínima absoluta verifica-se em junho (33,1ºC), enquanto a menor ocorre em 

janeiro (25,6ºC). A figura seguinte representa graficamente a variação das temperaturas ao longo do 

ano: 

 

 

Figura 4.2 – Variações de temperatura registadas na Estação Climatológica Porto/Serra do Pilar 
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4.2.1.3 Precipitação 

O quadro seguinte apresenta os valores de precipitação e evaporação registados na Estação 

Climatológica da Serra do Pilar, apresentando-se igualmente o número de dias com precipitação 

Quadro 4.2 - Precipitação, número de dias com precipitação e evaporação ao longo do ano 

Mês 

Precipitação (mm) 
Número de dias com 

precipitação Evaporação 
(mm) 

Total (mm) Máx Diária R >= 0.1 R >= 1.0 R>=10.0 

Jan 157,6 71,2 16,0 13,1 6,1 46,1 

Fev 139,7 68,1 14,4 12,0 5,0 49,7 

Mar 89,9 73,7 12,8 9,7 3,3 72,8 

Abr 115,6 50,1 15,0 11,1 4,1 74,0 

Mai 97,6 59,3 14,0 10,3 3,4 74,4 

Jun 46,0 56,0 8,8 6,1 1,3 85,7 

Jul 18,3 18,6 6,3 3,3 0,5 96,9 

Ago 26,7 49,3 6,0 3,0 0,9 90,9 

Set 71,0 83,8 8,5 6,2 2,1 75,6 

Out 138,0 73,9 14,4 11,2 5,1 60,3 

Nov 158,4 75,4 14,4 11,5 5,5 45,9 

Dez 197,4 84,4 16,3 12,9 6,7 49,6 

Ano 1256,2 84,4 146,9 110,4 44,0 821,9 

Fonte: Normais Climatológicas Porto – Serra do Pilar (1971-2000) 

A precipitação anual registada é de 1256,2 mm, com o máximo a ocorrer em dezembro (197,4 mm) e 

o mínimo em julho (18,3 mm). No que concerne ao número de dias de precipitação, o valor mais 

elevado ocorre em dezembro (16,3 dias) e o mais baixo corresponde a agosto (6 dias). 

Pode ainda observar-se que, nos meses de Verão, a evaporação excede a precipitação, pelo que se 

considera esta como a estação seca. 
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Figura 4.3 – Variação da precipitação e evaporação ao longo do ano 

 

 

Figura 4.4 – Variação do número de dias de precipitação ao longo do ano 

4.2.1.4 Humidade Relativa do Ar 

O quadro seguinte apresenta os valores de humidade relativa do ar registados na Estação 

Climatológica da Serra do Pilar, verificando-se que os valores mais baixos correspondem a julho e 

agosto, enquanto que os mais elevados ocorrem em novembro e janeiro. 
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Quadro 4.3 - Humidade relativa do ar na Estação Climatológica da Serra do Pilar 

Mês 

Humidade relativa do ar (%) 

9h 

Jan 88,0 

Fev 86,0 

Mar 81,0 

Abr 78,0 

Mai 78,0 

Jun 75,0 

Jul 76,0 

Ago 79,0 

Set 82,0 

Out 86,0 

Nov 88,0 

Dez 87,0 

Ano 82,0 

Fonte: Normais Climatológicas Porto – Serra do Pilar (1971-2000) 

 

Figura 4.5 – Variação da humidade relativa do ar 

4.2.1.5 Frequência e velocidade média do vento 

Os quadros seguintes apresentam a velocidade média do vento e a frequência dos rumos de vento 

(respetivamente) registados para a Estação Climatológica da Serra do Pilar. 
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Quadro 4.4 - Velocidade média na Estação da Serra do Pilar 

Mês 

Velocidade média (km/h) 

N NE E SE S SW W NW Média 

Janeiro 16,1 12,9 18,5 17,4 24,4 24,7 21,4 22,6 16,1 

Fevereiro 14,2 11,6 17,1 15,6 24,3 24,9 23,5 23,2 14,2 

Março 14,8 17,0 17,1 14,8 21,2 18,7 20,2 18,3 14,8 

Abril 15,9 14,1 15,3 11,8 20,2 19,0 18,2 17,7 15,9 

Maio 14,6 10,6 12,6 9,8 17,6 15,8 13,9 14,5 14,6 

Junho 10,3 10,2 15,1 9,0 15,7 12,5 10,6 11,8 10,3 

Julho 10,0 10,6 14,1 10,3 11,1 9,9 9,3 10,8 10,0 

Agosto 9,6 10,4 12,2 8,9 12,4 9,5 7,8 9,3 9,6 

Setembro 11,1 13,3 12,4 11,0 16,5 13,8 11,9 11,7 11,1 

Outubro 12,5 13,0 14,3 13,7 21,3 18,6 17,4 17,8 12,5 

Novembro 10,2 12,3 17,0 16,4 20,8 20,3 22,9 22,0 10,2 

Dezembro 14,2 18,4 18,3 18,2 26,6 24,8 24,1 22,9 14,2 

Ano 12,4 12,6 15,5 14,1 19,9 17,4 14,3 15,1 12,4 

Fonte: Normais Climatológicas Porto – Serra do Pilar (1971-2000) 

 

Quadro 4.5 - Direção do vento na Estação da Serra do Pilar 

Mês 

Frequência (%) 

N NE E SE S SW W NW C 

Janeiro 2,5 2,0 43,3 25,6 11,3 5,0 5,1 4,6 0,7 

Fevereiro 4,9 2,3 43,2 22,2 10,2 5,3 6,5 4,5 0,9 

Março 6,1 2,3 47,6 20,5 7,4 3,6 5,3 6,0 1,4 

Abril 9,1 4,2 43,4 13,0 9,3 4,8 6,4 8,0 1,9 

Maio 9,5 3,2 30,9 11,9 13,8 6,1 10,6 9,7 4,4 

Junho 11,6 3,5 28,6 8,4 10,1 7,0 14,7 11,9 4,3 

Julho 10,3 4,1 26,8 8,2 6,9 7,0 18,2 13,9 4,7 

Agosto 9,1 3,5 34,8 12,4 6,1 4,3 12,2 10,3 7,4 

Setembro 5,3 2,1 44,7 18,6 9,9 5,3 5,1 4,4 4,7 

Outubro 3,8 2,4 42,0 26,2 10,0 5,2 3,7 4,6 2,1 

Novembro 2,8 2,0 46,9 25,1 10,6 3,5 3,7 4,5 0,9 

Dezembro 3,3 2,7 43,4 21,5 13,5 6,1 4,9 3,7 0,8 

Ano 6,5 2,9 39,6 17,8 9,9 5,3 8,0 7,2 2,9 

Fonte: Normais Climatológicas Porto – Serra do Pilar (1971-2000) 
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A figura seguinte ilustra os parâmetros anteriormente referidos (velocidade e frequência de rumo) 

 

Figura 4.6 – Frequência e direção do vento 

 

Da análise dos dados depreende-se que os ventos dominantes registados na estação climatológica da 

Serra do Pilar são de Este (39,9%) e de Sul (17,8%), com velocidades médias de 15,5km/h e 19,9km/h 

respetivamente. Esta última velocidade indicada corresponde à velocidade média mais elevada 

registada para a Estação Climatológica da Serra do Pilar. Os períodos de calma representam 2,9% das 

ocorrências. 

4.2.1.6 Classificação Climática 

Para a caraterização climática da área de estudo foi usada a Classificação Climática de Koppen-

Geiger, que considera cinco tipos de clima ao nível planetário que se distinguem entre si através de 

critérios de temperaturas médias mensais e anuais e precipitação. Neste contexto e atendendo aos 

dados das Normais Climatológicas (1971/2000) da Estação Climatológica Porto/Serra do Pilar, conclui-

se que o clima é do tipo Csb – Temperado, com Inverno húmido e Verão temperado: 

 C – Temperado: a média da temperatura dos três meses mais frios encontra-se no intervalo 

entre -3ºC e 18ºC; a temperatura média do mês mais quente é superior a 10ºC; as estações 

Inverno e Verão encontram-se bem definidas. 

 s – A estação seca acontece no Verão. 

 b – A temperatura média do mês mais quente é inferior a 22ºC; a média dos quatro meses 

mais quentes é superior a 10ºC. 
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4.2.2 Alterações Climáticas 

4.2.2.1 Considerações iniciais 

As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças ambientais, 

sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas (CQNUAC) e as negociações 

em curso sobre o regime climático têm como objetivo de longo prazo a estabilização das 

concentrações de gases com efeito de estufa (GEE) na atmosfera a um nível que evite uma 

interferência perigosa no sistema climático. Para atingir esse objetivo, a temperatura global anual 

média da superfície terrestre não deveria ultrapassar 2ºC em relação aos níveis pré-industriais. 

A emissão de GEE é um fenómeno comum a vários setores de atividade, justificando, por isso, o 

carácter transversal das políticas de mitigação das alterações climáticas e de adaptação aos seus 

efeitos. 

Efetivamente, para fazer face ao problema das alterações climáticas existem essencialmente, duas 

linhas de atuação – Mitigação e Adaptação. Enquanto a mitigação é o processo que visa reduzir a 

emissão de GEE para a atmosfera, a adaptação é o processo que procura minimizar os efeitos negativos 

dos impactes das alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos.  

Para a comunidade científica é líquido que o clima na Terra está a sofrer diversas alterações, com 

diversas evidências de mudanças nos padrões de temperatura, oceanos, ecossistemas e muito mais. 

O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) 

salienta que as evidências científicas relativas à influência da atividade humana sobre o sistema 

climático são mais fortes do que nunca e que o aquecimento global do sistema climático é inequívoco. 

4.2.2.2 Causas das Alterações Climáticas 

A atmosfera é uma camada gasosa que envolve a crosta terrestre, sendo constituída por diferentes 

gases, destacando-se pela sua dominância o azoto (N2) e o oxigénio (O2) que constituem cerca de 99% 

da atmosfera. Dos restantes gases que constituem a atmosfera, mais raros e em pequenas 

quantidades, alguns destes possuem a capacidade de reter radiação infravermelha emitida pela Terra, 

impedindo-a de escapar para o espaço. Estes são designados Gases de Efeito de Estuda (GEE) e o 

efeito provocado por estes designa-se por Efeito de Estufa. 

De acordo com o inventário nacional de emissões de GEE - instrumento que possibilita a monitorização 

e o cumprimento de Portugal face às metas assumidas internacionalmente e que contabiliza os GEE 

cujas emissões devem ser reduzidas – os gases cuja emissão deve ser reduzida são os seguintes: 

 CO2 (dióxido de carbono) 

 CH4 (metano) 
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 N2O (óxido nitroso) 

 CFC (clorofluorcarbonetos) 

 HFC (hidrofluorcarbonetos) 

 PFC (perfluorcarbonetos) 

 SF6 (hexafluoreto de enxofre) 

 NF3 (trifluoreto de azoto) 

Estão ainda incluídos os GEE indiretos seguintes: 

 CO (monóxido de carbono) 

 SO2 (dióxido de enxofre) 

 NOx (óxidos de azoto) 

 COVNM (Compostos Orgânicos Voláteis não Metânicos) 

Estima-se que o CO2 seja responsável por 63% do aquecimento mundial, com a sua concentração na 

atmosfera a ser cerca de 40% superior à verificada no início da revolução industrial. O aumento das 

emissões de GEE fica, geralmente, a dever-se aos seguintes fatores: 

 Queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás) que produz CO2 e NO2 

 Desflorestação, com redução da capacidade global da captura de CO2 presente na atmosfera 

 Aumento da atividade pecuária e, consequentemente das quantidades de CH4 produzidas 

 Fertilização dos solos com o recurso a adubos ricos em N, traduzindo-se na libertação de NO2 

para a atmosfera 

 Libertação de gases fluorados para a atmosfera (estes gases têm um efeito de estufa cerca 

de 23.000 vezes superior ao CO2) 

4.2.2.3 Consequências das Alterações Climáticas 

As alterações climáticas traduzem-se em custos muito relevantes para o planeta Terra em todos os 

domínios. 

 Custos Sociais e Económicos 

Os custos para a sociedade relacionados com danos patrimoniais, para a rede de infraestruturas e 

para a saúde humana representam encargos muito pesados para a sociedade e para a economia, tendo 

particular relevância em contextos socioeconómicos mais débeis. Os setores fortemente dependentes 

dos regimes de temperaturas e de precipitação (e.g. agricultura, turismo, produção de energia) são 

particularmente afetados por situações climáticas anómalas. Da mesma forma, fenómenos climáticos 

extremos traduzem-se em custos sociais muito elevados, podendo destacar-se neste capítulo as 

inundações quer pelo potencial de perda de vidas humanas, mas igualmente pelos custos económicos 

que acarretam. 
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 Fusão das calotes polares e subida do nível do mar 

O aquecimento e expansão da água do mar associado à fusão das calotes polares traduz-se num 

progressivo aumento do nível do mar. Esta subida do nível do mar tem como consequência a inundação 

e a erosão das zonas costeiras de cotas mais baixas. 

 Fenómenos meteorológicos extremos 

A ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos (e.g. chuvas torrenciais) está a aumentar de 

frequência, dando origem a situações de grande prejuízo social e económico. No caso das chuvas 

torrenciais, para além da inerente questão relacionada com as cheias relâmpago, há uma potenciação 

da degradação da qualidade da água disponível no local de ocorrência. No extremo oposto do espetro, 

a ocorrência de períodos muito prolongados de ausência de pluviosidade (alteração dos padrões de 

pluviosidade) também se traduz em graves prejuízos ambientais, sociais e económicos face à limitação 

da disponibilidade local do recurso. 

 Riscos para a vida selvagem 

As espécies animais e vegetais atualmente ocorrentes na Terra resultaram de processos evolutivos 

complexos em que a adaptação/adaptabilidade às condições climáticas/meteorológicas teve um 

papel importante na seleção natural, que se processou ao longo de gerações num ritmo ditado pelo 

pool genético dessas mesmas espécies. No entanto, a velocidade a que as alterações climáticas se 

estão a verificar, sobrepõe-se à velocidade com que as espécies se podem adaptar, implicando, por 

exemplo, a deslocação para outros habitats. Por outro lado, esta incapacidade de acompanhar o ritmo 

da alteração do clima leva a que algumas espécies com caraterísticas mais particulares e muito 

definidas pelos habitats que preferem estejam muito mais propensas a fenómenos de extinção, locais 

ou globais. 

4.2.2.4 Situação de Referência 

Seguidamente apresentam-se os dados referentes à evolução das emissões de gases com efeito de 

estufa e emissões por unidade de PIB para Portugal, bem como dados referentes aos setores mais 

emissores de GEE (convertidos para CO2 equivalente). 
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Fonte: APA, 2017 

Figura 4.7 – Evolução das emissões nacionais de GEE 

De acordo com a mais recente atualização do Inventário Nacional de Emissões de 2017 (relativo ao 

ano 2015), as emissões de GEE, sem contabilização das emissões de alteração do uso do solo e florestas 

(LULUCF1), são estimadas em cerca de 68,9Mt CO2e, representando um aumento de 15,7% face a 1990 

e um crescimento de 7,1% relativamente a 2014. 

 

Fonte: APA, 2017 

Figura 4.8 – Emissões nacionais por componente gasoso 2010/2015  

                                                 

1 Land use, land use change and forestry 
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O gás com maior representatividade é o CO2 com cerca de 76% do total das emissões nacionais, 

situação que está relacionada com a importância do setor energia e a predominância do uso de 

combustíveis fósseis. 

 

Fonte: APA, 2017 

Figura 4.9 – Emissões de GEE por setor em 2015 

 

Como se pode verificar pelo gráfico acima apresentado, o sector da energia, incluindo transportes, 

era em 2015 a principal atividade responsável pelas emissões de gases com efeito de estufa, 

representando 70% das emissões nacionais, e apresentando um crescimento de cerca de 10% face a 

2014. Neste setor, a produção de energia e os transportes são as fontes mais importantes, 

representando respetivamente cerca de 27% e 24% do total das emissões nacionais. O setor dos 

transportes, em grande parte dominado pelo tráfego rodoviário, apresenta o maior crescimento de 

emissões no período 1990-2015: 61%.  

Os setores processos industriais, agricultura e resíduos têm um peso aproximado, representando 11%, 

10% e 9%, respetivamente. Os processos industriais, o setor agrícola e resíduos apresentam tendências 

de crescimento positivas face a 2014, da ordem de 1,0%, 0,9% e 0,6%. 

As estimativas do setor LULUCF mostram que, com exceção dos anos 1990 e 1991, este setor é um 

sumidouro líquido de CO2 representando um sequestro de -8,5 Mt CO2 em 2015. 

A figura seguinte ilustra as emissões de GEE originadas pelo setor dos transportes entre 1990 e 2015, 

sendo percetível uma subida acentuada de emissões entre 1990 e 2002 e posteriormente uma inflexão 

da tendência. 
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Embora este setor mostre sinais positivos na redução das emissões nacionais de GEE, em parte devido 

à incorporação de biocombustíveis nos combustíveis rodoviários, continua a ser uma das principais 

fontes, representando 24% do total das emissões de GEE, em Portugal, em 2015 (25% em 2014), 

enquanto na UE-28 o mesmo setor representou 21% em 2015 (à semelhança do verificado em 2014). 

 

Fonte: Eurostat, 2017 

Figura 4.10 – Emissões de GEE no setor dos transportes entre 1990 e 2015 para Portugal e para a EU 

A rede de Metro do Porto não é responsável por emissões diretas de GEE, sendo que estas resultarão 

na totalidade do consumo de energia elétrica. Neste contexto, os dados disponíveis referentes a 2015 

indicam um fator de emissão específico para a eletricidade de 298gCO2e (dióxido de carbono 

equivalente) por kwh de energia elétrica consumida. O quadro seguinte apresenta as emissões do 

Metro do Porto nos anos 2014 a 2016. 

Quadro 4.6 – Emissões do Metro do Porto nos anos 2014 a 2016 

Emissões do Metro do Porto Unidade 
Ano 

2014 2015 2016 

Energia consumida na tração Kwh 38.659.944 39.093.648 38.897.634 

Fator de emissão CO2ekwh 311 298 280 

Emissões associadas à tração TonCO2e 12.005 11.651 10.903 

Passageiros km n.º 288.136.146 294.450.476 296.076.074 

Emissões por passageiro km gCO2e 42 40 37 

Fonte: Metro do Porto (versão não editada, março 2018). “Relatório de Sustentabilidade 2016” 
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Como é possível constatar da análise do quadro anterior, à diminuição da energia consumida no 

período em causa associa-se a redução do fator de emissão, o que implicou, igualmente, uma redução 

nos valores de emissões associadas. Da mesma forma e considerando um aumento no número de 

passageiros por km, as emissões por passageiro km também reduziram para o mesmo período. 

Adicionalmente, a operação de um sistema de transporte com as caraterísticas do Metro do Porto 

traduz-se na transferência de utentes de outros meios de transporte, incluindo transporte individual 

e transporte coletivo. Os dados disponibilizados no Relatório de Sustentabilidade do Metro do Porto 

(2016) indicam que a operação da rede conseguiu evitar emissões líquidas globais na ordem das 50.000 

toneladas de CO2e por ano entre 2014 e 2016 (figura seguinte): 

 

Fonte: Metro do Porto (versão não editada, março 2018). “Relatório de Sustentabilidade 2016” 

Figura 4.11 – Estimativa das emissões de CO2e evitadas para os anos de 2014 a 2016 

 

Assim, atendendo à assinalável capacidade do Metro do Porto em potenciar a transferência de utentes 

de outros meios de transporte para a sua rede, é expectável que a expansão da mesma se traduza 

igualmente no aumento das transferências intermodais e com isto implicando uma maior capacidade 

para evitar emissões de CO2 e, consequentemente, contribuir positivamente para a redução dos 

fatores potenciadores das alterações climáticas. 
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4.3 Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais 

 Enquadramento Geomorfológico 

Em termos geomorfológicos as áreas interessadas pelas várias opções de traçado integram-se no sistema 

de colinas drenadas por pequenas linhas de água e afetadas pelos sistemas de fracturação do maciço 

granítico, gerados aquando dos movimentos hercínios (270 Ma.) e dos rejogos que as fraturas sofreram 

até à atualidade. 

Na cidade, verifica-se que as orientações dos principais alinhamentos de fraturas são ENE-WSW a NW-SE, 

bem como as orientações mais tardias NNE-SSW a NS que são as mais marcadas. A direção das diáclases, 

medidas em locais distribuídos pelos afloramentos graníticos, revela como sistemas principais os de 

orientação NE-SW (N30 a N60E), que é o mais marcado, e ENE-WSW a NW-SE (N100 a N140E), conforme 

descrito na Carta Geotécnica do Porto (CGP, 2003).  

Em termos orográficos, o Porto assenta numa série de colinas coroadas de planaltos, de maior altitude a 

nordeste baixando suavemente em direção ao oceano e à foz do Douro, e de modo abrupto para o lado 

do rio (Carrington da Costa, 1938). A linha de costa é subparalela ao grande acidente NNW-SSE que é a 

falha Porto-Tomar. O rio Douro é o responsável pelo vale estreito e profundo visível em toda a marginal 

e que se prolonga até à Foz, com vertentes íngremes e elevadas que apresentam em alguns pontos 

altitudes da ordem dos 80 metros, como na zona da ponte de D. Maria I, e de 70 metros nas proximidades 

da ponte da Arrábida. 

A cidade do Porto está situada numa região onde a plataforma litoral, considerada como uma superfície 

de aplanação de origem subaérea, corresponde a um conjunto de patamares escalonados, descendo para 

o mar a partir de um relevo marginal. 

Na cidade do Porto, o ponto mais elevado encontra-se no vértice geodésico da Areosa à cota de 163 m, 

que corresponde à mais alta superfície de aplanação existente na região portuense. Os vales do Douro e 

os seus afluentes instalaram-se na referida plataforma. O vale no troço terminal do Douro é bastante 

escavado com vertentes íngremes e elevadas, cortando a meio a superfície de Avintes e Gondomar. 

Com base na notícia explicativa da Carta Geotécnica do Porto (2003) é possível identificar algumas 

caraterísticas geomorfológicas da cidade, difíceis de comprovar no terreno devido à urbanização, e que 

a seguir se descrevem. 

De entre os numerosos rios urbanos que faziam parte integrante da paisagem do Porto do século XVIII 

merecem particular destaque: o célebre “Rio da Vila”; o ribeiro das Virtudes (ou rio Frio) e o rio de Vilar.  

O rio da Vila desenha um alinhamento que passa paralelamente à parte superior da Rua de Sta. Catarina, 

a seguir no Bolhão e vem depois direito à Rua de Mouzinho da Silveira, que sobre ele foi construída, foi 

desviado até à Praça de Almeida Garrett aquando das construções da Rua de 31 de Janeiro. Naquela 

praça juntava-se com o vale de Germalde e também este correspondendo a um alinhamento que vem 
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desde a Constituição, até a Praça da Trindade, depois de passar pela Lapa, e que na sua parte final se 

desenvolvia paralelamente à Avenida dos Aliados. Por isso, grande número de prédios desta última artéria 

está assente em alicerces abobadados ou construídos sobre estacarias de grande altura. A água aparece 

nalguns pontos a pouca profundidade (Carrington da Costa, 1938).  

O ribeiro das Virtudes ou Ribeiro do Carregal é um pequeno ribeiro que nasce para os lados da Rua da 

Torrinha, está cortado pela Rua do Breiner e pelo Jardim de Carrilho Videira (Jardim do Carregal) e que 

“no ano de 1769 foi em grande parte coberto para construção da cerca do Hospital de S. António” 

(Carrington da Costa, 1938), após atravessar a antiga Quinta das Virtudes desaguava onde está 

atualmente o edifício da Alfândega tendo por isso, sido desviada a sua desembocadura. O rio de Vilar 

resulta do encontro de diversos riachos e na sua parte terminal seguia uma direção paralela à da Rua de 

Dom Pedro V indo desaguar em Massarelos. 

A oriente encontra-se o vale da Campanhã, entre os montes da Vela e da Corujeira. É neste vale que 

correm o rio Tinto e o rio Torto.  

O relevo pouco acentuado, a existência de muita água e um nível freático alto eram propícios à existência 

de zonas alagadiças, algumas de grande valor para a agricultura, como a que no início do século XIX 

ocupava terrenos numa vasta área a ocidente do Cemitério do Prado do Repouso hoje cortada pela 

Avenida de Rodrigues de Freitas e designada por “Campos do Cirne” (Carrington da Costa, 1938).  

A atual Estação de Caminhos de Ferro de Campanhã situa-se em zonas que outrora foram pantanosas, 

tendo na sua construção sido necessária a utilização de estacaria para a fundação dos alicerces. O mesmo 

acontecia a ocidente na zona da atual Escola Secundária Rodrigues de Freitas e na Carvalhosa onde 

existiu já um verdadeiro lameiro (CGP, 2003). 

Os granitos de duas micas são as principais rochas aflorantes na cidade do Porto e registam processos de 

meteorização variáveis em função do clima dominante do regime hidrodinâmico. As zonas mais 

caulinizadas supergenicamente estão em zonas mais planas e onde ocorrem alinhamentos de fratura. Os 

depósitos que constituem os terraços fluviais são ricos em caulinite o que sugere que foram formados ou 

sofreram uma alteração em condições de clima quente e húmido. 

A análise de um perfil geológico e topográfico permite fazer uma ideia mais correta da morfologia da 

Cidade do Porto e uma síntese do que atrás foi escrito. A ocidente, parte da cota do mar e depois sobe 

rapidamente até cerca de 35 metros, surgindo o terraço marinho da Foz do Douro, depois sobe 

gradualmente até a zona do Pinheiro Manso, a 65 metros, onde a “plataforma” é abruptamente cortada 

pelo vale onde corre a ribeira da Granja que é condicionado por um alinhamento de fraturas NNE-SSW. 

Prossegue depois a “plataforma” e sobe gradualmente até à Praça de Mouzinho de Albuquerque (Rotunda 

da Boavista). Verifica-se que as referidas fraturas cortaram e fizeram com que fosse erodido parte do 

terraço fluvial que, tudo sugere, se estendia desde a Rotunda até Marechal Gomes da Costa que assim 

ficou dividido em dois (CGP, 2003). 

O vale de Campanhã corresponde ao contacto entre os micaxistos do Complexo Xisto-Grauváquico e os 

granitos hercínicos do Porto, ocorrendo pontualmente zonas de alternância de xisto e granito. Aos xistos 
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correspondem as zonas de cotas mais baixas, com formas de relevo brandas que conjugadas com 

alinhamentos estruturais, de orientações preferenciais N-S a NE-SW, justificam as vertentes suaves e os 

vales encaixados onde se instalaram os rios Tinto e Torto (CGP, 2003). 

A Figura seguinte ilustra o enquadramento dos traçados na Carta Geomorfológica do Porto (in CGP 2003). 

É possível identificar que os traçados intersectam linhas de água (atualmente canalizadas) e respetivos 

depósitos aluvionares, correspondentes ao cruzamento atual das ruas Júlio Dinis com a Rua de Campo 

Alegre (rio do Vilar), Rua Clemente Meneres/Hospital de Santo António (rio Frio) e Praça de Almeida 

Garret/São Bento (rio da Vila). Refira-se também a existência de alinhamentos de falha na Praça de 

Almeida Garret/São Bento e na Rua de Júlio Dinis. 

 

Fonte: CGP (2003) 

Figura 4.12 – Enquadramento geomorfológico  
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 Enquadramento Geológico 

4.3.2.1 Introdução 

Os trabalhos de caracterização geológica foram efetuados com o detalhe exigível a uma fase de Estudo 

Prévio, tendo sido alicerçados na bibliografia publicada, nomeadamente: 

 Carta Geológica de Portugal, folha nº 9-C (Porto), na escala 1:50 000. Serviços Geológicos de 

Portugal (1957) e respetiva notícia explicativa. 

 Carta Geotécnica do Porto na escala 1:10 000. Câmara Municipal do Porto (2003). 

 Carta Neotectónica de Portugal Continental, à escala 1:1000000. Serviços Geológicos de 

Portugal, em colaboração com J. Cabral & A. Ribeiro (1988). 

 Estudos e trabalhos académicos. 

Foi ainda consultado o Estudo Geológico-Geotécnico realizado nesta fase de Estudo Prévio, o qual pode 

ser consultado na totalidade, nas peças do projeto, onde constitui o Volume 06. No Anexo 3 deste EIA, 

podem consultar-se as plantas e cortes geológico-geotécnicos que o integram. 

4.3.2.2 Caracterização Tectónica e Estrutural 

A cidade do Porto situa-se essencialmente na Zona Centro-Ibérica ou, mais corretamente, no limite entre 

a Zona Centro-Ibérica (ZCI) e a Zona de Ossa Morena (ZOM), que passa pela Foz do Douro. A Zona de Ossa 

Morena (ZOM) corresponde a uma das zonas internas do soco varisco peninsular, cavalgando a Norte a 

Zona Centro-Ibérica (ZCI) através da zona de cisalhamento Tomar-Badajoz-Córdoba.  

Na área da cidade, devido ao seu posicionamento geotectónico só são cartografáveis as estruturas 

relacionadas com as fases F1 e F3 hercínicas. Os terrenos pertencentes à ZCI e à ZOM são separados pela 

zona de cisalhamento Porto - Tomar (ZCPT), ativa desde F1 e que durante F3 deu lugar a um desligamento 

direito. Na área correspondente à cidade do Porto, os metassedimentos da "Unidade de Lordelo do Ouro" 

(ULO) registam as deformações de ZOM e os metassedimentos do Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) 

registam as deformações da ZCI (CGP, 2003). 

Nos terrenos da ZOM, que são representados pelo "Complexo Metamórfico da Foz do Douro" é possível 

reconhecer efeitos de deformações ante-hercínicas quer nos metassedimentos quer nos ortognaisses, 

além dos efeitos devidos às ações de F1 e F3. Estas últimas são responsáveis, respetivamente, pela 

foliação N120ºE subvertical que corresponde a uma clivagem de plano axial de dobras cujo eixo tem uma 

orientação WNW, com pendor variável, e por cisalhamentos N120ºE a N130ºE, mais marcado nos gnaisses. 

Concretamente e no que diz respeito à fase F3, fase que correspondeu a tensões compressivas máximas 

orientadas NE-SW, além de responsável por dobramentos e pelos cisalhamentos NW-SE e ENE-WSW 

implicou também fendas de tração NE-SW e NNE-SSW registadas nomeadamente nos maciços graníticos 

de duas micas sintectónicos relativamente a F3. Nestas últimas instalaram-se, por exemplo, os filões 

aplitopegmatíticos. O estudo dos principais alinhamentos observados verifica-se que estão representadas 
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as orientações ENE-WSW a NW-SE, bem como as orientações mais tardias NNE-SSW a NS. A direção das 

diaclases medidas em 23 locais distribuídos pelos afloramentos graníticos revela como sistemas principais 

os de orientação NE-SW (N30 a N60E), que é o mais marcado, e ENE-WSW a NW-SE (N100 a N140E) segundo 

CGP (2003). 

Em termos geológicos, podem distinguir-se na região do Porto três tipos de formações litológicas: as 

formações sedimentares de cobertura, as formações metamórficas ou metassedimentares e as formações 

de origem ígnea (Figura seguinte). Deste conjunto o mais expressivo na cidade do Porto são as formações 

de origem ígnea e em particular o das rochas graníticas de idade hercínica ou varisca (340 aos 270 Ma). 

 

Fonte: Adaptado de Chaminé et al. (2003), Afonso (2011), in Martins (2011) 

Figura 4.13 – Mapa geológico regional do Porto 
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4.3.2.3 Caracterização Litológica 

A análise dos elementos bibliográficos disponíveis permitiu sistematizar as diferentes unidades 

litoestratigráficas representadas no ambiente geológico da área de intervenção como se pode verificar 

nas figuras abaixo. 

Procede-se seguidamente à descrição sumária das características litológicas, estruturais e modos de 

jazida das diferentes unidades individualizadas, referindo-se de forma genérica as características mais 

relevantes, conforme descritas em CGP (2003) e Carrington da Costa & Teixeira (1957). 

4.3.2.3.1   Rochas Sedimentares 

Correspondem a conjuntos de rochas detríticas que constituem os diferentes tipos de depósitos pós-

pliocénicos e que são, no essencial, compostas por material herdado e resultante da erosão das rochas 

ígneas e metamórficas mais antigas, a saber: Aterros (at); Aluviões (a) que correspondem a depósitos 

fluviais que ocupam os vales de pequenos rios e ribeiros e essencialmente constituídos por sedimentos 

argilosos e areias que constituem o leito de ribeiros (i.e vales dos rios Tinto e Torto); Depósitos de Praias 

(Quaternário antigo, Q) e Plio-quaternário (PQ) de origem fluvial. 

As aluviões surgem associados às 3 linhas de água dos traçados: rio de Vila, ribeira das Virtudes (ou rio 

Frio) e ribeira de Vilar. Encontram-se recobertos por aterros e serão intercetados pelos traçados entre 

os PK 0+150 a PK 0+250, PK 0+840 a PK 0+980 e PK 1+770 a PK 1+910. Nem sempre é possível diferenciar 

as aluviões dos aterros superficiais, sendo que estas duas unidades, no conjunto, atingem os 8m de 

profundidade (EGG/EIA, 2018). 

4.3.2.3.2   Rochas Metamórficas ou Metassedimentares 

Relativamente às rochas metamórficas da região do Porto, apresenta-se a classificação mais recente, 

descrita na Carta Geotécnica do Porto (CGP, 2003). 

Na zona ocidental da Cidade do Porto, na orla litoral entre a foz do rio Douro e o Castelo do Queijo, 

encontram-se afloramentos de variadas rochas metassedimentares, com metamorfismo de alto grau, 

espacialmente associadas a rochas ortognáissicas de diferentes tipos e anfibolitos, que no seu conjunto 

foram cortadas por granitos de idade hercínica. Na zona oriental da cidade são os micaxistos e 

metagrauvaques, menos metamorfizados, que são também recortados por granitos hercínicos.  

O estado atual dos conhecimentos da geologia regional levaram a considerar as rochas metamórficas 

distribuídas por dois conjuntos distintos: "Complexo Metamórfico da Foz do Douro" (CMFD) e "Complexo 

Xisto-Grauváquico" (CXG).  

O Complexo Metamórfico da Foz do Douro (CMFD) é constituído por duas unidades tectono-estratigráficas 

distintas: a "Unidade dos gnaisses da Foz do Douro" (UGFD) e uma unidade essencialmente constituída 

por metassedimentos a "Unidade de Lordelo do Ouro" (ULO).  
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Os ortognaisses da UGFD contactam a NE e SW com formações metassedimentares muito dobradas (ULO) 

sendo nítida a discordância entre as foliações presentes nos gnaisses e nos metassedimentos. As 

sequências metassedimentares são essencialmente constituídas por micaxistos a que se associam, por 

vezes, anfibolitos e rochas calcossilicatadas. 

A zona de cisalhamento Porto-Tomar (ZCPT) passa próximo do Castelo do Queijo e separa os terrenos da 

Zona Centro Ibérica, nomeadamente o “Complexo Xisto-Grauváquico” (CXG), que ocorre na zona oriental 

da cidade do Porto, dos terrenos da Zona de Ossa Morena.  

As rochas que foram consideradas como pertencentes ao "Complexo Xisto Grauváquico" ocorrem 

principalmente na zona oriental da cidade e representam vestígios do que foi o encaixante metamórfico 

dos granitos hercínicos razão pela qual se apresentam frequentemente cortados por material de 

composição granítica. As formações são essencialmente constituídas por micaxistos e metagrauvaques 

finos e revelam-se muito deformadas. A atitude da xistosidade principal, apesar da proximidade dos 

granitos, revela-se constante, N20ºW a N40ºW, 50ºE a subvertical (CGP, 2003). 

4.3.2.3.3   Rochas Ígneas ou Eruptivas 

As rochas ígneas do Porto estão representadas por granitos hercínicos. A petrografia e a geologia 

permitem o agrupamento dos diferentes tipos de granitos em função da sua mineralogia e idade relativa 

(CGP, 2003), a saber: 

 Granitos biotíticos com plagioclase cálcica (Tardi a pós-tectónicos) – São granitos porfiróides de 

grão médio a grosseiro, representado no afloramento sobre o qual assenta o forte de S. Francisco 

Xavier, vulgarmente designado por Castelo do Queijo, assim como em pequenos afloramentos 

que ocorrem, por exemplo, junto ao rio Douro na zona da Cantareira bem como na praia da Luz.  

 Granitos biotíticos com plagioclase cálcica (Ante a sintectónicos) – É constituído por granito de 

grão médio a fino, que aflora em pequenas manchas que ocorrem na zona oriental da cidade, 

nomeadamente em Azevedo-Campanhã, onde intruem metassedimentos do Complexo Xisto-

Grauváquico. 

Os terrenos graníticos sobre os quais assenta a cidade do Porto são dominantemente constituídos por 

granitos de duas micas sintectónicos. O maciço, no seu conjunto, define um alinhamento NW-SE devido 

às estruturas hercínicas e está envolvido por terrenos metamórficos que a nordeste pertencem ao 

Complexo Xisto-Grauváquico e a sudoeste ao Complexo Metamórfico da Foz do Douro. Podem considerar-

se dois tipos distintos: 

 Granito de grão médio (Granito do Porto) - Em várias zonas do maciço, há caulinização primária, 

dos feldspatos ligada a fluidos hidrotermais, isto para a distinguir de outra que se lhe sobrepôs 

no espaço e no tempo mas associada a processos meteóricos.  
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 Granito porfiroide e/ou de tendência porfiroide de grão grosseiro ou médio a grosseiro (Granito 

de Contumil) - A moscovite é a mica dominante podendo contudo em alguns casos ocorrer em 

proporções idênticas às da biotite. De referir a ocorrência de turmalina como mineral acessório. 

As Figuras seguintes apresentam a implantação dos traçados na carta geológica publicada (SGP, 1957) e 

na mais recente e pormenorizada carta geológica da cidade do Porto (CGP, 2003). 

 

Fonte: SGP (1957) 

Figura 4.14 – Enquadramento geológico dos corredores  
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Fonte: CGP (2003) 

Figura 4.15 – Enquadramento geológico dos corredores  
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4.3.2.4 Enquadramento Geológico dos Traçados 

Os corredores em estudo inscrevem-se principalmente sob a formação de Granitos do Porto (granito de 

duas micas, de grão médio e cor clara) com atravessamentos de depósitos aluvionares correspondentes 

ao cruzamento atual das Ruas de Júlio Dinis com a Rua de Campo Alegre (rio do Vilar), Rua Clemente 

Meneres/Hospital de Santo António (rio Frio) e Praça Almeida Garrett/São Bento (rio da Vila). Em termos 

geológicos não existem diferenças significativas entre os dois traçados considerados. 

O fator mais relevante a considerar, em termos construtivos e de trabalhos no subsolo, será a espessura 

dos depósitos aluvionares e o grau de alteração ou meteorização do granito que se pode manifestar pela 

caulinização ou arenização do maciço.  

Este aspeto está bem patente no Estudo Geológico-Geotécnico (EGG)(2018), em que se constata uma 

grande heterogeneidade ao nível da alteração do granito com espessuras muito variáveis entre sondagens 

próximas. Apresenta-se na Figura seguinte um exemplo do dispositivo geológico-geotécnico 

correspondente à Alternativa 2 entre PK 0+460,00 a PK 1+100,00 que permite constatar essa situação. 

No Anexo 3 deste estudo, podem consultar-se as plantas que informam o EGG. 

Para uma análise mais detalhada do dispositivo geológico-geotécnico interessado pelas opções de traçado 

e das origens de água e informação piezométrica disponível, recomenda-se a consulta do Estudo 

Geológico-Geotécnico (2018) e respetivas peças desenhadas. 

O Estudo Geológico do Túnel 1 (Ceuta) de 1995, baseado no levantamento de 980 descontinuidades em 

vários afloramentos do centro da cidade do Porto, definiu 3 famílias de fracturação principais, como se 

indica no quadro seguinte (EGG, 2018). 

As descontinuidades constituem o principal canal de percolação de água no subsolo, apresentando 

sistematicamente uma cutícula ferruginosa, raramente preenchimentos argilosos e frequentemente 

possuem paredes alteradas. 

Os solos residuais e o granito decomposto tendem a ser dominantes à superfície. Apenas pontualmente 

(PK 0+840, PK 2+110 e PK 2+160), se encontra o maciço rochoso medianamente alterado (W3) a 1-2m de 

profundidade, sempre sem continuidade. O horizonte de solos e rocha branda (W6, W5 e W4) prolonga-

se para além dos 20 m de profundidade, podendo ultrapassar a cota de trabalhos do túnel nos locais onde 

o recobrimento é menor, como nas estações da Liberdade/ S. Bento, Hospital de St. António e da Galiza 

(EGG, 2018). 

Quadro 4.7 – Principais direções de fracturação do Granito do Porto 

Família Direção Inclinação 

1 NNE-SSW 88NW 

2 WNW-ESE 89SW 

3 WNW-ESE 22SW 

4 NNE-SSW 70NW 

Fonte: EGG, 2018 
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O túnel irá interessar um horizonte de transição para o maciço rochoso compacto, pouco alterado, 

que ocorre normalmente abaixo das cotas de trabalho. À profundidade do projeto, o maciço rochoso 

tem pouca continuidade, pode ocorrer envolto por solos graníticos e apresenta fraturas abertas e 

zonas de falha argilizadas (EGG, 2018). 

 

 
Fonte: EGG, 2018 

Figura 4.16 – Planta e corte geológico-geotécnico Alternativa 2 (PK 0+400,00 a PK 1+100,00) 
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4.3.2.5 Neotectónica e Sismicidade 

A sismicidade em Portugal continental tem uma perigosidade moderada, sendo caracterizada por 

períodos de retorno relativamente longos para os sismos de maior magnitude. 

Não obstante o carácter moderado da sismicidade em Portugal Continental, pode afirmar-se que a região 

onde se inserem os corredores em estudo, tem sido sujeita ao longo dos tempos, a abalos sísmicos mais 

ou menos intensos, cuja génese pode ser referenciada a dois tipos principais de sismos:  

 Sismos interplacas ou globais  

 Sismos intraplacas ou locais 

Os sismos interplacas, em regra de grande magnitude, tem o seu epicentro no mar, na dependência da 

falha Açores-Gibraltar e a sismicidade intraplacas, que é normalmente baixa a moderada e mais difusa, 

sendo difícil de correlacionar as falhas existentes e os epicentros dos sismos. 

No contexto da tectónica de placas, Portugal Continental encontra-se na placa euro-asiática, limitada a 

Sul pela falha Açores-Gibraltar e a Oeste pela falha dorsal do Oceano Atlântico. 

O movimento das placas é caracterizado pelo deslocamento para Norte da placa Africana e pelo 

movimento divergente de direção E-W na dorsal atlântica. 

Os registos de sismicidade histórica em Portugal revelam que vários sismos tiveram origem na zona entre 

as placas euro-asiática e Africana com epicentros no banco submarino de Gorrige, localizado cerca de 

200 km a SW do Cabo de São Vicente (Sagres). De entre estes sismos com origem nos movimentos 

interplacas, destaca-se o sismo de 1755, de elevada magnitude, sentido em toda a Península Ibérica e 

que provocou grande destruição em Portugal. 

Os registos de sismicidade instrumental mostram uma tendência para a sismicidade se concentrar, 

sobretudo na região do Algarve e na região de Lisboa e Vale do Tejo, associados à falha do vale Inferior 

do Tejo (Cabral 1995). A cidade do Porto situa-se numa região de sismicidade moderada a baixa. 

Segundo o zonamento sísmico do território continental, adotado no Regulamento de Segurança e Ações 

para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP- Decreto-Lei n°235/83, de 31 de Maio), Portugal encontra-

se dividido em quatro zonas, por ordem decrescente de sismicidade, designadas por A, B, C e D, como 

se pode ver na figura seguinte.  

A área em estudo situa-se na zona sísmica D, de risco sísmico baixo, à qual se atribui um valor de 

coeficiente de sismicidade, α de 0.3. 

De acordo com o RSAEEP, os terrenos são considerados quanto à sua natureza em três tipos: 

 Tipo I- Rochas e solos coerentes rijos; 
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 Tipo II - Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média; solos incoerentes 

compactos; 

 Tipo III - Solos coerentes moles e muito moles; solos Incoerentes soltos. 

 

Figura 4.17 – Mapa de intensidades sísmicas e de Zonamento Sísmico de Portugal Continental  

 

Quadro 4.8 – Coeficiente de Sismicidade das zonas sísmicas de Portugal Continental 

Zonas Sísmicas 
(ordem decrescente de sismicidade) 

Valores de Coeficiente de Sismicidade 

(α) 

A 1.0 

B 0.7 

C 0.5 

D 0.3 

Fonte: Adaptado de Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

 

Os terrenos presentes na área de estudo enquadram-se maioritariamente no tipo I (rochas) indicados no 

RSAEEP. Face ao exposto, pode pois concluir-se que o traçado está localizado numa zona de sismicidade 

moderada a baixa, com Intensidade sísmica média de VI na escala de Mercalli modificada. 
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A análise da Carta de Casualidade Sísmica (Sousa et al, 1997), aponta para uma reduzida importância 

dos fenómenos sísmicos na região do Porto. Constata-se que os corredores em estudo se desenvolvem em 

zona para a qual se admitem valores de aceleração da ordem dos 50 - 75 cm.s-2, para um período médio 

de retorno de 1000 anos. 

A Carta Neotectónica de Portugal na escala 1: 1.000.000 indica a ocorrência na região do Porto de 

algumas falhas classificadas como "ativas prováveis" – Figura seguinte.  

A análise da informação sismológica da região do Porto mostra tratar-se de uma sismicidade difusa, de 

magnitude moderada a baixa, característica de uma zona intra-placa, que não permite relacionar as 

fontes sísmicas com estruturas geológicas particulares. Segundo o registo da sismicidade instrumental, a 

magnitude máxima conhecida de sismos gerados na região do Porto é de 5,6. Considerando que as taxas 

de deslizamento sísmico das falhas ativas em Portugal se situam entre valores da ordem de 0,01 a 0,001 

mm/ano, estima-se que um sismo de magnitude 6 teria na região do Porto um intervalo de recorrência 

entre 10 000 e 100 000 anos (CGP, 2003). 

 

Fonte: Adaptado de Cabral & Ribeiro (1988)  

Figura 4.18 – Pormenor da Carta Neotectónica de Portugal  
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 Recursos Minerais e Hidrominerais 

Relativamente à existência de recursos geológicos nos corredores interessados pelos traçados foram 

consultadas diversas entidades, nomeadamente a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDRN). 

De acordo com a informação disponibilizada pelas entidades, considera-se que os granitos têm potencial 

intrínseco como material de construção e de exploração de caulino em função do contexto geológico 

regional em que se inserem. Relativamente às servidões administrativas de âmbito mineiro e 

hidromineral não foram referenciadas situações na área urbana do Porto. 

O Projeto desenvolve-se em zona urbana e edificada desde longa data onde não são conhecidos recursos 

com interesse económico relevante, nem qualquer atividade antiga ou atual ao nível dos recursos 

geológicos, segundo o LNEG. 

 Património Geológico 

Relativamente à existência de afloramentos geológicos com potencial interesse na área do projeto, foi 

consultado o LNEG que forneceu informação sobre Geossítios identificados no granito do Porto e cuja 

informação se encontra sistematizada pela Associação ProGeo (ProGeo: Associação Europeia para a 

Conservação do Património Geológico - grupo português). A informação pode ser consultada em 

http://geossitios.progeo.pt.  

De acordo com a informação recebida, na área urbana, encontram-se inventariados vários afloramentos 

de Granito do Porto. O afloramento principal encontra-se perto da Sé e Estação de S. Bento (Coord. 

Geográficas: P=41,144215º / M=-8,610928º). Existem outros afloramentos graníticos situados na encosta 

norte por baixo da ponte da Arrábida (Coord. Geográficas: P=41,148512º / M=-8,641093º) e na Rua de D. 

Pedro V (Coord. Geográficas: P=41,149796º / M=-8.630500º). O Granito do Porto tem também interesse 

patrimonial em edifícios e monumentos da cidade. 

A avaliação quantitativa do valor científico dos referidos Geossítios é de 38,75% e a avaliação quantitativa 

da vulnerabilidade de 295 em 400. 

Relativamente ao valor científico dos Granitos hercínicos, sin-orogénicos, sin- a tardi-D3, pode afirmar-

se que o Granito do Porto corresponde a um leucogranito de grão médio a grosseiro, localmente 

deformado segundo a orientação N130ºE. A sua caracterização petrográfica evidencia uma textura 

dominantemente hipidiomórfica granular. A moscovite prevalece sobre a biotite, ocorrendo quer como 

uma fase primária, quer sob diversas gerações secundárias substituindo outros minerais e marcando zonas 

de cisalhamento. No Granito do Porto estes fenómenos estão associados à formação de raros 

interestratificados expansivos clorite/esmectite e de uma fase esmectítica pura (Begonha, 1997, 

Begonha & Sequeira Braga, 2002). A meteorização progride ao longo de fraturas e de sistemas de 

diaclasamento cujos sistemas principais exibem orientações NE-SW (N30ºE a N60ºE) e ENE-WSW a NW-SE 

(N100ºE a N140ºE), conforme referido na Carta Geotécnica do Porto (2003). Um estudo isotópico U-Pb 
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efetuado em duas frações de zircão e uma de monazite indica a idade de instalação de 318±2 Ma 

(Almeida, 2001). 

Relativamente ao Valor Educativo, refira-se a necessidade de preservação dos afloramentos graníticos 

como articulação entre o património natural e o património edificado, podendo ser utilizados para 

estimular o interesse pela Geologia 

O Granito do Porto possui um inegável Valor Histórico/Cultural pela associação ao património natural e 

arquitetónico da cidade, estando presente nas primeiras habitações, no sistema defensivo primitivo, na 

Muralha Fernandina, nos monumentos medievais, nos monumentos de estilo barroco, nos solenes edifícios 

públicos de estilo neoclássico e nas modestas habitações dos portuenses. É de assinalar que o Centro 

Histórico da Cidade do Porto está classificado como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. 

O Granito do Porto foi explorado como rocha ornamental sob a designação de Branco do Porto estando 

representado e caracterizado no Catálogo das Rochas Ornamentais Portuguesas, embora atualmente o 

seu valor económico seja menos relevante. 
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4.4 Solos e Aptidão da Terra 

Desenvolvendo-se o Projeto em pleno centro da cidade do Porto, marcadamente urbano e densamente 

construído, não se verifica haver caracterização e classificação dos solos e da aptidão da terra para 

usos agrícolas e/ou florestais na área em estudo, encontrando-se esta classificada como “área social” 

na “Carta dos Solos e Carta de Aptidão da Terra de Entre-Douro-e-Minho”1. 

4.5 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

4.5.1 Recursos Hídricos de Superfície 

As alternativas de traçado da linha em estudo desenvolvem-se na sua totalidade na Região Hidrográfica 

do Douro (RH3). A bacia do Rio Douro tem uma área total de 97.477,66 km2, cortando 

longitudinalmente a Península Ibérica, com uma orientação dominante Este-Oeste. Em Portugal esta 

bacia cobre uma área de 18.587,85 km2, o que representa cerca de 19% da área total, sendo limitada a 

Norte pelas bacias hidrográficas dos rios Leça, Ave, Cávado e a Sul pelas bacias dos rios Tejo, Mondego 

e Vouga. 

De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica da RH3, a área de estudo implanta-se na sub-

bacia do “Douro e Costeiras entre o Douro e o Vouga”, que apresenta uma área de 6.211 km2. 

A rede hidrográfica do concelho do Porto apresenta duas realidades distintas: as linhas de água 

parcialmente canalizadas e as linhas de água a céu aberto. 

O corredor da Linha em estudo intersecta várias linhas de água - o rio da Vila, o rio Frio e a ribeira de 

Massarelos – todas canalizadas e a desaguar no rio Douro. 

Quadro 4.9 – Linhas de água atravessadas pelo Projeto 

Linha de água Tipo de curso 
Extensão 

(km) 

Ponto de 

atravessamento 

pelo projeto 

Rio da Vila 

Canalizado 

7,69 Estação da Liberdade  

Rio Frio 1,39 
Estação Hospital de 

Santo António 

Ribeira de Massarelos 3,94 Estação Galiza 

Fonte: CMP.“Ribeiras”, consultado em http://www.aguasdoporto.pt/areas-de-intervencao/ribeiras, abril de 2018 

                                                 

1 Carta dos Solos e Carta de Aptidão da Terra para a Agricultura de Entre-Douro e Minho”. Direção 

Regional de Agricultura. Agroconsultores Geometral. Lisboa, Junho de 1995. 

http://www.aguasdoporto.pt/areas-de-intervencao/ribeiras
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Fonte: CMP. “Carta Geotécnica do Porto. Carta de Condições de Drenagem de Superfície” 

Figura 4.19 – Linhas de água atravessadas pelo Projeto 
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4.5.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

4.5.2.1 Introdução 

No âmbito do presente descritor, a área caracterizada corresponde à região onde se inserem os 

traçados, com especial pormenor para as duas alternativas em análise. 

A caracterização realizada teve por base a consulta bibliográfica e cartografia geológica, geotécnica e 

hidrogeológica disponível. 

Foram também contactadas diversas entidades, nomeadamente o Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia (LNEG), a Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH Norte), a Câmara Municipal do Porto e 

as Águas do Porto, E. M. que forneceram informação relevante, nomeadamente elementos sobre a 

Carta Geotécnica do Porto (CGP, 2003). 

Em termos gerais, a área interessada pelo Projeto não se insere em sistemas aquíferos individualizados 

(Almeida et al. 2000), estando abrangida pelo que se designa correntemente por formação granítica 

fissurada do maciço antigo. Esta unidade constitui um meio hidrogeológico descontínuo do tipo poroso-

fissurado, em função da espessura de meteorização dos granitos. 
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Fonte: IGM (1999) 

Figura 4.20 – Enquadramento hidrogeológico regional do Projeto  
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4.5.2.2 Inventário Hidrogeológico 

A recolha de informação hidrogeológica na área de intervenção permitiu identificar as principais 

características hidrogeológicas locais com interesse na definição pormenorizada da situação de 

referência atual.  

O inventário hidrogeológico das origens de água subterrânea incidiu sobre as origens de água próximas 

do corredor dos traçados e zonas limítrofes. 

Relativamente às captações destinadas a abastecimento público e serviços de limpeza urbanos não 

existem ocorrências a assinalar. O LNEG forneceu informação sobre a localização de 5 origens de água 

das quais se desconhecem os pormenores construtivos. 

Quadro 4.10 – Inventário hidrogeológico 

Ref.  
Ref. 

Original 

Coord. Geog. Coord. Datum Lx 
Tipo 

Origem dos 
Dados 

Lat (º) Long (º) Mer (m) Par (m) 

F1 F 24/122 41.1496 -8.6071 160213 464602 Furo LNEG 

F2 F 32/122 41.1455 -8.6096 160000 464148 Furo LNEG 

F3 F 34/122 41.1531 -8.6224 158930 464998 Furo LNEG 

P1 P 6/122 41.1496 -8.6071 160213 464602 Poço LNEG 

N1 N 4/122 41.1421 -8.6014 160687 463767 Nasc. LNEG 

 

Relativamente à informação piezométrica dispõe-se dos resultados descritos no Estudo Geológico-

Geotécnico (EGG) (2018) que refere trabalhos de 1995 e 2003. Para um vasto conjunto de 62 sondagens 

foi possível reconhecer o nível de água em 17 sondagens. Refere-se que no Relatório Geológico-

Geotécnico do Túnel em 1995 é indicada a existência de alguns poços domésticos próximos dos 

traçados, entre a Praça Carlos Alberto e o Jardim do Carregal com nível freático muito próximo da 

superfície. Conclui-se que o nível piezométrico acompanha a superfície topográfica, posicionando-se de 

um modo geral acima dos 10-12 m de profundidade, mesmo nas zonas topograficamente elevadas, onde 

foi intercetado aos 8-10 m. Nas Estações da Liberdade, de Santo António e da Galiza, o posicionamento 

do nível piezométrico varia entre 1 e 7m (EGG, 2018). Recomenda-se a consulta do EGG (2018) que 

acompanha o Estudo Prévio do Projeto para informações mais detalhadas sobre a ocorrência de água no 

subsolo nos traçados em análise. 
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Figura 4.21 – Mapa de inventário hidrogeológico  



 

Página: 141 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 - Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

4.5.2.3 Enquadramento Hidrogeológico do Projeto  

4.5.2.3.1   Introdução  

Os trabalhos de caracterização hidrogeológica foram efetuados com o detalhe exigível a uma fase de 

Estudo Prévio de EIA, tendo sido alicerçados na consulta bibliográfica, nomeadamente na Carta 

Geotécnica do Porto (CGP, 2003) e no Estudo Geológico-Geotécnico do projeto. 

Do ponto de vista hidrogeológico pode resumir-se, que as alternativas de traçado se distribuem por três 

formações hidrogeológicas distintas em função da espessura de alteração e dos materiais recentes de 

cobertura: 

1 - Formações Aluvionares - Formação superficial heterogénea, porosa e permeável, vulnerável 

à poluição, correspondente a terrenos aluvionares das linhas de água rio do Vilar, rio Frio e 

rio da Vila. O nível freático encontra-se relativamente próximo da superfície; 

2 - Formação Granítica alterada e meteorizada – Pode apresentar espessura de alteração 

(caulinização) suscetível de suportar um aquífero freático de caraterísticas poroso-fissural; 

3 - Formação Granítica pouco alterada – Apresenta reduzida permeabilidade e comportamento 

fissural dominante, ocorrendo a profundidades variáveis. 

A análise da espessura da cobertura recente e aluvionar e da variabilidade da alteração dos granitos 

pode ser consultada nas peças desenhadas do Estudo Geológico-Geotécnico (2018). 

O mapa da Figura seguinte representa as unidades hidrogeológicas, os focos de poluição e as origens de 

água mais significativas, de acordo com CGP (2003). Relativamente a estruturas condutoras de água 

subterrânea, estão referenciadas a existência de circulação hídrica subterrânea através de galerias de 

mina e água de nascente canalizada em diversos troços do traçado. Esta situação deverá ser analisada 

pormenorizadamente na fase de Projeto de Execução.  

O traçado atravessa subterraneamente ainda algumas zonas aluvionares consideradas vulneráveis à 

poluição e de níveis freáticos elevados bem como pequenas áreas de recarga de aquíferos, de acordo 

com a CGP (2003), conforme representado na Figura seguinte. 
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Fonte: CGP (2003) 

LEGENDA: ver página seguinte 

Figura 4.22 – Enquadramento hidrogeológico local do Projeto 
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LEGENDA: 
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Fonte: CGP (2003) 

Figura 4.23 – Implantação do Projeto na Carta de Condicionantes do Subsolo  
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Em termos hidrogeológicos e, atendendo, às características litológicas, estruturais e geomorfológicas, 

foram definidos para a cidade do Porto, cinco unidades hidrogeológicas com diferentes características 

(Uh1 a Uh5), tendo sido consideradas para esta avaliação as classes de porosidade e de permeabilidade 

apresentadas no Quadro seguinte (CGP, 2003). 

Quadro 4.11 - Porosidade e permeabilidade das formações 

 
Fonte: CGP (2003) 

As principais características das cinco unidades hidrogeológicas definidas encontram-se sintetizadas no 

quadro abaixo. 
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Quadro 4.12 - Principais caraterísticas das unidades hidrogeológicas  

 

Fonte: Adaptado de CGP (2003) 

Relativamente às estruturas subterrâneas designadas por minas (de água), a sua presença está 

frequentemente associada a diversos problemas geotécnicos, tais como assentamentos, aluimentos e 

inundações. Foram consideradas as seguintes classes de estruturas: água de nascente em galeria (mina) 

e água de nascente entubada. 
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Quadro 4.13 - Resumo das caraterísticas das minas de água da cidade do Porto 

 

Fonte: Adaptado de CGP (2003) 

4.5.2.3.2   Caracterização hidrogeológica 

Em termos genéricos e, com base na análise de 44 registos de caudais de furos verticais em granitos na 

margem direita do rio Leça, nos arredores da cidade do Porto, comprovou-se que não se verifica 

correlação entre os caudais e as profundidades e que os valores de mediana se situam nos 3 m3/h e os 

valores médios em 4 m3/h, com valores excecionais que podem atingir 20 m3/h, em situações 

geológico-estruturais muito favoráveis (Marques da Silva et al., 1996). 

Apresenta-se uma caracterização genérica das formações hidrogeológicas interessadas pelas opções de 

traçado (Aluviões e Granitos do Porto), com base nos elementos disponíveis nos estudos técnicos 

relacionados com o projeto e trabalhos científicos relacionados com a hidrogeologia urbana. 

De acordo com Afonso, M. J. (2003), verifica-se que até cerca dos 27m de profundidade existe um 

aquífero livre descontínuo, tanto horizontal como verticalmente, com alimentação direta, 

permeabilidade média ou moderada (10-5 m/s) e produtividade baixa (Q<0,4 l/s). Subjacente a este, e 

até cerca dos 48m, surge outro nível associado ao maciço fraturado, menos alterado, alimentado por 

infiltração ou drenância da unidade superior, com permeabilidade muito baixa a baixa (K=10-9 a 10-

7m/s) e produtividade na maior parte das vezes muito baixa (Q<0,8 l/s).  

O Relatório Geológico-Geotécnico do Túnel 1 (1995) referido em EGG (2018) faz referência à existência 

de alguns poços domésticos próximos dos traçados, entre a Praça Carlos Alberto e o Jardim do 

Carregal. Os poços posicionados no vale da ribeira das Virtudes (ou rio Frio) apresentam o nível freático 

muito próximo da superfície (2,35 a 3,70m de profundidade) e nos restantes sensivelmente mais abaixo 
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(7,80 a 8,10m de profundidade). Conclui-se que o nível piezométrico acompanha a superfície 

topográfica, posicionando-se de um modo geral acima dos 10-12m de profundidade, mesmo nas zonas 

topograficamente elevadas, onde foi intercetado aos 8-10m. Nas linhas de água que passam próximo 

das Estações da Liberdade, de Santo António e da Galiza, o posicionamento do nível piezométrico varia 

entre 1 e 7m de profundidade. 

O Relatório da NORMETRO (2003) refere que a permeabilidade do maciço granítico varia entre 10-5 e 10-

8 m/s e nem sempre é correlacionável com os graus de alteração e fracturação do maciço, nem com a 

composição e compacidade dos seus níveis terrosos. Isto resulta da elevada complexidade do maciço 

granítico do Porto, onde alinhamentos de fracturação, falhas ou zonas de cisalhamento constituem os 

principais canais de circulação de água no subsolo, e zonas de falha argilizadas constituem barreiras à 

circulação subterrânea (in EGG, 2018).  

Os resultados de 87 ensaios in situ realizados pela NORMETRO, apesar da elevada dispersão de 

resultados, apontam que no troço entre a Praça de Lisboa e a Estação de Santo António, os depósitos 

aluvionares e o maciço granítico decomposto são medianamente permeáveis (10-5 a 10-6 m/s) e que o 

maciço granítico medianamente alterado, com zonas de fratura abertas, tende a ser ligeiramente 

menos permeável. 

O estudo geológico-geotécnico do Túnel de Ceuta refere a execução de um ensaio de bombagem na 

sondagem S-T1/11, próxima do PK 0+940 da Alternativa 1 (Estação Hospital de St. António). O ensaio 

foi realizado aos 18m de profundidade tendo-se a indicação de que após 7m de aterros se intercetaram 

granitos decompostos (W5) e que o nível freático se posicionava a 5,5 m de profundidade. A 

permeabilidade (K) do maciço, avaliada nestas condições, foi de 3,9x10-6 m/s e a transmissividade (T) 

relativamente baixa de 4,52x10-5 m2/s (EGG, 2018). 

A permeabilidade dos terrenos graníticos intercetados pelo túnel mineiro, Alternativa 1 ou Alternativa 

2, é baixa a moderada variando maioritariamente entre 10-7 e 10-5 m/s. Valores mais baixos (10-8 m/s) 

estarão associados a rocha pouco alterada (W2) ou aos solos graníticos mais argilizados (W6). É 

expectável que, localmente, ocorram zonas com elevada afluência de água ao túnel, relacionadas com 

a interceção de zonas de cisalhamento ou falhas. No restante, espera-se que a afluência de água seja 

reduzida, do tipo gotejante. A circulação hídrica subterrânea poderá ser condicionada pela existência 

de Poços ou Galerias Hidráulicas, vulgarmente designadas por minas (EGG, 2018). 

O estudo geomecânico do maciço granítico do Manancial de Paranhos ou Arca d’Água (sector de 

Carvalhido–Burgães) numa extensão de 1220 m reconheceu a existem de direções preferenciais de 

circulação de água subterrânea. Na direção N50º- 60ºE as descontinuidades apresentam-se 

tendencialmente ligeiramente húmidas a húmidas, enquanto que nas direções N0°-10°E e N100°-110°E 

as descontinuidades mostram-se na sua maioria húmidas a gotejantes. Segundo a direção N10°-30°E 

ocorre fluxo mais abundante (Martins, A. P., 2011). 

Pela proximidade aos traçados em estudo, refira-se os estudos e trabalhos desenvolvidos pelo LNEG, CM 

Porto e Águas do Porto, EM, no âmbito do Projeto WAT (SUDOE INTERREG IVB, 2010) na bacia 

hidrográfica urbana da ribeira de Poço das Patas (185 ha). Esta bacia localiza-se 1 km para oeste do 

final do traçado e abrange as estações de metro de Campo 24 de Agosto, Marquês e Combatentes em 
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cenário geológico de Granitos do Porto. Foram identificados dezenas de pontos de água (poços, furos, 

minas e piezómetros do metro) e avaliadas as condições de aproveitamento das águas subterrâneas 

como parte de uma estratégia sustentável para a rega dos espaços verdes urbanos e lavagem de ruas, 

com águas de qualidade inferior. 

A canalização das ribeiras foi imposta pela forte pressão urbanística e pelo facto destes trechos 

funcionarem também como coletores de águas pluviais e, por vezes, de águas residuais. 

4.5.3 Qualidade dos Recursos Hídricos 

Neste capítulo será efetuada a análise qualitativa dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

Será apresentada uma caracterização da qualidade do meio hídrico, superficial e subterrâneo, e são 

identificadas as principais sensibilidades, nomeadamente identificando as áreas protegidas, de acordo 

com a Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 

Acresce ainda a identificação das fontes de poluição existentes na envolvente do projeto. 

A caracterização da qualidade da água superficial e subterrânea foi apoiada nos dados de qualidade da 

água disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH – INAG - APA, 

IP) e na classificação das massas de água constante do PGRH (Plano de Gestão da Região Hidrográfica) 

do Douro (RH3). 

4.5.3.1 Fontes de Poluição 

O meio hídrico quer superficial, quer subterrâneo pode ser afetado em termos de qualidade por 

diversos fatores.  

A atividade humana contribui de um modo bastante significativo para a degradação da qualidade da 

água. De modo a minimizar o impacte gerado pela nossa atividade são também instaladas redes de 

drenagem de águas residuais, pluviais e sistemas de tratamento de águas residuais. 

A área de estudo insere-se em meio urbano, encontrando-se as principais linhas de água artificializadas 

e entubadas. 

Uma das principais fontes poluidoras prende-se com a poluição pontual de origem urbana. De acordo 

com o Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP, 2017), o concelho do 

Porto apresenta uma taxa na drenagem e tratamento das águas residuais a rondar os 100%. É provável 

que mesmo com este dado ainda possam ocorrer descargas sem qualquer tratamento no meio hídrico. 

No que se refere à poluição difusa de origem urbana, destacam-se as águas de escorrência 

provenientes das vias rodoviárias, das lavagens das ruas e dos espaços verdes existentes. Estas águas 

são ricas em partículas, metais (cádmio, zinco e cobre), hidrocarbonetos e ainda de nitratos e fosfatos. 

A atividade industrial e agrícola é praticamente inexistente na área de estudo. 
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De acordo com o PGRH do Douro, as cargas poluentes (azoto e fósforo) na bacia hidrográfica do projeto 

encontram apresentadas no Quadro 4.14. 

Quadro 4.14 - Cargas poluentes na área do Projeto 

Parâmetro Carga Anual N (kg/km2) Carga Anual P (kg/km2) 

Bacia hidrográfica rio Frio e rio da Vila < 222 < 16 

Fonte: PGRH Douro, 2012 

4.5.3.2 Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais 

Para a caracterização qualitativa das massas de água superficiais que intercetam a área em estudo 

foram consultados os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos 

(SNIRH – INAG - APA, IP). Todas as linhas de água intersetadas (rio da Vila, rio Frio e afluente da ribeira 

de Vilar, pertencentes à bacia hidrográfica rio Frio e rio da Vila) encontram-se entubadas e integradas 

na rede pluvial existente, sem estações de monitorização da qualidade da água superficial. 

As estações mais próximas localizam-se ao longo do rio Douro e, pelas suas características, não são 

representativas da qualidade da água das linhas de água intersetadas pelo projeto. 

Refere-se igualmente que, de acordo com informação disponibilizada no PGRH do Douro, também não 

são analisadas as linhas de água intersetadas pelo projeto, não sendo possível avaliar o estado das 

massas de água. 

Em face do exposto, optou-se por utilizar os dados existentes numa estação de monitorização urbana 

localizada na União das freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, que se localiza na bacia 

hidrográfica de Massarelos, a estação de Sobreiras (07F/08). 

No Quadro 4.15 apresentam-se as características da estação de amostragem de Sobreiras (07F/08). 

Quadro 4.15 – Características da estação de Sobreiras 

Nome estação Código RQA Linha de água localização Anos analisados 

Sobreiras 07F/08 Bacia Massarelos Lordelo do Ouro 2007-2015 

Fonte: SNIRH, 2018 

Na Figura 4.24 apresenta-se a localização da estação face ao projeto. 



 

Página: 151 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 - Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

 

Figura 4.24 - Localização da estação de qualidade da água superficial de Sobreiras (07F/08) 

Uma vez que as linhas de água atravessadas não apresentam usos significativos ou muito sensíveis, 

optou-se por avaliar a qualidade da água de acordo com as suas características para usos múltiplos. 

Neste critério, desenvolvido e proposto pelo SNIRH – INAG – APA, a avaliação é realizada considerando 

28 parâmetros, sendo a classificação feita parâmetro a parâmetro, baseando-se na inclusão do 

parâmetro numa determinada classe, segundo o valor mais desfavorável. 

Esta classificação é feita em 5 classes de qualidade da água superficial, de Excelente a Muito Má: 

 

E - Muito Má D - Má C - Razoável B - Boa A - Excelente 

 

No Quadro 4.16 apresentam-se os dados existentes e a sua classificação de qualidade de acordo com o 

critério adotado. 
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Quadro 4.16 - Classificação da qualidade das massas de água superficiais 

Parâmetro Valor mínimo Valor médio Valor máximo Classe 

pH 7,1 7,6 8,3 A 

Condutividade (µS/cm) 125 3318 20600 E 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 4 42 276 E 

Azoto total (mg/l N) 2 6 10 E 

Azoto amoniacal (mg/l NH4) 0,1 1,3 7,0 E 

Ortofosfato Total (mg/l P2O5) 0,1 0,2 0,4 B 

CBO 5 dias (mg/l) 2 6 11 D 

Carência Química de Oxigénio (mg/l) 10 33 79 D 

Nitrato Total (mg/l NO3) 5 22 38 C 

Cádmio dissolvido (µg/l) 0,2 0,3 0,5 A 

Mercúrio dissolvido (µg/l) 0,0 0,0 0,0 A 

Fonte: SNIRH, 2018 

A estação de Sobreiras (07F/08) apresenta apenas valores para 11 dos 28 parâmetros, dos quais se 

destacam o azoto amoniacal e azoto total, por apresentarem valores para um cenário de qualidade de 

água de classe E - Muito Má (também se observa essa classe noutros 2 parâmetros de menor 

importância). 

As massas de água classificadas na classe E são consideradas como inadequadas para a maioria dos usos 

e podem ser uma ameaça para a saúde pública e ambiental. Deste modo, os recursos hídricos 

superficiais existentes na área do projeto não têm aptidão para o uso humano. 

4.5.3.3 Qualidade dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

A análise à qualidade da água subterrânea da região onde se desenvolvem as alternativas de traçado 

baseou-se na informação constante no Estudo Geológico-Geotécnico (2018), na Carta Geotécnica do 

Porto (CGP, 2003) e no SNIRH. 

De acordo com o SNIRH, a área interessada pelo projeto não se insere em sistemas aquíferos 

individualizados (Almeida et al. 2000), estando abrangida pela formação do maciço antigo 

indiferenciado. 

Neste sistema, para a área de estudo não existem estações de monitorização muito próximas, como 

pode ser verificado na figura seguinte. 
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Figura 4.25 - Localização das estações de qualidade da água subterrânea 

No entanto os trabalhos de caraterização hidrogeológica e de qualidade da água do Manancial de 

Paranhos/Túnel de Arca d’Água - Rua Nova do Regado, situado 3 km para NE dos traçados atuais, 

indicou uma composição rica em nitratos e sulfatos, os quais parecem ser alvo de acumulação de 

compostos químicos provenientes do escoamento das águas urbanas de superfície derivadas de 

atividades antropogénicas (Costa Cruz, 2007).  

Essa informação está em consonância com o que foi acima descrito para a qualidade das águas 

superficiais na zona urbana próxima, onde o azoto é um dos parâmetros com concentração mais 

elevada. 

Deste modo, admite-se que a qualidade da água subterrânea das linhas de água atravessadas pelo 

projeto se encontre igualmente com elevada carga de nitratos e sulfatos, apresentando uma qualidade 

deficiente. 
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4.5.3.4 Zonas Protegidas 

Relativamente à sensibilidade do meio hídrico, é analisada, ponto por ponto, a localização do projeto 

relativamente a zonas protegidas (de acordo com Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro) que integram: 

i) As zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao consumo 

humano ou a proteção de espécies aquáticas de interesse económico; 

ii) s massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas como zonas 

balneares; 

iii) As zonas sensíveis em termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis e as zonas 

designadas como zonas sensíveis; 

iv) As zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora selvagens e a 

conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o melhoramento do estado da 

água seja um dos fatores importantes para a sua conservação, incluindo os sítios relevantes 

da rede Natura 2000; 

v) As zonas de infiltração máxima. 

De acordo com o PGRH do Douro, o projeto não afeta nenhuma das zonas protegidas identificadas. 

Em termos de vulnerabilidade à poluição, como vem referido no Capítulo 4.3, as alternativas de 

traçado distribuem-se por três formações hidrogeológicas distintas: 

 Formações Aluvionares - Vulnerável à poluição, correspondente a terrenos aluvionares das linhas 

de água rio do Vilar, rio Frio e rio da Vila; 

 Formação Granítica alterada e meteorizada – Com vulnerabilidade variável à poluição; 

 Formação Granítica pouco alterada – Pouco vulnerável à poluição, de reduzida permeabilidade. 

A caracterização das áreas vulneráveis já se encontra efetuada no capítulo da Hidrogeologia.  
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4.6 Qualidade do Ar 

4.6.1 Introdução 

A caracterização da qualidade do ar na situação atual é realizada através da avaliação dos níveis de 

concentração dos poluentes atmosféricos medidos nas estações da rede nacional de medição da 

qualidade do ar, Sobreiras-Lordelo de Ouro e Francisco Sá Carneiro - Campanhã, existentes na 

envolvente próxima do local de implantação da nova ligação de metro (Linha Circular: Troço 

Liberdade/ S. Bento – Boavista/ Casa da Música) e, tendo em consideração as principais fontes 

emissoras existentes na respetiva área envolvente.  

Na vertente das alterações climáticas, efetuou-se a estimativa das emissões de gases com efeito de 

estufa (GEE) provenientes das principais fontes emissoras atualmente existentes na envolvente do 

local em estudo. 

Nesta fase, procede-se igualmente à caracterização topográfica e à análise das condições 

meteorológicas típicas locais, com influência ao nível da dispersão de poluentes atmosféricos, através 

da avaliação das normais climatológicas de Porto – Pedras Rubras (1971-2000) e Porto – Serra do Pilar 

(1971-2000), representativas do local em estudo, facultadas pelo Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA). 

4.6.2 Legislação Aplicável 

Em Portugal, a avaliação da qualidade do ar está abrangida por instrumentos legislativos específicos, 

o Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, republicado no Decreto-Lei nº 47/2017, de 10 de maio, 

podendo ainda ser complementada por valores guia (guideline values) da Organização Mundial de 

Saúde (OMS).  

O Decreto-Lei mencionado anteriormente, estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade 

do ar ambiente. Nesse sentido, o documento tem os seguintes objetivos: 

 Fixar os valores limite e limiares de alerta para a proteção da saúde humana do dióxido de 

enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), 

chumbo, benzeno e monóxido de carbono; 

 Definir os limiares de informação e alerta para o ozono; 

 Estabelecer valores alvo para as concentrações no ar ambiente dos poluentes arsénio, 

cádmio, níquel e benzo(a)pireno. 

O Decreto-Lei em análise transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2008/50/CE, de 21 de 

maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva nº 
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2004/107/CE, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente. 

No Quadro seguinte são apresentados os valores limite no ar ambiente para os poluentes – NO2, CO, 

SO2, PM10, PM2,5 e O3. 

Quadro 4.17 – Resumo dos valores considerados para os poluentes – NO2, CO, SO2, PM10, PM2,5 e O3 

Referência Parâmetro Designação Período Valor Limite 

Decreto-Lei nº 
102/2010, na sua atual 

redação 

NO2 Valor limite para proteção da saúde 
humana 

Horário 200 µg.m-3 (1) 

Valor limite anual para proteção da 
saúde humana 

Anual 40 µg.m-3 

CO Valor máximo diário da média das 8h 
para proteção da saúde humana 

Octohorário 10 mg.m-3 

SO2 Valor limite horário para proteção da 
saúde humana 

Horário 350 µg.m-3 (2) 

Valor limite diário para proteção da 
saúde humana 

Diário 125 µg.m-3 (3) 

PM10 Valor limite diário para proteção da 
saúde humana 

Diário 50 µg.m-3 (4) 

Valor limite anual para proteção da 
saúde humana 

Anual 40 µg.m-3 

PM2,5 Valor limite anual para proteção da 
saúde humana 

Anual 25 µg.m-3 

O3 Limiar de informação Horário 180 µg.m-3 

Limiar de alerta Horário 240 µg.m-3 

Valor alvo para proteção da saúde 
humana 

Octohorário 120 µg.m-3 (5) 

(1) A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil; 
(2) A não exceder mais de 24 horas em cada ano civil; 
(3) A não exceder mais de 3 dias em cada ano civil; 
(4) A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil; 
(5) A não exceder mais de 25 dias em cada ano civil; 

4.6.3 Caracterização da Qualidade do Ar Local 

4.6.3.1 Enquadramento. Dados de Referência 

Na envolvente próxima do local em estudo, a cerca de 2,8 km a oeste e a 3,4 km a nordeste do local 

de implantação da nova linha de metro, existem, respetivamente, duas estações de monitorização da 

qualidade do ar: Sobreiras-Lordelo de Ouro e Francisco Sá Carneiro – Campanhã como se verifica na 

figura seguinte. 

A estação de Sobreiras-Lordelo de Ouro é uma estação urbana de fundo que iniciou a sua atividade 

em 2007 e abrange os poluentes NO2, PM10, PM2,5 e O3. A estação Francisco Sá Carneiro - Campanhã 
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é uma estação urbana de tráfego que iniciou a sua atividade em 2000 e abrange os poluentes NO2, 

PM10, CO e O3. 

Assim, foram analisados, para os poluentes monitorizados, os valores de concentração medidos nos 

últimos 5 anos com dados disponíveis e validados (2012-2016), nas referidas estações. A análise da 

informação das medições da qualidade do ar centrou-se numa comparação entre os valores registados 

na estação de qualidade do ar e os valores limite definidos na legislação nacional sobre qualidade do 

ar. Salienta-se que para o CO e SO2 não foi possível efetuar a caracterização em termos de 

concentrações medidas em ar ambiente, uma vez que este poluente não é medido na estação de 

Sobreiras-Lordelo de Ouro, desde dezembro de 2011. O mesmo acontece para o poluente O3, na 

estação de Francisco Sá Carneiro - Campanhã, que não é medido desde dezembro de 2011. 

 

Figura 4.26 – Enquadramento espacial da estação de qualidade do ar de Sobreiras – Lordelo de Ouro e de 

Francisco Sá Carneiro – Campanhã  

 

--- Alternativa 1 

--- Alternativa 2 
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Os Quadros abaixo apresentam, respetivamente, a comparação dos valores registados na estação 

urbana de fundo de Sobreiras-Lordelo de Ouro e na estação urbana de tráfego de Francisco Sá Carneiro 

- Campanhã, para os anos de 2012-2016, com o Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, na sua 

redação atual.  

Quadro 4.18 – Comparação dos valores de NO2, PM10, PM2,5 e O3 registados na estação de monitorização 

de qualidade do ar de Sobreiras-Lordelo de Ouro, para os anos de 2012-2016, com o DL 102/2010, de 

23 de setembro, na sua redação atual 

Poluente Ano 

Base Horária Base Octohorária Base Diária Base Anual 

VL  

(µg.m-

3) 

Conc. 

Medida 

(µg.m-3) 

Horas 

Exc. 

VL   

(mg.m-

3) 

Conc. 

Medida 

(µg.m-3) 

Horas 

Exc. 

VL  

(µg.m-

3) 

Conc. 

Medida 

(µg.m-3) 

Horas 

Exc. 

VL   

(µg.m-

3) 

Conc. 

Medida 

(µg.m-3) 

NO2 2012 200 

(1) 

238,7 8 - - - - - - 40 44,7 

2013 192,2 (5) 0 - - - - 37,4 (5) 

2014 177,1 (5) 0 - - - - 47,4 (5) 

2015 227,4 10 - - - - 64,6 

2016 235,9 (5) 6 - - - - 74,8 (5) 

PM10 2012 - - - - - - 50 (4) 81,1 30 40 26,7 

2013 - - - - 106,8 15 24,6 

2014 - - - - 48,1 (5) 0 18,2 (5) 

2015 - - - - 92,6 (5) 2 18,5 (5) 

2016 - - - - 51,2 (5) 1 16,3 (5) 

CO 2012 - - - 10 2,4 0 - - - - - 

2013 - - 2,9 0 - - - - 

2014 - - 0,9 (5) 0 - - - - 

2015 - - 1,3 0 - - - - 

2016 - - 1,7 0 - - - - 

(1) A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil; 
(2) A não exceder mais de 24 horas em cada ano civil; 
(3) A não exceder mais de 3 dias em cada ano civil; 
(4) A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil; 
 (5) Limiar informação; 
(6) Limiar alerta; 
(7) Valor alvo em base anual; 
(8) A não exceder mais de 25 dias em cada ano civil; 
(9) Com uma percentagem de eficiência inferior a 70%; 

SD – Sem Dados 
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Quadro 4.19 – Comparação dos valores de NO2, PM10 e CO registados na estação de monitorização de 

qualidade do ar de Francisco Sá Carneiro - Campanhã, para os anos de 2012-2016, com o DL 102/2010, 

de 23 de setembro, na sua redação atual 

Poluente Ano 

Base Horária Base Octohorária Base Diária Base Anual 

VL  

(µg.m-3) 

Conc. 

Medida 

(µg.m-3) 

Horas 

Exc. 

VL   

(mg.m-3) 

Conc. 

Medida 

(µg.m-3) 

Horas 

Exc. 

VL  

(µg.m-3) 

Conc. 

Medida 

(µg.m-3) 

Horas 

Exc. 

VL   

(µg.m-3) 

Conc. 

Medida 

(µg.m-3) 

NO2 2012 200 (1) 238,7 8 - - - - - - 40 44,7 

2013 192,2 (5) 0 - - - - 37,4 (5) 

2014 177,1 (5) 0 - - - - 47,4 (5) 

2015 227,4 10 - - - - 64,6 

2016 235,9 (5) 6 - - - - 74,8 (5) 

PM10 2012 - - - - - - 50 (4) 81,1 30 40 26,7 

2013 - - - - 106,8 15 24,6 

2014 - - - - 48,1 (5) 0 18,2 (5) 

2015 - - - - 92,6 (5) 2 18,5 (5) 

2016 - - - - 51,2 (5) 1 16,3 (5) 

CO 2012 - - - 10 2,4 0 - - - - - 

2013 - - 2,9 0 - - - - 

2014 - - 0,9 (5) 0 - - - - 

2015 - - 1,3 0 - - - - 

2016 - - 1,7 0 - - - - 

(1) A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil; 
(2) A não exceder mais de 24 horas em cada ano civil; 
(3) A não exceder mais de 3 dias em cada ano civil; 
(4) A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil; 
 (5) Com uma percentagem de eficiência inferior a 70%; 

SD – Sem Dados 

 

4.6.3.2 Síntese interpretativa 

Os valores médios horários de NO2 medidos na estação de Sobreiras-Lordelo de Ouro, durante o 

período de 2012-2016, foram inferiores ao valor limite estipulado por lei. O mesmo não se verificou 

para a estação de Francisco Sá Carneiro - Campanhã, onde se verificam valores superiores ao respetivo 

valor limite (200 µg.m-3), mas em número inferior ao permitido (18 horas em cada ano civil). Os valores 

médios anuais de NO2 medidos foram inferiores ao respetivo valor limite, para a estação de Sobreiras-

Lordelo de Ouro, verificando-se assim o cumprimento do estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010, de 

23 de setembro, na sua redação atual, para proteção da saúde humana, durante o período analisado. 
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Relativamente à estação de Francisco Sá Carneiro - Campanhã, verifica-se o incumprimento do valor 

limite, para os todos os anos em avaliação, com exceção de 2013. 

As concentrações máximas diárias registadas de PM10, durante o período definido, foram superiores 

ao respetivo valor limite (50 µg.m-3), para ambas as estações em avaliação. No entanto, o número de 

excedências registado, não ultrapassou o número permitido (35 dias em cada ano civil), com exceção 

do ano de 2012, para a estação Sobreiras-Lordelo de Ouro. Em termos de médias anuais verificou-se 

o cumprimento do valor limite (40 µg.m-3) estipulado na legislação para proteção da saúde humana, 

nos anos de medições analisados, para a estação de Sobreiras-Lordelo de Ouro e Francisco Sá Carneiro 

- Campanhã. 

Os valores médios anuais de PM2,5 medidos na estação de Sobreiras-Lordelo de Ouro, durante o 

período de 2012-2016, foram inferiores ao valor limite estipulado por lei (25 µg.m-3), verificando-se 

assim o cumprimento do definido na legislação. 

Em relação ao CO, para o período de 2012-2016, para a estação de Francisco Sá Carneiro - Campanhã, 

verifica-se que os valores máximos octohorários foram inferiores ao valor limite, verificando-se o 

cumprimento do estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual, 

para proteção da saúde humana. 

Os valores máximos horários registados de O3, para a estação de Sobreiras-Lordelo de Ouro, durante 

o período definido, foram inferiores ao limiar de informação e limiar de alerta. Em termos de valores 

máximos octohorários verificou-se excedências ao valor alvo estipulado por lei para a proteção da 

saúde humana, nos anos de medições 2012, 2013 e 2016, mas em número inferior ao permitido (25 

dias em cada ano civil). 

4.6.4 Caracterização Topográfica e Meteorológica Local 

4.6.4.1 Enquadramento. Dados de Referência 

A topografia e uso do solo da envolvente são, juntamente com os dados meteorológicos e as 

emissões/condições de emissão, fatores determinantes no que diz respeito aos níveis de qualidade do 

ar. 

O ficheiro de base topográfica utilizado na simulação local foi criado a partir do modelo digital do 

terreno obtido através do ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer), gerido pelo METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão) e pela NASA.  

O enquadramento topográfico do domínio de estudo é apresentado na figura abaixo. 

A variável meteorológica influencia significativamente a dispersão de poluentes, sendo portanto 

fundamental o uso de informação de elevada representatividade temporal.  
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O clima de um local é dado pela análise de um período longo de dados, como a Normal Climatológica 

de uma região. Como tal, para o presente estudo, foram analisadas as Normais Climatológicas de 

Porto – Pedras Rubras (1971-2000) e Porto – Serra do Pilar (1971-2000), facultadas pelo IPMA, 

representativas dos locais afetados pela implantação da nova ligação de metro. 

 

Figura 4.27 – Enquadramento espacial e topográfico do domínio em estudo 

 

Os dados meteorológicos usados são apresentados através da representação gráfica dos diferentes 

parâmetros meteorológicos considerados. A rosa de ventos apresentada encontra-se dividida em 8 
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classes distintas. Os valores de direção do vento expressos em graus foram traduzidos nos diferentes 

setores de direção através das correspondências apresentadas no quadro seguinte. A classe de ventos 

calmos (< 1,0 km.h-1) é apresentada de forma independente da direção do vento. 

Quadro 4.20 – Informação das correspondências dos valores em graus com os diferentes setores de direção 

do vento, utilizadas na realização da rosa de ventos 

Setores de direção do vento Gama de Valores (graus) 

Norte (N) 338-22 

Nordeste (NE) 23-67 

Este (E) 68-112 

Sudeste (SE) 113-157 

Sul (S) 158-202 

Sudoeste (SO) 203-247 

Oeste (O) 248-292 

Noroeste (NO) 293-337 

 

Nas Figuras seguintes, apresentam-se os dados das Normais Climatológicas de Porto – Pedras Rubras e 

Porto – Serra do Pilar, relativos à temperatura, humidade relativa, velocidade do vento e direção do 

vento. 

 

Figura 4.28 – Comparação das médias horárias de temperatura do ar 
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Figura 4.29 – Comparação das médias horárias de humidade relativa 

 

Figura 4.30 – Comparação da variação média mensal da velocidade do vento 
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Figura 4.31 – Rosa de ventos da Normal Climatológica (Porto – Pedras Rubras), para o período de 1971-2000 

(esquerda) e rosa de ventos da Normal Climatológica (Porto – Serra do Pilar), para o período de 1971-

2000 (direita) 

 

4.6.4.2 Síntese interpretativa 

Os valores de temperatura registados na Normal Climatológica (NC) de Pedras Rubras e na Normal 

Climatológica de Serra do Pilar apresentam um comportamento idêntico, tendo em conta o período 

em análise, 1971-2000. Os valores de temperatura para Pedras Rubras variam entre os 9,6ºC e os 

19,4ºC e os valores de temperatura para Serra do Pilar variam entre os 9,3ºC e os 20,2ºC.  

A distribuição anual de valores de humidade relativa da NC de Pedras Rubras apresenta uma variação 

idêntica à da NC de Serra do Pilar. Os valores registados na NC de Pedras Rubras variam entre 78% e 

86% enquanto os valores registados da NC de Serra do Pilar variam entre 75% e 88%.  
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A velocidade do vento média mensal para a NC de Pedras Rubras apresenta, de uma forma geral, 

valores superiores aos registados na NC de Serra do Pilar, para o período 1971-2000. Relativamente à 

NC de Pedras Rubras, são apresentados valores entre os 11,1 km.h-1 e os 15,0 km.h-1. Para a NC de 

Serra do Pilar os valores variam entre os 9,7 km.h-1 e os 19,9 km.h-1. 

No que diz respeito à direção do vento, verifica-se a predominância de ventos de este (20,9%) e 

noroeste (15,0%), para a Normal Climatológica de Pedras Rubras e ventos de este (39,6%) e sudeste 

(17,8%), para a Normal Climatológica de Serra de Pilar. 

4.6.5 Identificação das Principais Fontes Emissoras existentes na envolvente do projeto 

Com o objetivo de caraterizar as principais fontes emissoras existentes na área envolvente do projeto, 

recorreu-se aos dados do inventário de emissões de Portugal, referente ao ano 2015, realizado pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA). As Figuras seguintes apresentam, respetivamente, as 

emissões dos poluentes (NO2, SO2, PM2,5, PM10 e CO) e de GEE (CO2, CH4 e N2O), para o concelho do 

Porto. 

 

 

Figura 4.32 – Emissões para o concelho do Porto, disponibilizadas pela APA 
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Figura 4.33 – Emissões GEE para o concelho do Porto, disponibilizadas pela APA 

 

Focando a análise na envolvente próxima do Projeto em estudo, verifica-se que as principais fontes 

emissoras são as vias rodoviárias tendo sido identificadas as seguintes vias: 

- Avenida da Boavista,  
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- Rua Prof. Vicente José de Carvalho,  

- Rua do Carmo,  

- Praça de Guilherme Gomes Fernandes,  

- Rua das Carmelitas,  

- Rua dos Clérigos,  

- Praça da Liberdade,  

- Avenida dos Aliados,  

- Rua de Campo Alegre,  

- Rua de Gonçalo Sampaio,  

- Rua de Entrecampos,  

- Rua da Constituição,  
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- Rua de Egas Moniz,  

- Rua de Domingos Sequeira  

- A1 

Refira-se que, apenas foi possível obter dados de tráfego para a última via mencionada1. Desta forma 

foram consideradas as emissões de NO2, CO, PM10/PM2,5 e de Gases com Efeito de Estufa (GEE), 

provenientes do tráfego rodoviário da via A1 

Na Figura seguinte apresenta-se o enquadramento espacial da A1 (única via rodoviária com volumes 

de tráfego disponíveis) face ao projeto em estudo. 

Os volumes de tráfego da A1 foram consultados no relatório de tráfego na rede nacional de 

Autoestradas do 4º trimestre de 2017, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Infraestruturas 

Rodoviárias, I.P., sendo que os dados mais recentes, para um ano, correspondem ao período de janeiro 

a dezembro de 2017, como é possível observar no Quadro seguinte. Os sublanços considerados foram 

Canidelo – Afurada (A1-1) e Afurada – Arrábida (A1-2). 

Quadro 4.21 – Volume de tráfego total anual para os sublanços da A1 

Sublanço 
Volume tráfego médio diário mensal (2017) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

A1-1 106824 108244 109967 111349 114796 115382 1118329 112233 114626 113210 113528 109417 

A1-2 106824 108244 109967 111349 114796 115382 1118329 112233 114626 113210 113528 109417 

 

                                                 

1 No sentido de recolher informação sobre as fontes emissoras localizadas na envolvente da linha de metro, foram 

contactadas as seguintes entidades: CCDR-Norte, Câmara Municipal do Porto, Gabinete do Município do Porto e 

Infraestruturas de Portugal. 
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Figura 4.34 – Enquadramento espacial das vias de tráfego consideradas no estudo 

Relativamente aos fatores de emissão para o tráfego rodoviário, estes foram determinados em função 

do tipo de combustível consumido, idade, tara e cilindrada do parque automóvel nacional seguindo a 

metodologia desenvolvida por Barros e Fontes (2003) e Barros et al. (2004). Esta metodologia permite 

a adaptação dos fatores de emissão, apresentados pelo EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission 

Inventory Guidebook 2016), ao parque automóvel português. Este trabalho teve em conta dados 

estatísticos provenientes da ACAP2 e do ISP3. 

                                                 

2 ACAP, (2015). Vendas de veículos automóveis em Portugal. Associação do Comércio Automóvel de Portugal. 

3 ISP (2015). Parque Automóvel Seguro 2015, Instituto de Seguros de Portugal.  
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Os dados do ISP permitem distribuir o volume de tráfego de veículos ligeiros e pesados, pelas 

categorias de mercadorias e passageiros. Para além disso, permitem distribuir os veículos do Parque 

Automóvel Seguro, em 2015, pelas classes Euro existentes atualmente (Euro 1 a Euro 6). Os dados da 

ACAP permitem distribuir os veículos ligeiros e pesados do parque automóvel português por cilindrada 

e tara, respetivamente. 

Relativamente aos dados de emissões das autoestradas, a divisão entre ligeiros e pesados é efetuada 

assumindo a distribuição ligeiros/pesados disponíveis no ISP de 2009, sendo que: 

 Percentagem de ligeiros = 94% 

 Percentagem de pesados = 6% 

Os fatores de emissão dependem, por sua vez, da inclinação da via e da velocidade de circulação4, 

valores esses que se apresentam no quadro seguinte. 

Quadro 4.22 – Inclinação e distâncias dos sublanços identificados 

Via Inclinação da via (%) Distância (km) 

Canidelo – Afurada (A1-1) 0 0,41 

Afurada – Arrábida (A1-2) 0 1,04 

 

Por fim, nos Quadros abaixo apresentam-se, para as vias de tráfego consideradas no estudo, os valores 

de emissão dos principais poluentes associados ao tráfego rodoviário (NO2, CO e PM10/PM2,5) e de 

GEE (CO2, CH4 e N2O).  

Em relação ao SO2, este não foi considerado nas emissões rodoviárias, uma vez que o teor de enxofre 

nos combustíveis consumidos em Portugal é, atualmente, negligenciável. 

Uma vez que foram calculadas as emissões para vários GEE, foi necessário calcular o CO2 equivalente, 

através do Potencial de Aquecimento Global (PAG), uma medida que indica como uma determinada 

quantidade de GEE contribui para o aquecimento global. O PAG é uma medida relativa que compara 

o gás em questão com a mesma quantidade de dióxido de carbono (cujo potencial é definido como 

1). Está estabelecido que o PAG é calculado para um intervalo de tempo igual a 100 anos. Para o 

vapor de água, ainda não está definido o respetivo PAG, não sendo este GEE incluídos no cálculo do 

CO2 equivalente. 

                                                 

4 EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook (2016). 1.A.3.b.i-iv Road Transport. 
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Quadro 4.23 – Emissão de poluentes atmosféricos, para o sublanço Canidelo – Afurada (A1-1) 

Mês 

Emissões veículos (g.s-1) 

NO2 CO PM10/PM2,5 CO2 N2O CH4 

CO2 

equivalente 

Janeiro 4,51x10-1 3,91x10-1 3,39x10-2 108,70 1,42x10-3 1,88x10-2 109,60 

Fevereiro 4,57x10-1 3,96x10-1 3,43x10-2 110,15 1,44x10-3 1,91x10-2 111,05 

Março 4,64x10-1 4,03x10-1 3,49x10-2 111,90 1,46x10-3 1,94x10-2 112,82 

Abril 4,70x10-1 4,08x10-1 3,53x10-2 113,31 1,48x10-3 1,96x10-2 114,24 

Maio 4,85x10-1 4,20x10-1 3,64x10-2 116,81 1,53x10-3 2,02x10-2 117,78 

Junho 4,87x10-1 4,22x10-1 3,66x10-2 117,41 1,54x10-3 2,03x10-2 118,38 

Julho 5,00x10-1 4,33x10-1 3,75x10-2 120,41 1,57x10-3 2,09x10-2 121,40 

Agosto 4,74x10-1 4,11x10-1 3,56x10-2 114,21 1,49x10-3 1,98x10-2 115,15 

Setembro 4,84x10-1 4,20x10-1 3,64x10-2 116,64 1,53x10-3 2,02x10-2 117,60 

Outubro 4,78x10-1 4,14x10-1 3,59x10-2 115,20 1,51x10-3 2,00x10-2 116,15 

Novembro 4,79x10-1 4,16x10-1 3,60x10-2 115,52 1,51x10-3 2,00x10-2 116,47 

Dezembro 4,62x10-1 4,01x10-1 3,47x10-2 111,34 1,46x10-3 1,93x10-2 112,26 

Quadro 4.24 – Emissão de poluentes atmosféricos e de GEE, para o sublanço Afurada - Arrábida (A1-2) 

Mês 

Emissões veículos (g.s-1) 

NO2 CO PM10/PM2,5 CO2 N2O CH4 

CO2 

equivalente 

Janeiro 1,15 9,93x10-1 8,60x10-2 276,03 3,61x10-3 4,78x10-2 278,30 

Fevereiro 1,16 1,01 8,72x10-2 279,70 3,66x10-3 4,85x10-2 282,00 

Março 1,18 1,02 8,86x10-2 284,15 3,72x10-3 4,92x10-2 286,49 

Abril 1,19 1,04 8,97x10-2 287,72 3,76x10-3 4,99x10-2 290,09 

Maio 1,23 1,07 9,25x10-2 296,63 3,88x10-3 5,14x10-2 299,07 

Junho 1,24 1,07 9,29x10-2 298,14 3,90x10-3 5,17x10-2 300,60 

Julho 1,27 1,10 9,53x10-2 305,76 4,00x10-3 5,30x10-2 308,27 

Agosto 1,20 1,04 9,04x10-2 290,01 3,79x10-3 5,02x10-2 292,39 

Setembro 1,23 1,07 9,23x10-2 296,19 3,87x10-3 5,13x10-2 298,63 

Outubro 1,21 1,05 9,12x10-2 292,53 3,83x10-3 5,07x10-2 294,94 

Novembro 1,22 1,06 9,14x10-2 293,35 3,84x10-3 5,08x10-2 295,77 

Dezembro 1,17 1,02 8,81x10-2 282,73 3,70x10-3 4,90x10-2 285,06 
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O Quadro seguinte apresenta os PAG5 de cada um dos GEE considerados nos cálculos das emissões de 

CO2 equivalente. 

Quadro 4.25 – Potencial de Aquecimento Global dos GEE 

GEE PAG 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

 

4.6.6 Identificação dos Principais Recetores Sensíveis existentes na envolvente do Traçado do 

Metro 

Os principais recetores sensíveis existentes na zona envolvente do Projeto em estudo são coincidentes 

com as localidades presentes ao longo do traçado. 

  

                                                 

5 Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2013, 2015. 
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4.7 RUÍDO E VIBRAÇÕES 

4.7.1 Introdução 

O projeto em análise desenvolve-se na malha urbana da Cidade do Porto, com alta densidade 

habitacional. 

Os traçados das duas soluções alternativas são coincidentes entre o PK inicial e cerca do PK 0+313. A 

partir deste PK e até cerca do PK 0+880 da Alternativa 1 e do PK 0+884 da Alternativa 2 os traçados 

tornam-se divergentes, mas próximos, com um afastamento máximo entre eles de cerca de 70 metros, 

desenvolvendo-se o traçado da Alternativa 1 do lado esquerdo do da Alternativa 2. Desde o PK 0+880 e 

até cerca do PK 1+638 da Alternativa 1 e do PK 1+631 da Alternativa 2, o traçado da Alternativa 1 passa 

a desenvolver-se do lado direito do da Alternativa 2, com um afastamento máximo de cerca de 90 m. 

Desde este PK e até ao PK final, os traçados voltam a ser coincidentes. 

Para a caracterização da situação de referência da área em estudo, documentada no presente capítulo, 

procedeu-se a uma caracterização representativa do (a) ruído ambiente da zona envolvente, na vigência 

dos três períodos de referência definidos na legislação em vigor, e (b) das vibrações existentes. 

4.7.2 Enquadramento Legal 

4.7.2.1 Ruído 

A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal, atualmente enquadrada pelo Regulamento 

Geral do Ruído (anexo ao Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro e retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 18/2007 de 16 de março), estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição 

sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído, as infraestruturas de transporte são contempladas no seu 

artigo 19.º, “Infraestruturas de transporte”, o qual determina que “as infraestruturas de transporte, 

novas ou em exploração estão sujeitas aos valores limite fixados no artigo 11.º”.  

As alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo 11.º estabelecem em função da classificação de uma zona como 

mista ou sensível, os seguintes valores limite de exposição: 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) 

para o indicador Ln nas “zonas mistas” e 55 dB(A) para o indicador Lden e 45 dB(A) para o indicador Ln nas 

“zonas sensíveis.” Mas, se na proximidade das zonas sensíveis existir em funcionamento uma grande 

infraestrutura de transporte, os valores limites passam a ser de 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) 

para o indicador Ln. 

De acordo com as alíneas d) e e) do mesmo ponto, para zonas sensíveis em cuja proximidade esteja 

projetada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal, uma grande infraestrutura de transporte, 

os valores limite de exposição são: 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln, no caso 

de tráfego aéreo e 60 dB(A) para o indicador Lden e 50 dB(A) para o indicador Ln para outro tipo de 

transporte. 
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O ponto 3 do artigo 11.º estabelece que na ausência da classificação de zona mista e de zona sensível, 

os valores limite de exposição a aplicar aos recetores sensíveis são: 63 dB(A) para o indicador Lden e 53 

dB(A) para o indicador Ln. 

O artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído define “zona sensível” como a “área definida em plano 

municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, 

hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades 

de comércio e de serviços destinadas a servir a população local ……”. “Zona mista” é “área definida em 

plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou 

previstos, para além dos referidos na definição de zonas sensível”. 

O n.º 2 do artigo 6º do Regulamento Geral do Ruído estabelece que “compete aos municípios estabelecer 

… a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas”. 

4.7.2.2 Vibrações 

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

populações e edifícios. Apenas existe legislação que estabelece os limites de exposição dos trabalhadores 

aos riscos devidos a vibrações (Decreto-Lei n.º 46/2006 de 24 de fevereiro que transpõem para o Direito 

Interno a Diretiva Europeia 2002/44/CE de 25 de junho de 2002). 

Relativamente às normas em vigor, existe a NP 2074 de 2015, para avaliação da influência de vibrações 

impulsivas em estruturas, que estabelece valores limite da velocidade máxima de vibração de acordo 

com o tipo de estrutura e a frequência dominante conforme apresentado no seguinte quadro. 

Quadro 4.26 – Valores limite recomendados para a velocidade de vibração (de pico), em mm/s 

Tipo de estruturas 
Frequência dominante 

f ≤ 10 Hz 10 < f ≤ 40 Hz f > 40 Hz 

Sensíveis 1,5 3,0 6,0 

Correntes 3,0 6,0 12,0 

Reforçadas 6,0 12,0 40,0 

 

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

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

valores: 

Quadro 4.27 – Incomodidade: Valores limite da Velocidade Eficaz da Vibração, no Local 

Velocidade (mm/s) Lv dBV Sensação 

Vef < 0,11 mm/s 67 Nula 

0,11 mm/s< Vef <0,28 
mm/s 

67-75 Percetível, suportável para pequena duração 

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

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

trabalho 
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Quanto a danos nas edificações correntes (excluindo monumentos e edifícios sensíveis), o LNEC tem 

utilizado o seguinte critério: 

Quadro 4.28 – Danos: Valores limite da Velocidade Eficaz da Vibração, no Local 

Velocidade (mm/s) Lv dBV Efeitos 

Vef < 3,5 97 Praticamente nulos 

3,5 < Vef < 7  97-103 Possibilidade de danos cosméticos em edifícios antigos 

7 < Vef <21  103-112 Fendilhação ligeira dos revestimentos 

21 < Vef <42  112-118 Fendilhação acentuada nos revestimentos e alvenarias 

Vef > 42  118 Danos consideráveis; possível fendilhação da estrutura de betão 
armado 

 

A velocidade eficaz deverá ser o maior valor entre as velocidades vertical e horizontal. 

As ondas vibráticas propagadas através do solo ao atingirem um edifício originam ruído para o interior 

do mesmo através da vibração das paredes, que se constituem como radiadores secundários. O LNEC tem 

utilizado o seguinte critério, que assegurará geralmente a não emissão pelo elemento vibrante, piso, 

teto ou parede, de ruído superior a 40 dB(A): valor eficaz da componente da vibração perpendicular ao 

elemento vibrante acima dos 63 Hz, e nas bandas audíveis: 

vef(f ≥ 63 Hz) < 0,03 mm/s 

Estas disposições constituem os critérios e orientações seguidas no presente estudo do projeto da Linha 

Circular do Metro do Porto – Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música. 

4.7.3 Caraterização Acústica da Envolvente 

4.7.3.1 Envolvente Acústica 

O traçado do projeto da Linha Circular do Metro do Porto – Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da 

Música atravessa zonas urbanas com topografia variável, com média a elevada densidade de ocupação 

humana.  

A ocupação humana tem características similares ao longo de todo o traçado, variando apenas o ambiente 

sonoro em função da proximidade a vias de tráfego principais, tais como avenidas estruturantes para a 

circulação de tráfego na cidade. 

O ambiente sonoro da zona envolvente ao traçado é determinado essencialmente por: 

 Tráfego rodoviário nas vias rodoviárias existentes; 

 Tráfego ferroviário através da circulação de elétricos ou de comboios do Metro; 

 Tráfego aéreo; 

 Movimentação local e atividades humanas; 

 Fenómenos naturais. 
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4.7.3.2 Ruído Ambiente 

4.7.3.2.1 Procedimentos Experimentais 

Para apreciação das características acústicas na área de influência da ligação da linha de metro em 

estudo, procedeu-se à caracterização experimental do ambiente sonoro, através de visitas técnicas à 

zona de implantação do Projeto e à realização de um programa de medições acústicas junto a locais com 

ocupação sensível ao ruído. 

Estes locais foram selecionados tendo em conta (i) a sua proximidade à zona de influência do Projeto e 

(ii) a sensibilidade ao ruído dos respetivos usos. 

A cobertura da área de implantação ficou deste modo completa, uma vez que foi identificada a 

globalidade das situações sensíveis vizinhas do traçado e monitorizados todos os ambientes sonoros 

existentes. 

As medições acústicas foram efetuadas com um sonómetro digital cujo modelo se encontra aprovado 

pelo Instituto Português da Qualidade (Diário da República, III Série de 28-10-1993), munido de microfone 

de alta sensibilidade e filtros de análise estatística. O microfone foi equipado com um protetor de vento 

para evitar sinais espúrios de baixa frequência devidos ao vento. Qualquer energia residual assume 

importância irrelevante na medida em que todas as medições foram realizadas com malha de ponderação 

A. 

Foi utilizado ainda um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medição. O equipamento foi 

convenientemente calibrado com o respetivo calibrador sonoro antes do início das medições. A calibração 

foi confirmada no final de cada sessão de medidas, não se tendo verificado desvios das posições de 

calibração. 

As medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2018 e 

conduziram ao registo dos valores dos indicadores de ruído ambiente Ld (LAeq no período diurno), Le (LAeq 

no período entardecer), e Ln (LAeq no período noturno). Com os valores obtidos nas medições acústicas 

realizadas foi calculado o valor do indicador diurno-entardecer-noturno Lden, associado ao incómodo geral 

de acordo com a alínea j) do artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído, através da expressão: 
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Estes valores permitem uma comparação direta com os valores limite estabelecidos na legislação em 

vigor. 

As condições atmosféricas observadas durante a realização das medições acústicas caracterizavam-se 

por céu limpo ou pouco nublado, velocidades médias de ventos entre os 0,5 m/s e os 1,8 m/s 

aproximadamente e temperatura média entre 13º e 23º. A humidade registada variou entre 40% e 75%. 

Foram igualmente registados dados referentes às fontes de ruído preponderantes para a caracterização 

do ambiente sonoro. 

De forma a garantir a representatividade do ruído ambiente foram seguidas as recomendações descritas 

na normalização portuguesa aplicável, nomeadamente as constantes na NP ISO 1996 2:2011, "Acústica. 

Descrição e avaliação do ruído ambiente - Partes 1 e 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do 
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ruído ambiente", onde foram atendidas as recomendações do “Guia prático para medições de ruído 

ambiente” editado pela APA em outubro 2011 no contexto do Regulamento Geral do Ruído.  

As medições acústicas foram efetuadas pelo Laboratório de Ensaios de Acústica – ACUSTICONTROLAB, 

parte integrante da empresa Acusticontrol Lda., e devidamente acreditado (L0644) pelo Instituto 

Português de Acreditação (IPAC) para os ensaios de ruído ambiente. 

4.7.3.2.2 Medições Acústicas 

Foram selecionados oito locais de avaliação acústica que revelam ocupação com sensibilidade ao ruído, 

onde foram efetuados os diversos registos para o índice LAeq. Os locais de avaliação acústica são descritos 

seguidamente. 

 Local 1 – cerca do PK 0+040 (Alternativa 1 e Alternativa 2), lado esquerdo, na vizinhança de 

prédios de habitação e da Estação S. Bento, a cerca de 15 m do eixo da via;  

 Local 2 – cerca do PK 0+405 (Alternativa 1) e 0+400 (Alternativa 2), lado esquerdo, na 

proximidade de prédios de habitação, estabelecimentos comerciais, hotéis e edifícios religiosos, 

a cerca de 20 m do eixo da Alternativa 1 e 30 m do eixo da Alternativa 2; 

 Local 3 – cerca do PK 0+610 da Alternativa 1 e PK 0+590 da Alternativa 2, lado direito da 

Alternativa 1 e esquerdo da Alternativa 2, na proximidade de prédios de habitação, 

estabelecimentos comerciais, museus, reitoria da Universidade do Porto e edifícios religiosos, a 

cerca de 55 m do eixo da via da Alternativa 1 e a 10 m do eixo da Alternativa 2; 

 Local 4 – cerca do PK 1+370 da Alternativa 1 e PK 1+350 da Alternativa 2, lado direito, na 

proximidade de prédios de habitação e estabelecimentos de pequeno comércio, a cerca de 35 

m do eixo da Alternativa 1 e 60 m do eixo da Alternativa 2; 

 Local 5 – cerca do PK 1+740 da Alternativa 1 e PK 1+730 da Alternativa 2, na proximidade de 

prédios de habitação, galeria comercial, bomba de gasolina e diversos estabelecimentos de 

comércio e serviços, na imediata proximidade do eixo da via (Alternativa 1 e Alternativa 2);  

 Local 6 – cerca do PK 2+240 da Alternativa 1 e PK 2+235 da Alternativa 2, lado esquerdo, na 

proximidade de prédios de habitação, terminal rodoviário e diversos estabelecimentos de 

comércio e serviços, a cerca de 45 m do eixo da via (Alternativa 1 e Alternativa 2);  

 Local 7 – cerca do PK 2+725 da Alternativa 1 e PK 2+720 da Alternativa 2, lado direito (Alternativa 

1 e Alternativa 2), na proximidade de prédios de habitação, cafés, restaurantes, agências 

bancárias e outros estabelecimentos de pequeno comércio e serviços, a cerca de 15 m do eixo 

da via (Alternativa 1 e Alternativa 2); 

 Local 8 – cerca do PK 2+915 da Alternativa 1 e PK 2+910 da Alternativa 2, lado direito (Alternativa 

1 e Alternativa 2), na proximidade de prédios de habitação e estabelecimentos de pequeno 

comércio e serviços, a cerca de 10 m do eixo da via (Alternativa 1 e Alternativa 2). 

No quadro seguinte apresenta-se a sua implantação cartográfica e fotográfica bem como os valores 

médios dos níveis sonoros registados e as fontes sonoras determinantes para o ambiente sonoro local, 

por ordem decrescente da sua importância. Os valores apresentados encontram-se arredondados à 

unidade. 
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Quadro 4.29 – Implantação cartográfica e fotográfica dos Locais de Medição, Valores dos níveis sonoros 

registados e fontes sonoras determinantes 

Local Localização Geográfica Fotografia 
Fontes 
Sonoras 

Níveis 
Sonoros 

[dB(A)] 

Local 1 

  

T. Rodov. 

T. Ferrov. 

Atividades 
humanas 

Naturais 

Ld = 63 

Le = 60 

Ln = 53 

Lden = 63 

Local 2 

  

T. Rodov. 

Atividades 
humanas 

Atividades 
construtivas 

(PD) 

Ld = 68 

Le = 67 

Ln = 66 

Lden = 73 

Local 3 

  

T. Rodov. 

T. Ferrov. 

Atividades 
humanas 

Naturais 

Ld = 67 

Le = 69 

Ln = 65 

Lden = 72 

Local 4 

  

T. Rodov. 

Atividades 
humanas 

Naturais 

Ld = 59 

Le = 47 

Ln = 47 

Lden = 58 

Local 5 

  

T. Rodov. 

Atividades 
humanas 

Naturais 

Ld = 66 

Le = 65 

Ln = 54 

Lden = 67 
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Local Localização Geográfica Fotografia 
Fontes 
Sonoras 

Níveis 
Sonoros 

[dB(A)] 

Local 6 

  

T. Rodov. 

Atividades 
humanas 

Naturais 

Ld = 68 

Le = 63 

Ln = 55 

Lden = 67 

Local 7 

  

T. Rodov. 

Atividades 
humanas 

Naturais 

Ld = 67 

Le = 67 

Ln = 62 

Lden = 70 

Local 8 

  

T. Rodov. 

Atividades 
humanas 

Naturais 

Ld = 65 

Le = 66 

Ln = 64 

Lden = 71 
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Figura 4.35 – Localização dos Pontos de Medição Acústica 
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4.7.3.2.3 Análise do Ambiente Acústico Local 

A observação e análise dos resultados das medições acústicas efetuadas na zona envolvente do Projeto 

permite identificar duas situações relativamente distintas:  

i) os locais próximos de vias estruturantes da cidade do Porto exibem um ambiente sonoro muito 

perturbado, determinado essencialmente pelo ruído emitido pela circulação rodoviária e  

ii) os locais afastadas de vias rodoviárias principais e de outras fontes sonoras relevantes, 

revelam um ambiente sonoro menos perturbado.  

As fontes sonoras determinantes e identificadas nos diversos registos acústicos efetuados são 

essencialmente:  

i) tráfego rodoviário nas vias rodoviárias existentes,  

ii) tráfego ferroviário de elétricos e comboios na Estação S. Bento,  

iii) ruído gerado por atividades humanas e  

iv) fenómenos naturais. 

Os locais próximos de vias estruturantes revelam valores de Ln de 54 dB(A) a 66 dB(A) e valores de Lden 

de 63 dB(A) a 73 dB(A).  

Os locais afastados de vias estruturantes revelam valores de Ln de 47 dB(A) e valores de Lden de 58 dB(A). 

O ambiente sonoro de todos os locais é determinado essencialmente pelo ruído emitido pelo fluxo 

automóvel que circula nas vias existentes, como função do volume de tráfego e do pavimento.  

A consistência e coerência dos valores registados bem como a cobertura geográfica dos locais permite 

concluir da representatividade das amostras sonoras para toda a área de influência do Projeto. 

O Município do Porto, já realizou o seu zonamento acústico. Para o presente Projeto foi fornecido o 

zonamento acústico para as áreas envolventes ao traçado das soluções alternativas. Na figura seguinte 

são apresentadas a amarelo as zonas classificadas como sensíveis e a roxo as classificadas como zonas 

mistas. 

Tendo em conta esta classificação e considerando os níveis sonoros obtidos pode-se constatar:  

1 - Em nenhum dos locais avaliados os valores registados respeitam os limites estabelecidos para 

zonas sensíveis. 

2 - Nos locais 1 e 4 os valores registados respeitam os limites estabelecidos para zonas mistas, 

ou seja, os valores obtidos para os indicadores Lden e Ln são inferiores a 65 dB(A) e a 55 dB(A) 

respetivamente 

3 - Nos locais 5 e 6 os valores registados para o indicador Ln cumprem o limite de 55 dB(A) 

estabelecido para zonas mistas, mas não é cumprido o limite de 65 dB(A) para o indicador 

Lden 

4 - Nos locais 2, 3, 7 e 8 os valores registados ultrapassam os valores limite legalmente 

estabelecidos para zonas mistas, ou seja, os valores obtidos para os indicadores Lden e Ln são 

superiores a 65 dB(A) e a 55 dB(A) respetivamente. 
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Figura 4.36 – Zonamento acústico na envolvente do traçado sobre Google Maps (amarelo: zona sensível; roxo: 

zona mista)  

4.7.3.3 Vibrações  

4.7.3.3.1 Caracterização Vibrátil - Procedimentos Experimentais 

As visitas técnicas e as medições realizadas junto dos locais com ocupação sensível ao ruído situados na 

zona envolvente do Projeto permitiram concluir que:  
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i) a maioria dos locais encontram-se afastados de fontes vibratórias dignas de registo e  

ii) apenas na proximidade da linha do Metro do Porto e de linhas de elétrico se identificaram 

zonas onde existem fontes de vibrações dignas de registo e eventualmente passíveis de gerar 

incómodo nas populações. 

A seleção dos locais elegidos para efetuar a avaliação da existência de sinais de vibração nas zonas de 

influência da expansão da rede de metro em estudo, teve então como principal critério a proximidade a 

fontes vibratórias existentes na envolvente do traçado, eventualmente responsáveis por mecanismos de 

transmissão de ruído e, como tal, passíveis de influenciar o ambiente sonoro. 

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

tipo industrial de alta sensibilidade.  

O acelerómetro utilizado foi devidamente fixo ao solo por meio de estacas de material ferroso, através 

de base magnética própria. 

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

envolvente do traçado. 

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

bandas de terços de oitava, conforme recomendado pela Norma NP ISO 2631 em termos de avaliação de 

incomodidade. 

4.7.3.3.2 Medições de Vibrações 

Seguidamente apresenta-se a descrição e a localização dos locais de avaliação de vibrações selecionados 

na envolvente do troço ferroviário em estudo: 

 Local V1 – cerca do PK 0+405 (Alternativa 1) e PK 0+400 (Alternativa 2), lado esquerdo, na 

proximidade de prédios de habitação, estabelecimentos comerciais, hotéis e edifícios religiosos, 

a cerca de 20 m do eixo da Alternativa 1 e 30 m do eixo da Alternativa 2; 

 Local V2 – cerca do PK 0+610 da Alternativa 1 e PK 0+590 da Alternativa 2, lado direito da 

Alternativa 1 e esquerdo da Alternativa 2, na proximidade de prédios de habitação, 

estabelecimentos comerciais, museus, reitoria da UP e edifícios religiosos, a cerca de 55 m do 

eixo da via da Alternativa 1 e a 10 m do eixo da Alternativa 2; 

 Local V3 – cerca do PK 2+810 da Alternativa 1 e PK 2+805 da Alternativa 2, lado direito 

(Alternativa 1 e Alternativa 2), na proximidade de prédios de habitação, cafés, restaurantes, 

agências bancárias e outros estabelecimentos de pequeno comércio e serviços, a cerca de 15 m 

do eixo da via (Alternativa 1 e Alternativa 2). 

Os locais onde foram realizadas as medições de vibrações V1 e V2 são coincidentes com os locais de 

medição acústica 2 e 3. O local V3 corresponde ao local de avaliação acústica 7, com ligeiras alterações 

na sua localização de forma a melhor caracterizar as fontes vibratórias já existentes. 
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Quadro 4.30 – Implantação cartográfica e fotográfica dos Locais de Medição, Valores dos níveis de vibração 

Km / Lado 

da via 
Localização Geográfica Fotografia Fontes 

Velocidade 

[mm/s] 

Local V1 

  

Elétrico 

T. Rodov. 
0,006 

Local V2 

  

Elétrico 

T. Rodov. 
0,004 

Local V3 

  

Metro 

T. Rodov. 
0,007 
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Figura 4.37 - Localização dos pontos de medição de Vibrações 
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4.7.3.3.3 Análise dos Resultados 

A análise dos valores obtidos nos diferentes locais selecionados revela que os valores da velocidade de 

vibração registados são muito inferiores a 0,11 mm/s, limiar definido nos critérios do LNEC como passível 

de poder causar incomodidade. De referir que o Local V3 se encontra sobre uma atual Linha C do Metro 

do Porto, na qual foi adotado condicionamento anti vibrátil. 
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4.8 Gestão de Resíduos 

4.8.1 Introdução e Metodologia 

Com a construção da Linha Circular: Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música, serão 

produzidas quantidades significativas de resíduos, cuja gestão deverá ser realizada de forma adequada, 

com vista ao seu transporte, tratamento/valorização e deposição final. 

Assim, e de forma a enquadrar o destino final a dar aos resíduos produzidos quer na fase de 

construção, quer na fase de exploração, é efetuada uma caracterização dos principais sistemas de 

gestão de resíduos existentes na área de influência do mesmo, responsáveis pelo manuseamento, 

armazenamento, transporte e destino final dos resíduos gerados na região. 

Paralelamente é realizado o enquadramento na legislação nacional, no âmbito dos resíduos mais 

significativos para o Projeto em questão. 

Para tal, foi recolhida informação constante do site da APA  e nos sites das empresas gestoras de 

resíduos urbanos intervenientes no concelho onde se desenvolve o Projeto e concelhos limítrofes, 

nomeadamente a Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto . 

A caracterização da situação de referência para o presente descritor, foi realizada a nível nacional, no 

que respeita ao enquadramento legal da temática dos resíduos e ao nível municipal e multimunicipal, 

no que respeita à caracterização dos sistemas de gestão de resíduos existentes na área onde se 

desenvolve o projeto. 

4.8.2 Enquadramento Legal 

O quadro jurídico nacional de gestão de resíduos foi definido pela primeira vez pelo Decreto-lei n.º 

488/85, de 25 de novembro, revogado, dez anos depois, pelo Decreto-lei n.º 310/95, de 20 de 

novembro, o qual transpôs as Diretivas n.º 91/156/CEE, de 18 de março e 91/689/CEE, de 12 de 

dezembro.  

Posteriormente foi aprovado o Decreto-lei nº 239/97, de 9 de setembro, o qual foi durante dez anos o 

regime geral de gestão de resíduos em Portugal e determinou a elaboração de cinco planos de gestão 

de resíduos, um nacional e quatro sectoriais para cada uma das categorias de resíduos: urbanos (plano 

estratégico de resíduos sólidos urbanos - PERSU), hospitalares (plano estratégico dos resíduos 

hospitalares - PERH), industriais (plano estratégico dos resíduos industriais - PESGRI) e agrícolas (plano 

estratégico dos resíduos agrícolas - PERAGRI). 
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O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de 

resíduos e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

novembro de 2008, relativa aos resíduos. 

Este diploma (Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro com alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 73/2011, de 17 de junho) aplica-se às operações de gestão de resíduos destinadas a prevenir ou 

reduzir a produção de resíduos, o seu carácter nocivo e os impactes adversos decorrentes da sua 

produção e gestão, bem como a diminuição dos impactes associados à utilização dos recursos, de forma 

a melhorar a eficiência da sua utilização e a proteção do ambiente e da saúde humana. 

Especificamente para resíduos de construção e demolição (RCD), o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 

março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, estabelece o regime das operações de 

gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 

transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação. 

Assim, o principal objetivo do diploma assentou na criação de condições para a correta gestão dos RCD 

que privilegiassem a prevenção da produção e da perigosidade, o recurso à triagem na origem, à 

reciclagem e a outras formas de valorização, diminuindo-se desta forma a utilização de recursos 

naturais e minimizando o recurso à deposição em aterro, o que subsidiariamente conduz a um aumento 

do tempo de vida útil. 

No âmbito da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, o projeto de execução de 

empreitadas e concessões de obras públicas é acompanhado por um Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), que pretende assegurar o cumprimento dos princípios 

gerais da gestão de RCD. Nesse sentido, para o Projeto em causa será desenvolvido posteriormente um 

PPGRCD que inclui as orientações que o(s) empreiteiro(s) terão que cumprir na execução da obra. 

De acordo com o referido no artigo 5.º, devem ser adotadas metodologias e práticas que: 

 Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de 

materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias 

perigosas; 

 Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais 

reciclados e recicláveis; 

 Favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos 

princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos. 

De acordo com o n.º 3 do artigo 10.º, incumbe ao empreiteiro ou ao concessionário executar o PPGRCD, 

assegurando designadamente: 

 A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra; 
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 A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão 

seletiva dos RCD; 

 A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja 

possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 

 A manutenção em obra dos RCD pelo mínimo tempo possível que, no caso de resíduos perigosos, 

não pode ser superior a três meses. 

Para uma correta identificação dos resíduos, foi definido o Código LER (Lista Europeia de Resíduos), o 

qual foi publicado pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, (entretanto com o Anexo I revogado pela 

Decisão 2014/955/EU da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão n.º 2000/532/CE, da 

Comissão, de 3 de maio) na qual se define igualmente as operações de valorização e de eliminação de 

resíduos.  

Salientam-se de seguida alguns aspetos legais a considerar no âmbito da gestão dos resíduos a realizar 

nas fases de construção e de exploração do Projeto: 

 A responsabilidade pelo destino final dos resíduos é de quem os produz, sem prejuízo da 

responsabilidade de cada um dos operadores na medida da sua intervenção no circuito de gestão 

desses resíduos; 

 O produtor de resíduos de construção e demolição é responsável pelo planeamento da correta 

gestão destes resíduos, estabelecendo diretrizes para o seu correto manuseamento, triagem, 

armazenamento e destino final, privilegiando metodologias de prevenção e de valorização dos 

mesmos, em detrimento da eliminação; 

 Os custos da gestão de resíduos são suportados pelo produtor; 

 Os produtores de resíduos são obrigados a efetuar o registo dos resíduos produzidos através do 

SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente e do SILIAMB – 

Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente; 

 A gestão adequada dos resíduos exige a sua separação em resíduos industriais, urbanos, 

hospitalares e outros e entre resíduos perigosos e não perigosos; a recolha destes diferentes 

tipos de resíduos tem que ser independente; 

 O transporte de resíduos pode apenas ser efetuado pelo produtor, por destinatário de resíduos 

devidamente legalizado e por empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias 

por conta de outrem, de acordo com o disposto na Portaria nº 145/2017 de 26 de abril que 

revoga a Portaria n.º 335/97, de 16 de maio (com exceção do disposto nos artigos 6.º, 7.º e do 

anexo, que se mantêm em vigor até ao dia 31 de dezembro de 2017, caso o interessado exerça a 

faculdade prevista no n.º 1 do artigo 18.º); 
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 Sempre que houver lugar a expedição de resíduos para destino final adequado, isto é, houver 

lugar a transporte de resíduos por operador de gestão de resíduos não urbanos licenciado, 

deverá ser preenchida a e-GAR - Guia Eletrónica de Acompanhamento de Resíduos (disponíveis 

na plataforma eletrónica da APA, I. P., como parte integrante do SIRER), aprovada na Portaria nº 

145/2017 de 26 de abril; 

 Os solos e rochas sem substâncias perigosas e provenientes de atividades de construção devem 

ser reutilizados na obra de origem. Quando não for possível, podem ser utilizados noutra obra 

sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de 

explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, 

em local licenciado pela câmara municipal, nos termos do RJUE, na redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 26/2010 de 30 de março; 

 A utilização de RCD em obra é feita em observância das normas técnicas nacionais e 

comunitárias aplicáveis, nomeadamente de acordo com as especificações técnicas definidas pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

4.8.3 Caracterização dos Sistemas de Gestão de Resíduos 

4.8.3.1 Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, define “resíduo urbano” como o resíduo proveniente de 

habitações bem como outro resíduo que, pela sua natureza e composição, seja semelhante ao resíduo 

proveniente de habitações. Este diploma, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de 

junho, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de novembro relativa aos resíduos, e é aplicável às operações de gestão de resíduos 

destinadas a prevenir ou reduzir a produção de resíduos, o seu caráter nocivo e os impactes negativos 

decorrentes da sua produção e gestão, bem como a redução dos impactes associados à utilização dos 

recursos, de modo a melhorar a eficiência da sua utilização e a proteção do ambiente e da saúde 

humana, definindo igualmente as exclusões do seu âmbito. 

No que respeita às operações de gestão de resíduos urbanos e equiparáveis, estas são responsabilidade 

dos respetivos municípios. No caso dos resíduos com origem na indústria, unidades de saúde e comércio 

e serviços, a responsabilidade dos municípios abrange apenas os resíduos cuja natureza seja similar à 

dos restantes resíduos urbanos e quando a produção diária de determinado estabelecimento não 

excede os 1100 l. 

De acordo com o Relatório Anual do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2016), 

desenvolvido pela Agência Portuguesa do Ambiente, o território Português integra 23 sistemas de 

gestão de resíduos urbanos (SGRU), um deles abrange o município do Porto, nomeadamente: 
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 LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto – fundada como 

Associação em 1982, teve os respetivos estatutos outorgados a 12 de novembro desse ano com 

os mesmos a ser publicados em Diário da República a 10 de dezembro de 1982. Tendo 

inicialmente agregado 5 Municípios (Espinho, Gondomar, Maia, Porto e Valongo), foram 

admitidos em 1985 como associados os Municípios de Matosinhos e Vila do Conde, e em 1999 o 

Município da Póvoa de Varzim. 

As infraestruturas que fazem parte do sistema da LIPOR, que abrange uma área de 646 km2 e uma 

população de mais de 950 000 habitantes, são as seguintes (http://www.lipor.pt): 

 1 Aterro – Concelho da Maia 

 1 Central de Valorização Orgânica (RSel); 

 1 Central de Valorização Energética 

 1 Estação de Triagem 

 19 Ecocentros 

 2782 Ecopontos (www.lipor.pt)  

De acordo com o RARU2015, a LIPOR foi responsável pela gestão de 482 054 toneladas de Resíduos 

Urbanos. 

 

Fonte: www.lipor.pt 

Figura 4.38 - Abrangência do Sistema de Gestão de RSU da Lipor 

N 

http://www.lipor.pt/
http://www.lipor.pt/
http://www.lipor.pt/
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Em termos quantitativos, é possível caracterizar os sistemas de gestão de RSU referidos, quanto às 

quantidades de resíduos recolhidas e às operações de gestão, conforme se apresenta nos quadros 

seguintes. 

Quadro 4.31 – Quantitativos de RSU por recolha 

Sistema de Gestão 
de RSU 

Recolha 
Diferenciada(t) 

Recolha 
Indiferenciada(t) 

Grande 
Produtor 

Lipor 95749 390577 6567 

Fonte: APA. PERSU 2016 

Quadro 4.32 – Quantitativos de RSU por operação de gestão 

Sistema de 
Gestão de RSU 

Aterro (t) Reciclagem (t) 
CDR -  Combustível 
Derivado Resíduos 

(t) 

Valorização 
orgânica (t)  

Lipor 32973 50361 --- 10655 

Fonte: APA.PERSU 2016 

Resta referir que, de acordo com informação recolhida, não são abrangidas quaisquer infraestruturas 

associadas à gestão de resíduos sólidos urbanos na área de implantação do Projeto. 

4.8.3.2 Gestão de Resíduos Não urbanos 

Os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) apresentam especificidades que dificultam a sua gestão, 

das quais se salientam a sua constituição heterogénea, com frações de dimensões variadas e diferentes 

graus de perigosidade. Contudo, é igualmente reconhecido que os RCD contêm percentagens elevadas 

de materiais inertes, reutilizáveis e recicláveis, cujos destinos deverão ser potencializados, 

diminuindo-se, assim, simultaneamente a utilização de recursos naturais e os custos de deposição final 

em aterro, aumentando-se o seu período de vida útil. 

O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, 

veio estabelecer o regime jurídico específico a que ficam sujeitos os RCD.  

A gestão destes resíduos, nomeadamente a sua recolha e encaminhamento para destino final adequado 

(reciclagem, valorização ou eliminação) é normalmente levada a cabo por operadores de gestão de 

resíduos não urbanos licenciados, que operam em todo o país, que deverão repostar as suas operações 

de gestão de resíduos no âmbito do SIRAPA e do SILIAMB. 

Quando não se revela viável qualquer forma de valorização destes resíduos, a alternativa é colocá-los 

em aterro, efetuando um tratamento prévio. 

Na área em estudo, não foram identificados aterros licenciados para a deposição de resíduos não 

perigosos de origem não urbana.  
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Existem 3 aterros no país licenciados para o depósito de resíduos inertes, ou seja, “resíduos que não 

sofrem transformações físicas, químicas ou biológicas importantes e, em consequência, não pode ser 

solúvel nem inflamável, nem ter qualquer outro tipo de reação física ou química, e não pode ser 

biodegradável, nem afetar negativamente outras substâncias com as quais entre em contacto de forma 

suscetível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde humana, e cujos lixiviabilidade 

total, conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixiviado são insignificantes e, em especial, não põem em 

perigo a qualidade das águas superficiais e ou subterrâneas.”. Um destes aterros localiza-se no 

concelho de Penafiel, na freguesia de Rio Mau, sendo licenciado à AMBISOUSA, Empresa Intermunicipal 

de Tratamento de Resíduos Sólidos EIM. 

Relativamente a outros resíduos não perigosos, de origem industrial estão listados em Portugal 13 

instalações, sendo o mais próximo do projeto em estudo o Aterro de Resíduos Industriais Não Perigosos 

de Valongo, a cerca de 25 km. 
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4.9 Usos do Solo 

Pretende-se neste capítulo descrever os diferentes usos existentes na área atravessada pelo Projeto, 

restringindo-se a análise a uma faixa de influência direta, de 200 metros centrada no eixo do traçado 

das alternativas em estudo, considerada representativa face à particularidade da infraestrutura em 

avaliação ser totalmente subterrânea.  

Este capítulo foi elaborado a partir de trabalho de campo e de cartografia existente, nomeadamente do 

PDM do Porto.  

Assim, no Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas, Desenho P-PR-LI-8000-AM-RT-

SCN-000003-00, apresenta-se a Planta de Usos do Solo, a qual consiste numa síntese da diversidade de 

ocupações funcionais (áreas de carácter mais habitacional e áreas de carácter mais terciário e/ou 

monumental, o que se reflete em diferentes tipologias de edificado, densidades de ocupação, 

formalidade/informalidade do espaço público, entre outros fatores), agrupando-as em 3 grandes 

tipologias: 

 Habitação, Serviços e Comércio 

 Equipamentos 

 Espaços Verdes  

De facto, embora toda a área de intervenção para a implantação da Linha Circular: Troço 

Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música esteja inserida em meio urbano, esta caracteriza-se de 

um modo geral por alguma heterogeneidade. Em termos gerais na ocupação de superfície distingue-se 

facilmente o uso habitacional dominante, da ocupação com equipamentos e dos espaços verdes 

integrados na estrutura ecológica, tal como se pode observar no Desenho acima referido. 

Tendo por base a Carta de Qualificação do Solo do PDM do Porto, apresenta-se no Volume 17. Tomo 17.1. 

Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas, o Desenho P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000013-00, a Planta de 

Ordenamento – Qualificação do Solo em que se diferenciam em “Solos Urbanizados” e “Solos Afetos à 

Estrutura Ecológica”, considerando-se: 

 Solos Urbanizados - todas as zonas da área de estudo cuja ocupação diga respeito a edificação. 

Genericamente, estas decompõem-se em Área Histórica; Área de Frente Urbana Contínua; Área de 

Habitabilidade de Tipo Unifamiliar; Área de Edificação Isolada; Área de Urbanização Especial; Área 

Empresarial e Área de Equipamentos. 

 Solos Afetos à estrutura Ecológica - todas as zonas não consideradas na classe anterior e que no fundo 

correspondem às Áreas Verdes, quer sejam públicas ou privadas, quer sejam de enquadramento ou 

estejam integradas em áreas de equipamento. 

As especificidades de cada uma das classes de espaço são tratadas no capítulo 4.13 – Ordenamento do 

Território e Condicionantes. 
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Da leitura dos desenhos acima referidos, e do trabalho de campo realizado, procede-se seguidamente a 

uma descrição do traçado das duas alternativas em estudo, tendo por base a ocupação de superfície da 

sua envolvente. 

Assim, o traçado inicia-se numa área de “frente urbana contínua consolidada”, em zona de grande 

monumentalidade e na fronteira para a área histórica da cidade do Porto, onde diversos edifícios 

emblemáticos da cidade - Estação de S. Bento, Igreja de Santo António dos Congregados, Palácio das 

Cardosas, Clérigos – marcam o percurso. Trata-se de uma zona onde dominam os serviços em 

conformidade com a vocação turística da área e onde a tipologia de espaço público é dominada pela rua, 

sendo ao longo desta que toda a vida urbana se desenvolve, que se estrutura o espaço edificado e a 

circulação, quer pedonal, quer automóvel. A Praça da Liberdade surge como um elemento de contraste, 

de grande amplitude e de definição de um dos principais eixos no tecido urbano da cidade. 

  

Estação de S. Bento Igreja de Santo António dos Congregados 

  

Palácio das Cardosas Igreja dos Clérigos 

Fotografia 4.1  – A área de estudo entre o PK 0+000 e PK 0+455 da Alternativa 1 e o PK 0+442 da Alternativa 2 

Neste troço, verifica-se que o traçado é comum a ambas as alternativas até ao PK 0+312,59, separando-

se nas Alternativas 1 e 2 a partir daí.  
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Do PK 0+312,59 ao PK 0+877,11 a Alternativa 1 desenvolve-se a sul da Alternativa 2, sob uma área de 

equipamentos públicos – Praça de Lisboa, Universidade do Porto e Comando Territorial da GNR do Porto 

– até chegar ao Jardim do Carregal, onde cruza, na zona da Estação Hospital de St. António, com a 

Alternativa 2, passando a desenvolver-se a norte desta. Neste trajeto, a Alternativa 2 segue sob a Rua 

das Carmelitas, infletindo ligeiramente para norte de modo a evitar as Igrejas do Carmo e dos Carmelitas 

Descalços, passando sob o Instituto de Medicina Legal do Porto até cruzar com a já referida Alternativa 1, 

no Jardim do Carregal. Neste troço, o espaço público é dominado pela rua de passeios mais largos, 

permitindo áreas de descanso associadas a equipamentos de restauração e similares.  

A Estação Hospital de St. António, localizada na área do Jardim do Carregal, surge à superfície apenas 

com as entradas/saídas de acesso à plataforma (escadas e elevador).  

  

Hospital de Santo António Jardim do Carregal 

  

Espaço público 

Fotografia 4.2  – A área de estudo entre o PK 0+455 e PK 0+986 da Alternativa 1 e o PK 0+442 e PK 0+970 da 

Alternativa 2 

 



 

Página: 196 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

A partir deste ponto do traçado, a Alternativa 1 desenvolve-se, maioritariamente, em área classificada 

de “frente urbana contínua em consolidação”, onde o edificado, de fachada virada para a rua, contorna 

o quarteirão deixando no seu interior espaços verdes residuais de antigas quintas. Trata-se de uma área 

marcadamente habitacional, de baixa volumetria e com algum comércio no piso térreo. As ruas 

apresentam um perfil estreito, com passeio de ambos os lados e uma faixa dedicada a estacionamento. 

Por sua vez, a Alternativa 2, com um desenvolvimento a sul, ainda se encontra sob uma área de “frente 

urbana contínua consolidada”, passando sob uma área de “equipamento existente integrada em estrutura 

ecológica”, coincidente com o Museu Nacional de Soares dos Reis e antigo Velódromo Rainha D. Amélia. 

  

Velódromo Rainha D. Amélia Rua de Miguel Bombarda 

Fotografia 4.3  – A área de estudo entre o PK 0+986 e PK 1+451 da Alternativa 1 e o PK 0+970 e PK 1+436 da 

Alternativa 2 

A partir deste ponto as alternativas aproximam-se, atravessando uma área de “edificação isolada com 

prevalência de habitação coletiva”, igualmente dedicada à habitação e com espaços verdes no interior 

do quarteirão, para tomarem um desenvolvimento comum sob a Rua de Júlio Dinis (PK 1+637,57 da 

Alternativa 1 e PK 1+631,48 da Alternativa 2). 

O espaço urbano distingue-se do anterior pelos prédios de maior volumetria, com serviços no piso térreo, 

e pelo espaço público, onde a rua ganha dimensão pelo número de vias de rodagem, pelo espaço lateral 

de estacionamento e pelos passeios mais largos que apresentam árvores de alinhamento e algumas placas 

ajardinadas quando a implantação do edificado é recuada em relação à via, até se chegar à Praça da 

Galiza, onde se localiza a estação com o mesmo nome. 

Trata-se de uma área urbana de edificação mais recente, onde se concentram alguns equipamentos de 

educação de grande dimensão – Escola Secundária Infante D. Henrique e Escola EB 2/3 de Gomes Teixeira 

– e onde a rua se identifica como um dos principais eixos da cidade.  
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Rua de Júlio Dinis 

  

Jardim de Sophia Escola EB 2/3 de Gomes Teixeira 

Fotografia 4.4  – A área de estudo entre o PK 1+451 e PK 1+882 da Alternativa 1 e o PK 1+436 e PK 1+876 da 

Alternativa 2 

 

A partir desta zona para norte volta-se a atravessar uma área onde o uso terciário adquire maior peso 

que a habitação, classificada de “frente urbana contínua em consolidação”, onde as fachadas dos 

edifícios de habitação coletiva, com serviços no piso térreo, delimitam o corredor da rua até se chegar 

à Praça Mouzinho de Albuquerque, espaço verde formal que marca um ponto de distribuição importante 

da cidade.   

Daqui até ao final do traçado em avaliação, as alternativas desenvolvem-se sob a Avenida da França, 

onde a habitação coletiva, em edifícios de baixa volumetria, dá lugar a edifícios de habitação unifamiliar 

e onde o interface de transporte público Casa da Música se individualiza como função urbana. O espaço 

público continua marcado pela rua, de perfil largo, com estacionamento lateral programado e passeios 

arborizados. A Estação Boavista/Casa da Música, terminal da linha em estudo, surge à superfície, com os 

acessos, na proximidade da estação com o mesmo nome, já existente.  
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Rua de Júlio Dinis Praça Mouzinho de Albuquerque 

  

Avenida da França 

Fotografia 4.5  – A área de estudo entre o PK 1+882 e PK 3+003 da Alternativa 1 e o PK 1+876 e PK 3+002 da 

Alternativa 2 

 

Por último, o Ramal de injeção de veículos materializado com a colocação de um aparelho de via na 

Linha C já existente, desenvolve-se sob uma área verde expectante até entroncar na linha em estudo 

sob a Avenida da França, em zona de transição para a área de habitação unifamiliar já referida. 
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Rua General Norton de Matos 

Fotografia 4.6  – A área de estudo entre o PK 3+003 da Alternativa 1 e PK 3+002 da Alternativa 2 e términus do 

ramal de injeção de veículos 
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4.10  Sistemas Ecológicos 

Este capítulo refere-se à caracterização dos principais valores ecológicos, nomeadamente da Flora e 

Vegetação e da Fauna potencialmente afetados pela construção da nova linha do Metro do Porto, 

assumindo-se como área de estudo a zona de implantação da linha e um buffer de 100m envolvente aos 

traçados projetados. 

4.10.1 Rede Nacional de Áreas Protegidas 

A Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) é constituída pelas áreas protegidas classificadas ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, e dos respetivos diplomas regionais de classificação. As 

áreas protegidas podem ter âmbito nacional, regional ou local, consoante os interesses que procuram 

salvaguardar, e classificam -se nas seguintes tipologias: a) Parque nacional; b) Parque natural; c) Reserva 

natural; d) Paisagem protegida; e) Monumento natural. 

A área de estudo não abrange qualquer área incluída na RNAP. Dista cerca de 2,6km da Reserva Natural 

Local Estuário do Douro, criada por Deliberação da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, publicada 

pelo Regulamento n.º 82/2009, de 12 de fevereiro, pelo que a mesma não será afetada pela 

implementação do Projeto em análise. 

4.10.2 Sítios Classificados da Rede Natura 2000 

A Diretiva n.º 92/43/CEE, também conhecida por “Diretiva Habitats”, constitui aquele que é considerado 

o principal instrumento legal de proteção e conservação dos habitats naturais da flora selvagem não 

abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou Naturais. Portugal fez a 

transposição da Diretiva Habitats para a ordem jurídica interna mediante o Decreto-Lei n.º 226/97, de 

27 de agosto. Este foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pela Declaração de 

Retificação n.º 10-AH/99, de 31 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. 

A área de estudo não abrange qualquer área classificada no âmbito da Rede Natura 2000. A área mais 

próxima é o SIC PTCON0024 Valongo, a cerca de 9km. 
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4.10.3 Flora e Vegetação 

4.10.3.1 Metodologia 

Para a caracterização do ambiente afetado visitou-se a área de estudo no dia 21 de março de 2018, tendo 

por base fotografia aérea de 2013. 

A área de estudo foi prospetada para deteção dos habitats da Rede Natura 2000 (sensu Directiva 

92/43/CEE) aí existentes, assim como de outras comunidades vegetais com interesse para conservação, 

e de flora também com interesse na perspetiva da conservação da natureza. 

Os critérios taxonómicos e nomenclaturais seguidos no presente estudo foram os de “Checklist da Flora 

de Portugal” (Sequeira et al. (coord.), 2011. http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt.html). A 

nomenclatura sintaxonómica seguida foi a de “Vascular plant communities in Portugal (continental, the 

Azores and Madeira)" (Costa et al., 2012). Os critérios de identificação dos habitats são os de “Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 – Fichas de caracterização dos Habitats Naturais” (ALFA – Associação 

Lusitana de Fitossociologia, 2006). 

4.10.3.2 Resultados 

4.10.3.2.1   Enquadramento 

A área de estudo localiza-se no Superdistrito Miniense Litoral (Região Eurosiberiana, Sub-região Atlântica-

Medioeuropeia, Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia Galaico-Asturiana, 

Sector Galaico-Português, Subsector Miniense) (Costa et al., 1998). 

Em termos bioclimáticos, situa-se numa área de macro-bioclima Temperado, termotipo 

Mesomediterrânico inferior e ombrotipo Húmido inferior (Mesquita & Sousa, 2009). 

A vegetação zonal é a vegetação que se desenvolve naturalmente em cada local e que não é condicionada 

por fatores locais, estando estreitamente relacionada apenas com o clima regional. As condições 

climáticas da área de estudo corresponde à série Viburno tini-Querco roboris Sigmetum (Capelo et al., 

2007), constituída por mosaicos de vegetação formados pelos seguintes elementos: bosques dominados 

por carvalho-alvarinho (Viburno tini-Quercetum roboris), matagais dominados por medronheiro por vezes 

contendo azereiros (Pruno lusitanicae-Arbutetum unedonis), giestais (Ulici latebracteati-Cytisetum 

striati), urzais e urzais-tojais (Erico umbellatae-Pterospartetum tridentati; Ulicetum latebracteati-

minoris; Ulici minoris-Ericetum umbellatae) e prados vivazes dominados por bracejo (Avenulo sulcatae-

Stipetum giganteae) ou por Agrostis spp. (Gaudinio fragilis-Agrostietum stoloniferae). 

http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt.html
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A linha de metro em estudo está prevista para uma área urbana com ocupação do solo correspondente 

unicamente a tipologias de tecido urbano consolidado: tecido urbano contínuo, redes viárias e espaços 

associados, equipamentos e espaços verdes urbanos. Nestas tipologias, a vegetação natural que ocorre 

resume-se a algumas plantas cosmopolitas ou infestantes, sem valor de conservação. 

4.10.3.2.2   Flora 

A Diretiva n.º 92/43/CEE, também conhecida por “Diretiva Habitats”, constitui aquele que é considerado 

o principal instrumento legal de proteção e conservação dos habitats naturais da flora selvagem não 

abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou Naturais. Este instrumento tem por 

objetivo garantir a conservação da “biodiversidade das espécies autóctones da flora e fauna e respetivos 

habitats, atendendo prioritariamente às mais ameaçadas e tomando em consideração as exigências 

económicas, sociais, culturais e regionais, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável” (Decreto-

Lei n.º 226/97, de 27 de agosto). Portugal fez a transposição da Diretiva Habitats para a ordem jurídica 

interna mediante o referido Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de agosto, o qual se encontra revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pela Declaração de Retificação n.º 10-AH/99, de 31 de 

maio, e pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. 

O anexo B-II do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado) identifica as espécies consideradas de interesse 

comunitário (descriminando as que são consideradas prioritárias); o anexo B-IV lista as espécies de 

interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa; e o anexo B-V as espécies de interesse 

comunitário cuja captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão. 

Nas bases de dados de ocorrência de espécies de flora, nomeadamente na elaborada pelo ICNF relativa 

ao Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) e na Flora-On 1, há registos de 

ocorrência de algumas espécies protegidas nas quadrículas (de 10km de lado, Europeia (EEA) para os 

primeiros dados e UTM para os segundos) em que a área analisada se localiza. Estas espécies, as tipologias 

de habitats de ocorrência das mesmas e a sua probabilidade de ocorrência na área de estudo são 

apresentadas no quadro abaixo: 

                                                 

1 F.Clamote, P.V.Araújo, A.Carapeto, M.Porto, J.D.Almeida, A.J.Pereira, E.P.Pereira, C.T.Gomes, et al. (2018). 

Quadrícula NF35 - mapa de distribuição. Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, Sociedade Portuguesa de Botânica. 

http://www.flora-on.pt/#wnf35  

http://www.flora-on.pt/#wnf35
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Quadro 4.33  – Espécies de flora e probabilidade de ocorrência na área de estudo 

Espécie Tipologia de ocorrência Tipologia de habitat 
Ocorrência na 

área de 
estudo 

Jasione lusitanica 
Ocorre na quadrícula EEA 

10kmE276N219. 
Areais marítimos (dunas). Improvável. 

Narcissus cyclamineus 
Ocorre na quadrícula EEA 

10kmE276N219. 
Margens de cursos de água, prados 

húmidos, bosques sombrios. 
Improvável. 

Narcissus triandrus subsp. 
triandrus 

Ocorre na quadrícula UTM 
NF35. 

Pastagens, matos e bosques. Improvável. 

Marsilea quadrifolia 
Ocorre na quadrícula UTM 

NF35. 
Locais permanentemente inundados. Improvável. 

 

Acerca da presença destas espécies na área em análise, nenhuma foi observada durante os trabalhos de 

campo. As espécies listadas ocorrem unicamente em áreas naturais pouco perturbadas, que estão 

ausentes da área de estudo. Assim, pode concluir-se que na área do Projeto em análise não ocorrem 

quaisquer espécies vegetais com estatuto de proteção. 

4.10.3.2.3   Habitats 

No anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado) constam os Habitats que merecem proteção especial.  

Tal como referido anteriormente, a área de estudo está totalmente ocupada por tipologias de tecido 

urbano consolidado, pelo que se conclui que na mesma não ocorrem quaisquer formações vegetais com 

interesse para conservação. 

4.10.4 Fauna 

4.10.4.1 Metodologia 

A 21 de março de 2018 foi realizada uma visita ao local para observação do uso do solo e recolha de 

informação relativamente à fauna presente.  

Com base nesta informação e na informação bibliográfica disponível foi elaborada uma listagem das 

espécies que poderão ocorrer na área de estudo, de modo a caracterizar a comunidade faunística local 

e a avaliar mais corretamente o seu valor ecológico. Para esta análise tiveram-se em consideração os 

usos do solo e a informação disponível sobre os requisitos ecológicos das várias espécies. Esta informação 

foi recolhida em diversa bibliografia, nomeadamente Equipa Atlas, 2005; Loureiro et al., 2008; Bencatel 

et al., 2017; Rainho et al., 2013. 
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A importância em termos de conservação da área de afetação foi avaliada com base nesta lista e 

considerando o estatuto de conservação das diferentes espécies de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). 

De notar que o Projeto se desenvolve no subsolo e que a caracterização que aqui se apresenta se refere 

às comunidades animais existentes à superfície. 

4.10.4.2 Resultados 

4.10.4.2.1   Mamíferos 

Na área de estudo deverá ocorrer um número reduzido de espécies de mamíferos (6) (Quadro 4.2) em 

resultado da forte ocupação humana que caracteriza a zona atravessada da cidade do Porto. Nenhuma 

das espécies atribuídas à área de estudo tem um estatuto de conservação desfavorável, de acordo com 

o novo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005) e, no que respeita à Diretiva 

Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua atual redação), existem apenas duas espécies 

que estão incluídas no anexo B-IV. 

Quadro 4.34 - Estatuto de conservação das espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área em estudo 

Nome científico 

Nome vulgar 

Livro 
Vermelho - 

Portugal 

Anexo da 
Diretiva 
Habitats 

Erinaceus europaeus 

Ouriço-cacheiro 
LC  

Pipistrellus pipistrellus 

Morcego-anão 
LC IV 

Tadarida teniotis 

Morcego-rabudo 
DD IV 

Rattus rattus 

Rato-preto 
LC  

Rattus norvegicus 

Ratazana 
NA  

Mus domesticus 

Rato-caseiro 
LC  

Legenda: LC - Pouco Preocupante;  NT - Quase Ameaçada; VU – Vulnerável;  EN - Em Perigo; CR - Criticamente em Perigo; 

RE - Regionalmente Extinto; NA - Não Aplicável; NE - Não Avaliada; DD - Informação Insuficiente 
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4.10.4.1 Aves 

No total foram identificadas como de ocorrência potencial um total de quarenta espécies de aves, sendo 

a maioria residente na área de estudo (Erro! A origem da referência não foi encontrada.Erro! A origem da

 referência não foi encontrada.). Nenhuma das espécies apresenta um estatuto de conservação 

desfavorável em Portugal, segundo Cabral et al. (2005) e relativamente à Diretiva Aves (Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de abril, na sua atual redação), sendo de referir que nenhuma espécie se encontra incluída 

no anexo A-I dos Decretos-Lei que transpõem a referida Diretiva. 

Quadro 4.35  - Estatuto fenológico e estatutos de conservação da avifauna com ocorrência potencial na área em 

estudo 

Nome científico 

Nome vulgar 

Livro 
Vermelho – 

Portugal 

Anexo da 
Diretiva 

Aves 

Falco tinnunculus 

Peneireiro 
LC  

Larus ridibundus 

Guincho 
LC  

Larus fuscus 

Gaivota-de-asa-escura 
LC  

Larus cachinnans 

Gaivota-de-patas-amarelas 
LC  

Columba livia 

Pombo-das-rochas 
DD  

Columba palumbus palumbus 

Pombo-torcaz 
LC  

Streptopelia decaocto 

Rola-turca 
LC  

Tyto alba 

Coruja-das-torres 
LC  

Apus apus 

Andorinhão-preto 
LC  

Upupa epops 

Poupa 
LC  

Dendrocopos major 

Pica-pau-malhado-grande 
LC  

Ptyonoprogne rupestris 

Andorinha-das-rochas 
LC  

Hirundo rustica LC  



 

Página: 206 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

Nome científico 

Nome vulgar 

Livro 
Vermelho – 

Portugal 

Anexo da 
Diretiva 

Aves 

Andorinha-das-chaminés 

Delichon urbicum 

Andorinha-dos-beirais 
LC  

Motacilla alba 

Alvéola-branca 
LC  

Troglodytes troglodytes 

Carriça 
LC  

Prunella modularis 

Ferreirinha 
LC  

Erithacus rubecula 

Pisco-de-peito-ruivo 
LC  

Phoenicurus ochruros 

Rabirruivo-preto 
LC  

Saxicola torquatus 

Cartaxo 
LC  

Tudus merula 

Melro-preto 
LC  

Sylvia atricapilla 

Toutinegra-de-barrete 
LC  

Sylvia melanocephala 

Toutinegra-de-cabeça-preta 
LC  

Phylloscopus collybita 

Felosinha 
LC  

Regulus ignicapilla 

Estrelinha-real 
LC  

Parus cristatus 

Chapim-de-poupa 
LC  

Parus ater 

Chapim-preto 
LC  

Parus caeruleus 

Chapim-azul 
LC  

Parus major 

Chapim-real 
LC  

Certhia brachydactyla 

Trepadeira 
LC  

Garrulus glandarius LC  
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Nome científico 

Nome vulgar 

Livro 
Vermelho – 

Portugal 

Anexo da 
Diretiva 

Aves 

Gaio 

Pica pica 

Pega 
LC  

Corvus corone 

Gralha-preta 
LC  

Sturnus vulgaris 

Estorninho-malhado 
LC  

Sturnus unicolor 

Estorninho-preto 
LC  

Passer domesticus 

Pardal 
LC  

Fringilla coelebs 

Tentilhão 
LC  

Serinus serinus 

Chamariz 
LC  

Carduelis chloris 

Verdilhão 
LC  

Carduelis carduelis 

Pintassilgo 
LC  

Legenda: LC - Pouco Preocupante; NT - Quase Ameaçada; VU – Vulnerável; EN - Em Perigo; CR - Criticamente em Perigo; RE - 

Regionalmente Extinto; NA - Não Aplicável; NE - Não Avaliada; DD - Informação Insuficiente 

4.10.4.1.1   Répteis e anfíbios 

Dada a forte ocupação urbana na área de estudo deverão ocorrer apenas uma espécie de réptil e uma 

outra de anfíbio. (Quadro 4.4). Nenhuma destas espécies apresenta um estatuto de conservação 

desfavorável em Portugal e não estão incluídas nos anexos B-II e B-IV dos Decretos que transpõem a 

Diretiva Habitats para a legislação nacional (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua atual 

redação). 
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Quadro 4.36 Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios com ocorrência potencial na área em 

estudo 

Nome científico 

Nome vulgar 

Livro Vermelho - 
Portugal 

Anexo da 
Diretiva 
Habitats 

RÉPTEIS 

Podarcis bocagei 

Lagartixa de Bocage 
LC  

ANFÍBIOS 

Rana perezi 

Rã-verde 
LC  

Legenda: LC - Pouco Preocupante; NT - Quase Ameaçada; VU – Vulnerável; EN - Em Perigo; CR - Criticamente em Perigo; RE - 

Regionalmente Extinto; NA - Não Aplicável; NE - Não Avaliada; DD - Informação Insuficiente 
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4.11. Património Arquitetónico e Arqueológico 

4.11.1 Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos 

Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 

31 de outubro, (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, 

de 25 de maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património 

Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património 

arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de 

setembro de 2004). 

O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de Património 

Cultural, no dia 22 de maio de 2018, com a direção científica de João Albergaria, tendo a respetiva 

autorização conforme Anexo 4.4 deste estudo  (Volume 17. Tomo 17.1 Parte 17.1.3 – Anexos 

Técnicos). 

Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados pelas Direções Regionais de 

Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este 

projeto. 

4.11.1.1 Levantamento de Informação 

4.11.1.1.1   Escala de Análise Espacial 

A situação de referência do presente descritor circunscreve uma área de enquadramento histórico 

relativamente grande, que tem a finalidade de localizar e inventariar todas as ocorrências com 

significado patrimonial (histórico, arquitetónico, artístico e etnográfico), que possam contextualizar as 

ocorrências existentes na área do Projeto em estudo. 

A área de enquadramento histórico corresponde à primeira área estabelecida para o desenvolvimento 

deste estudo de impacte ambiental. 

A área de incidência de projeto consiste num corredor de 100 m de largura (distância de 50 m ao eixo 

da linha) que acompanha toda a extensão da Alternativa 1 e da Alternativa 2. Esta área integra ainda o 

espaço abrangido pelas 4 estações a construir (Liberdade/S. Bento, Hospital de St. António, Galiza e 

Boavista/Casa da Música), bem como os 5 poços de ventilação propostos e ramais de injeção de veículos. 

Optou-se por estabelecer um corredor de 100 m de largura, para integrar todo o potencial máximo de 

impactes à superfície decorrente da trepidação do processo de escavação do túnel. 
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Considerando que esta obra é eminentemente subterrânea, a área de afetação direta está circunscrita 

aos limites das escavações a céu aberto, que vão ocorrer nos locais de implantação das 4 estações e nos 

5 poços de ventilação que podem ser usados como acessos à frente de obra, permitindo a entrada e saída 

de materiais de construção e de pessoas. 

A área de afetação indireta consiste num corredor à superfície do terreno, ao longo do qual as 

ocorrências patrimoniais podem ser eventualmente afetadas por intermédio da vibração do solo (causada 

durante a escavação do túnel). 

Para facilitar o processamento da informação distinguiram-se duas classes: as ocorrências patrimoniais 

que estão sobre o eixo das alternativas (maior probabilidade de impacte); as ocorrências patrimoniais 

que se localizam até 10 m de distância do eixo da linha do metro (menor probabilidade de impacte). 

A área de afetação indireta constitui uma medida preventiva e deverá servir para sinalizar todos os 

potenciais impactes negativos indiretos, que poderão eventualmente ocorrer durante o decorrer da 

empreitada. 

Para determinar a incidência de impacte, a distância foi estabelecida a partir do limite externo 

conhecido da ocorrência patrimonial e o eixo da linha. 

Convém salientar que, nesta fase de estudo de impacte ambiental, foram consideradas as áreas de 

ocupação da superfície, as quais abrangem as áreas de implantação do estaleiro, zonas de depósito e de 

terras e zonas de ataque para a execução das escavações. 

4.11.1.1.2   Recolha Bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes recursos: 

 Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante designada 

Endovélico) 1 da responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

  Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC2  da responsabilidade da Direção 

Geral do Património Cultural (DGPC). 

  SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 3 do Instituto da responsabilidade da 

Direção Geral do Património Cultural (DGPC).  

                                                 

1 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios  
2 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 
3 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx 

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/
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  Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional da responsabilidade 

da Universidade do Minho 4  

  IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército 5  

  Googlemaps 6  

  Revisão do Plano Diretor Municipal do Porto, ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 

19/2006, Diário da República, 1ª Série B, nº 25, de 03/02/2006, 792-833 corrigida pelo Aviso n.º 

4272/2012, Diário da República, 2ª Série, nº 55, de 16/03/2012; alterada pelo Aviso n.º 14332/2012, 

Diário da República, 2ª Série, nº 207, de 25/10/2012, pelo Aviso n.º 8094/2014, Diário da República, 2ª 

Série, nº 132, de 11/07/2014, pelo Aviso n.º 11352/2015, Diário da República, 2ª Série, nº 194, de 

05/10/2015 e pelo Aviso n.º 8637/2017, Diário da República, 2ª Série, nº 1148, de 02/08/2015. 

  Câmara Municipal do Porto: Cultura: Património cultural (http://www.cm-

porto.pt/cultura/patrimonio-cultural, consultado em 22/03/2018) 

  Câmara Municipal do Porto: PDM (http://www.cm-porto.pt/pdm, consultado em 20/03/2018) 

  Metro do Porto. A vida em movimento: Conhecer: Sistema: Arqueologia 

(https://www.metrodoporto.pt/pages/319, consultado em 21/03/2018) 

  Porto: MIPWEB: Portal de Informação Geográfica (http://mipweb.cm-

porto.pt/MuniSIG/MuniSIGViewer/Index.html?configBase=http://mipweb.cm-

porto.pt/MuniSIG/REST/sites/Urbanismo/viewers/Mipweb_-

_Mobile/virtualdirectory/Resources/Config/Default, consultado em 23/03/2018) 

4.11.1.2 Prospeção Arqueológica 

As prospeções arqueológicas foram realizadas em toda a área de incidência do projeto: 

  Alternativa 1: corredor de 100m de largura (distância de 50m ao eixo da linha); 

  Alternativa 2: corredor de 100m de largura (distância de 50m ao eixo da linha); 

  Local de implantação de 4 estações: Estação da Liberdade/Bento (ELS.º Bento), Estação do Hospital de 

St. António (EHSt. António), Estação da Galiza (EGaliza) e Estação da Boavista/Casa da Música 

(EBCMúsica); 

  5 poços de ventilação; 

                                                 

4 http://geossitios.progeo.pt/index.php 
5 http://www.igeoe.pt/ 
6 https://maps.google.pt/ 



 

Página: 212 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

  Ramais de injeção de veículos: corredor de 100 m de largura (distância de 50 m ao eixo das linhas) e 

cerca de 500 m. 

A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o atual relatório. 

Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há 

necessidade de fazer qualquer depósito de materiais arqueológicos. 

4.11.1.2.1   Visibilidade do Terreno 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias subordinadas: a 

primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que nos permite distinguir as grandes 

unidades de observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade 

boa do terreno (ver quadros seguintes). 

Quadro 4.37 - Graus de visibilidade do terreno 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 
Arvoredo denso, mas com o mato 

medianamente limpo. 

Visibilidade boa do terreno 3 
Facilita o percurso pedestre e a 

observação geral do terreno. 

Solo urbano 4 
Arvoredo pouco denso e com vegetação 

acima do joelho. 

Aterros e escavações 5 
Facilita o percurso pedestre e a 

observação de construções. 

Área vedada 6 
Arvoredo pouco denso e com vegetação 

abaixo do joelho. 

Terreno de forte inclinação 7 
Facilita o percurso pedestre, a observação 

de construções e de materiais 
arqueológicos. 

Áreas de fogo e desmatação 8 
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do 

joelho, grande quantidade de entulho e de 
lixo recente. 

 

Quadro 4.38 - Graus de diferenciação do descritor 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 

4.1 
Vegetação rasteira a cobrir a 

quase totalidade do solo. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 

Observação facilitada de 
construções, mas com 

identificação difícil de materiais 
arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

4.3 
Vegetação rasteira a cobrir 

parcialmente o solo. 
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4.11.1.2.2   Ficha de Sítio 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito numa 

ficha criada para este efeito. A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores 

relacionados com os seguintes objetivos: 

  Identificação. 

  Localização administrativa e geográfica. 

  Descrição da paisagem. 

  Caraterização do material arqueológico. 

  Caraterização das estruturas. 

  Avaliação e classificação do valor patrimonial. 

  Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial 

Quadro 4.39 - Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

Nome 
Numeração sequencial dos sítios 

identificados. 

Designação 
Nome do lugar identificado ou do 
topónimo mais próximo situado na 

mesma freguesia. 

CNS 
Classificação Numérica de Sítios, 

atribuída na Base de Dados 
Endovélico (DGPC). 

Tipo de Sítio 
Utilização de listagem existente na 
Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Período 
Utilização de listagem existente na 
Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Tipo de trabalhos realizados 
Utilização de listagem existente na 
Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação 
Decreto-Lei que define a 

Classificação Oficial. 

ZEP 
Zona Especial de Proteção, com o 

Decreto-Lei que a define. 
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Quadro 4.40 - Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

Topónimo 
Topónimo na CMP 1:25000 mais 

próximo situado na mesma 
freguesia. 

Lugar 
Nome do lugar situado mais 

próximo, considerando sempre as 
fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistema de Coordenadas ETRS 89 

C.M.P. --- 

 

Quadro 4.41 - Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

Acessibilidade 
Tipo de Acessos e respetiva 

inventariação. 

Âmbito geológico 
Caracterização geológica sumária 
do local de implantação do sítio.  

Relevo 
Descrição sumária do relevo onde o 

sítio se encontra implantado.  

Coberto vegetal 
Descrição sumária da vegetação 

que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo 
Descrição do uso do solo no local 

implantação do sítio. 

Controlo Visual da Paisagem 
Descreve a amplitude da paisagem 

observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios 
identificados 

Caracterização dos vestígios que 
permitiram a identificação do sítio. 
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Quadro 4.42 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico 

Área de dispersão 
Caracterização da área de 

dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão 
Caracterização da forma como o 
material arqueológico se distribui 

pela área do sítio. 

Tipo de material presente 
Recenseamento dos tipos de 

material arqueológico observados 
no sítio. 

Caraterísticas do material 
identificado 

Descrição mais pormenorizada do 
material arqueológico observado. 

Cronologia do material 
identificado 

Caracterização cronológica do 
material arqueológico observado. 

 

Quadro 4.43 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas 

Estado de conservação 
Caracterização do estado de 
conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação 
espacial das estruturas 

Descrição da forma como as 
estruturas identificadas se 
organizam espacialmente. 

Modo de construção 
Descrição do modo de construção 

de cada estrutura. 

Materiais de construção 
Descrição dos materiais usados na 

construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas 

Descrições das características de 
cada estrutura que não tenham 

sido assinaladas nos campos 
anteriores. 

Interpretação funcional das 
estruturas 

Proposta da função de cada 
estrutura. 

Elementos datantes da 
estrutura 

Registo de eventuais elementos 
datantes intrínsecos a cada 

estrutura. 

 

4.11.1.2.3   Registo Fotográfico 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor 

patrimonial e do traçado das alternativas à superfície do terreno. As fotografias podem ser consultadas 

no Anexo 4.2 deste estudo  (Volume 17. Tomo 17.1 Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos) 
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4.11.1.2.4   Registo Cartográfico 

As servidões administrativas com significado patrimonial e todas as ocorrências patrimoniais foram 

localizados na planta da cidade do Porto à escala 1:10000 (Desenho nº P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-

000004-00 - Situação de Referência, Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas). 

As duas alternativas em estudo e as ocorrências patrimoniais localizadas na área de incidência de projeto 

são apresentadas na planta da cidade do Porto, à escala 1:2.000 (Desenho nº P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-

000006-00 a 0008-00, Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas). 

A visibilidade do terreno foi apresentada na planta da cidade do Porto, à escala 1:10000 (Desenho nº P-

PR-LI-8000-AM-DS-SCN-000009-00, Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas). 

4.11.1.2.5   Informação Oral 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral relevante para 

este estudo. 

4.11.1.3 Valor Patrimonial 

A avaliação do Valor Patrimonial não foi realizada neste trabalho especifico, porque a larga maioria das 

ocorrências inventariadas neste estudo (294 unidades) é proveniente dos trabalhos de ordenamento e 

valorização constantes no Plano Diretor Municipal do Porto ou correspondem a sítios com classificação 

oficial, ou seja, cada uma destas ocorrências já se encontra valorizada per si, não sendo necessário 

acrescentar ou divergir dessa avaliação oficial, que distingue positivamente os principais elementos 

patrimoniais da cidade do Porto. 

Por este motivo, a nossa avaliação patrimonial seria uma redundância e não teria qualquer significado 

efetivo nos resultados finais da avaliação de impactes, por mais interessante que possa ser o seu 

exercício. 

A seguir descriminam-se os descritores que constam na ficha de sítio, mas que não foram preenchidos no 

presente trabalho. 

A avaliação do valor patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para 

calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias 

apresentadas no Quadro 4.47, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 
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Quadro 4.44 - Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico 5 

Valor Simbólico 5 

 

Por valor da inserção paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o espaço envolvente, 

se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, 

por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-

se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será 

considerada “com interesse”. 

Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o cálculo do Valor Patrimonial. 

Quadro 4.45 - Descritores do valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico 

Com interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem interesse 1 

Indeterminável Nulo 

 

O valor da conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do valor 

deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, 

se todas as outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom estado do que num 

sítio em mau estado. 

O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não será tido em 

conta na determinação do Valor Patrimonial. 
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Quadro 4.46 - Descritores do valor da conservação e respetivo valor numérico 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 

O valor da monumentalidade considera o impacte visual da incidência patrimonial no meio envolvente, 

dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o impacte que resulta 

de uma intenção evidente dos construtores do sítio em questão e o impacte que é atualmente observável, 

que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias 

culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 

É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas 

características arquitetónicas e artísticas será feita tendo em consideração a sua relevância a nível 

regional. 

Quadro 4.47 - Descritores do valor da monumentalidade e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 

O valor da raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as mesmas 

características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Haverá situações, por 

incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá a raridade 

do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

Quadro 4.48 - Descritores do valor da raridade e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 
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O valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o conhecimento 

das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à 

incidência patrimonial em questão. 

Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na determinação do Valor 

Patrimonial. 

Quadro 4.49 - Descritores do valor científico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

No valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objeto representativo 

de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a antiguidade do objeto já será 

considerada, visto que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, 

o que aumenta a importância de cada vestígio singular. 

Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das sociedades pré-históricas, 

assim como para o conhecimento de muitos aspetos das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, 

os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível. 

Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e consequentemente não será utilizado 

no cálculo do valor patrimonial. 

Quadro 4.50 - Descritores do valor histórico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Com o valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as 

comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da perceção do lugar do 

objeto na identidade comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, da importância 

na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para 

calcular o Valor Patrimonial. 
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Quadro 4.51 Descritores do valor simbólico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

O valor patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. Esta avaliação 

decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio 

segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, etc.), através 

de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor 

numérico conforme os quadros anteriores. 

Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no valor patrimonial, são 

ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados abaixo. 

Assim, o valor patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios apresentados 

com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou seja: 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da Monumentalidade*2) + 

(Valor da raridade*4) + (Valor cientifico*7) + (Valor histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

Se todos os fatores forem considerados, o valor patrimonial mais baixo atribuível será igual a 4, enquanto 

o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à 

Classe E de valor patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do valor patrimonial forem 

aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o valor da inserção paisagística, o valor da 

conservação e o valor da monumentalidade. Num caso destes, o valor patrimonial obtido reflete 

sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser 

manuseado com muita cautela. 

Conforme o valor patrimonial, cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor Patrimonial, 

correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às incidências 

patrimoniais com menor valor. 
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Quadro 4.52 - Relação entre classes de valor patrimonial e o valor patrimonial 

Significado 
Classe de Valor 

Patrimonial 
Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16≤20 

Elevado B ≥12<16 

Médio C ≥8<12 

Reduzido D ≥4<8 

Muito reduzido E <4 

 

4.11.2 Localização Geográfica e Administrativa 

A área de enquadramento histórico do Projeto em análise abrange território da União de Freguesias de 

Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, na União de Freguesias de Lordelo do 

Ouro e Massarelos e da freguesia de Ramalde do concelho do Porto. 

A área de enquadramento histórico desenvolve-se entre a Rua da Constituição (a Norte), a Rua de Santa 

Catarina e a Praça da Batalha (a Este), a Rua da Restauração e a Rua de Belmonte (a Sul) e a Rua de 

Pedro Hispano (a Oeste). Esta área, que apresenta grosseiramente um sentido Norte – SSE, localiza-se a 

Norte do Morro da Sé. 

O ponto mais próximo da Sé Catedral do Porto encontra-se, diretamente a Norte deste monumento, a 

menos de 160 m, enquanto que o ponto mais longínquo se encontra a mais de 2980 m a NNW. 

4.11.3 Breve Enquadramento Histórico do Local de Implantação do Projeto 

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este Projeto tem como objetivo, no 

âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação humana neste espaço específico, de forma 

a melhor enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactes sobre a 

paisagem cultural que resultarão desta obra. 

Assim, neste ponto esboça-se a evolução histórica da área de enquadramento histórico, pois a sua 

intenção não é a história da região servida pela nova linha, mas a evolução da ocupação no espaço 

específico onde a mesma será construída. 

O canto Sudeste da área de enquadramento histórico7 implanta-se entre o traçado da muralha romana, 

que envolveu o “povoado castrejo original” do Porto (Silva, 2011a, 49-51 e 64, fig. 13) e foi 

                                                 

7 A Sul da Rua 31 de Janeiro, da Rua dos Clérigos, da Rua da Assunção e a Sudoeste da Rua Campo dos 

Mártires da Pátria 
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posteriormente substituída pela muralha românica construída no séc. XI ou XII, e a muralha baixo-

medieval, dita fernandina, cuja construção se iniciou no reinado de D. Afonso IV (1336) e se prolongou 

até ao reinado seguinte (1376). 

A Muralha de D. Fernando e Miradouro (troço da Rua da Madeira) (n.º 175A) e Muralha de D. Fernando e 

Miradouro (troços das Taipas) (n.º 175B) são os vestígios da muralha baixo medieval no interior da área 

de estudo e marcam os limites do povoamento mais antigo deste espaço. Aqui, localiza-se o Morro da 

Cividade, onde “a presença, ainda que residual, de materiais romanos e mesmo da Idade do Ferro (…) 

deixa admitir a sua ocupação durante a época romana, se não mesmo em períodos anteriores” (Silva, 

2010a, 222). 

A urbanização desta zona da área de enquadramento histórico foi, no entanto, um processo que se 

prolongou pelo período baixo medieval e moderno. Durante o séc. XIII, o edificado concentrar-se-ia em 

volta da Chã das Eiras8 e daqui vai paulatinamente ocupar o espaço que, no séc. XIV, será rodeado pela 

nova muralha. No interior desta zona, encontravam-se, de oriente para ocidente, o postigo dos Carros 

(aberto em 1408), o postigo do Vimial, que posteriormente se chamará porta de Santo Elói, e a porta do 

Olival desta muralha. 

Este crescimento urbano, entre as duas cercas da cidade, será aqui estruturado pelo caminho que “tem 

o início na atual Rua Chã e toma a direção de Santo Ildefonso” (Queirós, 2104a, 142), a Norte, e pelo 

percurso que “conecta a Rua da Reboleira à porta do Olival” (Queirós, 2104a, 141), a Oeste. 

Junto à Porta do Olival, defendida por torres quadradas, desenvolve-se um novo núcleo urbano quando, 

em 1386, D. João I estabelece a Judiaria no Monte do Olival, onde atualmente se encontra a Igreja e 

Convento de São Bento da Vitória. 

A fundação de vários conventos no interior do novo perímetro amuralhado marca também este processo 

de urbanização. Na área de enquadramento fundou-se o Convento de Santo Elói, em 1490, no local do 

Quarteirão das Cardosas (n.º 19) junto ao postigo do Vimial. Em 1518, D. Manuel I funda, perto da Porta 

dos Carros, o convento de São Bento de Avé Maria, onde hoje se encontra a Estação dos Caminhos de 

Ferro de São Bento (n.º 6). 

Será também D. Manuel I a criar outra das vias estruturantes deste processo de urbanização, ao mandar 

abrir, em 1521, a Rua das Flores de Santa Catarina, entre a Porta dos Carros, a Nordeste, e o Largo de 

São Domingos a Sudoeste. 

Paulatinamente, entre o séc. XIII e o séc. XVII, a coroa definida pela muralha “fernandina”, onde se 

encontravam os terrenos de cultivo mais próximos da cidade, as suas hortas, vai sendo edificada. Mas, 

no séc. XVI, as hortas, pomares e jardins ainda caraterizavam fortemente esta paisagem, agora urbana. 

                                                 

8 Topónimo cristalizado na Rua da Chã a Sul da Estação dos Caminhos de Ferro de São Bento. 



 

Página: 223 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

Na restante área de enquadramento histórico não se conhecem vestígios de povoamento até ao período 

moderno. Este espaço terá sido ocupado até aí por campos de cultivo e eventualmente estruturas de 

apoio à atividade agrícola. O postigo dos Carros, por exemplo, permitia aos moradores da cidade 

acederem ao Campo das Hortas e ao Laranjal. 

Só no séc. XVII a cidade extravasa a muralha baixo-medieval, com a construção de novos equipamentos 

públicos e habitações privadas. Este processo será intensificado durante o séc. XVIII. Note-se que no 

presente trabalho recenseiam-se 85 elementos patrimoniais na zona exterior à muralha “fernandina” 

atribuíveis aos séculos XVII e XVIII. Assim, “o postigo de Santo Elói, em conjunto com o postigo dos Carros, 

justamente onde estavam implantados o convento de Santo Elói e o convento de Avé Maria, passaram a 

portas e tornaram-se nas saídas mais importantes da cidade a partir do século XVIII” (Queirós, 2104a, 

141). 

Este crescimento radial, afastando-se os limites da cidade cada vez mais do núcleo urbano original e 

ocupando esta finalmente toda a área do enquadramento histórico, continuará pelo séc. XIX e XX. 

4.11.4 Fator de Património 

4.11.4.1 Condicionantes Legais 

Na área de incidência do Projeto, os trabalhos arqueológicos executados (levantamento de informação 

e prospeção arqueológica) revelaram um complexo conjunto patrimonial (124 unidades), que se enquadra 

em cinco servidões administrativas, algumas delas com valor histórico e patrimonial muito elevado: 

 N.º 1 - Área de interesse urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 

Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, classificada como Áreas com Interesse Urbanístico e 

Arquitetónico, conforme o Plano Diretor Municipal do Porto, art. 44º. 

Esta servidão limita a execução deste projeto, sendo necessário apresentar o projeto à Câmara 

Municipal do Porto e aguardar o respetivo parecer com eventuais condicionantes patrimoniais. 

  N.º 2 – Área Sudeste de interesse urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias do Lordelo 

do Ouro e Massarelos, classificada como Áreas com Interesse Urbanístico e Arquitetónico, conforme o 

Plano Diretor Municipal do Porto, art. 44º. 

Esta servidão limita a execução deste projeto, sendo necessário apresentar o projeto à Câmara 

Municipal do Porto e aguardar o respetivo parecer com eventuais condicionantes patrimoniais. 

  N.º 3 – Conjunto da Zona Histórica do Porto Património Mundial, classificada como Áreas de potencial 

valor arqueológico (ZOPA), conforme o Plano Diretor Municipal do Porto, art.46º e Anexo I-B, n.º 53. 

Esta servidão limita a execução deste projeto, sendo necessário apresentar o projeto à Câmara 

Municipal do Porto e aguardar o respetivo parecer com eventuais condicionantes patrimoniais. 
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As áreas de ocupação de superfície (estaleiros e poços de ataque) localizadas nesta servidão estão 

condicionadas à execução de sondagens arqueológicas manuais: Estação da Liberdade/S.Bento; Estação 

do Hospital de St. António; PEV1; PEV2. 

  N.º 4 – Zona Histórica do Porto, classificada como Imóvel de Interesse Público, conforme o Decreto 

n.º 67/97, DR, I Série-B, n.º 301, de 31-12-1997 e Portaria n.º 975/2006, DR, II Série, n.º 113, de 12-

06-2006. 

Esta servidão condiciona muito a execução deste projeto, sendo necessário apresentar previamente à 

Câmara Municipal do Porto e à Direção Regional de Cultura do Norte para a sua aprovação. 

As áreas de ocupação de superfície (estaleiros e poços de ataque) localizadas nesta servidão estão 

condicionadas à execução de sondagens arqueológicas manuais: Estação da Liberdade/S.Bento; Estação 

do Hospital de St. António; PEV1; PEV2. 

  N.º 5 – Centro Histórico do Porto, classificado Património Mundial e Monumento Nacional, conforme 

o Aviso n.º 15173/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010. 

Esta servidão condiciona muito a execução deste projeto, sendo necessário apresentar previamente à 

Câmara Municipal do Porto e à Direção Regional de Cultura do Norte para a sua aprovação. 

As áreas de ocupação de superfície (estaleiros e poços de ataque) localizadas nesta servidão estão 

condicionadas à execução de sondagens arqueológicas manuais: Estação da Liberdade/S.Bento; Estação 

do Hospital de St. António; PEV1; PEV2. 

Quadro 4.53 - Servidões administrativas de natureza patrimonial 

N.º Designação Tipo de Sítio Classificação Legislação 

1 

Área de interesse urbanístico e 
arquitetónico da UF de Cedofeita, 
Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 

Nicolau e Vitória 

Cidade 
Áreas com interesse 

urbanístico e 
arquitetónico 

PDM do Porto, art. 44º 

2 
Área Sudeste de interesse urbanístico e 
arquitetónico da UF do Lordelo do Ouro 

e Massarelos 
Cidade 

Áreas com interesse 
urbanístico e 
arquitetónico 

 

3 
Conjunto da Zona Histórica do Porto 

Património Mundial 
Zona de Potencial 

Arqueológico 
Áreas de potencial valor 

arqueológico (ZOPA) 
 

4 Zona Histórica do Porto Cidade 

Imóvel de Interesse 
Público; Área de 
potencial valor 

arqueológico (ZAP) 

PDM do Porto, art. 44º 

5 Centro Histórico do Porto Cidade 

Património Mundial; 
Monumento Nacional; 

Área de potencial valor 
arqueológico (ZAP) 

PDM do Porto, art. 46º 
e Anexo I-B, n.º 53 

 



 

Página: 225 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

Em conformidade com a grande importância patrimonial da Zona/Centro Histórico do Porto, classificadas 

como Imóvel de Interesse Público (n.º 4) e como Monumento Nacional (n.º 5), existem 15 edifícios com 

classificação oficial e respetivas zonas de proteção (ver Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-000005-00 

- Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas). 

Quadro 4.54 - Imóveis com classificação oficial 

N.º Designação Tipo de Sítio Classificação Legislação 

6 
Estação dos Caminhos de Ferro de São 

Bento 
Conjunto edificado 

Imóvel de Interesse 
Público 

Decreto n.º 67/97, DR, I 
Série-B, n.º 301, de 31-12-

1997 

10 
Conjunto da Praça da Liberdade, 

Avenida dos Aliados e Praça do General 
Humberto Delgado 

Conjunto edificado 
Conjunto de Interesse 

Público 

Portaria n.º 582/2011, DR, 
2.ª Série, n.º 113, de 14-06-

2011 

21 Estátua equestre de D. Pedro IV Estatua 
Imóvel de Interesse 

Público 
Decreto n.º 28/82, DR, I 

Série, n.º 47, de 26-02-1982 

39 Igreja dos Clérigos Igreja e necrópole Monumento Nacional 
Decreto de 16-06-1910, DG, 

n.º 136, de 23-06-1910 

45 Prédio na Rua da Galeria de Paris, 28 Edifício 

Imóvel de Interesse 
Público; interior de ZEP; 

Imóvel de interesse 
patrimonial 

Decreto n.º 735/74, DG, I 
Série, n.º 297, de 21-12-
1974; PDM do Porto, art. 
45º e Anexo I-A, n.º V79 

52 Livraria Lello e Irmão Edifício 
Monumento de Interesse 

Público; Imóvel de 
interesse patrimonial 

Portaria n.º 625/2013, DR, 
2.ª série, n.º 182, de 20-09-

2013; PDM do Porto, art. 
45º e Anexo I-A, n.º V82 

68 
Hospital da Venerável Ordem Terceira 

de Nossa Senhora do Carmo 
Conjunto edificado 

Imóvel de Interesse 
Público; Imóvel de 

interesse patrimonial 

Decreto n.º 45/93, DR, I 
Série-B, n.º 280, de 30-11-
1993; PDM do Porto, art. 
45º e Anexo I-A, n.º V51 

69 Igreja dos Carmelitas Descalços Igreja 
Monumento Nacional; 
Imóvel de interesse 

patrimonial 

Decreto n.º 4/2013, DR, 1.ª 
série, n.º 85, de 3-05-2013; 

PDM do Porto, art. 45º e 
Anexo I-A, n.º V52 

70 
Igreja de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo 
Igreja 

Monumento Nacional; 
Imóvel de interesse 

patrimonial 

Decreto n.º 4/2013, DR, 1.ª 
série, n.º 85, de 3-05-2013; 

PDM do Porto, art. 45º e 
Anexo I-A, n.º V51 

80 Hospital de Santo António Conjunto edificado Monumento Nacional 
Decreto de 16-06-1910, DG, 

n.º 136, de 23-06-1910 

106 Palácio dos Carrancas Palácio 

Imóvel de Interesse 
Público; Área de 
potencial valor 

arqueológico (ZEP) 

Decreto n.º 24 003, DG, I 
Série, n.º 136, de 12-06-
1934; PDM do Porto, art. 

46º e Anexo I-B, n.º 4 

111 Torre do Palácio dos Terenas Torre 
Monumento Nacional; 

Área de potencial valor 
arqueológico (ZEP) 

Decreto de 16-06-1910, DG, 
n.º 136, de 23-06-1910; 
PDM do Porto, art. 46º e 

Anexo I-B, n.º 6 

116 Mercado do Bom Sucesso Edifício 
Monumento de Interesse 

Público 

Portaria n.º 250/2011, DR, 
2.ª Série, n.º 17, de 25-01-

2011 
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N.º Designação Tipo de Sítio Classificação Legislação 

120 
Quiosque na Praça de Mouzinho de 

Albuquerque 
Edifício Interesse Municipal 

Decreto n.º 2/96, DR, I 
Série-B, n.º 56, de 6-03-
1996; PDM, art. 5º e 6º, 

Planta de Condicionantes 

175A 
Muralhas de D. Fernando e Miradouro 

(troço da Rua da Madeira) 
Edifício  Monumento Nacional 

 

As zonas de proteção destes imóveis agregam uma grande quantidade de outros edifícios, que devido à 

sua proximidade ao edifício classificado, acabam por ter também proteção legal. 

O atual projeto em estudo, como interfere na zona de proteção de 13 sítios classificados, tem de ser 

previamente apresentado à Direção Regional de Cultura para ser aprovado. 

Para além das servidões administrativas e dos imóveis classificados (com as respetivas zonas de proteção 

abrangentes), foram inventariadas 98 ocorrências patrimoniais que fazem parte do Plano Diretor 

Municipal do Porto (ver Quadro 4.1 que constitui o Anexo  4.1 do  Tomo 17.1 – Parte  17.1.3 – Anexos 

Técnicos) e que constituem condicionantes à concretização deste projeto. Por este motivo, o projeto 

deverá ser apresentado à autarquia do Porto para ser aprovado. 

4.11.4.2 Distribuição das ocorrências patrimoniais 

O percurso pedestre das prospeções arqueológicas decorreu normalmente, sem obstáculos fisiográficos, 

mas sempre em solo urbano (ver Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-000009-00 - Volume 17. Tomo 

17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas), sem ter sido possível observar a superfície do terreno. 

A área de incidência do Projeto pode ser dividida em 3 grupos: Alternativa 1 e Alternativa 2 do Troço 

Praça da Liberdade/Casa da Música; 4 estações de metro (Liberdade/S.Bento, Hospital de St.º António, 

Galiza e Boavista/Casa da Música); 5 poços de emergência e ventilação (PEV). 

Em toda a área prospetada foram inventariadas 124 ocorrências patrimoniais, que se distribuem da 

seguinte forma: Alternativa 1 – 95 ocorrências; Alternativa 2 – 101 ocorrências; Estação 

Liberdade/S.Bento – 10 ocorrência; Estação Hospital de St. António – 9 ocorrências; Estação Galiza – 1 

ocorrência; PEV1 – 1 ocorrência; PEV2 (Alternativa 2) – 4 ocorrências; PEV4– 1 ocorrência. 

4.11.4.2.1   Alternativas de Traçado 

Comparando a dispersão das ocorrências inventariadas na área de incidência de projeto, verifica-se que 

a Alternativa 2 apresenta maior número de ocorrências patrimoniais (101 unidades) que a Alternativa 1 

(95 unidades).  
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As duas alternativas em estudo abrangem as 5 servidões administrativas que condicionam a execução 

deste projeto (n.º 1 a n.º 5), praticamente na mesma extensão e magnitude (impacte negativo indireto 

à superfície do solo). 

A dispersão dos 15 imóveis classificados pelas 2 alternativas em estudo demonstra que existe apenas 1 

diferença: o sítio n.º 45 localiza-se apenas na Alternativa 2 (está a mais de 50m de distância do limite 

da alternativa). Os respetivos imóveis repartem-se da mesma forma entre a Alternativa 1 e a Alternativa 

2 (12 unidades). 

Mas, se for excluída a zona de proteção do imóvel, verifica-se que a Alternativa 2 é sobreposta por 3 

edifícios classificados (n.º 52, n.º 68 e n.º 111) e a Alternativa 1 não tem sobreposições de edifícios 

classificados. 

Quadro 4.55 - Distribuição dos imóveis classificados pelas alternativas 

N.º Designação Alternativas 
Alt.1 Alt.2 

PK PK 

6 Estação dos Caminhos de Ferro de São Bento Alternativas 1 e 2 0+000/0+191 0+000/0+191 

10 
Conjunto da Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e Praça do 

General Humberto Delgado 
Alternativas 1 e 2 0+156/0+303 0+156/0+303 

21 Estátua equestre de D. Pedro IV Alternativas 1 e 2 0+213 0+213 

39 Igreja dos Clérigos Alternativas 1 e 2 0+254/0+446 0+254/0+448 

45 Prédio na Rua da Galeria de Paris, 28 Alternativa 2 0+528 0+514 

52 Livraria Lello e Irmão Alternativas 1 e 2 0+448/0+625 0+448/0+600 

68 
Hospital da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do 

Carmo 
Alternativas 1 e 2 0+672/0+777 0+600/0+847 

69 Igreja dos Carmelitas Descalços Alternativas 1 e 2 0+689 0+700 

70 Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo Alternativas 1 e 2 0+672 0+680 

80 Hospital de Santo António Alternativas 1 e 2 0+860 0+860 

106 Palácio dos Carrancas Alternativas 1 e 2 1+110/1+287 0+987/1+256 

111 Torre do Palácio dos Terenas Alternativas 1 e 2 1+442/1+514 1+433/1+508 

116 Mercado do Bom Sucesso Alternativas 1 e 2 2+300 2+300 

120 Quiosque na Praça de Mouzinho de Albuquerque Alternativas 1 e 2 2+584 2+479 

175A Muralhas de D. Fernando e Miradouro (troço da Rua da Madeira) Alternativas 1 e 2 0+040 0+040 

 

4.11.4.2.2   Estações de Metro 

A Estação Liberdade/S. Bento está localizada nas servidões da Área de Interesse Urbanístico e 

arquitetónico da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 
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(n.º 1), do Conjunto da Zona Histórica do Porto Património Mundial (n.º 3), da Zona Histórica do Porto 

(n.º 4) e do Centro Histórico do Porto (n.º 5).  

A Estação Hospital de St. António está localizada nas servidões da Área de Interesse Urbanístico e 

arquitetónico da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 

(n.º 1), do Conjunto da Zona Histórica do Porto Património Mundial (n.º 3) e a Zona Histórica do Porto 

(n.º 4).  

A Estação Galiza localiza-se na servidão da Área Sudeste de interesse urbanístico e arquitetónico da 

União de Freguesias do Lordelo do Ouro e Massarelos (n.º 2), enquanto a estação da Boavista/Casa da 

Música está situada na servidão da Área de Interesse Urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias 

de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (n.º 1).  

A distribuição das ocorrências patrimoniais pela envolvente das 4 estações de metro é a seguinte: Estação 

Liberdade/S. Bento – 7 ocorrências; Estação Hospital de St António – 7 ocorrências; Estação  Galiza – 1 

ocorrência, conforme se pode observar no Quadro 4.56. 

Convém destacar a presença de 4 imóveis classificados na Estação Liberdade/S. Bento, designadamente 

a Estação de São Bento (n.º 6), o conjunto da Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e Praça General 

Humberto Delgado (n.º 10), a estátua equestre de D. Pedro IV (n.º 21) e a Torre dos Clérigos (n.º 39). 

Na Estação Boavista/Casa da Música não há imóveis classificados. 

Quadro 4.56 - Ocorrências patrimoniais localizadas na envolvente da área de construção das estações 

N.º Designação Topo de Sítio CNS Cronologia Infraestrutura 

6 
Estação dos Caminhos 
de Ferro de São Bento 

Conjunto edificado  Contemporâneo ELS.º Bento (0m) 

10 

Conjunto da Praça da 
Liberdade, Avenida dos 

Aliados e Praça do 
General Humberto 

Delgado 

Conjunto edificado  
Moderno / 

Contemporâneo 
ELS.º Bento (1m) 

16 
Antigo Edifício do Banco 

Nacional Ultramarino 
Conjunto edificado  Contemporâneo ELS.º Bento (3m) 

17 
Porto - Praça Almeida 

Garrett/Rua do Loureiro 
Vestígios diversos 13645 

Romano / Baixa 
Idade Média / 

Moderno / 
Contemporâneo 

ELS.º Bento (0m) 

18 
Porto - Avenida dos 

Aliados 
Núcleo de 

povoamento 
15513  ELS.º Bento (0m) 

19 Palácio das Cardosas Edifício  Contemporâneo ELS.º Bento (1m) 

21 
Estátua equestre de D. 

Pedro IV 
Estatua  Contemporâneo ELS.º Bento (0m) 

81 
Estátua em Homenagem 

de Abel Salazar 
Estátua  Contemporâneo EHSt.º António (15m) 
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N.º Designação Topo de Sítio CNS Cronologia Infraestrutura 

83 
Rua Clemente Menéres, 

n.º 87 
Edifício  

Moderno / 
Contemporâneo 

EHSt.º António (1m) 

84 Jardim do Carregal Jardim  Contemporâneo EHSt.º António (0m) 

85 
Porto - Praça Filipa de 

Lencastre 
Vestígios diversos 15776 

Moderno / 
Contemporâneo 

EHSt.º António (0m) 

113 Rosália de Castro Conjunto escultório  Contemporâneo EGaliza (0m) 

235 
Rua Clemente Menéres, 

n.º 11-13 
Edifício  Contemporâneo EHSt.º António (2m) 

236 
Rua do Rosário, n.º 14-

22 
Edifício  Contemporâneo EHSt.º António (1m) 

239 Antigo Hotel Bragança Edifício  Contemporâneo EHSt.º António (5m) 

 

4.11.4.2.3   Poços de Emergência e Ventilação (PEV) 

Os 5 poços de emergência e ventilação localizam-se próximo das estações de metro e distribuem-se da 

seguinte forma pelas servidões administrativas:  

 PEV1 localiza-se na servidão da Área de Interesse Urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias 

de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (n.º 1), no Conjunto da Zona Histórica 

do Porto Património Mundial (n.º 3), na Zona Histórica do Porto (n.º 4) e no Centro Histórico do Porto 

(n.º 5). 

O PEV1 abrange ainda a Zona de Proteção da Estação de S. Bento (n.º 6). 

Como já referido, o PEV1 pode vir a não se realizar no local agora previsto, em função do 

desenvolvimento do projeto de Execução. 

 PEV2 (Alternativa 1) localiza-se na servidão da Área de Interesse Urbanístico e arquitetónico da União 

de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (n.º 1), no Conjunto da 

Zona Histórica do Porto Património Mundial (n.º 3) e na Zona Histórica do Porto (n.º 4). 

O PEV2 (Alternativa 1) abrange ainda a Zona Especial de Proteção da Torre dos Clérigos (n.º 39). 

 PEV2 (Alternativa 2) localiza-se na servidão da Área de Interesse Urbanístico e arquitetónico da União 

de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (n.º 1), no Conjunto da 

Zona Histórica do Porto Património Mundial (n.º 3) e na Zona Histórica do Porto (n.º 4). 

O PEV2 (Alternativa 2) abrange ainda a Zona Especial de Proteção da Torre dos Clérigos (n.º 39). 

 PEV3 localiza-se na servidão da Área Sudeste de interesse urbanístico e arquitetónico da União de 

Freguesias do Lordelo do Ouro e Massarelos (n.º 2). 
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O PEV3 abrange a Zona Especial de Proteção da Torre do Palácio dos Terenas (n.º 111). 

  PEV4 localiza-se na servidão da Área Sudeste de interesse urbanístico e arquitetónico da União de 

Freguesias do Lordelo do Ouro e Massarelos (n.º 2). 

O PEV4 abrange a Zona Especial de Proteção do Mercado do Bom Sucesso (n.º 116). 

 PEV5 localiza-se na servidão da Área de Interesse Urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias 

de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (n.º 1). 

A distribuição das ocorrências patrimoniais pela envolvente dos poços de ventilação (PEV) é a seguinte: 

PEV1 – 1 ocorrência (n.º 175 A – Troço da Muralha de D. Fernando); PEV2 (Alternativa 2) – 4 ocorrências 

(n.º 54 – Estátua em Homenagem de Guilherme Gomes Fernandes, n.º 55 – Edifício, n.º 56 – Edifício, n.º 

57 - Edifício; PEV4 (Alternativa 4) – 1 ocorrência (n.º 116 – ZEP do Mercado do Bom Sucesso). 

Quadro 4.57 - Ocorrências patrimoniais localizadas na envolvente da área de construção dos poços de ventilação 

(PEV) 

N.º Designação 
Topo de 

Sítio 
Cronologia Infraestrutura 

54 
Estátua em Homenagem de 
Guilherme Gomes Fernandes 

Escultura Contemporâneo PEV2 (17m; 1m) 

55 Rua Sá Noronha, n.º 28-36 
Conjunto 
edificado 

Moderno / 
Contemporâneo 

PEV2 (18m; 1m) 

56 Rua Sá Noronha, n.º 18-22 Edifício Contemporâneo PEV2 (20m; 1m) 

57 
Praça Guilherme Gomes 

Fernandes, n.º 19-21 
Conjunto 
edificado 

Moderno / 
Contemporâneo 

PEV2 (0m;1m) 

116 Mercado do Bom Sucesso Edifício Contemporâneo PEV4 (0m) 

175A 
Muralhas de D. Fernando e 
Miradouro (troço da Rua da 

Madeira) 
Edifício 

Baixa Idade Média / 
Moderno / 

Contemporâneo 
PEV1 (0m) 
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4.12 Paisagem  

4.12.1 Introdução 

Entende-se por paisagem “uma parte do território, tal como é compreendida pelas populações, cujo 

carácter resulta da ação e da interação de fatores naturais e humanos” 1 . 

O atual conceito de paisagem considera, assim, tanto os aspetos naturais como os culturais, uma vez que 

“a maioria das paisagens mais apreciadas e os ecossistemas mais interessantes são fruto da ação muito 

antiga das comunidades humanas sobre o ambiente natural” (in Contributo para a Identificação e 

Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – Universidade de Évora, DGOTDU – Lisboa, 2002).  

Paisagem urbana é uma noção que resulta da conjugação do conceito de “paisagem” e de “urbana”, que 

diz respeito à cidade, resultando por isso fortemente de uma ação arquitetural profundamente 

humanizada. Assim, a paisagem urbana é tudo o que compõe o espaço urbano, que lhe confere identidade 

e carácter. 

De acordo com o documento referido, a área de estudo insere-se na Unidade de Paisagem 30 – Grande 

Porto, podendo ler-se que a cidade do Porto se caracteriza por enormes contrastes, produto das 

intervenções humanas que, ao longo de séculos, foram construindo e reconstruindo paisagens, com 

objetivos e ideias diferenciadas, com distintos conhecimentos e domínio das técnicas. 

Como elemento singular identifica-se o centro histórico do Porto, um aglomerado urbano com um 

carácter fortemente marcado pela adaptação ao vigor do relevo. Foi a este cenário vivo e original, do 

casario cimentado e alcandorado numa harmoniosa combinação de formas e cores escondidas atrás das 

neblinas e nevoeiros frequentes, que a UNESCO atribuiu, em dezembro de 1996, o título de Património 

cultural da Humanidade. 

A partir deste, a cidade foi crescendo para fora da muralha segundo uma estrutura radial, surgindo as 

urbanizações que se desenvolveram ao longo das principais vias de acesso à cidade (Avenida da Boavista 

e Rua de Júlio Dinis, entre outras). A par do edificado, os “campos” viriam a ser transformados em praças 

e jardins públicos, que ainda hoje constituem elementos essenciais da rede de espaços verdes públicos 

da cidade, sendo disso exemplo o Jardim do Palácio de Cristal (1865), da Cordoaria (1866), do Carregal 

(1897) e da Rotunda da Boavista. 

                                                 

1 Convenção Europeia da Paisagem (Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro). 
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Estas linhas gerais são bem visíveis na área de estudo sendo possível diferenciar a imagem do tecido 

urbano da área de intervenção do projeto em estudo, em 6 unidades de paisagem, que à frente se 

descrevem. 

Pretende-se, neste capítulo, fazer uma descrição da paisagem urbana atravessada pelo Projeto, das 

relações visuais, da sua qualidade, fragilidade e sensibilidade para receber as alterações introduzidas 

pela concretização da nova Linha Circular do metro do Porto, de acordo com a metodologia que 

seguidamente se explicita. 

4.12.2 Metodologia 

Tendo em consideração, por um lado, que o Projeto se desenvolve em pleno centro urbano da cidade do 

Porto, que possui uma reduzida extensão (cerca de 3 km) e que se desenvolve integralmente em túnel 

subterrâneo (com exceção dos acessos às estações e poços de ventilação que surgem à superfície), e por 

outro lado, reconhecendo que a paisagem urbana reflete, na sua vertente visual, a imagem da cidade 

construída e a sua forma, a metodologia seguida para a análise da paisagem assenta na escala da rua. 

Optou-se, assim, por percorrer as ruas da área de intervenção e por identificar/ caracterizar as suas 

particularidades com base numa abordagem direta, de avaliação dos elementos que compõem a cidade 

– edifícios, ruas, praças, jardins, mobiliário, etc. – e que condicionam a sua qualidade visual. 

O trabalho de campo foi realizado a 4 de abril e 8 de maio. 

Neste contexto, a definição das bacias visuais resulta de tomadas de vista, registadas em fotografias, a 

partir de determinados pontos, selecionados ao longo de todo o percurso e em função da especificidade/ 

diversidade da área em estudo, traduzindo o campo de visão real, em resultado da ocupação do solo e 

da morfologia do terreno atravessado (Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas, 

Desenho P-PR-LI-8000-AM-RS-SCN-000011-00 – Unidades de Paisagem e Desenho P-PR-LI-8000-AM-RS-

SCN-000012-00 – Paisagem. Bacias visuais).  

A opção da não aplicação de tecnologias de informação geográfica para a análise da paisagem e definição 

do gradiente de visibilidade, usualmente utilizada, nomeadamente a extensão “3D Analyst” do ArcView, 

deve-se ao facto de estarmos em presença de um tipo de paisagem com características muito próprias, 

onde este tipo de metodologia não está devidamente estudada para aplicação à escala da rua, não 

devendo, em nosso entender, ser aplicada.  

Reconhece-se, igualmente, que a qualidade visual da paisagem, que está associada ao seu valor cénico, 

é determinada pela conjugação de diversos fatores que geram leituras dependentes do observador, da 

sua própria maneira de olhar a paisagem e de se identificar com ela.  

No presente estudo, a qualidade cénica da paisagem será definida recorrendo a parâmetros de valoração, 

tanto quanto possível em número restrito, e de natureza simples e objetiva, a saber: 
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  Harmonia: dada pelo equilíbrio e coerência da apreensão do espaço em termos de sintonia de volumes, 

cérceas, alinhamentos de fachadas, materiais e cores. 

  Diversidade: dada pelo dinamismo através de ritmos de funcionalidade (habitação, serviços, comércio, 

equipamentos, lazer), de variedade na ocupação dos pisos térreos, de alinhamentos das fachadas e de 

alternância de espaços (rua/ praça) e pela própria vivência da população. 

  Elementos naturais (presença): dada pela existência de vegetação (árvores, arbustos, herbáceas, 

relvados) e de planos de água, elementos que aproximam a paisagem urbana da natural e que lhe 

conferem frescura, ensombramento, cor, proporcionando igualmente espaços de lazer. 

  Singularidade: dada pela presença de elementos de reconhecido valor patrimonial ou cultural. 

  Vistas: de acordo com a amplitude das panorâmicas. 

No sentido contrário, serão considerados elementos de desvalorização o congestionamento automóvel e 

o estacionamento desordenado, a poluição visual dada pelo excesso de publicidade, de informação, de 

sinalética rodoviária, as zonas das obras, etc., entre outros elementos que surgem dissonantes na 

paisagem urbana. 

Aos parâmetros identificados é atribuída uma escala de valoração e hierarquização qualitativa composta 

por três classes de valor: (1) reduzida; (2) moderada e (3) elevada, de acordo com os critérios 

apresentados no quadro seguinte. Ao somatório chegado é então atribuída a respetiva valoração em 

função do valor total possível para cada uma das três classes (reduzida – até 6; moderada – 6 a 12 e 

elevada – 12 a 18). 
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Quadro 4.58 - Critérios de aplicação da escala de valoração dos parâmetros de qualidade da paisagem 

Parâmetro 
Critérios de aplicação da escala de valoração 

Reduzida (1) Moderada (2) Elevada (3) 

Harmonia 

A disparidade de volumes, 
desalinhamentos de cérceas e 
fachadas, elevada variedade 

de materiais e cores, 
apresentam ruturas de leitura 
da paisagem, traduzindo uma 
imagem de falta de coerência 

e equilíbrio 

Situação intermédia 

A sintonia de volumes, 
alinhamento de cérceas e 

fachadas, a integração entre 
materiais e cores, 

apresentam unidade de 
leitura da paisagem, 

traduzindo uma imagem de 
coerência e de equilíbrio 

Diversidade 

A falta de multiplicidade de 
usos, de desalinhamentos de 

fachadas, de diferentes 
tipologias de espaço público, 

traduz uma imagem de 
monotonia 

Situação intermédia 

A variedade funcional e de 
tipologia de ocupação do piso 

térreo, a alternância de 
alinhamentos e de diferentes 
tipologias de espaço público 

imprimem ritmos e 
dinamismos de vivência 
urbana, traduzindo uma 

imagem de cidade 
diversificada 

Elementos naturais 
Presença de alinhamentos de 

árvores 

Presença de alinhamentos de 
árvores e de placas 

ajardinadas 

Presença de alinhamentos de 
árvores, placas ajardinadas e 

jardins formais 

Singularidade 
Ausência de ocorrências de 
valor patrimonial e cultural 

Situação intermédia 
Conjunto de ocorrências de 
valor patrimonial e cultural 

Vistas 

Reduzida amplitude - campo 
de visão entre fachadas, num 

perfil de rua estreito e em 
situação de relevo plano 

Média amplitude – campo de 
visão entre fachadas, num 

perfil de rua estreito ou largo 
e em situação de relevo 

moderado  

Grande amplitude – campo de 
visão amplo, em praças ou 

num perfil de rua largo 
conjugado com baixa 

volumetria do edificado, e em 
situação de relevo plano a 

moderado 

Elementos 
dissonantes 

Congestionamento 
automóvel, estacionamento 

desordenado, excesso de 
publicidade, de informação, 

de sinalética rodoviária, 
zonas com obras, entre 
outros, traduzem uma 
imagem de desordem, 

desvalorizadora da paisagem 

Presença de um menor 
número de elementos 

dissonantes em relação à 
valoração reduzida 

Presença de um menor 
número de elementos 

dissonantes em relação à 
valoração moderada 

Por sua vez, a fragilidade visual ou capacidade de absorção visual mede a capacidade de suporte e a 

vulnerabilidade visual relativamente a eventuais intervenções na paisagem. A fragilidade visual de uma 

paisagem será tanto mais elevada quanto menor for a sua capacidade para absorver modificações sem 

detrimento da sua qualidade paisagística.  

No presente caso, a fragilidade visual será unicamente determinada pela dimensão das bacias visuais 

definidas, às quais se aplica a escala de valoração aplicada ao parâmetro “vistas” definido no âmbito da 

avaliação da qualidade visual da paisagem. Opta-se por não considerar os fatores “acessibilidade para a 

observação e frequência de observadores”, usualmente utilizados para a avaliação da fragilidade visual, 
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por se considerar que os mesmos, na área em estudo, estão sempre em presença, são constantes e não 

são diferenciáveis.  

Finalmente, a tradução da relação entre a qualidade visual da paisagem e a fragilidade da mesma 

determinará a sensibilidade da paisagem ao novo Projeto, assumindo-se que a sensibilidade de uma 

paisagem é tanto mais elevada quanto maior o seu valor cénico e maior a sua fragilidade visual, tal como 

se apresenta no quadro seguinte. 

Quadro 4.59 - Critérios de aplicação da escala de valoração dos parâmetros de qualidade da paisagem 

Fragilidade 

Visual 

Qualidade Visual 

Reduzida Moderada Elevada 

Reduzida Reduzida Reduzida Moderada 

Moderada Reduzida Moderada Elevada 

Elevada Moderada Elevada Elevada 

 

4.12.3 Caracterização da Paisagem Urbana Local 

A configuração morfológica da área de estudo apresenta uma variação altimétrica entre os 40 e os 100 

m, resultando numa superfície de pendentes suaves, com uma orientação predominante para sul e onde 

não se individualizam linhas estruturantes do território, adivinhando-se apenas pela inclinação dos 

arruamentos e alcance da panorâmica, sendo que na área de estudo apenas se assinalam os pontos de 

distribuição junto aos Clérigos (Rua de S. Filipe de Nery) e no cruzamento da Rua de D. Manuel II com a 

Rua de Alberto Aires de Gouveia, como pontos panorâmicos por excelência. 

As figuras abaixo traduzem o referido. 
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Figura 4.39 – Carta Hipsométrica 
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Figura 4.40 - Carta de declives 
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Figura 4.41 - Carta de exposições 
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Na área atravessada pelo Projeto é nítida a transição do núcleo antigo para as áreas mais modernas de 

expansão urbana, caracterizando-se a paisagem pela alternância entre imagens mais contidas e outras 

mais abertas, entre um edificado mais antigo com valor patrimonial e outro mais moderno de volumetrias 

e materiais distintos, entre o espaço público definido pela rua e outro pela praça.  

Trata-se de uma paisagem diversificada sendo possível distinguir-se 6 unidades, tal como pode ser 

observado no Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas, Desenho P-PR-LI-8000-AM-RS-

SCN-000011-00 – Unidades de Paisagem e também na Figura seguinte: 

 Praça da Liberdade/S. Bento 

 Praça de Lisboa – Jardim do Carregal 

 Museu Soares dos Reis – Palácio de Cristal 

 Galiza 

 Boavista/Casa da Música 

 Terminal/ Avenida da França 

4.12.3.1 Unidade de Paisagem “Praça da Liberdade/S. Bento” 

A unidade “Praça da Liberdade/S. Bento”, de curta extensão, estendendo-se do PK 0+000,00 ao PK 

0+440, distingue-se pela monumentalidade do edificado em contínuo, pelo alinhamento das fachadas e 

pela vitalidade dada pelos peões que percorrem a zona à qual acresce o tráfego intenso que se verifica. 

As bacias visuais são fechadas pelos prédios com uma volumetria dominante de 4 pisos, não ultrapassando 

o perfil da rua, num corredor contínuo da Rua de 31 de Janeiro até à Igreja dos Clérigos, o qual abre 

exclusivamente no cruzamento da Rua de 31 de Janeiro com a Avenida Dom Afonso Henriques e na Praça 

da Liberdade, onde os enfiamentos ganham dimensão e permitem alcançar panorâmicas mais 

abrangentes. 
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Figura 4.42 - Carta de Unidades de Paisagem 
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Bacia visual da Rua de 31 de Janeiro 

  

Bacia visual da Rua 31 de Janeiro no cruzamento da Av. 
Dom Afonso Henriques 

Vista da Rua 31 de Janeiro para a Praça da Liberdade, 
frente ao Hotel Intercontinental 

Fotografia 4.7 - Bacias visuais da unidade “Praça da Liberdade/S. Bento” 

Neste trecho da área de estudo é notável a coerência e harmonia do conjunto edificado ressaltando da 

leitura das fotografias acima, como imagem comum, as inúmeras janelas e varandas que preenchem as 

fachadas, uma das principais características dos prédios do centro histórico do Porto classificado pela 

UNESCO. Como elementos singulares, destaca-se a grande concentração de ocorrências patrimoniais 

(como referido no capítulo sobre Património), individualizando-se a torre dos Clérigos a qual, pela sua 

verticalidade, é visível de vários enfiamentos servindo de ponto de referência.  

Em contraste, a constante circulação de pessoas e veículos imprime a esta zona um enorme dinamismo 

e uma sensação de rebuliço, à qual se associa agitação e ruído. 

O espaço público é aqui marcado pela rua de cubos de granito, onde o espaço dedicado ao automóvel é 

distinto do espaço para o peão, existindo passeios de ambos os lados e estacionamento programado em 

alguns troços da via.  
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A Praça da Liberdade surge como elemento diferenciador, abrindo o “corredor” e permitindo a existência 

de esplanadas e de bancos convidando à fruição/estadia.  

Os espaços verdes desta unidade resumem-se às árvores de alinhamento que acompanham o 

desenvolvimento da Praça da Liberdade. 

  

  

Fotografia 4.8 - Espaço público da unidade “Praça da Liberdade/S. Bento” 

 

Nesta unidade não se identificam elementos dissonantes, à exceção do tapume de obra do edifício da 

esquina da Rua dos Clérigos com a Praça da Liberdade, o qual interfere com o espaço público.  

4.12.3.2 Unidade de Paisagem “Praça de Lisboa – Jardim do Carregal” 

A unidade “Praça de Lisboa – Jardim do Carregal”, que se estende do PK 0+440 ao PK 0+970, distingue-

se da anterior pela maior dimensão do espaço público, permitindo a abertura dos campos visuais, e pela 

heterogeneidade dos elementos edificados, permitindo uma sucessão de ritmos que enriquecem a 

unidade. 

5 6 

7 8 
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A partir dos Clérigos a frente contínua de prédios de muitas janelas e varandas está apenas presente de 

um só lado na Rua das Carmelitas, surgindo do lado oposto a Praça de Lisboa, de desenho moderno, 

imprimindo uma imagem de contraste. A vivência pública, com os inúmeros peões que enchem os 

passeios, é outro aspeto que define a paisagem deste quarteirão. 

Deste ponto para norte, no sentido do desenvolvimento do Projeto, perde-se o “corredor” visual, com o 

desaparecimento do alinhamento das fachadas quando a rua entronca na Praça de Gomes Teixeira e a 

amplitude das panorâmicas aumenta. A paisagem modifica-se, dispersando-se o olhar entre o património 

arquitetónico, o edificado mais contemporâneo e os emblemáticos prédios de muitas janelas e varandas 

de diversas volumetrias, os passeios mais largos e as praças que permitem a formalização de locais de 

descanso. 

  

Bacia visual da Rua das Carmelitas Bacia visual da Praça de Gomes Teixeira 

  

Bacia visual da Rua Doutor Tiago de Almeida  Bacia visual da Rua Clemente Meneres 

Fotografia 4.9 - Bacias visuais da unidade “Praça de Lisboa – Jardim do Carregal” 

Trata-se de uma unidade pontuada por alguns equipamentos – Universidade do Porto, Quartel da GNR, 

Hospital de Santo António – que se individualizam do conjunto. 
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Também os espaços verdes surgem como elementos diferenciadores relativamente à unidade retratada 

anteriormente. Para além dos alinhamentos arbóreos da Rua das Carmelitas e da Rua Professor Vicente 

José de Carvalho, dos canteiros ajardinados da Praça Guilherme Gomes Fernandes e do Largo Professor 

Abel Salazar, esta unidade inclui diversos espaços verdes formais de recreio e lazer – Praça de Lisboa e 

Jardim do Carregal (ou Jardim Carrilho Videira) - espaços de valor paisagístico que dão cor e diversidade 

à paisagem urbana densamente edificada.  

Particularmente, o Jardim do Carregal é, segundo informação disponibilizada no site da Câmara Municipal 

do Porto , provavelmente o último jardim romântico do Porto com características oitocentistas, de 

traçado romântico e densa vegetação, proporcionando um ambiente de acalmia numa das zonas mais 

movimentadas da cidade, salientando-se como um elemento singular da presente unidade de paisagem.  

Com um lago de forma irregular no centro e diversos percursos que permitem circular por todo o espaço, 

o jardim evidencia-se pelo cerrado arbóreo de grande imponência, onde se conjugam sequoias, cedros, 

araucárias, bétulas, plátanos, entre outas espécies, e onde os relvados, as herbáceas e os pequenos 

arbustos contribuem para a diversidade do mostruário de espécies que aqui se combinam num equilíbrio 

de escalas dos estratos vegetais.  

De acordo com a informação recebida da Câmara Municipal do Porto (ver Anexo 5 - Paisagem do Volume 

17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos), no Jardim do Carregal das 62 unidades arbóreas 

existentes 36 são consideradas relevantes. 



 

Página: 245 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

  

Árvores de alinhamento na Rua das Carmelitas Praça de Lisboa 

  

Praça de Guilherme Gomes Fernandes Praça da Parada Leitão 

  

Largo Professor Abel Salazar Jardim do Carregal 

Fotografia 4.10 - Espaço público da unidade “Praça de Lisboa – Jardim do Carregal” 
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A imagem visual desta unidade é ainda marcada pelo tráfego intenso e pela densidade de elementos de 

sinalética viária (semáforos, carris, catenárias, sinais de trânsito, etc.), que surgem como elementos 

dissonantes. 

  

Rua do Carmo  Rua Doutor Tiago de Almeida 

Fotografia 4.11 - Exemplo de elementos dissonantes na unidade “Praça de Lisboa – Jardim do Carregal” 

4.12.3.3 Unidade de Paisagem “Museu Soares dos Reis – Palácio de Cristal” 

A unidade seguinte “Museu Soares dos Reis – Palácio de Cristal”, que se estende do PK 0+970 ao PK 

1+450, distingue-se pelo desenho dos seus quarteirões de ruas retilíneas - Rua do Rosário, Rua de Adolfo 

Casais Monteiro, Rua da Boa Nova e Rua de Miguel Bombarda - mais ou menos longas, que se cruzam em 

ângulos retos formando uma quadrícula e onde as bacias visuais não vão para além do corredor definido 

pelas fachadas alinhadas. 

O edificado, de baixa volumetria, não possui uma imagem uniforme, misturando arquiteturas de tempos 

distintos onde o ferro, as madeiras, os azulejos, a alvenaria e o alumínio coabitam e a palete de cores 

diferencia e identifica cada prédio. Apesar da diversidade, a unidade apresenta uma harmonia visual 

dada pela escala da rua estreita. 

O espaço público é marcado pela rua de uma única faixa de rodagem, com passeios estreitos de ambos 

os lados e uma via dedicada a estacionamento. 
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Bacia visual da Rua do Rosário Bacia visual da Rua de Adolfo Casais Monteiro 

  

Bacia visual da Rua da Boa Nova Bacia visual da Rua Miguel Bombarda 

Fotografia 4.12 - Bacias visuais da unidade “Museu Soares dos Reis – Palácio de Cristal” 

Aqui os espaços verdes resumem-se a alguns conjuntos arbóreos que ocupam espaços interiores dos 

quarteirões, apenas visíveis por quebrarem pontualmente a continuidade das fachadas surgindo como 

elementos vivos, contrastantes e singulares. Destaca-se pelo seu valor histórico e dimensão, o antigo 

Velódromo Maria Amélia associado ao Museu Soares dos Reis, o qual é visível pela entrada na Rua de 

Adolfo Casais Monteiro. 
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Espaços na Rua do Rosário Espaços verdes na Rua Miguel Bombarda 

  

Velódromo Rainha Maria Amélia 

Fotografia 4.13 - Espaços verdes da unidade “Museu Soares dos Reis – Palácio de Cristal” 

Em situação de fronteira, a fechar os quarteirões descritos e a limitar a unidade para sul, a Rua Dom 

Manuel II, mais larga, contrasta pela abertura do campo visual e por apresentar no seu sentido 

descendente uma imagem bem individualizada em três troços: o primeiro sem unidade, com uma 

sucessão de fachadas de baixo valor paisagístico que destoa com o edificado do lado ascendente; o 

segundo com a frente única do edifício do antigo Quartel da Torre da Marca e a última onde a entrada 

no Jardim do Palácio de Cristal marca a imagem. 
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Bacia visual da Rua Dom Manuel II Jardim do Palácio de Cristal 

Fotografia 4.14 - A singularidade da Rua Dom Manuel II na unidade “Museu Soares dos Reis – Palácio de Cristal” 

Nesta unidade surgem como elementos dissonantes alguns edifícios em mau estado de conservação, um 

ou outro grafiti e a frente edificada do primeiro troço da Rua Dom Manuel II. 

  

A frente edificada do primeiro troço da Rua Dom Manuel II Grafitis da Rua Miguel Bombarda 

Fotografia 4.15 - Elementos dissonantes da unidade “Museu Soares dos Reis – Palácio de Cristal” 

A partir daqui, ao entrar na Rua de Júlio Dinis, a imagem urbana é mais moderna influenciando o carácter 

da paisagem. 

4.12.3.4 Unidade de Paisagem “Galiza” 

Na unidade de paisagem “Galiza”, que se estende do PK 1+450 ao PK 2+140, a verticalidade, a dimensão, 

os estilos e materiais dos edifícios ganham realce e, juntamente com o perfil de rua mais largo, marcam 

a paisagem da grande “Avenida”, com destaque para a Rua de Júlio Dinis.  

29 30 

31 32 
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Trata-se de um troço da área de estudo onde se verifica uma concentração de equipamentos de educação 

- Escola Secundária Infante D. Henrique e Escola EB 2/3 de Gomes Teixeira - e onde o edificado de 

elevada volumetria permite conjugar as funções de habitação com serviços e comércio no piso térreo. A 

rua ganha dimensão identificando-se como um dos principais eixos da cidade. O seu perfil com cinco vias 

de rodagem, uma delas de vez em quando dedicada a estacionamento, os passeios mais largos permitindo 

árvores de alinhamento e as fachadas nem sempre contínuas permitem panorâmicas mais abrangentes. 

  

Vista no sentido ascendente para a Boavista Vista no sentido descendente da Boavista 

  

Vista na zona da estação de serviço Vista no entroncamento com a Rua do Campo Alegre 

Fotografia 4.16 - Bacias visuais da Rua de Júlio Dinis da unidade “Galiza” 

A harmonia da unidade é essencialmente ditada pelo equilíbrio e coerência da apreensão do espaço como 

um todo, onde as árvores de alinhamento surgem como elo de ligação e de orientação do percurso. 

A presença dos espaços verdes formais do Jardim Sophia e da Praça da Galiza, bem como de algumas 

placas ajardinadas, quando a implantação do edificado é recuada em relação à via e assim o permite, 

enriquecem a unidade e imprimem ritmos e diversidade. 

O Jardim Sophia é um espaço verde recente, onde as linhas geométricas e o canal de água se integram 

nos maciços arbustivos dominados por agapantos, lilases e alfazemas, evidenciando-se como espaço 
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singular na unidade em apreço. As espécies arbóreas alinham-se com os percursos não se evidenciando 

unidades relevantes, tal como se pode observar nos documentos disponibilizados pela Câmara Municipal 

do Porto apresentados no Anexo 5 do Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos. 

  

Placa ajardinada na Rua de Júlio Dinis Árvores de alinhamento na Rua de Júlio Dinis 

  

Jardim de Sophia Praça da Galiza 

Fotografia 4.17 - Espaços verdes da unidade “Galiza” 

Na presente unidade não se identificam particularidades que se possam identificar como elementos 

singulares ou, pelo contrário, como elementos dissonantes. 

4.12.3.5 Unidade de Paisagem “Boavista/Casa da Música” 

A unidade “Boavista/Casa da Música”, que se estende do PK 2+140 ao PK 2+615, distingue-se da anterior 

por voltar a reduzir a escala e a volumetria do edificado que surge numa frente contínua, fechando os 

campos visuais, até entrar na Praça Mouzinho de Albuquerque ou Rotunda da Boavista, ponto de 

referência da cidade do Porto e da área de estudo. 
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O corredor visual do troço final da Rua de Júlio Dinis, com uma amplitude lateral definida pelas fachadas 

do edificado e por elementos lineares que acompanham a rua (árvores, estacionamento e tráfego 

automóvel), focaliza a visão no Monumento aos Heróis e Mortos da Guerra Peninsular localizado na Praça 

Mouzinho de Albuquerque, o qual surge como elemento singular e ponto de referência visual para quem 

percorre os eixos viários que se encontram na Rotunda da Boavista. 

Com um desenho urbano de fácil leitura, a imagem visual é de grande equilíbrio ditada pela forma dos 

quarteirões que contornam e fecham a rotunda, num desenho radial apenas quebrado pelos oito eixos 

viários que aqui chegam ou daqui partem. Do denso edificado surge como elemento singular a Casa da 

Música, ícone da cidade, de arquitetura moderna e forma geométrica ímpar. 

  

Bacia visual da Rua de Júlio Dinis para a Boavista Bacia visual da Boavista para a Rua de Júlio Dinis 

Fotografia 4.18 - Bacias visuais da unidade “Boavista/Casa da Música” 

O Jardim da Praça Mouzinho de Albuquerque, de grande dimensão, possui um desenho em torno do 

Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, com os percursos a prolongarem o mesmo alinhamento dos 

eixos viários que aqui confluem, definindo os espaços de estadia. O jardim reúne um património arbóreo 

onde, convivem lado a lado camélias, liquidâmbares, braquiquitos e tílias, entre outros elementos 

arbóreos notáveis como sejam as palmeiras de leque classificadas como de interesse público.  

De acordo com a informação recebida da Câmara Municipal do Porto e que se apresenta no Anexo 5 do 

Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos, na Praça Mouzinho de Albuquerque existem 

356 árvores das quais 76 unidades são consideradas relevantes e 4 encontram-se classificadas. 

41 42 
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Praça Mouzinho de Albuquerque 

Fotografia 4.19 - Espaço verde da unidade “Boavista/Casa da Música” 

4.12.3.6 Unidade de Paisagem “Terminal/ Avenida da França” 

Na última unidade de paisagem “Terminal/ Avenida da França”, que se desenvolve do PK 2+615 até ao 

términus do Projeto, incluindo os ramais de injeção de veículos, a paisagem é marcada pelo grande 

alinhamento visual conseguido a partir do eixo viário estruturante do desenho urbano deste troço – a 

Avenida da França – que entronca no ponto central da Praça Mouzinho de Albuquerque ou Rotunda da 

Boavista.  
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Aqui, como na unidade anterior, o Monumento aos Heróis e Mortos da Guerra Peninsular funciona como 

ponto de referência, sendo visível, de longe, para quem percorre os eixos viários que entroncam na 

rotunda.  

O campo de visão a partir da avenida é amplo e a imagem urbana é diversificada e sem harmonia. Aqui 

edifícios de sete e mais pisos alternam com volumetrias de dois e três pisos e com terrenos expectantes 

imprimindo uma imagem sem coerência. Também, a diversidade do estilo arquitetónico, entre edifícios 

de fachadas direitas e outros com arcadas no piso térreo, entre uma ou outra unidade de habitação 

unifamiliar e uma área de interface de transporte público (interface Casa da Música) e o respetivo canal 

da Linha C do Metro do Porto, traduz-se numa imagem de ambiente desordenado que contribui 

igualmente para a falta de equilíbrio e harmonia. 

  

Bacia visual da Avenida da França 

  

Bacia visual da Rua Professor José Augusto Seabra Bacia visual da Rua Capitão Henrique Galvão 

Fotografia 4.20 - Bacias visuais da unidade “Terminal/Avenida da França” 

Neste troço final, o espaço público é dominado pela rua e pelos passeios largos, alguns com árvores de 

alinhamento, assumindo-se como espaço verde formal desta unidade, pela sua proximidade, o Jardim da 

Praça Mouzinho de Albuquerque. 
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Jardim da Praça Mouzinho de Albuquerque Avenida da França 

Fotografia 4.21 - Espaço público da unidade “Terminal/Avenida da França” 

Nesta unidade surge como elemento dissonante a frente edificada sem unidade, identificando-se como 

elementos singular o canal da Linha C do Metro do Porto.  

  

A frente edificada da Avenida da França A Linha C do Metro do Porto 

Fotografia 4.22 - Elemento dissonante e singular da unidade “Terminal/Avenida da França” 

4.12.4 Qualidade, Fragilidade e Sensibilidade Visual da Paisagem 

Seguindo a metodologia definida e apresentada acima, os quadros seguintes sintetizam os resultados 

obtidos para cada uma das unidades identificadas em termos de qualidade, fragilidade e sensibilidade 

visual da paisagem. 
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Quadro 4.60 - Avaliação da qualidade visual da paisagem 

Parâmetros de 

valoração 

Unidades de paisagem 

Praça da 

Liberdade/S. 

Bento 

Praça de 

Lisboa - 

Jardim do 

Carregal 

Museu 

Soares dos 

Reis – 

Palácio de 

Cristal 

Galiza 
Boavista/Casa 

da Música 

Terminal/Av 

da França 

Harmonia 3 2 3 2 3 1 

Diversidade 2 3 1 3 2 3 

Elementos naturais 1 3 3 3 3 2 

Singularidade 3 3 3 2 2 1 

Vistas 2 3 1 3 2 3 

Elementos 
dissonantes 

2 1 2 
2 3 1 

Valor Total 13 15 13 15 15 11 

Valoração 3 3 3 3 3 1 

 

Da leitura do quadro acima verifica-se que as unidades de paisagem apresentam todas, com exceção da 

unidade “Terminal”, uma qualidade visual elevada, fruto da harmonia e monumentalidade, da vivência 

urbana e da presença dos espaços verdes, em contra ponto com a unidade “Terminal/ Avenida da 

França”. 

Observa-se que a unidade “Praça da Liberdade/ S. Bento” é “penalizada” por não possuir espaços verdes 

e por apresentar como elementos dissonantes uma frente de obra e um tráfego constante, mais marcante 

por causa do estreito perfil das ruas.  

A unidade “Praça de Lisboa – Jardim do Carregal”, apesar do excesso de sinalética rodoviária e de 

publicidade, ganha qualidade pela maior dimensão do espaço público e amplitude dos campos visuais, e 

pela conjugação de usos. 

Por sua vez, a unidade “Museu Soares dos Reis-Palácio de Cristal” é “penalizada” essencialmente pela 

falta de variedade funcional, pelos edifícios em mau estado de conservação e pelo menor campo visual. 

As unidades “Galiza” e “Boavista/ Casa da Música” voltam a ganhar qualidade pelo equilíbrio que 

apresentam, enquanto a unidade “Terminal/ Avenida da França” surge nitidamente como uma nova área 

da cidade, um novo anel de expansão, que apresenta falta de harmonia, ausência de ocorrências 

patrimoniais e uma diversidade funcional que dificulta a leitura do espaço, diminuindo a qualidade da 

visual da paisagem. 
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Quadro 4.61 - Avaliação da qualidade visual da paisagem 

Parâmetros de 

valoração 

Unidades de paisagem 

Praça da 

Liberdade/S. 

Bento 

Praça de 

Lisboa-

Jardim do 

Carregal 

Museu Soares 

dos Reis – 

Palácio de 

Cristal 

Galiza 
Boavista/Casa 

da Música 

Terminal/ 

Avenida 

da França 

Vistas 2 3 1 3 2 3 

Valor Total 2 3 1 3 2 3 

 

Assumindo-se que fragilidade visual de uma paisagem será tanto mais elevada quanto menor for a sua 

capacidade para absorver modificações sem detrimento da sua qualidade paisagística, da leitura do 

quadro acima verifica-se que são as unidades de paisagem que possuem menores campos visuais, onde 

as panorâmicas são mais fechadas, que apresentam uma menor fragilidade, destacando-se a unidade 

“Museu Soares dos Reis-Palácio de Cristal”.  

Finalmente, da relação entre a qualidade visual da paisagem e a fragilidade da mesma, verifica-se não 

haver distinção entre as unidades de paisagem consideradas quanto à sensibilidade das mesmas, tal como 

consta no quadro seguinte. 

Quadro 4.62 - Avaliação da qualidade visual da paisagem 

Unidade de paisagem Qualidade Fragilidade Sensibilidade 

Praça da Liberdade/S. Bento Elevada Moderada Elevada 

Praça de Lisboa-Jardim do Carregal Elevada Elevada Elevada 

Museu Soares dos Reis – Palácio de Cristal Elevada Reduzida Moderada 

Galiza Elevada Elevada Elevada 

Boavista/Casa da Música Elevada Elevada Elevada 

Terminal/ Avenida da França Reduzida Elevada Moderada 

 

Analisando-se o quadro acima, verifica-se que são as unidades “Museu Soares dos Reis-Palácio de Cristal” 

e “Terminal / Avenida da França” as que apresentam menor sensibilidade a alterações da paisagem, 

enquanto todas as restantes apresentam uma sensibilidade elevada. 
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4.13 Ordenamento do Território e Condicionantes 

 Metodologia 

4.13.1.1 Estratégia metodológica global e estrutura geral do modelo de análise 

Tendo em conta os objetivos e limites de um EIA, a análise e avaliação dos efeitos do Projeto no território 

será focalizada nas questões mais relevantes para a avaliação e para a tomada de decisão. 

A estratégia metodológica global será orientada por uma perspetiva de sustentabilidade e não apenas de 

identificação e mitigação de impactes, procurando-se, deste modo, verificar também de que modo o 

Projeto contribui ou pode contribuir para a sustentabilidade do meio urbano em que irá inserir-se. 

Nesta perspetiva, é fundamental assegurar a articulação do desenvolvimento desta componente com as 

restantes componentes e, de forma mais geral, assegurar uma estreita articulação entre a equipa 

ambiental com a equipa de projeto. 

A perspetiva anteriormente enunciada será operacionalizada através da construção e aplicação de um 

modelo de análise que irá sendo progressivamente aferido e aprofundado ao longo do processo de 

avaliação. 

Este processo desenvolver-se-á ao longo de diversos momentos que não constituem meros passos 

sucessivos, mas um processo iterativo, em que cada etapa poderá ser revisitada, com introdução de nova 

informação, quando o desenvolvimento do processo assim o exigir. 

Segue-se uma indicação dos principais momentos do processo, em acordo com o apresentado no capítulo 

“Introdução”: 

 Análise preliminar: etapa inicial e fundamental consiste numa análise preliminar da área de estudo e 

numa identificação preliminar das questões centrais suscitadas pela implementação do projeto, de 

modo a definir o âmbito da avaliação e elaborar um plano, provisório, de desenvolvimento do processo 

de avaliação, a concretizar nos passos seguintes; 

 Caracterização do território afetado quer no que respeita às suas características e dinâmicas, quer no 

que se refere às orientações, disposições e regulações a que está sujeito, em função dos instrumentos 

de planeamento e ordenamento que sobre ele impendem; 

 Projeção da evolução da situação existente na ausência do projeto; 

 Análise e avaliação dos efeitos do projeto e de efeitos cumulativos, complementando uma perspetiva 

de análise de impactes com uma perspetiva de avaliação da sustentabilidade; 

 Definição de medidas de mitigação de efeitos negativos e de potenciação de efeitos positivos; 

 Definição de um plano de gestão e monitorização dos efeitos do projeto. 

Tendo em conta as características, funcionalidade e extensão da linha de metro em estudo, serão 

consideradas várias escalas de análise, conforme indicado seguidamente, mas será conferida particular 

atenção e focalização à escala localizada: 
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 Escala localizada, correspondendo à área de intervenção direta do projeto e sua envolvente próxima, 

na qual se fazem sentir os impactes diretos e alguns dos impactes indiretos e induzidos mais relevantes; 

 Escalas de freguesia e concelho; 

 Escala sub-regional (grupo de concelhos abrangidos pelo Metropolitano do Porto). 

4.13.1.2 Caraterização do território afetado pelo Projeto 

Um determinado território, nomeadamente um espaço urbano, é representável como um sistema 

dinâmico, com uma configuração específica, traduzida nas diferentes funções que nele se exercem, 

articulando-se de forma mais ou menos equilibrada. Os espaços afetos a funções sociais, culturais, 

económicas, de circulação e transporte, e ecológicas, constituem as principais componentes. 

As diversas funções e atividades que se exercem no território têm exigências próprias de localização, 

funcionamento e desenvolvimento. Estas exigências traduzem-se em interações que se exercem umas 

vezes de forma articulada, outras de forma contraditória.  

A configuração e características das dinâmicas de transformação do território são em grande parte 

determinadas por estas interações e pela forma como são reguladas pelos processos de planeamento, 

ordenamento e gestão do território. 

Os processos de ordenamento do território concretizam-se em instrumentos de planeamento e gestão 

por meio dos quais se procura regular as dinâmicas territoriais, quer através do estabelecimento de 

quadros estratégicos de ordenamento do espaço quer definindo os regimes específicos de uso do solo e 

respetiva programação.  

No processo de ordenamento são também definidas as condicionantes ao uso do solo quer as que 

constituem instrumentos de ordenamento quer as que se traduzem em servidões destinadas a assegurar 

a preservação de bens e funcionalidades de interesse público.  

Neste contexto, analisar os efeitos de determinado projeto no ordenamento do território implica 

verificar, na fase de caracterização: 

 De que forma o projeto se insere no território, considerando a estrutura, os usos e as dinâmicas que o 

configuram; 

 Que orientações e objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade abrangem o território em análise, 

em função do estabelecido em políticas públicas e instrumentos de planeamento e ordenamento do 

território; 

 De que modo estes instrumentos enquadram e regulam os usos e dinâmicas territoriais; 

 Quais as restrições e servidões de utilidade pública que impendem sobre o território em que o projeto 

irá inserir-se. 

Nesta perspetiva, a caracterização do território afetado pelo projeto é operacionalizada pela análise de 

um conjunto de dimensões, cuja síntese é apresentada no quadro seguinte.  

A análise desse conjunto de dimensões permite perspetivar de que modo o projeto se insere no território 

e estabelecer as bases para entender que tipo de influência nele irá exercer. 
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Concomitantemente, são estabelecidas as bases para avaliar de que modo o projeto concretiza ou 

contraria as orientações e regulamentações dispostas nos instrumentos de planeamento e gestão 

territorial ou constantes das restrições e servidões de utilidade pública que impendem sobre o território. 

Articuladas com a projeção da evolução da situação atual sem projeto, estas análises estabelecem, em 

suma, as bases para a avaliação dos efeitos do projeto. 

Quadro 4.63 - Caraterização do território afetado – dimensões de análise 

Dimensões de análise Objetivos 

Localização geográfica e administrativa 
Localizar a área de inserção do projeto e enquadrá-lo no território, quer ao nível da 
divisão administrativa quer ao nível das Nomenclaturas Territoriais para fins 
Estatísticos (NUTS). 

Estrutura, diferenciação e dinâmicas do 
território 

Traçar um quadro global dos elementos que estruturam o meio urbano em que o 
projeto irá inserir-se e dos elementos marcantes das dinâmicas que nele se 
exercem.  

Deste modo, é relevante ilustrar os traços mais marcantes dos seguintes aspetos: 

- Ocupação e usos atuais do solo; 

- Estrutura, funcionalidades e dinâmicas urbanas; 

- Estrutura e hierarquia da rede viária; transportes e mobilidade.  

- Principais tendências e dinâmicas de transformação do território. 

Identificação e análise dos instrumentos 
de planeamento e gestão do território 
que incidem sobre a área de estudo 

Identificação dos instrumentos que integram o sistema de gestão territorial (Lei nº 
3/2014, de 30 de Maio, e DL nº 80/2015, de 14 de Maio) sobre o qual assenta a 
política de ordenamento do território e de urbanismo.  

Análise das orientações, objetivos, propostas e regulamentações dispostas nesses 
instrumentos, com incidência da área de estudo. 

Identificação e análise das restrições e 
servidões de utilidade pública que 
impendem sobre a área de estudo  

Análise das figuras que constituem instrumentos de ordenamento e 
sustentabilidade territorial e dos condicionamentos que colocam à ocupação, usos 
e transformações do solo. 

Análise dos condicionamentos que se traduzem em servidões destinadas a 
assegurar a preservação de recursos, bens e funcionalidades de interesse público. 

Diagnóstico da situação existente 
Análise das principais questões suscitadas pela caracterização, numa perspetiva 
de sustentabilidade. 

 

 Caraterização do ambiente afetado 

4.13.2.1 Localização geográfica e administrativa 

A inserção do Projeto na divisão administrativa e ao nível da Nomenclatura Territorial para Fins 

Estatísticos (NUTS) é indicada no quadro seguinte. 
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Quadro 4.64 - Inserção do Projeto na divisão administrativa e na NUTS 

Distrito Concelho Freguesias NUTS III NUTS II 

Porto Porto 

União de Freguesias de Lordelo do Ouro e 
Massarelos Área 

Metropolitana 
do Porto 

Norte 

União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, 
Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 

 

A figura seguinte ilustra a localização do projeto na cidade. 

 

Figura 4.43 – Localização do Projeto na cidade do Porto 
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4.13.2.2 Perspetiva geral da estrutura, diferenciação e dinâmicas do território 

O projeto desenvolve-se entre a Praça da Liberdade e a zona a norte da Rotunda da Boavista/ Casa da 

Música, numa extensão aproximada de 3 km, atravessando uma área da cidade com funcionalidades e 

dinâmicas urbanas diversificadas e relativamente diferenciadas. 

Nos primeiros 1,2 km, entre a Praça da Liberdade e a proximidade dos jardins do Palácio de Cristal, o 

traçado desenvolve-se numa área nobre da cidade, abrangendo o limite norte do centro histórico e a 

zona poente da Baixa, aproximadamente ao longo dos limites entre as antigas freguesias da Sé, Vitória, 

Miragaia, Massarelos e Cedofeita. 

Este trecho inicial insere-se na faixa sul e sudoeste da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Baixa, com 

delimitação publicada pelo Aviso nº 4425/2018, de 4 de abril, e na Zona de Proteção ao Centro Histórico, 

classificado como Património Mundial pela UNESCO. 

A área central da Cidade tem vindo a registar algumas tendências de transformação significativas, que 

se acentuaram nos anos mais recentes, motivadas por um forte crescimento da procura turística e das 

atividades que lhe estão associadas, nomeadamente no comércio, restauração, animação noturna, 

hotelaria e alojamento local, e também do aumento da atratividade económica, nomeadamente no que 

respeita a atividades intensivas em conhecimento. Esta evolução, traduzindo-se em novas dinâmicas 

económicas e no surgimento de novos visitantes e utilizadores, marca uma inversão de processos de 

declínio social e funcional que vinham afetando a Baixa desde as últimas décadas do século passado 

(CMP, 2018). 

Não obstante, trata-se de uma zona em que continua a verificar-se perda de função residencial 

permanente e envelhecimento da população residente, processos cuja reversão implica esforços de mais 

longo fôlego ao nível da reabilitação urbana, melhoria das condições de habitação, promoção de 

habitação acessível e melhoria dos serviços de proximidade, numa área com edificado construído 

predominantemente nos séculos XVIII, XIX e início do século XX. 

A faixa onde o Projeto irá desenvolver-se caracteriza-se por uma significativa diversidade de funções 

urbanas, atrativos e pontos notáveis. A Avenida dos Aliados, os quarteirões habitacionais, a Torre dos 

Clérigos, o Hospital de Santo António e o Centro Hospitalar do Porto, a Livraria Lello, espaços de lazer e 

diversão noturna, hotelaria e restauração, os jardins da Cordoaria e do Palácio de Cristal, o Pavilhão 

Rosa Mota que, após a reabilitação em curso, constituirá um dos principais pólos de congressos da Cidade, 

vários espaços museológicos, edifícios universitários, galerias de arte, configuram um espaço urbano com 

forte identidade e inegável atratividade. 

Nesta zona a mobilidade, para além das deslocações pedonais, caracteriza-se pelo transporte automóvel 

individual ou coletivo. 

A segunda metade do traçado corresponde ao troço que se desenvolve ao longo da Rua de Júlio Dinis, 

atravessa a Rotunda da Boavista e prossegue pela Av. da França, terminando na proximidade da atual 

Estação da Casa da Música do Metro do Porto. 

Trata-se de uma área distinta da primeira, onde a função habitacional tem maior presença (em 

quarteirões construídos ao longo do século XX, nalguns casos com áreas edificadas já no final do século 

XX/ início do século XXI), juntamente com serviços e comércio de proximidade, espaços comerciais 



 

Página: 263  

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

(‘shoppings’), serviços de apoio à economia (bancos, seguradoras) e unidades de alojamento turístico. O 

Mercado do Bom Sucesso, a Casa da Música, vários estabelecimentos de ensino básico e secundário, a 

Maternidade de Júlio Dinis, o Hospital Militar, o Hospital Privado e o cemitério de Agramonte são os 

principais equipamentos na área de influência do traçado. 

As características da mobilidade nesta zona são semelhantes às da zona anteriormente descrita, com 

exceção dos espaços mais próximos da Rotunda da Boavista, já beneficiados pela rede existente do Metro 

do Porto. 

Trata-se de uma zona com forte dinâmica e diversidade funcional, nomeadamente na área de influência 

da Rotunda da Boavista, importante ponto nodal das ligações intermunicipais e intraconcelhias. 

 

4.13.2.3 Identificação e caracterização dos instrumentos de gestão do território com incidência na 

área de estudo 

Nesta subseção procede-se ao enquadramento do território afetado pelo Projeto, no âmbito dos 

instrumentos de planeamento e gestão do território consagrados no Sistema de Gestão Territorial (SGT), 

conforme Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, que revogou a Decreto-Lei 380/99, de 22 de setembro. 

Em conformidade com a Lei nº 3/2014, de 30 de maio, o Decreto-Lei nº 80/2015 viria a estruturar o 

âmbito do SGT em quatro níveis: nacional, regional, intermunicipal e municipal.  

A Lei nº 3/2014 (Artº 38º) viria também a clarificar a designação da tipologia dos instrumentos, com base 

na distinção entre programas e planos. Programas são os instrumentos que estabelecem o quadro 

estratégico de desenvolvimento territorial e as suas diretrizes programáticas ou definem a incidência 

espacial de políticas nacionais a considerar em cada nível de planeamento, e os Planos são os 

instrumentos que estabelecem opções e ações concretas em matéria de planeamento e organização do 

território bem como a definição do uso do solo. Neste contexto, todos os instrumentos de nível nacional 

e regional são considerados programas. A nível intermunicipal pode haver programas ou planos e, a nível 

municipal há apenas planos. Estas alterações têm incidência nos processos de revisão pelo que os 

instrumentos em vigor mantêm a designação anterior. 

No quadro seguinte são indicados os instrumentos do SGT com incidência no território atravessado pelo 

Projeto. 
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Quadro 4.65  – Instrumentos do Sistema de Gestão Territorial 

Âmbito Instrumento Dinâmica 

Nacional 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
Em vigor 

Em revisão 

Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

Plano Nacional da Água (PNA) 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (PGRHD) 

Em vigor 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana do Porto 
e Entre Douro e Vouga (PROF AMPEDV) 

Suspensão parcial 

Em revisão 

Regional Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N) Sujeito a aprovação pelo Governo 

Municipal Plano Diretor Municipal do Porto 
Em vigor 

Em revisão 

 

Nas secções seguintes analisa-se cada um destes instrumentos, tendo em conta os aspetos relevantes 

para o enquadramento e avaliação do projeto em análise. Considerando a localização e inserção do 

projeto no território, é dada particular atenção ao PDM do Porto. 

4.13.2.3.1   PNPOT 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território constitui o topo da pirâmide dos 

instrumentos de planeamento. Trata-se, por isso, do documento hierarquicamente mais importante da 

estrutura nacional do planeamento e ordenamento do território. 

O PNPOT foi aprovado pela Lei 58/2007, de 4 de setembro. O PNPOT encontra-se em fase de alteração, 

determinada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 44/2016, de 23 de agosto. 

O PNPOT constitui o quadro de referência para a elaboração dos restantes instrumentos de planeamento 

do sistema de gestão territorial nacional, com relevância para os planos sectoriais, os planos regionais 

de ordenamento do território e os planos diretores municipais. 

No Programa de Ação são apresentados os seguintes objetivos estratégicos: 

 Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, 

utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos; 

 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu, 

atlântico e global; 

 Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais; 

 Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 

 Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 



 

Página: 265  

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

 Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa 

e responsável dos cidadãos e das instituições. 

No Relatório é identificado um conjunto de opções estratégicas para a Região do Porto (região urbano-

metropolitana do noroeste), entre as quais as seguintes: 

 Reforçar o papel da metrópole Porto no sentido da sua afirmação como principal centro terciário do 

Nordeste peninsular, desenvolvendo as acessibilidades, as funções aeroportuárias, portuárias e de 

plataforma logística intermodal e as funções ligadas a ciência e a cultura, explorando o potencial das 

novas tecnologias e qualificando os serviços urbanos em geral; 

 Organizar o sistema territorial de mobilidades, de modo a reforçar polarizações urbanas e a estruturar 

sistemas urbanos sub-regionais, e conciliar o serviço público de transporte rodo e ferroviário com a 

racionalização do uso do automóvel. 

4.13.2.3.2   PRN 

O PRN (Plano Rodoviário Nacional) foi instituído pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de julho, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de julho, e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de 

agosto. 

Este Plano veio definir a rede rodoviária nacional do continente que desempenha funções de interesse 

nacional ou internacional, constituída pelas redes fundamental e complementar. 

A rede nacional fundamental inclui as vias de comunicação de maior interesse nacional (Itinerários 

Principais) que constituem a base de apoio de toda a rede rodoviária e ligam os centros urbanos de 

importância supradistrital e os principais portos, aeroportos e fronteiras. 

A rede nacional complementar é constituída pelos Itinerários Complementares e Estradas Nacionais e 

inclui as vias de ligação entre a rede fundamental e os centros urbanos de importância concelhia e 

supraconcelhia mas infradistrital. As Estradas Nacionais não integradas na rede complementar passam a 

fazer parte da rede viária municipal. 

Algumas das principais vias integradas no PRN atravessam território do concelho do Porto, 

designadamente: 

 IP1/A1/A20/A3 (trecho Aveiro-Porto-Braga) 

 IP4/A4 (Porto-Quintanilha) 

 IC1/A28 (trecho Póvoa de Varzim-Porto-Espinho) 

 IC23/A20 (Circular Regional Interior do Porto) 

 IC29/A49 (Porto-IC24) 

 EN14 (Porto-Braga) 

 ER108 (Porto-Melres) 

Todas as vias previstas no PRN com incidência no concelho do Porto encontram-se concretizadas, 

incluindo o IC29 proposto no PDM em vigor. 
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As vias com maior influência na mobilidade na área de estudo, nomeadamente nas acessibilidades à 

Rotunda da Boavista, são o IP1/A20, o IC1/A28 e o IC23/A20. 

4.13.2.3.3   PNA 

O PNA (Plano Nacional da Água) foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 76/2016, de 9 de novembro. O 

enquadramento e objetivos do Plano encontram-se definidos no artigo 28º da Lei nº 58/2005, de 29 de 

dezembro (Lei da Água), alterada e republicada pelo Decreto-Lei nº 130/2012, de 22 de junho. 

Segundo o Decreto-Lei nº 76/2016, o PNA é um instrumento de política sectorial de âmbito nacional e 

estratégico. A gestão das águas prossegue três objetivos fundamentais: 

a) A proteção e requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas 

terrestres e das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas necessidades de 

água; 

b) A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a sua 

afetação aos vários tipos de usos tendo em conta o seu valor económico, baseada numa proteção 

a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; e 

c) A mitigação dos efeitos das inundações e das secas. 

4.13.2.3.4   PGRHD 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 52/2016, de 20 de setembro, retificada pela Declaração de 

Retificação nº 22-B/2016, de 18 de novembro aprovou diversos PGRH (Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica), entre os quais o PGRH do Douro. A elaboração dos PGRH, para além dos princípios 

estabelecidos pela Lei de Bases do Ambiente, aprovada pela Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, observa os 

princípios da gestão da água estabelecidos pelo artigo 3.º da Lei da Água (Lei nº 58/2005, de 29 de 

dezembro, republicada pelo Decreto-Lei nº 130/2012, de 22 de junho), os princípios do planeamento das 

águas definidos pelo artigo 25.º do mesmo diploma e integra as diretrizes, medidas e planos definidos no 

âmbito do Plano Nacional da Água (PNA). 

O Anexo III da RCM nº 52/2016 publica o Relatório Técnico Resumido do PGBH do Douro em cuja 

introdução se refere que o PGRH, enquanto instrumento de planeamento das águas, visa fornecer uma 

abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, dando coerência à informação para a ação e 

sistematizando os recursos necessários para cumprir os objetivos definidos. 

Os objetivos estratégicos (OE) definidos para a respetiva Região Hidrográfica são os seguintes: 

 OE1 — Adequar a Administração Pública na gestão da água; 

 OE2 — Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água; 

 OE3 — Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras; 
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 OE4 — Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos; 

 OE5 — Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 

 OE6 — Promover a sustentabilidade económica da gestão da água; 

 OE7 — Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água; 

 OE8 — Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais; 

 OE9 — Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol. 

No relatório do plano é definido um conjunto de programas de medidas, nomeadamente ao nível da 

redução ou eliminação de cargas poluentes, promoção da sustentabilidade das captações, minimização 

de alterações hidromorfológicas, minimização de riscos e de prevenção de acidentes de poluição, cuja 

análise detalhada é efetuada no capítulo referente aos Recursos Hídricos, para o qual se remete. 

4.13.2.3.5   PROF AMPEDV 

Os PROF (Planos Regionais de Ordenamento Florestal) são instrumentos sectoriais de gestão territorial 

que contribuem para outros instrumentos de gestão territorial, em especial os planos especiais de 

ordenamento do território (PEOT) e os planos municipais de ordenamento do território (PMOT). As 

medidas propostas nos PROF, no que respeita à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços 

florestais, devem ser integradas naqueles instrumentos. Os PROF articulam-se e compatibilizam-se com 

os planos regionais de ordenamento do território (PROT). 

A área de estudo é abrangida pelo PROF da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga (PROF 

AMPEDV), aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 42/2007, de 10 de abril. 

O atual regime jurídico dos PROF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 114/2010, de 22 de outubro, prevê a alteração ou a revisão destes planos, verificada 

a ocorrência de factos relevantes, o que veio a acontecer com a Portaria nº 78/2013, de 19 de fevereiro, 

que determinou também a sua suspensão parcial.  

A área abrangida pelo PROF AMPEDV inclui o território de 14 municípios, entre os quais o Porto. 

Como visão global, o PROF AMPEDV (Artigo 5º do Regulamento) preconiza o ordenamento dos espaços 

florestais norteado por uma visão de futuro: espaços florestais sustentáveis e multifuncionais, onde se 

destacam as funções produtivas em harmonia com outras funções relevantes de proteção e conservação. 

A área em estudo é abrangida pela sub-região homogénea “Grande Porto”, definida no Artigo 20º do 

Regulamento que estabelece como funções da sub-região: a implementação e incrementação das funções 

de produção, enquadramento e estética da paisagem, de proteção e de produção.  

A fim de prosseguir as funções referidas, o Plano define vários objetivos, entre os quais se destaca: 

 Proteção e conservação dos espaços verdes existentes, especialmente os que estão ocupados por 

espécies autóctones, numa perspetiva de criação de nichos ecológicos; 

 Melhoria da qualidade de vida das populações. 
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A área em estudo não é abrangida por corredores ecológicos, nem insere espaços classificados de 

florestais. 

4.13.2.3.6   PROT da Região Norte 

A elaboração do PROT da Região Norte foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 

29/2006 de 23 de março. 

A Proposta de Plano foi apresentada em dezembro de 2009, tendo sido concluídos todos os procedimentos 

legais exigidos, incluindo a elaboração de um Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica. No entanto, 

o PROT ainda não foi aprovado pelo Governo. 

4.13.2.3.7   PDM do Porto 

O PDM do Porto, em vigor, foi ratificado pela RCM nº 19/2006, de 3 de fevereiro, tendo sofrido várias 

alterações, conforme indicado no quadro seguinte. Atualmente o PDM encontra-se em fase de revisão 

que se prevê venha a prolongar-se até 2021. 

Quadro 4.66 - PDM do Porto - situação 

Plano Situação 

PDM Porto 

Revisão ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2006, de 3 de fevereiro 

1ª Correção material, publicitada pelo Aviso 4272/2012, publicado no DR nº 55 IIS, a 16 de dezembro 

1ª Alteração, publicitada pelo Aviso 14332/2012, publicado no DR nº 207 IIS, a 25 de outubro 

2ª Alteração simplificada, publicitada pelo Aviso 8094/2014, publicado no DR nº 132 IIS, a 17 de julho 

3ª Alteração, publicitada pelo Aviso 11352/2015, publicado no DR nº 194 IIS, a 15 de outubro 

4ª Alteração simplificada, publicitada pelo Aviso 8637/2017, publicado no DR nº 148 IIS, a 20 de setembro 

Elaboração da 2ª revisão publicitada pelo Aviso nº 3118/2015, publicado no DR nº 58 IIS, a 24 de março 

 

 Orientações estratégicas, objetivos do plano e respetivo acompanhamento  

O PDM, procurando responder aos problemas e desafios que se colocavam no momento da sua elaboração, 

traçou um conjunto de objetivos estratégicos, nomeadamente (CMP/DMU, 2015a): 

 Valorização da identidade urbana do Porto, através da conservação dinâmica dos tecidos existentes e 

do desenho de novos tecidos coerentes e qualificados, do controlo das densidades e volumetrias 

urbanas e ainda da salvaguarda e promoção do património edificado e da imagem da cidade; 

 Requalificação do espaço público e valorização das componentes ecológicas, ambientais e 

paisagísticas, através da sua reorganização sistémica e da minimização dos principais impactes 

ambientais; 

 Racionalização do sistema de transportes tendo em vista melhorar a mobilidade intraurbana, dando 

prioridade aos transportes coletivos em sítio próprio e aos novos modos de transportes públicos e 

individuais não poluentes, com especial reforço da circulação pedonal e ciclável e das funções de 

“interface”; 
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 Redução das assimetrias urbanas existentes, fomentando a equidade da localização dos investimentos 

públicos e reforçando a coesão social e territorial, com especial incidência nos bairros sociais de 

intervenção prioritária; 

 Afirmação do Centro Histórico e da Área Central como referências insubstituíveis do desenvolvimento 

urbano de toda a Área Metropolitana do Porto, potenciando e reforçando a sua revitalização e 

animação.  

No âmbito do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT) (CMP/DMU, 2015a), é feito 

um acompanhamento da concretização destes objetivos, destacando-se as seguintes tendências, no 

período 2007-2012. 

No que respeita ao primeiro objetivo, tem vindo a verificar-se uma tendência para o predomínio da 

reabilitação (incluindo alteração, reconstrução e ampliação), nomeadamente na sequência da crise 

económica e da quebra de investimento em construção nova. A maioria da nova construção não se centra 

nas polaridades emergentes, mas dispersa-se pelo território, sobretudo em espaços qualificados como 

Áreas de edificação isolada com prevalência de habitação coletiva, Áreas de frente urbana contínua em 

consolidação e Áreas de equipamento. O número de imóveis classificados evoluiu de forma positiva, 

incluindo cinco imóveis classificados como Monumento Nacional. 

Relativamente ao segundo objetivo – requalificação do espaço público e valorização das componentes 

ambientais -, verificou-se a ocorrência de algumas intervenções profundas de requalificação da rede 

viária, principalmente no Centro Histórico e na Baixa, em função da ação da Metro do Porto e da Porto 

Vivo, SRU. Verificou-se também a requalificação de algumas áreas verdes, a criação de novas áreas, e a 

extensão de vias arborizadas. Foram feitas algumas intervenções em ribeiras, com reabilitação de 

espaços envolventes, e várias intervenções destinadas a minimizar os efeitos negativos do ruído. 

Quanto à racionalização do sistema de transportes, os progressos registados relativos ao transporte 

público estão sobretudo associados ao metro, em virtude da instalação de duas novas linhas (aeroporto 

e Fânzeres), e do aumento do número de operadores envolvidos no sistema Andante. Foram construídos 

novos arruamentos e verificou-se um aumento das vias clicáveis. 

No que respeita ao reforço da coesão social e territorial, foram realizadas obras de grande envergadura 

em vários bairros, com intervenções ao nível do edificado e beneficiação dos espaços exteriores. A 

distribuição dos equipamentos sociais pelo território não sofreu alterações significativas, com exceção 

de algum ajustamento verificado ao nível da capitação das escolas por 1000 habitantes. 

Finalmente, no objetivo estratégico de afirmação do Centro Histórico e da área central da Cidade, 

assumem particular relevância as ações de reabilitação física do edificado e dos espaços públicos e a 

revitalização socioeconómica. Neste particular, prosseguiram as ações de alteração, ampliação e 

reconstrução do edificado, as intervenções no espaço público (requalificação e repavimentação de 

arruamentos, e a reabilitação de áreas verdes, entre as quais os jardins da Cordoaria e do Carregal. A 

revitalização socioeconómica apresentou tendências contraditórias, com redução das atividades 

financeiras e aumento das atividades nos subsectores da hotelaria e restauração. 

 Classificação e qualificação dos usos do solo na área de intervenção do projeto 

O Projeto em estudo desenvolve-se na cidade do Porto cujos limites coincidem com os limites do 

concelho, pelo que todo o espaço do município tem a classificação de solo urbano. A qualificação dos 
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usos do solo (categorias e subcategorias) é indicada no quadro seguinte, onde é feita a respetiva 

definição, em função do estabelecido no Regulamento do PDM. São também referenciados os pontos e 

características do Projeto relativos aos troços em que atravessa ou se desenvolve na proximidade de 

solos com a qualificação indicada. A leitura do quadro deve ser acompanhada com a análise do Desenho 

P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000013-00 – Planta de Ordenamento. Qualificação do Solo, constante no 

Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas. 

Quadro 4.67 - PDM do Porto – Qualificação do uso do solo na área de intervenção do Projeto 

Categoria Subcategoria Definição Projeto 

Solo 
Urbanizado 

Áreas históricas 
“Correspondem aos tecidos consolidados mais antigos da 
cidade (…) que interessa preservar e requalificar” (Artº 9º do 
Regulamento). 

Área edificada a sul da via e 
da prevista Estação 
Liberdade / S. Bento, entre o 
PK 0+175 e 0+450 

Área de frente 
urbana contínua 
consolidada 

“As áreas de frente urbana contínua consolidada 
correspondem às áreas estruturadas em quarteirão, com 
edifícios localizados predominantemente à face dos 
arruamentos, em que o espaço público e as frentes urbanas 
edificadas que o conformam se apresentam estabilizados, 
pretendendo-se a manutenção e valorização das malhas e 
morfologia existentes.” (Artº 14º, nº1) 

“Compreendendo essencialmente quarteirões do século 
XVIII, XIX ou início do século XX da zona central da cidade, 
as áreas reguladas na presente secção integram edifícios 
significativos e conjuntos de edifícios com interesse 
patrimonial, caracterizadores de uma imagem da cidade que 
interessa preservar, pelo que as intervenções a efetuar nelas 
devem privilegiar a conservação e reabilitação dos edifícios 
existentes, tendo também como objetivo a potenciação da 
ocupação por usos qualificadores e dinamizadores da 
vivência urbana.” (Artº 14º, nº2) 

Área edificada a norte da 
via, entre o PK 0+000 e 
cerca do PK 0+660 (Rua 31 
de Dezembro, Rua da 
Madeira, Rua dos Clérigos, 
Rua das Carmelitas), à área 
sudoeste do Jardim do 
Carregal (km 0+850 a 
1+000/1+080) e à área 
atravessada entre os 
PK 1+075 e 1+180 (Rua de 
Miguel Bombarda, Rua do 
Rosário). 

Área de frente 
urbana contínua 
em consolidação 

As áreas de frente urbana contínua em consolidação 
correspondem às “áreas estruturadas em quarteirão com 
edifícios localizados, predominantemente, à face dos 
arruamentos, em que o espaço público se encontra definido e 
em que as frentes urbanas edificadas estão em processo de 
transformação construtiva e de uso; pretende-se a 
manutenção e reestruturação das malhas e a consolidação 
do tipo de relação do edificado com o espaço público 
existente”. (Artº 18º) 

Corresponde à área 
envolvente norte e noroeste 
do Jardim do Carregal (PK 
0+850 a 1+000/1+080) e à 
maior parte da área 
envolvente do traçado, a 
partir do PK 1+180 até final 
(Rua de Miguel Bombarda, 
poente, Rua de Júlio Dinis, 
Av. da França) 

Área de 
edificação 
isolada com 
predomínio de 
habitação 
coletiva 

As áreas de edificação isolada com prevalência de habitação 
coletiva correspondem às áreas da cidade de formação 
recente, dominantemente caracterizadas por edifícios 
isolados de habitação coletiva ou de uso misto resultante de 
operações de loteamento ou de intervenções de dimensão 
significativa e que, na sua maioria, não definem atualmente 
malhas regulares nem se constituem em frente urbana 
contínua, resultantes frequentemente de critérios 
quantitativos. (Artº 25º, nº 1) 

Nestas áreas pretende-se a manutenção e consolidação dos 
empreendimentos que, pelas suas características 
urbanísticas e arquitetónicas, contribuem para a valorização 
do ambiente e da imagem urbana da cidade e a 
reestruturação ou reconversão daquelas que se encontrem 
desqualificadas urbanística ou funcionalmente. (Artº 25º, nº2) 

Corresponde 
aproximadamente, às áreas 
a poente da Rua de Júlio 
Dinis, entre os PK 1+500 e 
1+800, e ao troço final (PK 
2+830 a 3+000), de ambos 
os lados da Av. da França 
bem como do ramal de 
injeção de veículos. 
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Categoria Subcategoria Definição Projeto 

Área de 
equipamento 
existente  

“As áreas de equipamento correspondem às parcelas afectas 
ou a afectar à instalação de equipamentos ou infra-estruturas 
de interesse público e com carácter estruturante no 
ordenamento e funcionalidade da cidade.” (Artº 32º, nº 1) 

O Projeto passa perto e/ou 
sob vários espaços 
qualificados como “áreas de 
equipamento”: Estação de 
S. Bento, Igreja e Torre dos 
Clérigos, Praça de Lisboa, 
edifício da Reitoria da 
Universidade do Porto, 
Hospital de Santo António, 
Museu Nacional de Soares 
dos Reis, Quartel da GNR, 
Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar, 
Instituto de Medicina Legal, 
Escola Básica 2/3 Gomes 
Teixeira, Estação Casa da 
Música. 

Sistema de 
circulação e 
mobilidade 

“Consideram-se sistemas de circulação e mobilidade os que 
servem de canal de transporte ou de elemento de conexão e 
correspondência entre diferentes modos e meios de 
transportes e comunicações, facilitando a relação entre os 
sectores urbanos e, ainda, entre a cidade e a sua área 
metropolitana ou outros pontos do espaço nacional e 
internacional.” (Artº 48º, nº 1) 

Corresponde às diversas 
ruas e praças, sob as quais 
passa o traçado ou nas 
quais implica intervenções à 
superfície 

Área verde de 
utilização pública 

 

(Integra também 
a estrutura 
ecológica) 

“As áreas verdes de utilização pública correspondem a 
parques públicos ou de utilização pública e ainda a praças e 
jardins com carácter estruturante do verde urbano.” (Artº 38º, 
nº 1) 

“Admitem-se obras de construção de infraestruturas, edifícios 
ou estruturas de apoio à fruição destas áreas de lazer e 
recreio, sem prejuízo do seu valor patrimonial e da sua 
identidade como espaço verde urbano, em que a área de 
impermeabilização não pode ser superior a 5%da área verde 
de utilização pública em que se localizam.” (Artº 38º, nº 2) 

Corresponde à área do 
Jardim do Carregal, onde 
será construída a estação 
Hospital Santo António, e à 
área do Jardim de Sophia, 
onde será construída a 
Estação Galiza. 

Inclui ainda a área da Praça 
Mouzinho de Albuquerque 
(Rotunda da Boavista), mas 
neste caso o projeto não 
implica intervenções à 
superfície. 

Solo afeto à 
estrutura 
ecológica 

Área de 
equipamento 
existente 
integrado em 
estrutura 
ecológica 

“A estrutura ecológica municipal tem como objectivos a 
preservação e a promoção das componentes ecológicas e 
ambientais do território concelhio, assegurando a defesa e a 
valorização dos elementos patrimoniais e paisagísticos 
relevantes, a proteção de zonas de maior sensibilidade 
biofísica e a promoção dos sistemas de lazer e recreio.” (Artº 
42, nº1). 

Segundo o nº 2 do mesmo Artº, integra várias categorias de 
espaços, entre as quais as áreas verdes de utilização pública 
e algumas áreas de equipamento existente ou previsto. 

Corresponde ao espaço do 
Museu Nacional de Soares 
dos Reis e Jardim da Cerca 
(antigo velódromo rainha D. 
Amélia) que lhe está anexo, 
junto/sob o qual passa a via, 
aos PK 1+100/1+250. 
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4.13.2.3.8   Instrumentos de reabilitação urbana (ACRRU e ARU) 

As Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão urbanística (ACRRU) foram instituídas no âmbito da 

política de solos determinada pelo Decreto-Lei nº 794/76, de 5 novembro. As ACRRU foram criadas com 

o objetivo de enfrentar e resolver situações de particular gravidade no que respeita à falta de 

infraestruturas urbanísticas, equipamento social, áreas livres ou espaços verdes e deficiências de 

segurança, solidez e salubridade do edificado, prevendo-se a declaração de utilidade pública de 

expropriação urgente, sempre que necessário, nas operações de reabilitação a realizar. 

Em 1985, a Câmara Municipal do Porto viria a delimitar uma ACRRU abrangendo várias freguesias da zona 

central, tendo a mesma sido ampliada em momentos posteriores, passando a incluir as freguesias de 

Santo Ildefonso, Bonfim, Cedofeita e Massarelos. Considerando a grande extensão da área abrangida, 

viria a ser delimitada uma Zona de Intervenção Prioritária (ZIP) na, qual, no âmbito do novo Regime 

Jurídico de Reabilitação Urbana, foram delimitadas seis Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) - Aliados, 

Cedofeita, Bonfim, Miragaia, Santos Pousada e Lapa -, aprovadas em reunião de Câmara de 19 de janeiro 

de 2015.  

Não tendo sido criadas simultaneamente com as respetivas Operações de Reabilitação Urbana, estas ARU 

viriam a caducar em fevereiro de 2018. Neste contexto, e considerando que, entretanto, a área central 

da cidade tem vindo a ser palco de um conjunto de fenómenos e de tendências transformadoras, 

nomeadamente ao nível do crescimento da procura turística, da concentração de atividades de animação 

noturna e aumento da atratividade económica, contrariando processos de declínio funcional e social, a 

Câmara Municipal considerou necessário repensar os objetivos e a natureza da intervenção necessária e 

rever os limites das diferentes áreas de reabilitação, tendo proposto a redefinição das ARU (Lordelo do 

Ouro, Corujeira, Baixa, Massarelos, Bonfim e Lapa), aprovada pela Assembleia Municipal em 19 de março 

de 2018 (Aviso nº 4425/2018 de 4 de abril). 

A Linha Circular: Troço Liberdade/ S. Bento – Boavista/ Casa da Música, desenvolve-se dentro dos limites 

da ARU da Baixa, cuja delimitação se apresenta na Figura seguinte, até cerca do PK 1+450, e muito 

próximo do limite sul, nas subunidades Aliados, Almada e Bombarda.  

A definição da ARU da Baixa visa prosseguir os seguintes objetivos (CMP/DPU, 2018): 

 Melhorar as condições habitacionais da população residente; 

 Atrair novos residentes através do incremento da oferta de habitação acessível e da melhoria da oferta 

de serviços adequados às necessidades das famílias; 

 Diversificar a base económica, atraindo atividades inovadoras e qualificadas; 

 Valorizar os bens patrimoniais e preservar as malhas e as morfologias existentes; 

 Implementar um modelo de intervenção eficiente e participado. 
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Fonte: CAOP 2017Aviso n.º 4425/2018, de 4 de abril 

Figura 4.44 – ARU da Baixa 

4.13.2.3.9   Revitalização urbana 

O quadro legal das Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU) foi criado pelo Decreto-Lei, nº 104/2004, 

de 7 de maio. Neste âmbito viria a ser criada, em 2005, a Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana 

da Baixa Portuense. A SRU, Porto Vivo viria a elaborar, em 2005, um masterplan, documento de 

orientação estratégica visando a reabilitação urbana, com particular incidência na Zona de Intervenção 

Prioritária definida na ACRRU (ver capítulo anterior). 

O masterplan (Porto Vivo, SRU, 2005) é orientado por quatro princípios estratégicos: 

 Sustentabilidade; 

 Identidade; 

 Criatividade; 

 Integração. 

Com base nestes princípios, são definidos vários “Vetores de desenvolvimento”, designadamente: 

 “Re-habitação da Baixa do Porto”, preconizando uma nova política de habitação, com o objetivo de 

promover a instalação de famílias no centro da cidade, nomeadamente das camadas mais jovens, 

através da recuperação da habitação, do desenvolvimento e melhoria de um conjunto de serviços e 

revitalização do comércio de proximidade. 

 “Desenvolvimento e promoção do negócio na Baixa do Porto”, estruturado numa aposta na atração e 

criação de novas empresas, na promoção da investigação, da criatividade e da inovação. 

 “Revitalização do comércio”, considerando-a como fator de revitalização da própria cidade, apostando 

na requalificação dos espaços comerciais, num serviço de qualidade e numa afirmação da identidade 

e especificidades próprias. 
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 “Dinamização do turismo, cultura e lazer”, sustentado nas características ambientais e de edificado 

da cidade, complementadas com a rede cultural e de lazer, promovendo um turismo ligado à cultura, 

aos negócios e ao conhecimento, captando segmentos de elevado valor, em articulação com a 

qualificação da oferta hoteleira. 

 “Qualificação do domínio público”, como fator transversal a todos os vetores de desenvolvimento e 

central na estratégia de reabilitação, atuando em três níveis: a qualificação das infraestruturas de 

apoio; a reabilitação dos espaços públicos existentes e criação de novos; a reorganização da 

mobilidade, privilegiando o peão e o transporte público, apoiando-se nas redes de elétrico e do metro. 

 “Ações estratégicas”, consideradas “determinantes para o sucesso da operação”, constituídas por 

medidas de exceção, com abrangência transversal e plurissectorial, determinantes para a 

sustentabilidade de todo o sistema urbano e socioeconómico da área de intervenção. O Parque da 

Inovação, na zona oriental, a frente ribeirinha, o Mercado do Bolhão e o projeto da Avenida da Ponte 

são algumas das ações e áreas de ação identificadas.  

 

4.13.2.3.10   Revisão do PDM, estratégias e orientações 

Como se referiu anteriormente, o PDM encontra-se em fase de revisão, que se prevê venha a prolongar-

se até 2021. 

No âmbito das sessões e debates públicos sobre a revisão do PDM, promovidos pela Câmara Municipal do 

Porto, na sessão que decorreu no passado dia 11 de maio, com a presença do Presidente da Câmara 

Municipal e do Vereador dos Pelouros do Urbanismo e do Espaço Público e Património, foram 

apresentadas algumas linhas definidoras da visão e orientação estratégica para o desenvolvimento da 

Cidade, que são reproduzidas resumidamente nos parágrafos seguintes (CMP, 2018c).  

Operacionalizar uma cidade mais atrativa, mais coesa, mais dinâmica e mais sustentável constitui o 

desígnio geral da revisão do PDM. O atual PDM cumpriu em larga medida o desígnio de iniciar a aposta 

da reabilitação urbana no centro da cidade, embora subsistam atualmente antigos problemas estruturais, 

a par de novas questões e novas ambições para a cidade.  

O entendimento do Executivo relativamente à Visão de Futuro da Cidade estrutura-se em torno de quatro 

grandes desafios:  

 Para continuar a ser uma cidade atrativa, o Porto deve reforçar o seu papel de centralidade e de 

referência no âmbito da Área Metropolitana, pelo que um dos maiores desafios será contrariar a quebra 

populacional que se verifica desde a década de 80, e aumentar a população residente a médio prazo. 

Para isso, é preciso estimular a fixação de população jovem e, paralelamente, construir uma cidade 

mais amiga dos idosos, atendendo a que o envelhecimento da população é uma tendência transversal 

a todo o país.  

 Estimular a coesão a todos os níveis implica um esforço continuado de redução das assimetrias 

territoriais e sociais, problema estrutural e antigo. Nesse sentido, o Executivo defende que o novo PDM 

deve reforçar a matriz bairrista da cidade, promovendo e qualificando centralidades e vizinhanças 

tradicionais. Este esforço passa também por um reforço da interligação com os municípios vizinhos, 
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criando condições de maior mobilidade física, de modo a aumentar as possibilidades de mobilidade 

social. Promover o acesso à habitação, prevendo áreas de expansão e qualificando e integrando os 

territórios da habitação social, constitui outro objetivo central. 

 Continuar a promover a afirmação de uma cidade dinâmica, reforçando a sua matriz cosmopolita como 

cidade de acolhimento, para o que é fundamental que veja aumentada, qualificada e diversificada a 

sua oferta de emprego, reforçando o papel da cidade como grande atractor de uma das principais 

localizações empresariais do país e, ainda, como polo de produção de conhecimento e inovação.  

 Por fim, o quarto pilar norteador da revisão do PDM é a sustentabilidade. Para tal, deve prosseguir a 

aposta na reabilitação urbana, dado que a tarefa, embora em parte bem-sucedida, está longe de 

concluída. É chegada a hora de apostar estrategicamente na densificação inteligente das áreas de 

expansão da cidade. Cumulativamente, a defesa do património construído tem de ser compaginável 

com a construção do novo património contemporâneo. A cidade sustentável de futuro implica também 

o reforço das redes de transporte coletivo, incluindo a rede de metro, o progressivo condicionamento 

do trânsito de automóveis particulares, e a progressiva pedonalização do centro histórico.  

4.13.2.4 Servidões administrativas, restrições de utilidade pública e outras condicionantes ao uso do 

solo 

Depois de efetuado o enquadramento do Projeto nas dinâmicas territoriais e nos instrumentos de 

ordenamento e gestão do território, procede-se nesta seção à análise das restrições de utilidade pública 

e das servidões administrativas que incidem sobre a área de intervenção do projeto em estudo. São 

também analisadas outras condicionantes ao uso do solo. 

As diversas condicionantes são referidas no quadro seguinte e encontram-se representadas 

cartograficamente no Desenho P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000014-00 - Planta de Condicionantes 

constante no Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas.  

A identificação das diversas condicionantes resultou da informação constante nos diversos instrumentos 

de gestão territorial, principalmente no PDM do Porto, bem como de informação recebida das entidades 

consultadas no âmbito do EIA. 
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Quadro 4.68  – Condicionantes ao uso do solo com incidência na área de estudo 

Restrições de utilidade pública e servidões 
administrativas 

Domínio público hídrico 

Património cultural 

Edifícios escolares 

Zonas acústicas mistas e sensíveis 

Infraestruturas rodoviárias 

Infraestruturas ferroviárias 

Infraestruturas de abastecimento de água 

Infraestruturas de saneamento 

Linhas elétricas 

Telecomunicações 

Servidões aeronáuticas 

Vértices geodésicos 

4.13.2.4.1   Domínio público hídrico 

O Domínio Público Hídrico (DPH) é constituído pelo conjunto de bens que pela sua natureza são 

considerados de uso público e de interesse geral, justificando o estabelecimento de um regime de 

proteção. 

A constituição de servidões relativas ao DPH segue o regime previsto na Lei nº 54/2005, de 15 de 

novembro, na Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio. 

O projeto em estudo interseta três linhas de água, cujo leito se encontra regularizado e canalizado, mais 

propriamente o rio da Vila, o rio Frio e a ribeira de Massarelos. 

Para uma caracterização mais detalhada, ver as secções relativas ao descritor Recursos Hídricos. 

4.13.2.4.2   Património classificado 

O regime de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como das suas zonas de proteção, 

encontra-se previsto na Lei nº 107/2001, de 8 de setembro e no Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 115/2011, de 5 de dezembro, e pelo Decreto -Lei nº 265/2012, de 

28 de dezembro. 

A área de estudo abrange uma multiplicidade de elementos com valor patrimonial, alguns dos quais 

dispondo de zonas especiais de proteção, conforme analisado pormenorizadamente no capítulo relativo 

ao Património Cultural do presente Relatório, para a qual se remete. 

Neste capítulo é feita apenas referência ao património cultural classificado como Monumento Nacional, 

Imóvel de Interesse Público ou Conjunto de Interesse Público, que se situa mais próximo da área do 

projeto (ver quadro seguinte). O seu estudo mais aprofundado é feito no descritor de Património Cultural. 
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Quadro 4.69 - Património cultural classificado 

Elemento Descrição 

Estação de Caminhos de Ferro de S. Bento Conjunto classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP) 

Conjunto da Praça da Liberdade, Av. dos Aliados e Praça 
Humberto Delgado 

Conjunto classificado como Conjunto de Interesse Público (CIP) 

Estátua Equestre de D. Pedro IV Classificado como IIP 

Igreja e Torre dos Clérigos Classificado como Monumento Nacional (MN) 

Livraria Lello e Irmão Classificado como como Monumento de Interesse Público (MIP) 

Edifício da Reitoria da Universidade do Porto Integrado no Centro Histórico classificado como IIP 

Hospital da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do 
Carmo 

Classificado como IIP 

Igreja dos Carmelitas Descalços Classificado como MN 

Igreja de Nossa Senhora de Monte do Carmo Classificado como MN 

Edifício do Café ‘Âncora D’Ouro’ Integrado no Centro Histórico classificado como IIP 

Edifícios nº 41-47 e nº 55-57 da Praça de Parada Leitão Integrado no Centro Histórico classificado como IIP 

Hospital de Santo António Classificado como MN 

Palácio dos Carrancas Classificado como IIP 

Torre do Palácio dos Terenas Classificado como MN 

Mercado do Bom Sucesso Classificado como MIP 

 

4.13.2.4.3   Edifícios escolares 

O Decreto-Lei nº 37.575 de 8 de outubro de 1949, estabelecia a proibição de erigir qualquer construção 

cuja distância a um recinto escolar fosse inferior a 12 metros. Este diploma foi, porém, revogado pelo 

Decreto-Lei nº 80/2010, de 25 de junho. 

A definição de zonas de proteção passou a ser definida caso a caso, ao abrigo do regime de proteção a 

edifícios públicos e outras construções de interesse público, competindo à entidade que tem a seu cargo 

a construção e ou a manutenção do edifício escolar em causa solicitar a delimitação da zona de proteção 

e respetivos condicionamentos (DGOTDU, 2011). 

O Regulamento do PDM do Porto não define zonas de proteção específicas para os diversos equipamentos 

escolares do concelho, embora estabeleça a sua classificação como ‘zonas acústicas sensíveis’ (ver 

capítulo seguinte). 

Neste contexto, importa referir que os equipamentos escolares identificados na Planta de Condicionantes 

se localizam próximo da área de intervenção, designadamente: 

 Escola Básica 2/3 de Gomes Teixeira, a cerca de 5 m do limite da área de intervenção da 

Estação Galiza; 

 Escola Secundária Infante D. Henrique, com oficinas a cerca de 10 m da área de intervenção da 

Estação Galiza, 30 m dos campos desportivos e 70 m do edifício principal. 
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4.13.2.4.4   Zonas acústicas mistas e sensíveis 

Em função do estabelecido no PDM do Porto, com base no Regulamento Geral de Ruído, a área de estudo 

está maioritariamente classificada como ‘zonas acústicas mistas’. Existem, porém, várias áreas 

classificadas como ‘zonas acústicas sensíveis’, designadamente as seguintes, considerando as principais 

intervenções à superfície: 

 Hospital de Santo António, na área de influência da Estação Hospital de St. António; 

 Escola Básica 2/3 de Gomes Teixeira e Escola Secundária Infante D. Henrique, na área de 

influência da Estação Galiza, como referido anteriormente. 

Os condicionamentos relativos a este tipo de equipamentos, nomeadamente no que se refere a fontes 

de poluição sonora são analisados no capítulo referente ao ambiente sonoro, para o qual se remete. 

4.13.2.4.5   Infraestruturas rodoviárias 

O Projeto irá interferir diretamente com várias vias urbanas, nomeadamente nos trechos em que há 

intervenção à superfície. Estas vias são as seguintes: 

 Rua dos Clérigos, Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados, Rua 31 de Janeiro, Largo dos Lóios e Praça 

de Almeida Garrett, interferida pela área de intervenção da Estação Liberdade/ S. Bento; 

 Rua de Clemente Meneres e Rua Dr. Tiago de Almeida, interferidas pela área de intervenção da Estação 

Hospital de St. António; 

 Rua de Júlio Dinis e Praça da Galiza, interferidas pela área de intervenção da Estação Galiza; 

 Av. da França e Rua de Ofélia Diogo Costa (via prevista no PDM), interferidas pela área de intervenção 

da Estação Boavista/ Casa da Música. 

 Rua General Norton de Matos, interferida pela área de intervenção do ramal de injeção de veículos. 

Importa referir que a Av. da França, a Rua de Júlio Dinis até à Praça da Galiza e a Praça da Galiza 

integram o nível hierárquico dos eixos “Eixos urbanos estruturantes e de articulação intermunicipal” e a 

Rua dos Clérigos e a Av. dos Aliados integram o nível hierárquico dos “Eixos urbanos complementares ou 

estruturantes locais (Artº 52º do Regulamento do PDM). 

O Projeto foi ainda compatibilizado com o Túnel dos Almadas (Túnel de Ceuta), com o qual cruza 

inferiormente, cerca do PK 0+820/0+880, conforme as Alternativas. 

A construção de poços de ventilação poderá também causar alguma interferência, nas seguintes vias e 

espaços de circulação: 

 Rua da Madeira (PEV1) 

 Praça de Parada Leitão (PEV2, Alternativa 1); 

 Praça de Guilherme Gomes Fernandes (PEV2, Alternativa 2); 

 Rua de Miguel Bombarda (PEV 3); 

 Largo de Ferreira Lapa (PEV 4). 
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Como referido no capítulo 3, o PEV1 pode não ser construído, o que só será decidido em projeto de 

execução. 

4.13.2.4.6   Infraestruturas ferroviárias 

A definição do Projeto da Linha Circular foi condicionada pela necessidade de compatibilização com as 

seguintes infraestruturas do Metro do Porto, existentes ou previstas: 

 Linha D, Aliados/S.Bento, existente: o Projeto cruza inferiormente esta linha; 

 Linha C, Campanhã/ISMAI, existente: o Projeto inclui a construção de um ramal de ligação para injeção 

de veículos na zona da Estação de Casa da Música; 

 Linha de Campo Alegre, prevista: o traçado em planta permite uma futura ligação a esta linha, para 

injeção de veículos; 

 Linha de Gaia, prevista: a partir do ramal 2. 

4.13.2.4.7   Infraestruturas de abastecimento de água, drenagem, saneamento, comunicações e 

linhas elétricas 

A intervenção no subsolo implica necessariamente a interferência com diversas infraestruturas e serviços, 

cuja continuidade ou reposição terá de ser assegurada, designadamente os relacionados com as seguintes 

infraestruturas: 

 Abastecimento de água; 

 Abastecimento de gás; 

 Abastecimento de eletricidade (alta, média e baixa tensão); 

 Saneamento; 

 Drenagem de águas pluviais; 

 Telecomunicações. 

4.13.2.4.8   Servidões aeronáuticas 

A área de estudo encontra-se abrangida pela servidão aeronáutica do Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, 

estabelecida pelo Decreto-Regulamentar nº 7/83, de 3 de fevereiro. 

A área de estudo está abrangida pela Zona 7 (superfície horizontal exterior) da servidão, que cobre uma 

área com um raio de 15 km com centro no ponto de referência. Nesta zona, carecem de licença prévia 

da Autoridade Nacional da Aviação Civil as construções ou a criação de quaisquer outros obstáculos, 

mesmo de caráter temporário, quando, simultaneamente, tenham mais de 30 m acima do solo e se 

elevem acima da cota de 190 m (Artº 4º do DR nº 7/83). 

4.13.2.4.9   Vértices geodésicos 
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Na Planta de Condicionantes do PDM do Porto encontram-se assinalados dois vértices geodésicos dentro 

da área de estudo, coincidindo com a Torre dos Clérigos e o Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, 

na Praça Mouzinho de Albuquerque.  

No entanto, a Rede Geodésica Nacional apenas inclui um vértice geodésico na cidade do Porto, mais 

propriamente o vértice da Corujeira. 

A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral segue o regime previsto pelo 

Decreto-Lei nº 143/82 de 26 de abril. Os marcos geodésicos têm zonas de proteção determinadas, caso 

a caso, mas a sua extensão não poderá ser inferior a uma área com 15 m de raio. 
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4.14 Componente Social 

 Metodologia 

4.14.1.1 Estratégia metodológica global e estrutura geral do modelo de análise 

Tendo em conta os objetivos e limites de um EIA, a análise e avaliação dos efeitos do projeto é focalizada 

nas questões mais relevantes para a avaliação e para a tomada de decisão. 

A estratégia metodológica global foi orientada por uma perspetiva de sustentabilidade e não apenas de 

identificação e mitigação de impactes, procurando-se, deste modo, verificar de que forma o projeto 

contribui ou pode contribuir para a sustentabilidade social da sua área de influência. 

Nesta perspetiva, importa assegurar a articulação do desenvolvimento desta componente com as 

restantes componentes. 

A perspetiva anteriormente enunciada foi operacionalizada através da construção e aplicação de um 

modelo de análise que foi sendo progressivamente aferido e aprofundado ao longo do processo de 

avaliação. 

Este processo desenvolveu-se ao longo de diversos momentos que não constituem meros passos 

sucessivos, mas um processo iterativo, em que cada etapa poderá ser revisitada, com introdução de nova 

informação, quando o desenvolvimento do processo assim o exigir. 

Segue-se uma indicação dos principais momentos do processo. 

 Análise preliminar: etapa inicial e fundamental, consistiu numa análise preliminar da área de estudo e 

numa identificação preliminar das questões centrais suscitadas pela implementação do projeto, de 

modo a definir o âmbito da análise e elaborar um plano, provisório, de desenvolvimento do processo 

de avaliação, a concretizar nos passos seguintes; 

 Caracterização do ambiente afetado; 

 Projeção da evolução da situação atual sem o projeto; 

 Análise e avaliação dos efeitos do projeto e de efeitos cumulativos; 

 Análise comparativa de alternativas; 

 Indicações para a elaboração de um plano de gestão e monitorização dos efeitos do projeto; 

 Definição de medidas de mitigação de efeitos negativos e de potenciação de efeitos positivos. 

Tendo em conta as características, funcionalidade e extensão da linha de metropolitano em estudo, 

foram consideradas várias escalas de análise, conforme indicado seguidamente, tendo sido conferida 

particular atenção e focalização à escala localizada: 

 Escala localizada, correspondendo à área de intervenção direta do projeto e sua envolvente 

próxima, na qual se fazem sentir os impactes diretos e alguns dos impactes indiretos e induzidos 

mais relevantes; 
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 Escala de freguesia e concelho; 

 Escala sub-regional (grupo de concelhos abrangidos pelo Metropolitano do Porto). 

4.14.1.2 Caracterização do ambiente afetado 

A caracterização do ambiente afetado teve como objetivo fundamental a compreensão das 

características e dinâmicas do ambiente social suscetíveis de ser afetadas pelo projeto em avaliação. 

Foi, portanto, direcionada para os aspetos considerados relevantes, quer para efeitos de enquadramento, 

quer para a análise de impactes. 

A caracterização foi efetuada nas escalas anteriormente referidas, considerando-se as escalas sub-

regional/regional e concelho/freguesia, predominantemente, para efeitos de enquadramento. 

Às escalas sub-regional/regional e de concelho/freguesia, a caracterização da situação existente 

considerou as seguintes dimensões: 

 Localização e inserção territorial; 

 Dinâmica e composição demográfica e indicadores socioeconómicos; 

 Rede viária, transportes e mobilidade; 

 Principais infraestruturas e equipamentos; 

 Turismo; 

 Políticas e estratégias de desenvolvimento local. 

À escala localizada, foi, necessariamente, privilegiada uma caracterização da situação e das dinâmicas 

concretamente existentes, de uma forma desagregada e particularizada, em função da sua distribuição 

e ocorrência no meio urbano em que o projeto se irá inserir.  

O trabalho de terreno, com observação e contacto direto, constituiu um elemento central dos 

procedimentos a desenvolver a esta escala. 

Foram analisados os seguintes aspetos: 

 Estrutura urbana, características funcionais dos espaços, sua diferenciação, distribuição e articulação; 

 Infraestruturas e equipamentos existentes; 

 Identificação e caracterização de espaços ou pontos notáveis e sua importância identitária; 

 Utilização dos espaços sociais, em função das respetivas funcionalidades e dinâmicas; 

 Habitação e características sociais da população residente; 

 Qualidade do meio urbano; 

 Rede viária, transportes e mobilidade; 

 Projetos em curso ou previstos para a área de estudo. 
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 Caracterização de enquadramento e contextualização 

4.14.2.1 Localização geográfica e administrativa 

A inserção do projeto na divisão administrativa e ao nível da Nomenclatura Territorial para Fins 

Estatísticos (NUTS) é indicada no quadro seguinte. 

Quadro 4.70 – Inserção do projeto na divisão administrativa e na NUTS 

Distrito Concelho Freguesias NUTS III NUTS II 

Porto Porto 

União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos 
Área 

Metropolitana 
do Porto 
(Grande 

Porto, antes 
de 2013) 

Norte 

União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, 
Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 

 

As figuras seguintes ilustram a localização do projeto no contexto sub-regional e na cidade do Porto. 

 

Fonte: CAOP, 2017 

Figura 4.45 – Localização do projeto no contexto sub-regional 
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Fonte: Google Earth 

Figura 4.46 – Localização do projeto na cidade do Porto 

4.14.2.2 Aspetos demográficos 

4.14.2.2.1   Contexto sub-regional 

No quadro seguinte é apresentada a evolução do volume de população residente nos concelhos abrangidos 

pelo Metro do Porto. 

Mantém-se como referência a divisão da NUTS III (Grande Porto), anterior a 2013, por facilidade de 

comparação dos dados estatísticos dos Censos da População e Habitação. 

Como pode observar-se, no período 1991-2011 verifica-se um significativo crescimento populacional em 

todos os concelhos, com exceção do Porto, particularmente nos concelhos da Maia, Valongo, Vila do 

Conde e Vila Nova de Gaia. 

No caso do Porto, verifica-se uma perda significativa, traduzindo uma tendência iniciada na década de 

1960 que, após reversão na década de 1970, viria a acentuar-se nos dois últimos períodos intercensitários. 

De uma forma geral, tanto as tendências de crescimento como as de perda são mais acentuadas no 

período 1991-2001 e mais moderadas no período 2001-2011. 
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Quadro 4.71 – Evolução do volume de população residente nos concelhos servidos pelo Metro do Porto 

Unidades Territoriais 1991 2001 2011 
Var. (%) 

1991-2001 

Var. (%) 

2001-2011 

Var. (%) 
1991-2011 

CONTINENTE 9 371 319 9 869 343 10 047 621 5,3 1,8 7,2 

GRANDE PORTO 1 167 800 1 260 680 1 287 282 7,9 2,1 10,2 

Gondomar 143 178 164 096 168 027 14,6 2,4 17,4 

Maia 93 151 120 111 135 306 28,9 12,7 45,3 

Matosinhos 151 682 167 026 175 478 10,1 5,1 15,7 

Porto 302 472 263 131 237 591 -13,0 -9,7 -21,5 

Póvoa do Varzim 54 788 63 470 63 408 15,8 -0,1 15,7 

Valongo 74 172 86 005 93 858 16,0 9,1 26,5 

Vila do Conde 64 836 74 391 79 533 14,7 6,9 22,7 

Vila Nova de Gaia 248 565 288 749 302 295 16,2 4,7 21,6 

Fonte: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011. 

As variações populacionais resultam da combinação de duas dinâmicas: fisiológica (crescimento natural) 

e migratória. No Grande Porto, o crescimento populacional verificado na década de 2001-2011 resulta 

fundamentalmente da ocorrência de um saldo fisiológico (diferenças entre número de nascimentos e 

número de óbitos) positivo. Já no concelho do Porto, a regressão da população resulta da combinação 

de taxas negativas de crescimento natural (-3,4) e de crescimento migratório (-6,8) (CMP/DMU, 2014a). 

No quadro seguinte indica-se a evolução dos Índices de Envelhecimento da população residente, no 

período 2001-2011. Este Índice expressa a proporção de residentes com 65 anos de idade ou mais 

relativamente ao número de residentes com 14 anos ou menos. Valores acima do Índice 100,0 indicam a 

proporção em que o número de residentes do grupo mais idoso é superior ao número de residentes mais 

jovem. Abaixo de 100,0 indicam o inverso.   

Como pode observar-se, a tendência para o envelhecimento da população é generalizada, em todas as 

unidades territoriais analisadas. No entanto, o Porto diferencia-se significativamente pelo Índice de 

Envelhecimento mais elevado e pela tendência de envelhecimento mais acentuada. Nos Censos de 2011 

a população do grupo mais idoso quase duplicava a do grupo mais jovem. 
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Quadro 4.72 – Evolução dos Índices de Envelhecimento 

Unidades Territoriais 

Índice de Envelhecimento 

2001 2011 Var. (%) 

CONTINENTE 104,5 130,6 +26,1 

GRANDE PORTO 80,5 111,4 +30,9 

Gondomar 63,3 97,4 +34,1 

Maia 60,4 79,5 +19,1 

Matosinhos 76,8 112,6 +35,8 

Porto 147,5 194,1 +46,6 

Póvoa do Varzim 59,0 91,1 +32,1 

Valongo 54,9 80,3 +25,4 

Vila do Conde 64,9 90,5 +25,6 

Vila Nova de Gaia 69,8 100,0 +30,2 

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011. 

 

4.14.2.2.2   Concelho do Porto 

Focalizando agora a análise no concelho / cidade do Porto, são apresentados no quadro seguinte os dados 

da evolução da população residente nas freguesias atravessadas pelo projeto ou que estão muito 

próximas dos seus limites. São referidas as freguesias existentes anteriormente à Reorganização 

Administrativa do Território das Freguesias, de 2013, que unificou várias delas (ver acima o Quadro 4.70), 

não apenas para manter correspondência com os dados dos Censos, mas também porque permite focalizar 

melhor e analisar de forma mais diversificada e desagregada o território diretamente afetado pelo 

projeto. 

Os dados apresentados ilustram de modo expressivo o processo de repulsão de população que tem vindo 

a ocorrer no coração da Cidade – o Centro Histórico e a zona da Baixa. As freguesias mais centrais perdem 

mais de metade da população residente apenas em duas décadas, configurando um processo de 

insustentabilidade social urbana e concomitante perda de vitalidade, erosão da identidade e aumento 

da insegurança. 

Embora de forma menos acentuada, este processo de repulsão alastra igualmente para freguesias que 

abrangem também espaços envolventes à Baixa, como Massarelos, Cedofeita e Santo Ildefonso. 



 

Página: 287  

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

Quadro 4.73 – Evolução do volume de população residente na cidade do Porto 

Unidades Territoriais 1991 2001 2011 
Var. (%) 

1991-2001 

Var. (%) 

2001-2011 

Var. (%) 
1991-2011 

Porto 302 472 263 131 237 591 -13,0 -9,7 -21,5 

Cedofeita 32 066 24 784 22 077 -22,7 -10,9 -31,1 

Massarelos 9 336 7 756 6 789 -16,9 -12,5 -27,3 

Miragaia 4 771 2 810 2 067 -41,1 -24,6 -56,7 

Santo Ildefonso 14 431 10 044 9 029 -30,4 -10,1 -37,4 

São Nicolau 3 957 2 937 1 906 -25,8 -35,1 -51,8 

Sé 7 343 4 751 3 460 -35,3 -27,2 -52,9 

Vitória 4 271 2 720 1 901 -36,3 -30,1 -55,5 

Fonte: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011. 

 

A análise dos Índices de Envelhecimento (ver quadro seguinte) vem reforçar o panorama traçado 

anteriormente. Os valores, já de si elevados, registados em 2001, viriam a acentuar-se ainda mais em 

2011. 

Tendências pesadas de perda de população e de envelhecimento da população residente constituem 

fatores não apenas de desvitalização social, mas também de vulnerabilização da população residente 

que permanece nas freguesias centrais da Cidade. Os dados apresentados na coluna da direita do quadro 

mostram que uma proporção considerável dos núcleos familiares é constituída por idosos vivendo 

sozinhos. Neste particular, verifica-se uma tendência para o aumento da faixa etária com 75 anos ou 

mais, o que acentua a situação de vulnerabilidade. 

Quadro 4.74 – Evolução dos Índices de Envelhecimento 

Unidades Territoriais 

Índice de Envelhecimento 
Famílias 

unipessoais com 65 
anos ou mais (%) 

2001 2011 Var. (%) 2011 

Porto 147,5 194,1 +46,6 37,3 

Cedofeita 210,6 281,1 +70,5 46,9 

Massarelos 166,5 233,0 +66,5 35,2 

Miragaia 203,2 306,3 +103,1 41,2 

Santo Ildefonso 300,5 306,3 +5,8 46,9 

São Nicolau 146,6 217,2 +70,6 33,7 

Sé 172,2 237,7 +65,5 40,1 

Vitória 255,9 329,7 +73,8 42,0 

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011; CMP/DMU (2014a)  
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É nas freguesias do Centro Histórico e da Baixa que se verificam os valores mais acentuadamente 

negativos das taxas de crescimento natural e, sobretudo, das taxas de crescimento migratório (CMP/DMU, 

2014a). 

Embora se façam sentir de forma particular no Centro Histórico e na Baixa, as tendências anteriormente 

referidas generalizam-se a toda a cidade, com relativa exceção das freguesias de Ramalde e Lordelo do 

Ouro (ver Figura seguinte). 

No entanto é possível identificar alguns sinais de que estas tendências negativas poderão estar a moderar-

se. Assim, no período 2001-2011, a atração de novos residentes para a Cidade aumentou ligeiramente, 

relativamente ao período intercensitário anterior, e a taxa de repulsão diminuiu também ligeiramente. 

Verificou-se um aumento da proporção de residentes de origem estrangeira (de 1,6% para 2,7%), embora 

este segmento se mantenha ainda bastante abaixo da média nacional (3,7%) (CMP/DMU, 2014a). 

Na Figura seguinte, reproduzida dos estudos de base para a revisão do PDM do Porto, é representado o 

perfil das dinâmicas demográficas ocorrentes em cada freguesia. A definição de cada um dos níveis é a 

seguinte (CMP/DMU, 2014a): 

 Dinâmica positiva: crescimento da população e das famílias e saldos natural e migratório positivos; 

 Dinâmica moderada: crescimento da população e das famílias, com saldo migratório positivo e saldo 

natural negativo; 

 Dinâmica em ligeira recuperação: crescimento das famílias e saldo natural positivo, com quebras na 

população residente e saldo migratório negativo; 

 Dinâmica recessiva: crescimento das famílias, mas diminui a população e os saldos natural e migratório 

são negativos; 

 Dinâmica negativa: diminuição da população e das famílias, saldos natural e migratório negativos. 

Como pode observar-se, na área de intervenção do projeto a dinâmica é recessiva na Cedofeita e negativa 

nas restantes freguesias. No contexto geral da Cidade, as freguesias de Ramalde e Lordelo do Ouro são 

as únicas que apresentam dinâmicas mais favoráveis. 

Importa, porém, relembrar que a área de cada freguesia não é homogénea do ponto de vista urbanístico 

e social, pelo que apenas uma análise mais detalhada permitirá identificar diferenciações dentro de cada 

freguesia. Por exemplo, em que medida a metade oriental da freguesia de Cedofeita ou a zona norte da 

freguesia de Massarelos poderão ter uma dinâmica demográfica mais próxima da verificada nas freguesias 

de Ramalde e Lordelo do Ouro, questão que será verificada mais adiante, na seção dedicada à análise 

da área de afetação direta do projeto e sua envolvente próxima. 
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Fonte: Reproduzido de CMP/DMU, 2014a, p. 15 

Figura 4.47 – Dinâmica demográfica por freguesia 

 

4.14.2.3 Outros indicadores sociais do concelho do Porto e freguesias da área de estudo 

No quadro seguinte é apresentada a distribuição proporcional da população residente por nível de ensino 

completado. 

A proporção de população sem nenhum nível de ensino é significativa, considerando que a proporção de 

crianças com idade inferior a 10 anos é baixa em todas as freguesias (entre 3,8% em Miragaia e 5,7% em 

Santo Ildefonso), o que significa que a proporção de adultos sem qualquer nível de ensino completado é 

elevada nas freguesias São Nicolau, Sé, Vitória e Miragaia e, em menor grau, em Santo Ildefonso. 

As características sociais, mais populares, destas freguesias traduzem-se também na baixa proporção de 

população residente com ensino secundário e superior completado. Neste particular verifica-se uma 

marcada diferenciação com as freguesias de Cedofeita e Massarelos onde se verifica uma maior 

heterogeneidade social. 
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Quadro 4.75 – Nível de escolaridade completa da população residente 

Unidades Territoriais 

Distribuição proporcional da população residente por nível de ensino completado 
(2011) 

Nenhum 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Secundário Pós-Sec. Superior 

Porto 13,7 23,2 11,1 15,0 13,9 0,8 22,3 

Cedofeita 11,1 18,8 9,3 14,7 16,2 1,0 28,9 

Massarelos 11,4 19,5 9,2 13,9 14,2 1,0 30,8 

Miragaia 13,8 34,6 12,1 14,4 9,8 0,9 14,3 

Santo Ildefonso 12,1 23,9 11,4 17,5 16,0 0,9 18,1 

São Nicolau 20,1 38,0 12,7 15,0 8,1 0,5 5,6 

Sé 17,6 36,1 13,9 15,1 9,5 0,5 7,3 

Vitória 14,2 35,1 14,4 16,4 9,8 0,7 9,5 

Fonte: INE, Censos de 2011; CMP/DMU (2014a)     

 

Os dados apresentados no quadro seguinte são concordantes com os analisados anteriormente, 

verificando-se a ocorrência de proporções mais elevadas de pensões de reforma, rendimento social de 

inserção e subsídios de desemprego, nas freguesias da Sé, Vitória, São Nicolau, Miragaia e Santo 

Ildefonso. 

Quadro 4.76 – População residente e meios de vida 

Unidades 
Territoriais 

Distribuição proporcional da população residente com 15 ou mais anos, segundo principal meio 
de vida (2011) 

Trabalho 
Rendimento 
propriedade 
ou empresa 

Reforma/ 
pensão 

Subsídio 
desemprego 

Rendimento 
social de 
inserção 

Outros 
subsídios 
e apoios 
sociais 

A cargo 
da 

família 
Outro 

Porto 41,5 0,7 32,0 3,4 4,0 1,0 14,3 3,0 

Cedofeita 42,6 0,9 33,8 2,9 2,4 0,8 13,2 3,4 

Massarelos 44,8 0,9 31,1 2,8 1,9 1,0 14,0 3,5 

Miragaia 37,7 0,5 35,7 4,5 6,1 1,0 11,4 3,1 

Santo 
Ildefonso 

38,7 0,8 35,0 3,5 5,1 0,7 11,4 3,7 

São Nicolau 35,7 0,1 36,7 4,3 8,2 0,8 12,8 1,4 

Sé 34,9 0,5 35,6 3,6 9,2 1,3 11,2 3,6 

Vitória 33,1 0,4 38,3 3,5 8,3 1,0 15,6 3,2 

Fonte: CMP/DMU (2014a) 

 

A análise da distribuição da população residente empregada por grandes grupos de profissões (quadro 

seguinte), permite completar, em traços gerais, o perfil social das freguesias da área de estudo. Em 
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Massarelos e Cedofeita registam-se as proporções mais elevadas de quadros superiores e profissões 

intelectuais e científicas, nas restantes, particularmente em São Nicolau e Sé, verificam-se as proporções 

mais elevadas de pessoal do comércio e serviços, operários, e trabalhadores não qualificados. 

Quadro 4.77 – População residente empregada, por grupos de profissões 

Unidades 
Territoriais 

Distribuição proporcional da população residente empregada por grandes grupos de profissões (2011) 

Quadros 
administração 

pública e 
empresas, e 
especialistas 
de profissões 
intelectuais e 

científicas 

Técnicos e 
profissionais 

de nível 
intermédio 

Pessoal 
administrativo 

e similares 

Pessoal 
dos 

serviços e 
vendedores 

Operários, 
artífices, 

operadores 
de 

instalações 
e 

máquinas 

Trabalhadores 
não 

qualificados 
Outros 

Porto 40,3 12,6 8,9 18,4 8,4 10,8 0,5 

Cedofeita 46,2 13,5 9,1 16,6 5,4 8,7 0,7 

Massarelos 48,3 12,3 7,8 16,0 6,6 8,7 0,3 

Miragaia 27,0 9,0 9,0 23,4 12,7 18,6 0,4 

Santo 
Ildefonso 

23,2 12,4 9,8 24,8 7,9 11,6 0,4 

São 
Nicolau 

14,5 8,7 8,0 32,9 11,4 24,0 0,4 

Sé 17,4 6,1 8,6 31,5 13,6 22,4 0,4 

Vitória 28,2 6,3 10,9 28,4 9,8 15,9 0,4 

Fonte: CMP/DMU (2014a)     

 

No que respeita, particularmente, ao volume e incidência do desemprego, o Relatório de Caracterização 

e Diagnóstico de Demografia e Desenvolvimento Social, elaborado no âmbito da revisão do PDM do Porto 

(CMP/DMU, 2018d), refere que, em 2011, a taxa de desemprego da população residente no concelho do 

Porto atingia 18% da população ativa, bem superior à registada no conjunto da Área Metropolitana do 

Porto (16%) e do Continente (13%). Analisando os dados relativos aos desempregados registados no Centro 

de Emprego, o Relatório conclui que, ao contrário do Grande Porto e do país, o concelho do Porto não 

tinha ainda conseguido recuperar, em 2016, dos elevados níveis de desemprego, tendo-se mesmo 

verificado uma evolução desfavorável entre 2011 e 2016, sendo particularmente gravoso o facto de a 

proporção de desempregados de longa duração ter aumentado, bem como a proporção de população que 

procura o primeiro emprego. 

 

4.14.2.4 Parque edificado e Habitação 

O quadro seguinte indica a época de construção do edificado, em cada uma das antigas freguesias da 

área de estudo e na globalidade do concelho do Porto. 
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Os dados são ilustrativos da antiguidade do edificado existente e, concomitantemente, das questões que 

se colocam, ao nível da conservação, requalificação e qualidade de vida urbana, mas também da 

identidade da Cidade. 

Na globalidade da Cidade, quase 40% do edificado é anterior a 1946. Esta proporção sobe 

significativamente nas freguesias do Centro Histórico e da Baixa, atingindo 87,2% em São Nicolau, 86,6% 

na Sé e em Vitória, 61,2% em Santo Ildefonso. As freguesias que abrangem áreas de expansão em torno 

da baixa apresentam, naturalmente, proporções menos elevadas: 43,5% em Massarelos, 37,7% em 

Cedofeita e 22% em Miragaia. Ainda assim, com a exceção de Miragaia, todas as freguesias apresentam 

proporções significativas de edificado anterior a 1919. 

Embora com ritmos diferentes, a curva temporal da edificação quebra significativamente a partir da 

década de 1970, tendência que é coincidente com a tendência de quebra populacional que se vem 

verificando nas últimas décadas. Constatar esta concomitância é importante, não para traçar simples ou 

simplistas relações de causa e efeito, mas para sublinhar que uma dimensão fundamental da revivificação 

da Cidade passa pela conservação e requalificação urbana, a valorização de fatores identitários, a 

promoção do bem-estar e qualidade de vida urbana, onde se incluem, naturalmente, boas condições de 

mobilidade e de transporte não poluente, aspetos que estão diretamente relacionados com o projeto em 

estudo. 

Quadro 4.78 – Época de construção dos edifícios 

Unidades 
Territoriais 

Edifícios clássicos - época de construção  

Anterior a 
1919 

1919 a 1945 1946 a 1970 1971 a 1990 1991 a 2005 2006 a 2011 Total 

Porto 
7 821 

(17,6%) 
9 779 

(22,1%) 
14 859 
(33,5%) 

6 939 (15,7%) 
3 618  

(8,2%) 

1 308  

(3,0%) 

44 324 
(100,0%) 

Cedofeita 789 (16,5%) 
1 018 

(21,2%) 

1 780  

(37,1%) 

820  

(17,1%) 

260  

(5,4%) 

129  

(2,7%) 

4 796 
(100,0% 

Massarelos 284 (25,5%) 
201  

(18,0%) 

345  

(31,0%) 

169  

(15,2%) 

71  

(6,4%) 

44  

(3,9%) 

1 114 
(100,0%) 

Miragaia 
6  

(1,0%) 

120  

(21,0%) 

244  

(42,7%) 

146  

(25,5%) 

44  

(7,7%) 

12  

(2,1%) 

572 
(100,0%) 

Santo 
Ildefonso 

996 (36,7%) 
666  

(24,5%) 

709  

(26,1%) 

186  

(6,9%) 

99  

(3,6%) 

57  

(2,1%) 

2 713 
(100,0%) 

São Nicolau 314 (70,9%) 
72  

(16,3%) 

36  

(8,1%) 

8  

(1,8%) 

4 

(0,9%) 

9 

(2,0%) 

443 
(100,0%) 

Sé 694 (58,9%) 
326  

(27,7%) 

49 

(4,2%) 

9 

(0,8%) 

68 

(5,8%) 

32 

(3,2%) 

1 178 
(100,0%) 

Vitória 243 (37,2%) 
323 

(49,4%) 

41 

(6,3%) 

9 

(1,4%) 

24 

(3,7%) 

14 

(2,1%) 

654 
(100,0%) 

Fonte: INE; Censos de 2011     

 

No quadro seguinte são indicadas as características dos alojamentos, particularmente dos alojamentos 

familiares. 
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De realçar a elevada proporção de alojamentos vagos (para arrendamento, venda ou devolutos), 

sobretudo nas freguesias do Centro Histórico e da Baixa. Trata-se de dados de 2011 e é muito provável 

que estes valores percentuais tenham baixado significativamente, desde então, em função da 

reanimação do mercado habitacional, da ‘explosão’ de alojamento local, a partir de 2016, e de projetos 

de requalificação. 

Massarelos e Miragaia eram as freguesias em que havia maior percentagem de habitações de segunda 

residência e menores percentagens de alojamentos vagos. 

Quadro 4.79 – Características dos alojamentos 

Unidades 
Territoriais 

Total 

Alojamentos familiares segundo o tipo de alojamento Alojamentos coletivos 

Total 

Clássicos segundo a forma de 
ocupação Não 

clássicos 
Total 

Hoteleiros 
e similares 

Convivência 
Residência 

habitual 
Residência 
secundária 

Vagos 

Porto 137 891 
137 371 
(100,0%) 

98 669 
(71,8%) 

12 734 
(9,3%) 

25 833 
(18,8%) 

135 
(0,1%) 

520 
(100,0%) 

264  
(50,8%) 

256  

(49,2%) 

Cedofeita 15 793 
15 711 

(100,0%) 
10 041 
(63,9%) 

1 520 
(9,7%) 

4 139 
(26,3%) 

11  

(0,1%) 

82 

(100,0%) 

39 

(47,6%) 

43 

(52,6%) 

Massarelos 4 396 
4 380 

(100,0%) 
3 001 

(68,5%) 
695 

(15,9%) 
680 

(15,5%) 

4 

(0,1%) 

16 
(100,0%) 

6  

(37,5%) 

10 

(62,5%) 

Miragaia 1 529 
1 522 

(100,0%) 
969  

(63,7%) 
188 

(12,4%) 
365 

(24,0%) 

0  

(0,0%) 

7 
(100,0%) 

4 

(57,1%) 

3  

(42,9%) 

Santo 
Ildefonso 

7 221 
7 126 

(100,0%) 
4 174 

(58,6%) 

707  

(9,9%) 

2 245 
(31,5%) 

6 

(0,1%) 

89 
(100,0%) 

67 

(75,3%) 

22 

(24,7%) 

São 
Nicolau 

1 603 
1 586 

(100,0%) 
785  

(49,5%) 

143  

(9,0%) 

657 
(41,4%) 

1 

(0,1%) 

17 
(100,0%) 

10 

(58,8%) 

7 

(41,2%) 

Sé 2 788 
2 745 

(100,0%) 
1 450 

(52,8%) 

260  

(9,5%) 

1 028 
(37,4%) 

7 

(0,3%) 

43 
(100,0%) 

29 

(67,4%) 

14 

(32,6%) 

Vitória 1 950 
1 921 

(100,0%) 
842 (43,8%) 

182  

(9,5%) 

893 
(46,5%) 

4 

(0,2%) 

29 
(100,0%) 

26 

(89,7%) 

3 

(10,3%) 

Fonte: INE, 2011; CMP/DMU, 2015       

 

4.14.2.5 Equipamentos, espaços verdes, património edificado 

A zona envolvente do projeto concentra uma grande diversidade de importantes equipamentos da 

Cidade, de alguns espaços verdes de referência, como os jardins do Palácio de Cristal, e elementos de 

património cultural edificado, alguns dos quais emblemáticos, como a Igreja e Torre dos Clérigos.  

No quadro seguinte são referenciados os principais destes elementos, situados numa faixa envolvente de 

300 m. Os que ficam localizados mais próximo do projeto encontram-se cartografados no Desenho P-PR-

LI-8000-AM-RT-SCN-000003-00 – Usos do Solo e são descritos e ilustrados fotograficamente, mais 

adiante, na seção dedicada à caracterização da zona de intervenção e sua envolvente próxima. 
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Quadro 4.80 – Principais equipamentos, espaços verdes e elementos do património cultural edificado 

Localização 
relativa ao Pk 

do projeto 
Equipamentos Espaços verdes Património cultural classificado 

0+000 a 1+000 

Estação de São Bento, 20 m a S do km 
0+000 

Teatro Municipal Tivoli, 50 m a N do km 
0+000 

Teatro Sá da Bandeira, 60 m a N do km 
0+000 

Teatro Nacional de São João, a 200 m a SE 
do km 0+000 

Universidade do Porto (Reitoria), zona do 
traçado, ao km 0+600 da A1 

Tribunal da Relação, 200 m a S do km 
0+700 da A1 

Hospital de Santo António, a 20 m a S do 
km 0+900 da A1 e A2 

Praça de Lisboa, zona 
do traçado, ao km 

0+500 da A1 

Jardim da Cordoaria, 
200 m a S do km 

0+550 da A1 

Jardim do Carregal, 
na zona da Estação 

de Santo António, ao 
km 0+900 

Muralhas de Dom Fernando e 
Miradouro (MN), troço da Rua da 

Madeira a 10m/15m do km 
0+000/0+100 

Estátua Equestre de D. Pedro IV 
(IIP), Praça da Liberdade, 60 m a 

N do km 0+200 

Edifício da Estação de São Bento 
(IIP) 

Igreja e Torre dos Clérigos (MN), a 
5-20 m, lado S 

Edifício da Livraria Lello (MIP), 
junto ao traçado da A2, lado N 

Igreja dos Carmelitas e Igreja do 
Carmo (MN), ao km 0+700, da A1 e 

da A2 

Hospital de Santo António (MN), a 
15 m da A1 e 30 m da A2, cerca 

do km 0+900 

1+000 a 2+000 

Museu Nacional de Soares dos Reis, a 20 m 
a S do km 1+025 da A2 

Maternidade de Júlio Dinis, 200 m a N do 
km 1+700 

Escola Básica Gomes Teixeira, junto ao 
traçado, lado S, ao km 1+900 

Escola Secundária Infante Dom Henrique, 
junto ao traçado, lado N, ao km 1+900 

Jardins do Palácio de 
Cristal, 80 m a S do 

km 1+400 da A2 

Jardim de Sophia, na 
zona da Estação da 
Galiza, ao km 1+800 

Palácio dos Carrancas (IIP), a 20 m 
a S do km 1+025 da A2 (Museu 
Nacional de Soares dos Reis) 

Torre do Palácio dos Terenas 
(MN), a 10 m a S da A1 e sobre a 

A2, cerca do km 1+450 

2+000 a 2+900 

Hospital da Boavista, 200 m a NE do km 
2+200 

Mercado do Bom Sucesso, 70 m a SW, do 
Km 2+320 

Hospital Militar, 230 m a E do km 2+500 

Cemitério de Agramonte, 230 m a SW do 
km 2+500 

Casa da Música, 100 m a W do km 2+600 

Praça Mouzinho de 
Albuquerque 
(Rotunda da 

Boavista), na zona do 
traçado, ao km 2+500 

Mercado do Bom Sucesso (MIP), a 
70 m a poente do km 2+350 

MN – Monumento Nacional; IIP – Imóvel de Interesse Público; MIP – Monumento de Interesse Público; IIM – Imóvel de Interesse 

Municipal; IVC – Imóvel em Vias de Classificação; A1 – Alternativa 1; A2 - Alternativa 2 

 

4.14.2.6 Mobilidade e transportes 

4.14.2.6.1   Nota introdutória 

O projeto em estudo tem uma curta extensão e a sua funcionalidade assume particular importância para 

a mobilidade no interior da Cidade. Deste modo, sem descurar os fluxos pendulares e as ligações 

interconcelhias, a análise é focalizada sobretudo na mobilidade no interior da Cidade.  
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A mobilidade na cidade do Porto é servida por uma rede de transportes públicos que inclui as seguintes 

componentes, todas com ligações intramunicipais e intermunicipais: 

 Transporte rodoviário, a cargo da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP); 

 Transporte ferroviário convencional (CP), (no eixo Campanhã-São Bento para as ligações 

intramunicipais); 

 Rede de Metropolitano. 

O transporte automóvel particular, individual ou coletivo, e a deslocação pedonal constituem outros 

modos de transporte. 

Nas secções seguintes são analisadas estas componentes, bem como as características e tendências gerais 

da mobilidade concelhia e interconcelhia com maior relevância para a avaliação dos impactes do projeto. 

4.14.2.6.2   Padrões de mobilidade 

Um estudo sobre os movimentos casa-trabalho e casa-escola, baseado na análise comparativa dos dados 

dos Censos de 2001 e 2011, realizado pelo Departamento Municipal de Planeamento Urbano da Câmara 

Municipal do Porto (CMP/DMU, 2014), permitiu identificar as seguintes tendências: 

 Redução do número de deslocações com origem e destino ao Porto, concomitante com a tendência de 

descentralização da população residente, bem como da oferta de emprego e ensino. 

 A repartição dos movimentos pendulares por meio de transporte alterou-se devido a modificações 

observadas do lado da oferta e do lado da procura. Do lado da procura, as mudanças de residência de 

trabalhadores e estudantes e a variação da distribuição espacial do emprego e dos estabelecimentos 

de ensino. Do lado da oferta, o início de serviço do Metro do Porto, a reestruturação dos STCP, e a 

operacionalização do sistema de bilhética intermodal “Andante”. 

 Não obstante, o número de movimentos realizados em automóvel individual aumentou, em detrimento 

do transporte coletivo e das deslocações a pé. 

 A transferência do modo coletivo para o modo individual foi menos acentuada nos movimentos 

“radiais”, isto é, entre o Porto e os concelhos vizinhos, como resultado da entrada em serviço do Metro 

do Porto cuja estrutura da rede centrada na Baixa (estação da Trindade) favorece este tipo de 

movimentos.  

 No entanto, o ganho de passageiros pelo Metro resultou sobretudo da transferência de passageiros do 

transporte coletivo rodoviário e não da transferência do transporte individual que continuou a 

aumentar. 

 Apesar da crescente presença de movimentos intermunicipais, os residentes no Porto continuam a 

deslocar-se, na sua grande maioria (quase 80%) no interior do concelho para trabalhar ou estudar. 

 O recurso ao automóvel individual é mais intenso nas freguesias ocidentais da Cidade, em Particular 

Nevogilde e Foz do Douro, o que pode estar relacionado com o nível socioeconómico mais elevado 

destes residentes e a menor oferta de transporte coletivo (metro). 
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 O metro é mais utilizado, naturalmente, nas freguesias atravessadas pela rede, especialmente Santo 

Ildefonso, onde cruzam todas as linhas. 

 As deslocações a pé são mais frequentes entre os residentes das freguesias centrais (Baixa e Centro 

Histórico). 

 O autocarro parece surgir como o meio de transporte utilizado como último recurso, uma vez que a 

sua incidência é mais elevada nas freguesias que não são servidas pelo metro ou em que a situação 

socioeconómica da população residente é mais desfavorável. 

 Os restantes meios de transporte como o motociclo, a bicicleta ou o transporte escolar e de empresa 

têm índices de utilização muito baixos. 

4.14.2.6.3   Rede de Transportes 

A cidade e a área metropolitana do Porto dispõem de uma vasta rede de transportes coletivos, do sector 

público e privado e nos modos rodoviário e ferroviário. 

A TIP – Transportes Intermodais do Porto, A.C.E. é um agrupamento complementar de empresas 

constituído em 2002, com participação do Metro do Porto, CP e STCP, com o objetivo de promover a 

mobilidade e articular os meios de transporte, definindo regras comuns em diversos domínios como o 

zonamento, tarifário, bilhética e repartição de receitas. Esta entidade é responsável pela gestão do 

título intermodal Andante. 

Para além destas três entidades o Andante abrange vários outros operadores privados de transporte 

rodoviário da área metropolitana. Em 2016 (TIP, 2016), o sistema intermodal abrangia 27 zonas, 11 

operadores, 150 linhas de transporte rodoviário e 100 estações de transporte ferroviário, e 1.152 pontos 

de venda. 

No quadro seguinte são apresentados alguns dados relativos ao número e estrutura das validações de 

títulos de transporte realizadas no âmbito desta intermodalidade. 

Como pode observar-se, a estrutura é claramente dominada pelo Metro do Porto e STCP, verificando-se 

uma tendência para inversão da predominância do STCP relativamente ao Metro. Aliás, todos os 

operadores apresentam crescimento no período indicado, com exceção da STCP. 

Quadro 4.81 – Validações no âmbito do sistema intermodal 

Operadores 

Validações totais (em milhões) e estrutura das validações do sistema intermodal 

2013 2014 2015 2016 

Metro do Porto 56,15 (41,2%) 57, 09 (41,4%) 57,91 (42,0%) 58,15 (42,2%) 

STCP 64,01 (46,9%) 61,39 (44,5%) 58,59 (42,5%) 58,13 (42,2%) 

CP 3,80 (2,8%) 4,06 (2,9%) 4,21 (3,1%) 4,42 (3,2%) 

Operadores 
rodoviários privados 

12,36 (9,1%) 15,25 (11,1%) 17,04 (12,4%) 17,09 (12,4%) 

Total 136,32 (100,0%) 137,80 (100,0%) 137,75 (100,0%) 137,79 (100,0%) 

Fonte: TIP, Relatório e Contas, 2016 
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A STCP gere a rede de autocarros na cidade do Porto e algumas linhas em concelhos vizinhos, dispondo 

ainda de três linhas de carros elétricos de utilização turística.  

Em 2016 (STCP, 2016) a STCP explorava 72 linhas (incluindo as 3 linhas de elétrico) e servia cerca de 1 

milhão de habitantes de 33 freguesias e 6 concelhos: Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar, Vila Nova 

de Gaia e Porto. A extensão da rede atingia os 482 km e incluía 2.465 paragens. Transportou 69,4 milhões 

de passageiros. 

No mesmo ano, a frota era composta por 423 veículos, incluindo 6 carros elétricos. Dos 417 autocarros, 

a maioria (257 – 62%) eram movidos a gás natural e os restantes a gasóleo (STCP, 2016). 

No corredor entre a Rotunda da Boavista e a Praça da Liberdade, área de intervenção da linha de Metro 

em análise no presente EIA, a STCP tem bastante oferta de transporte, incluindo duas das três carreiras 

de elétricos (Carmo-Batalha e Massarelos-Carmo).  

A CP – Comboios Urbanos do Porto é a unidade de negócios da CP, SA, para o transporte urbano em 

ferrovia convencional, na cidade do Porto, área metropolitana e envolvente. Na Cidade explora a ligação 

entre São Bento e Campanhã. Na área metropolitana e envolvente explora as linhas de Aveiro, Marco de 

Canavezes, Guimarães e Braga, num total de 82 estações. 

Com a entrada em funcionamento do Metro do Porto, em 2003, a estrutura de transporte público do 

Grande Porto e da Cidade alterou-se significativamente. Os aspetos mais relevantes são analisados na 

secção seguinte. 

4.14.2.6.4   Metro do Porto 

 Rede atual 

Em Agosto de 1993 foi criada a Sociedade Metro do Porto com estatutos publicados em Novembro de 

1994. A primeira linha do Metro do Porto, ligando a estação da Trindade ao Senhor de Matosinhos, foi 

inaugurada em Janeiro de 2003. A rede expandiu-se rapidamente, com a 1ª Fase do projeto a ficar 

concluída em Maio de 2006. A configuração atual do serviço ficou concluída em 2011. 

No quadro seguinte é apresentada a evolução dos principais dados relativos a um conjunto de indicadores 

caracterizadores da atividade do Metro do Porto. 
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Quadro 4.82 – Indicadores do Metro do Porto 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Extensão 
(m) 

11.826 15.649 34.505 58.877 59.593 66.195 66.659 

Estações 18 23 45 69 70 80 81 

Passageiros 5.960 9.843 18.481 38.637 48.167 51.481 52.600 53.547 55.737 54.498 55.931 56.923 57.741 58.031 

Velocidade 
comercial 

(km/h) 

- - - 26,02 26,43 25,67 25,48 25,98 25,93 25,89 25,75 25,81 25,84 25,80 

Taxa de 
ocupação 

9,1% 11,1% 13,1% 14,3% 16,3% 18,5% 18,7% 18,2% 18,9% 17,4% 17,8% 17,6% 18,1% 18,6% 

Receita (M€) 2.766 5.271 10.326 21.263 26.678 29.371 30.649 34.945 37.370 38.879  39.685 40.993 42.029 

Custo 
operacional 

(M€) 

9.423 12.139 24.421 44.245 49.667 48.889 50.257 44.459 44.148 45.302 45.408 45.898 38.691 38.006 

Fonte: Metro do Porto, Relatórios e Contas de 2010 e 2016 (MP, 2010, 2016) 

 

Na Figura seguinte apresenta-se o mapa da rede atual e nos quadros abaixo resumem-se as principais 

características do serviço oferecido.  

Quadro 4.83 – Metro do Porto- Linhas em funcionamento 

Linha Serviços 
Extensão 

(km) 
Paragens 

Azul (A) Senhor de Matosinhos – Estádio do Dragão 15,65 23 

Vermelha (B) 
Póvoa do Varzim – Estádio do Dragão (normal) 

Póvoa do Varzim – Estádio do Dragão (expresso) 

33,62 

33,62 

35 

20 

Verde (C) 
Fórum Maia – Campanhã 

ISMAI - Campanhã 

16,32 

20,80 

20 

24 

Amarela (D) Santo Ovídio – Hospital de São João 8,49 16 

Violeta (E) Aeroporto – Estádio do Dragão 16,91 21 

Laranja (F) Senhora da Hora - Fânzeres 16,40 24 

Fonte: Metro do Porto 
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Quadro 4.84 – Metro do Porto – Indicadores da rede e serviço 

Indicadores Valores 

Extensão total da rede 67 km 

Extensão dos túneis 7,7 km 

Nº de linhas 6 

Nº de veículos 102 

Concelhos servidos 

7 (Gondomar, Maia, Matosinhos, 
Porto, Póvoa de Varzim, Vila do 

Conde e Vila Nova de Gaia) 

Nº de estações 82 

Nº de estações subterrâneas 14 

Capacidade de 
transporte/hora/linha 

9.000 pessoas 

Nº de validações registadas em 
2017 

57,8 milhões 

Fonte: Metro do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.48 – Rede do Metro do Porto 

 

Fonte: Metro do Porto 
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 Expansão da rede 

Em Maio de 2007 foi assinado entre a Área Metropolitana do Porto e o Governo um Memorando de 

Entendimento estabelecendo a expansão do sistema de metro ligeiro, através de uma subconcessão, em 

contrato de longo prazo. As Bases da Concessão do sistema de metro ligeiro do Porto, aprovadas pelo 

Decreto-Lei nº 394-A/98, de 15 de Dezembro, viriam a ser alteradas pelo Decreto-Lei nº 192/2008, de 1 

de Outubro. 

Em 2011, o Governo suspendeu o processo de expansão do Metro do Porto, baseando a decisão na 

necessidade de a empresa consolidar o passivo, da existência de novos estudos justificativos do projeto, 

do ponto de vista económico e após o programa de consolidação da conta Pública dar resultados positivos 

(MP, 2017). 

Em 2016, o Governo viria a alterar a sua visão e o Plano Nacional de Reformas, aprovado em Abril de 

2016, incluiria a retoma das ações de planeamento e estruturação da expansão das redes de 

metropolitano de Lisboa e Porto.  

Neste contexto a Comissão Executiva da Metro do Porto viria a contratar a elaboração de um estudo da 

procura estrutural das linhas alternativas de Expansão do Metro do Porto. Com base na análise 

comparativa da performance potencial de cada uma das linhas alternativas equacionadas para a expansão 

do Metro do Porto, o estudo realizado viria a concluir que a combinação entre as linhas Casa da Música – 

São Bento e Santo Ovídio – Vila d’Este era uma das que apresentava simultaneamente menor 

investimento, maior ganho de validações, maior ganho de validações por quilómetro e menor 

investimento por validação (MP, 2017; MP/Citta, 2017). 

Subsequentemente, viria a ser desenvolvido um estudo de custo-benefício da Linha Casa da Música – São 

Bento, no âmbito do qual foi elaborado um novo estudo de procura estrutural, dedicado a esta linha 

(MP/TIS, 2017). 

O estudo concluiu, entre outros aspetos, que “Em resultado das análises efetuadas, a procura potencial 

captada pela nova Linha Circular (Boavista – S. Bento) cifra-se em aproximadamente 36.500 passageiros 

diários, dos quais 38,1% correspondem a atuais utilizadores do transporte individual, 55,8% correspondem 

a atuais clientes do transporte público e a indução de viagens representa um peso de 6,2% da procura 

estimada” (MP/TIS, 2017, p. 21).  

4.14.2.7 Turismo 

A cidade do Porto é um dos destinos europeus em maior crescimento no segmento city-break. Em 2012, 

2014 e 2017 foi distinguida com o prémio Melhor Destino Europeu, promovido pela European Consumers 

Choice, organização de consumidores e especialistas, com sede em Bruxelas. 

A Ribeira, o Centro Histórico Património da UNESCO, as atrações monumentais, os espaços culturais, a 

reanimação da vida noturna em espaços da Baixa, a antiga e nova arquitetura, a gastronomia, entre 

muitas outras atrações colocam o Porto no centro das atenções, como destino turístico, beneficiando 

também das ações de requalificação urbana, da melhoria quantitativa e qualitativa da oferta hoteleira 

nos vários segmentos, e do desenvolvimento das viagens low-cost, sobretudo a partir de 2010. 
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O aumento da atratividade do Porto repercute-se também na sua área metropolitana. Analisam-se 

seguidamente alguns indicadores sobre a atividade turística, procurando perspetivar-se a sua evolução 

na última década. 

Nos quadros seguintes são apresentados dados sobre o número de estabelecimentos hoteleiros, o número 

de hóspedes e respetivo país de origem, em 2006 e 2016. 

Como pode observar-se, entre 2006 e 2016 verifica-se um aumento significativo da capacidade de 

alojamento quer no concelho do Porto (73,3%) quer no Grande Porto (56,9%). O Porto, só por si, detém 

a maioria da capacidade de alojamento da sub-região, posição que reforça em 2016. 

Os dados apresentados no Quadro 4.86, que têm como fonte o Anuário Estatístico com publicação mais 

recente, e referentes a 2016, não ilustram ainda o fenómeno de forte expansão verificada no Alojamento 

Local (AL), ocorrido nos últimos anos. 

Deste modo, apresenta-se nos quadros seguintes informação complementar sobre este segmento, apenas 

no que respeita ao concelho do Porto. Como pode observar-se, nos anos de 2016 a 2018 verificou-se uma 

autêntica ‘explosão’ de oferta de AL. A grande maioria da oferta concentra-se nas freguesias da área de 

estudo, com especial incidência nas freguesias centrais, onde também se verificava, há muito, um 

volume considerável de alojamentos vagos. Embora não seja possível verificar qual a proporção de 

alojamentos vagos que passaram a integrar a oferta de alojamento local, é muito provável que haja uma 

efetiva relação entre estas duas realidades. 

Quadro 4.85 – Estabelecimentos e capacidade de alojamento (2006) 

Unidades 
Territoriais 

Nº de estabelecimentos 
Capacidade 
alojamento 

Estadia média 
de hóspedes 
estrangeiros 

Hotéis Pensões Outros Total Total Nº de noites 

GRANDE PORTO 54 92 18 164 16 161 2,1 

Porto 
28 

(51,9%) 
67 

(72,8%) 
2 (11,1%) 

97 
(51,9%) 

9 245 
(57,2%) 

2,0 

Fonte: INE (2007), Anuário Estatístico da Região Norte  

 

Quadro 4.86 – Estabelecimentos e capacidade de alojamento (2016) 

Unidades 
Territoriais 

Nº de estabelecimentos 
Capacidade 
alojamento 

Estadia média 
de hóspedes 
estrangeiros 

Hotelaria AL (1) 
TER e 
TH (2) 

Total Total Nº de noites 

GRANDE PORTO 132 132 8 272 25 346 (1) 2,2 

Porto 
80  

(60,6%) 

99  

(75,0%) 

0 

(0,0%) 

179 

(65,8%) 

16 025 

(63,2%) 
2,1 

Fonte: INE (2017), Anuário Estatístico da Região Norte.  

AL: Alojamento Local. TER: Turismo em Espaço Rural. TH: Turismo de Habitação. 

(1) Não inclui dados do concelho de Gondomar, sob segredo estatístico. 
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Quadro 4.87 – Alojamento Local no concelho do Porto (2018) 

Ano de registo Nº de unidades Capacidade alojamento 

2007 a 2015 1 147 (20,4%) 2 907 (17,8%) 

2016 a 2018 (1) 4 470 (79,6%) 13 443 (82,2%) 

Total 5 617 (100,0%) 16 350 (100,0%) 

Fonte: Turismo de Portugal (sítio da internet, consultado em 14 /05/2018). (1) Até 14/05/2018 

 

Quadro 4.88 – Alojamento Local no concelho do Porto (2018) – Distribuição por freguesia 

Freguesia Nº de unidades Capacidade alojamento 

União de Freguesias de Lordelo 
do Ouro e Massarelos 

286 (5,1%) 882 (5,4%) 

União de Freguesias de 
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, 
Miragaia, São Nicolau e Vitória 

4 044 (72,0%) 11 419 (69,8%) 

Outras freguesias 1 287 (22,9%) 4 049 (24,8%) 

Total 5 617 (100,0%) 16 350 (100,0%) 

Fonte: Turismo de Portugal (sítio da internet, consultado em 14 /05/2018).  

 

Analisando agora os dados referentes aos hóspedes (quadros seguintes), não se verifica entre 2006 e 2016 

uma alteração significativa na estadia média de hóspedes estrangeiros, quer no Porto quer na sub-região, 

embora se registe um ligeiro aumento. As estadias médias de 2,1 e 2,2 dias mostram que o Porto e a sub-

região permanecem essencialmente como destinos de curta duração ou city-break. 

Quanto aos dados relativos ao número de hóspedes e respetiva origem, verifica-se um aumento muito 

significativo no número de hóspedes quer no Grande Porto (124,6%), quer, de forma ainda mais 

acentuada, no Porto (133,8%). 

No que respeita à estrutura de distribuição por nacionalidade de origem, verifica-se que, em valores 

absolutos, o número de hóspedes aumenta significativamente em todas as nacionalidades, mas ocorrem 

importantes diferenças ao nível da evolução da distribuição proporcional. 

A proporção de hóspedes estrangeiros aumenta significativamente no Grande Porto (de 46,6% para 59,2%) 

e, sobretudo, no Porto (de 55,3% para 71,8%), o que se reflete, naturalmente, na sub-região. 

Concomitantemente, verifica-se um crescimento na proporção de hóspedes estrangeiros do Porto 

relativamente ao Grande Porto. Enquanto em 2006, esta proporção era de 49,2%, em 2016 subia para 

56,4%.  

Relativamente à origem dos hóspedes estrangeiros, a proporção de espanhóis e britânicos desceu 

ligeiramente, tendo aumentado a proporção de alemães, franceses e de nacionais de outros países da 
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União Europeia (UE). Porém, o aumento proporcional mais significativo verifica-se entre os residentes de 

fora da UE, sendo que os hóspedes de fora da Europa constituem a grande maioria destes últimos. 

Quadro 4.89 – Hóspedes e países de origem (2006) 

Unidades 
Territoriais 

Nº de hóspedes e países de origem 

Portugal Espanha França Alemanha 
Reino 
Unido 

Outros 
UE 

Outros fora 
UE 

Total 

GRANDE 
PORTO 

616 487 
(53,4%) 

182 132 
(15,8%) 

47 678 
(4,1%) 

43 099 (3,7%) 
43 080 
(3,7%) 

107 249 
(9,3%) 

114 844 
(9,9%) 

1 154 569 
(100,0%) 

Porto 
313 167 
(44,7%) 

115 931 
(16,5%) 

30 739 
(4,4%) 

33 185 (4,7%) 
32 796 
(4,7%) 

82 544 
(11,8%) 

92 366 
(13,2%) 

700 728 
(100,0%) 

Porto / 
Grande 

50,8% 63,7% 64,5% 77,0% 76,1% 77,0% 80,4% 60,7% 

Fonte: INE (2007), Anuário Estatístico da Região Norte 

 

Quadro 4.90 – Hóspedes e países de origem (2006) 

Unidades 
Territoriais 

Nº de hóspedes e países de origem 

Portugal Espanha França Alemanha 
Reino 
Unido 

Outros UE 
Outros 
fora UE 

Total 

GRANDE 
PORTO (1) 

1 057 922 
(40,8%) 

338 435 
(13,0%) 

230 458 
(8,9%) 

125 454 
(4,8%) 

93 841 
(3,6%) 

277 840 
(10,7%) 

469 465 
(18,1%) 

2 593 415 
(100,0%) 

Porto 
461 735 
(28,2%) 

245 924 
(15,0%) 

162 130 
(9,9%) 

96 836 
(5,9%) 

74 889 
(4,6%) 

211 006 
(12,9%) 

385 608 
(23,5%) 

1 638 128 
(100,0%) 

Porto / 
Grande 
Porto  

43,6% 72,7% 70,4% 77,2% 79,8% 75,9% 82,1% 63,2% 

Fonte: INE (2017), Anuário Estatístico da Região Norte. (1) Não inclui dados do concelho de Gondomar, sob segredo estatístico. 

 

4.14.2.8 Estratégias e políticas municipais 

Considerando o contexto anteriormente analisado, apresenta-se nesta seção uma curta referência ao 

modo como o município perspetiva as diferentes situações e dinâmicas, no âmbito das políticas e 

objetivos de ordenamento do território e de desenvolvimento local sustentável. 

Esta secção reproduz as análises desenvolvidas no descritor Ordenamento do Território e Condicionantes 

que deve ser consultado para informação mais detalhada e complementar. 

O Plano Diretor Municipal do Porto, em vigor, ratificado em 2006, procurando responder aos problemas 

e desafios que se colocavam no momento da sua elaboração, traçou um conjunto de objetivos 

estratégicos, nomeadamente (CMP/DMU, 2015a): 
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 Valorização da identidade urbana do Porto, através da conservação dinâmica dos tecidos existentes e 

do desenho de novos tecidos coerentes e qualificados, do controlo das densidades e volumetrias 

urbanas e ainda da salvaguarda e promoção do património edificado e da imagem da cidade; 

 Requalificação do espaço público e valorização das componentes ecológicas, ambientais e 

paisagísticas, através da sua reorganização sistémica e da minimização dos principais impactes 

ambientais; 

 Racionalização do sistema de transportes tendo em vista melhorar a mobilidade intraurbana, dando 

prioridade aos transportes coletivos em sítio próprio e aos novos modos de transportes públicos e 

individuais não poluentes, com especial reforço da circulação pedonal e ciclável e das funções de 

“interface”; 

 Redução das assimetrias urbanas existentes, fomentando a equidade da localização dos investimentos 

públicos e reforçando a coesão social e territorial, com especial incidência nos bairros sociais de 

intervenção prioritária; 

 Afirmação do Centro Histórico e da Área Central como referências insubstituíveis do desenvolvimento 

urbano de toda a Área Metropolitana do Porto, potenciando e reforçando a sua revitalização e 

animação.  

O PDM encontra-se atualmente em fase de revisão que se prevê venha a prolongar-se até 2021. 

No âmbito das sessões e debates públicos sobre a revisão do PDM, promovidos pela Câmara Municipal do 

Porto, na sessão que decorreu no passado dia 11 de Maio, com a presença do Presidente da Câmara 

Municipal e do Vereador dos Pelouros do Urbanismo e do Espaço Público e Património, foram 

apresentadas algumas linhas definidoras da visão e orientação estratégica para o desenvolvimento da 

Cidade, que são reproduzidas resumidamente nos parágrafos seguintes (CMP/DMU, 2018c).  

Operacionalizar uma cidade mais atrativa, mais coesa, mais dinâmica e mais sustentável constitui o 

desígnio geral da revisão do PDM. O atual PDM cumpriu em larga medida o desígnio de iniciar a aposta 

da reabilitação urbana no centro da cidade, embora subsistam atualmente antigos problemas estruturais, 

a par de novas questões e novas ambições para a cidade.  

O entendimento do Executivo relativamente à Visão de Futuro da Cidade estrutura-se em torno de quatro 

grandes desafios:  

1 - Para continuar a ser uma cidade atrativa, o Porto deve reforçar o seu papel de centralidade 

e de referência no âmbito da Área Metropolitana, pelo que um dos maiores desafios será 

contrariar a quebra populacional que se verifica desde a década de 80, e aumentar a 

população residente a médio prazo. Para isso, é preciso estimular a fixação de população 

jovem e, paralelamente, construir uma cidade mais amiga dos idosos, atendendo a que o 

envelhecimento da população é uma tendência transversal a todo o país.  

2 - Estimular a coesão a todos os níveis implica um esforço continuado de redução das 

assimetrias territoriais e sociais, problema estrutural e antigo. Nesse sentido, o Executivo 

defende que o novo PDM deve reforçar a matriz bairrista da cidade, promovendo e 
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qualificando centralidades e vizinhanças tradicionais. Este esforço passa também por um 

reforço da interligação com os municípios vizinhos, criando condições de maior mobilidade 

física, de modo a aumentar as possibilidades de mobilidade social. Promover o acesso à 

habitação, prevendo áreas de expansão e qualificando e integrando os territórios da 

habitação social, constitui outro objetivo central. 

3 - Continuar a promover a afirmação de uma cidade dinâmica, reforçando a sua matriz 

cosmopolita como cidade de acolhimento, para o que é fundamental que veja aumentada, 

qualificada e diversificada a sua oferta de emprego, reforçando o papel da cidade como 

grande atractor de uma das principais localizações empresariais do país e, ainda, como polo 

de produção de conhecimento e inovação.  

4 - Por fim, o quarto pilar norteador da revisão do PDM é a sustentabilidade. Para tal, deve 

prosseguir a aposta na reabilitação urbana, dado que a tarefa, embora em parte bem-

sucedida, está longe de concluída. É chegada a hora de apostar estrategicamente na 

densificação inteligente das áreas de expansão da cidade. Cumulativamente, a defesa do 

património construído tem de ser compaginável com a construção do novo património 

contemporâneo. A cidade sustentável de futuro implica também o reforço das redes de 

transporte coletivo, incluindo a rede de metro, o progressivo condicionamento do trânsito de 

automóveis particulares, e a progressiva pedonalização do Centro Histórico.  

 

 Análise localizada 

4.14.3.1 Nota introdutória 

Na secção anterior efetuou-se uma caracterização geral de enquadramento e contextualização da área 

de influência do projeto, onde se procurou analisar um conjunto de aspetos básicos para uma 

compreensão suficiente do território urbano onde o projeto irá inserir-se e produzir determinados 

efeitos, diretos e indiretos.  

Na presente secção, a análise é focalizada na área de intervenção direta do projeto, com maior 

incidência nos espaços em que ocorrerão intervenções ou onde se originarão e desenvolverão ações à 

superfície quer na fase de construção quer na de funcionamento (estações e poços de ventilação), mas 

sem descurar os aspetos pertinentes para a caraterização dos troços construídos em túnel ou 

subterrâneo. 

A caracterização acompanhará a progressão quilométrica definida no projeto, com início na Estação 

Liberdade / São Bento (km 0+000) e término na Estação Boavista / Casa da Música (km 3+003, para a 

Alternativa 1, ou 3+002, para a Alternativa 2). 
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Para permitir uma maior clareza na descrição e compreensão dos aspetos analisados, a caracterização 

será feita subdividindo o traçado em três troços, conforme indicado seguidamente: 

 Troço 1: Do km 0+000 ao km 0+300, aproximadamente. Trecho comum às duas alternativas de projeto 

no qual se localizam a Estação Liberdade / São Bento e o Poço de Ventilação nº 1. 

 Troço 2: Do km 0+300 ao km 1+600, aproximadamente. Neste trecho há duas alternativas distintas, 

cuja área de intervenção será caracterizada separadamente, incluindo-se, em cada alternativa, a 

Estação Hospital de Santo António e os Poços de Ventilação nº 2 e nº 3. 

 Troço 3: Do km 1+600 ao km 3+003/3+002 m. Este trecho é novamente comum às duas alternativas, 

incluindo a Estação Galiza, a Estação Boavista / Casa da Música e os Poços de Ventilação nº 4 e nº 5 e 

Ramais 1 e 2. 

4.14.3.2 Trecho 1 – do km 0+000 ao km 0+300 

Este curto trecho corresponde, fundamentalmente, à área de construção da Estação Liberdade / São 

Bento e respetivas ligações à superfície, bem como à ligação subterrânea à Estação de São Bento. 

A construção da Estação Liberdade / São Bento será feita pelo método “cut and cover”, o que implicará 

uma extensa intervenção em área, à superfície, embora de caráter temporário. 

O Poço de Ventilação nº 1 será construído em espaço existente entre a Estação de São bento e a Rua da 

Madeira. 

Este trecho situa-se em pleno coração da Cidade, onde se ligam a Baixa e o Centro Histórico, e se 

movimentam milhares de pessoas, diariamente, em trabalho, lazer ou turismo.  

Ex-libris da Cidade, resultante das intervenções urbanísticas de finais do século XIX e primeira metade 

do século XX, trata-se de uma centralidade tradicionalmente marcada pela presença da Câmara Municipal 

e pela atividade comercial e de serviços. Perdeu algumas características nas últimas décadas, mas, nos 

últimos anos, vem recuperando o dinamismo perdido, em resultado da conjugação de políticas municipais 

de requalificação urbana, projetos de revivificação económica e procura turística.  

A área de intervenção da Estação Liberdade / São Bento situa-se na fronteira entre os limites das antigas 

freguesias de Santo Ildefonso, Sé e Vitória. Os quarteirões envolventes são maioritariamente constituídos 

por edifícios construídos antes de 1919 e com baixo índice de ocupação residencial (mais de 60% de 

alojamentos vagos, em 2011). 

É uma área fortemente estruturada pela Praça da Liberdade e Avenida dos Aliados, com as principais 

circulações articuladas pela Avenida, a Rua dos Clérigos, Rua 31 de Janeiro, Rua de Sá da Bandeira, e 

‘entradas’ no Centro Histórico pelo Largo dos Lóios e Praça de Almeida Garrett, onde se situa a Estação 

de São Bento (Ver Figura 4.49 a Figura 4.50 e Fotografia 1.1a Fotografia 1.4). 

Como pontos marcantes a assinalar, na proximidade da área de intervenção: a estátua equestre de D. 

Pedro IV, o Palácio das Cardosas (Hotel Intercontinental), o edifício da Estação de São Bento e a Igreja 

de Santo António dos Congregados. 

O Hotel Intercontinental é uma unidade hoteleira de 5 estrelas, inaugurada em 2011. Dispõe de 4 pisos 

com quartos, bar e restaurante, spa, casino e campo de ténis, entre outros equipamentos e serviços. O 
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Palácio das Cardosas fica junto do limite da área de intervenção da estação Liberdade / São Bento. Parte 

do piso térreo é ocupado com lojas de conhecidas marcas, existindo também uma farmácia, perto da ala 

poente. 

A área de intervenção estende-se pelo trecho inicial da Rua dos Clérigos, muito próximo dos quarteirões 

da Rua do Almada, cujo piso térreo é ocupado por várias lojas e uma unidade de restauração, e com 

alguns alojamentos ocupados nos pisos superiores.  

A área de intervenção penetra no Largo dos Lóios, abrangendo grande parte do espaço público. Os 

quarteirões da envolvente mantêm o mesmo padrão de ocupação, com comércio e serviços no piso térreo 

e ocupação residencial nos pisos superiores, verificando-se a existência de alguns edifícios desocupados. 

Na envolvente da área de intervenção da estação Liberdade / S. Bento residiam, segundo os Censos 2011, 

cerca de 400 pessoas, mas mais de metade dos alojamentos familiares encontravam-se vagos, situação 

que, entretanto, deve ter-se alterado significativamente, nomeadamente em função do desenvolvimento 

da oferta de alojamento local, com particular incidência na Rua do Almada, Rua 31 de Janeiro, Largo 

dos Lóios, Rua de Trás, Praça Almeida Garrett e Rua Mouzinho da Silveira, entre outras. 

Na envolvente do Largo dos Lóios a população residente apresentava uma proporção significativa de 

pessoas com 65 anos ou mais (28%) e com escolaridade ao nível do ensino básico (31%), indiciando, 

portanto, alguma vulnerabilidade social. 

 

Figura 4.49 – Praça da Liberdade - Zona de 

inserção da Estação Liberdade / São Bento  

Fonte: Google Earth 

 

Figura 4.50 – Área de intervenção da Estação 

Liberdade / São Bento 
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Fotografia 1.1Praça da Liberdade e Av. Dos Aliados 

 

Fotografia 1.2Palácio das Cardosas (Hotel 
Intercontinental) 

 

Fotografia 1.3Estação de São Bento 

 

Fotografia 1.4Igreja de St António dos Congregados 

 

O Poço de Ventilação nº 1 fica localizado entre a Rua da Madeira e o edifício da Estação de São Bento 

(ver Figura 4.51 e Figura 4.52). 

A Rua da Madeira segue o percurso da antiga muralha fernandina, da qual restam alguns trechos. 

O espaço onde está prevista a construção do poço nº 1, era constituído por um parque de estacionamento, 

mas foi requalificado, em 2015, como espaço público de animação cultural, gerido pela empresa 

municipal Porto Lazer, incluindo uma esplanada coberta, espaço para eventos e espaços de exposição 

abrangendo também parte dos antigos armazéns da ex-REFER. A construção do poço de ventilação irá 

interferir com esta nova utilização. 
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Figura 4.51 - Rua da Madeira e Estação de São 

Bento - Zona de inserção do Poço de 

Ventilação nº 1  

Fonte: Google Earth 

 

Figura 4.52 – Área de intervenção do Poço de 

Ventilação nº 1 

 

4.14.3.3 Trecho 2 – do km 0+300 ao km 1+600 

Neste trecho existem duas alternativas em estudo, mas cujo afastamento máximo é da ordem dos 80 m, 

desenvolvendo-se, portanto, relativamente próximas uma da outra. Até cerca do km 0+800, a Alternativa 

1 desenvolve-se a sul da Alternativa 2. A partir deste ponto quilométrico, no qual as duas alternativas se 

cruzam, passa a desenvolver-se mais a norte, até coincidirem de novo, cerca do km 1+600. 

4.14.3.3.1   Alternativa 1 

A Alternativa 1 desenvolve-se em túnel, sensivelmente sob a Rua dos Clérigos, passando a cerca de 2 m 

da vertical do limite da fachada principal da Igreja dos Clérigos. Infletindo para norte, passa sob a Praça 

de Lisboa, interseta a vertical da Rua Dr. Ferreira da Silva, passa sob o edifício da Reitoria da 

Universidade do Porto, interseta a vertical da zona norte da Praça de Parada Leitão e a Rua do Carmo, 

a cerca de 3 m a poente do limite da vertical da Igreja dos Carmelitas Descalços, passando sob os edifícios 

do Quartel da GNR e do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, entrando na zona nascente do 

Jardim do Carregal, onde se localizará a Estação Hospital de Santo António.  

Neste ponto, cruza inferiormente o Túnel de Ceuta, redenominado Túnel dos Almadas, em 2007, em 

homenagem a João e Francisco de Almada que, na segunda metade do século XVIII, dinamizaram, no 

âmbito da Junta de Obras Públicas, a requalificação e desenvolvimento urbanístico de áreas do Centro 

Histórico e da Baixa. 

Nesta alternativa o Poço de Ventilação nº 2 ficará localizado na zona norte da Praça de Parada Leitão, 

junto à Praça Gomes Teixeira (Largo dos Leões). Esta área é um dos pontos de referência da Baixa 
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portuense. Num raio de 200 m encontram-se a Igreja e Torre dos Clérigos, os jardins da Cordoaria e da 

Praça de Lisboa, o Tribunal da Relação, a Livraria Lello, o Hospital de Santo António, sendo os pontos de 

referência mais próximos, o edifício da Reitoria, a Igreja dos Carmelitas Descalços e a Igreja do Carmo, 

classificados como Monumento Nacional, e o Café Âncora d’Ouro (“O Piolho”). A Praça de Parada Leitão 

e o Largo dos Leões estão integrados na Zona Histórica do Porto, classificada, no seu conjunto, como 

Imóvel de Interesse Público. 

Trata-se de uma zona muito frequentada mas pouco povoada no que respeita ao número de pessoas 

residentes. O conjunto de quarteirões envolventes da Praça Gomes Teixeira, incluindo todo o quarteirão 

das Carmelitas, totalizava menos de 150 residentes nos Censos de 2011, com uma forte componente de 

idosos, e uma taxa de alojamentos vagos variando entre 53% e os 79%. 

Também aqui se faz sentir, porém, o surto de oferta de alojamento local, nomeadamente na Praça de 

Parada Leitão, Rua do Carmo, Campo dos Mártires da Pátria, Praça de Guilherme Gomes Fernandes, Rua 

Galeria de Paris.  

Nesta zona, desde a Rua dos Clérigos ao quarteirão das Carmelitas, têm vindo a verificar-se dinâmicas 

de revivificação, quer a nível do aparelho comercial e cultural quer da restauração e animação noturna. 

 

Figura 4.53 – Praça de Parada Leitão - Zona de 

inserção Poço de Ventilação nº 2  

Fonte: Google Earth 

 

Figura 4.54 – Área de intervenção do Poço de 

Ventilação nº 2 
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Fotografia 1.5Igrejas do Carmo e dos Carmelitas 
Descalços 

 

Fotografia 1.6Praça de Parada Leitão 

 

A Estação Hospital Santo António ficará localizada na zona do Jardim do Carregal (Jardim de Carrilho 

Videira). A Estação será construída por meio de poço e escavação de túnel de ligação. Estão previstos 

dois acessos à superfície, na Rua de Clemente Meneres e na Rua do Rosário. Na Figura 4.56, apresenta-

se uma planta preliminar das intervenções previstas. 

O Jardim do Carregal é um espaço verde que articula uma zona de transição entre a Baixa monumental 

onde pontificam os equipamentos, serviços e espaços públicos marcantes, e quarteirões onde predomina 

a função residencial, nomeadamente em torno da Rua do Rosário e Rua Miguel Bombarda. Construído no 

final do século XIX (1897) é um pequeno jardim de estilo romântico caracterizado pelo conjunto de cedros 

do Líbano e pela presença de uma sequoia gigante, abatida em 2013 por já não apresentar vitalidade. 

Este espaço esteve encerrado ao público, entre 1999 e 2005, no âmbito da construção do Túnel de Ceuta, 

na sequência do qual foi feita uma requalificação. 

O jardim é enquadrado, a sul, pelo complexo do Centro Hospitalar do Porto, incluindo o edifício 

neoclássico do Hospital de Santo António (classificado como Monumento Nacional), e a nascente pelos 

edifícios ocupados pelo Instituto de Medicina Legal e Instituto de Investigação Biomédica de Abel Salazar. 

O edifício neoclássico do Hospital de Santo António, com construção iniciada em 1770 e concluída em 

1824, foi classificado como Monumento Nacional, em 1910.  

A norte e poente estende-se uma frente de quarteirões residenciais consolidados, com pequeno comércio 

e serviços de proximidade e algumas unidades de restauração, ou em consolidação, onde pontificam 

diversos espaços abertos constituídos por logradouros de habitações e da antiga Quinta do Carregal. 

Estes dois quarteirões, com uma maioria de edifícios construídos na segunda metade do século XX, 

apresentava maior taxa de ocupação em 2011 (cerca de 26% de alojamentos vagos) e maior volume de 

população (416 pessoas), com algum pendor de população idosa (índices de envelhecimento superiores 

a 300%) e predomínio de classe média, com taxas de ensino superior acima dos 30%, mas também uma 

proporção significativa de residentes com ensino básico (26%). 
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A relação entre habitação alugada e habitação própria é relativamente equilibrada, existindo também 

algumas áreas com edificação degradada. Trata-se, portanto, de uma zona com alguma diferenciação 

social. Também aqui se faz sentir o fenómeno do alojamento local, com cerca de três dezenas de 

unidades de alojamento, distribuídas pela Rua de Clemente Meneres e a Travessa do Carregal. 

Na frente norte situa-se também um parque de estacionamento público com piso subterrâneo, na zona 

de passagem da Alternativa 1. 

 

Figura 4.55 – Jardim do Carregal - zona de inserção 

da Estação Hospital de Santo António (Fonte: 

Google Earth) 

 

Figura 4.56 – Área de intervenção da Estação 

Hospital Stº António 

 

Fotografia 1.7Hospital de Santo António 

 

Fotografia 1.8Jardim do Carregal – vista de poente 
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Fotografia 1.9Jardim e ala nascente da frente edificada 
norte  

 

Fotografia 1.10Ala nascente da frente edificada norte 

 

No trecho seguinte, a Alternativa 1 inflete para poente, cruza a vertical da Rua do Rosário, 

desenvolvendo-se a norte do antigo velódromo Rainha D. Amélia (atualmente Jardim da Cerca, anexo ao 

Museu Soares do Reis), sob o quarteirão adjacente, delimitado pela Rua de Miguel Bombarda e pela Rua 

Adolfo Casais Monteiro. Cruza a vertical desta rua, desenvolvendo-se sob o quarteirão formado com a 

Rua de Miguel Bombarda, Rua da Boa Nova e Rua D. Manuel II, entrando na vertical da Rua de Júlio Dinis, 

perto do km 1+600. 

Esta zona, situada entre a Rua D. Manuel II, o Cemitério dos Ingleses e o Jardim do Carregal, constitui 

uma zona urbana com características particulares, com predominância de função residencial, mas onde 

tem vindo a verificar-se uma proliferação de galerias de arte, na envolvente do Museu de Soares dos 

Reis, particularmente na Rua de Miguel Bombarda, onde se verifica também alguma renovação do 

aparelho comercial, nomeadamente ao nível do mobiliário, design e decoração. 

Os eixos ortogonais constituídos pela Rua Miguel Bombarda e pela Rua de Adolfo Casais Monteiro, 

estruturavam os limites de três antigas freguesias: Miragaia, a nascente da Rua de Adolfo Casais Monteiro 

e a sul da Rua Miguel Bombarda; Cedofeita, a nascente da Rua de Adolfo Casais Monteiro e a norte da 

Rua Miguel Bombarda; e Massarelos, a poente da Rua de Adolfo Casais Monteiro. O edificado foi 

maioritariamente construído a partir da segunda metade do século XX, mas encontra-se ainda um número 

significativo de edifícios anteriores a 1919, sobretudo em Massarelos (cerca de 30%). 

Os quarteirões situados nos quadrantes destes dois eixos reuniam, em 2011, uma população de 752 

residentes com indicadores relativamente semelhantes aos verificados nos quarteirões envolventes do 

Jardim do Carregal. População com clara tendência para o envelhecimento (índices de envelhecimento 

entre os 250% e os 400%) e diversidade social, com predomínio de classe média, com taxas de ensino 

superior entre os 22% e os 29%, mas também uma proporção significativa de residentes com ensino básico 

(18% a 24%). A taxa de edifícios degradados é relativamente elevada (CMP/DMU, 2018).  

A oferta de alojamento local tem nesta zona uma forte expressão, sobretudo na Rua do Rosário e na Rua 

de Miguel Bombarda, com cerca de seis dezenas de unidades de alojamento. 
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Neste trecho, o Poço de Ventilação nº 3 tem localização prevista para o troço final da Rua de Miguel 

Bombarda (ver Figura 4.57 e Figura 4.58). Este troço encontra-se pedonalizado até ao cruzamento com 

a Rua de Adolfo Casais Monteiro. 

O poço nº 3 será construído num logradouro de habitação devoluta, junto a um dos espaços da Galeria 

Quadrado Azul (Fotografia 1.12) 

 

Figura 4.57 – Logradouro na Rua de Miguel 

Bombarda - zona de inserção do Poço de 

Ventilação nº 3 

Fonte: Google Earth 

 

Figura 4.58 – Área de intervenção do Poço de 

Ventilação nº 3, nas duas Alternativas 

 

Fotografia 1.11Rua de Miguel Bombarda 

 

Fotografia 1.12Rua de Miguel Bombarda – poço de 
ventilação a construir em logradouro de habitação 

devoluta 

 

Na parte final deste troço, a Alternativa 1 cruza a Rua da Boa Nova, passando a cerca de 10 m da Torre 

do Palácio da Torre da Marca, classificada como Monumento Nacional. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCxvfn9LnbAhVBbxQKHVh-BN4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.juponline.pt/cultura/artigo/25217/rua-miguel-bombarda-o-epicentro-da-arte-no-porto.aspx&psig=AOvVaw1U-KsJYxk8f3IxmgJ6ho7y&ust=1528198383240079
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4.14.3.3.2   Alternativa 2 

A Alternativa 2 desenvolve-se inicialmente sob a Rua dos Clérigos, mas inflete para norte da Alternativa 

1, passando mais afastada (cerca de 12 m) da vertical do limite da fachada principal da Igreja dos 

Clérigos, desenvolvendo-se sensivelmente sob a Rua das Carmelitas, passa na zona nascente da Praça 

Gomes Teixeira (Praça dos Leões), cruza a vertical da zona sul da Praça de Carlos Alberto, passando a 

norte da Igreja do Carmo (cerca de 10 m), entrando por nascente no Jardim do Carregal, na vertical do 

edifício do Instituto de Medicina Legal. 

Nesta alternativa o Poço de Ventilação nº 2 ficará localizado numa área atualmente ajardinada na Praça 

de Guilherme Gomes Fernandes (ver Figuras e Fotos seguintes), situada entre o quarteirão da Livraria 

Lello e o quarteirão da Praça Gomes Teixeira. Trata-se de uma zona pouco povoada (em 2011 residiam 

nestes dois quarteirões apenas 16 pessoas), embora muito frequentada. 

Nesta Praça existem várias unidades de alojamento local, alguns estabelecimentos da área da 

restauração e diversos estabelecimentos de comércio de proximidade.  

 

Figura 4.59 – Praça de Guilherme Gomes 

Fernandes - zona de inserção do PEV 2 

Fonte: Google Earth 

 

Figura 4.60 – Área de intervenção do Poço de 

Ventilação nº 2 



 

Página: 316  

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

 

Fotografia 1.13Praça de Guilherme Gomes Fernandes 
 

Fotografia 1.14Praça de Guilherme Gomes Fernandes 

Na Alternativa 2, a Estação Hospital Santo António ficará igualmente localizada na zona do Jardim do 

Carregal. A Estação será construída por meio de poço e escavação de túnel de ligação. Estão previstos 

dois acessos à superfície, na Rua de Clemente Meneres e na Rua do Rosário. 

As características desta zona foram já descritas anteriormente para o caso da Alternativa 1. De assinalar 

apenas que a Alternativa 2 não passa na zona do Parque de Estacionamento do Carregal, e que esta 

alternativa cruza o Túnel dos Almadas antes de entrar no Jardim do Carregal. 

No trecho seguinte, a Alternativa 2 passa a desenvolver-se a sul da Alternativa 1. Cruza a vertical da Rua 

do Rosário, desenvolvendo-se sob o antigo velódromo Rainha D. Amélia, a cerca de 5 m da vertical do 

limite norte do Museu de Soares dos Reis. Cruza a Rua de Adolfo Casais Monteiro, desenvolvendo-se sob 

as áreas de logradouro do quarteirão formado com a Rua de Miguel Bombarda, Rua D. Manuel II e Rua da 

Boa Nova. Cruza esta Rua, sob a Torre do Palácio da Torre da Marca, cerca de 60 m a norte da entrada 

dos jardins do Palácio de Cristal, entrando na vertical da Rua de Júlio Dinis, perto do km 1+600, ponto 

quilométrico em que passa a coincidir com a Alternativa 1. 

As características desta zona, situada entre a Rua D. Manuel II, o Cemitério dos Ingleses e o Jardim do 

Carregal, foram já descritas anteriormente, no caso da Alternativa 1. 

Neste trecho, o Poço de Ventilação nº 3 tem a mesma localização que na Alternativa 1, prevista para o 

troço final da Rua de Miguel Bombarda e também já descrita anteriormente. 

4.14.3.4 Trecho 3 – do km 1+600 até final 

Neste trecho volta a haver um traçado único que se mantém até final. O traçado desenvolve-se 

sensivelmente sob a Rua de Júlio Dinis até à Rotunda da Boavista, infletindo depois para norte, sob a 

Avenida de França, até à proximidade da atual Estação de Metro da Casa da Música. 

Esta zona da Cidade situa-se já fora dos limites da Baixa, e as características são bastante diferentes das 

zonas anteriormente analisadas. Trata-se de áreas de crescimento da Cidade, a partir de finais do século 

XIX e início do século XX, com algumas zonas de requalificação e edificação recente, com grande 

representatividade da função residencial, mas também com significativa atividade económica, sobretudo 
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na envolvente da Rotunda da Boavista, com comércio e serviços, hotelaria e restauração, verificando-se 

também a presença de vários equipamentos sociais de diversos tipos de funcionalidade. 

Neste trecho estão previstas duas estações – Estação Galiza e Estação Boavista/Casa da Música, ambas a 

construir pelo método “cut and cover”, implicando, portanto, intervenções significativas à superfície. 

A Estação Galiza localiza-se na zona do Jardim de Sophia, Praça da Galiza e da Rua de Júlio Dinis, (ver 

Figuras seguintes). Estão previstos três acessos à superfície, um de cada lado da Rua de Júlio Dinis e 

outro na Praça da Galiza. 

Na envolvente da área de intervenção localizam-se dois estabelecimentos de ensino, a Escola Básica 2/3 

Gomes Teixeira, na Praça da Galiza, e a Escola Secundária Infante Dom Henrique, com entrada pelo 

Largo Alexandre Sá Pinto. Estes estabelecimentos pertencem ao Agrupamento de Escolas Infante D. 

Henrique que inclui também a Escola Básica 1 e Jardim de Infância do Bom Sucesso, localizada, mais a 

norte, na Rua Barbosa du Bocage. A Escola Básica Gomes Teixeira foi construída em 1952 na zona do 

antigo parque desportivo do Infante. A Escola Secundária Infante D. Henrique foi fundada em 1884 e tem 

mantido uma tradição de formação profissional e industrial que a tornam um estabelecimento bastante 

diferenciado e procurado. O sector mais próximo da área de intervenção do projeto é constituído pelas 

oficinas. 

A zona envolvente do Jardim de Sophia é uma zona urbana consolidada, de construção relativamente 

recente, com frentes edificadas de grande volumetria, sobretudo a poente do Jardim, contrastando com 

os edifícios de 1 e 2 pisos dos estabelecimentos de ensino referidos. 

Predomina fortemente a função residencial, com uma baixa taxa de alojamentos vagos, e uma população 

mais jovem e de classe média a média alta. Nos quarteirões envolventes da Praça da Galiza e Jardim de 

Sophia viviam mais de 1.300 pessoas, à altura dos Censos de 2011. 

No âmbito da hierarquia da rede viária municipal, a Rua de Júlio Dinis e a Praça da Galiza são 

considerados “Eixos urbanos estruturantes e de articulação intermunicipal”. Trata-se de vias de tráfego 

intenso, mesmo fora das horas de ponta, nomeadamente em função dos fluxos entre a Rotunda da 

Boavista e a Baixa, e conexões laterais, nomeadamente pela Rua do Campo Alegre, via Praça da Galiza. 

 

Figura 4.61 – Praça da Galiza, Rua de Júlio Dinis e 

Jardim de Sophia - zona da Estação Galiza  

Fonte: Google Earth 

 

Figura 4.62 – Área de intervenção da Estação 

Galiza 
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Fotografia 1.15Escola Básica 2/3 de Gomes Teixeira 

 

Fotografia 1.16Oficinas da Escola Secundária Infante D. 
Henrique 

 

Fotografia 1.17Jardim de Sophia e frente edificada a 
poente 

 

Fotografia 1.18Rua de Júlio Dinis e frente edificada a 
nascente 

 

Neste trecho, o Poço de Ventilação nº 4 localiza-se no Largo de Ferreira Lapa, perto ao Mercado do Bom 

Sucesso, junto a um terminal rodoviário (ver Figuras e fotos acima). 

O Mercado do Bom Sucesso, construído em 1952, foi objeto de requalificação em 2012/2013, tendo sido 

desenvolvidas novas valências, incluindo um hotel com 85 quartos, um conjunto de escritórios e espaços 

de refeição. Atualmente o Mercado conta com uma área comercial de 44 bancas, 23 lojas e um mercado 

de frescos, abrangendo 3.200 m2. 

Exemplar de arquitetura comercial modernista, o edifício foi classificado como Monumento de Interesse 

Público pela Portaria nº 250/2011, DR, 2ª série, n.º 17, de 25 janeiro 2011. 

Nos quarteirões residenciais da Praça de Ferreira Lapa residiam, em 2011, menos de 150 pessoas, com 

predomínio de classe média e média alta e proporção significativa de idades iguais ou superiores a 65 
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anos (26% a 40%). No edificado predominam os edifícios construídos no segundo e terceiro quartéis do 

século XX, verificando-se uma percentagem relativamente elevada de alojamentos vagos (28% a 40%). 

Para além da função residencial, verifica-se aqui uma forte incidência de usos comerciais, geralmente 

nos pisos térreos das frentes edificadas, bem como de serviços vários, hotelaria e alojamento local. 

Na Rua de Júlio Dinis, localiza-se um parque de estacionamento subterrâneo sob o qual o projeto irá 

passar, cerca dos km 2+140/2+220. 

 

Figura 4.63 – Largo de Ferreira Lapa - zona de 

inserção do Poço de Ventilação nº 4  

 

Figura 4.64 – Área de intervenção do Poço de 

Ventilação nº 4 

 

Fotografia 1.19Largo de Ferreira Lapa - Terminal 
rodoviário e Mercado do Bom Sucesso 

 

Fotografia 1.20Frente edificada da Rua Júlio Dinis, 
fachadas viradas para o Largo de Ferreira Lapa 
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Fotografia 1.21Mercado do Bom Sucesso visto da Rua de 
Gonçalo Sampaio 

 

Fotografia 1.22Largo de Ferreira Lapa – Frente 
edificada do lado sul 

 

O trecho final do projeto desenvolve-se na área de influência da Rotunda da Boavista e da rede viária 

radial que estrutura o edificado, as funcionalidades, a mobilidade e os fluxos. 

Num raio de 300 m em torno da rotunda, para além da Estação de Metro da Casa da Música, localizam-

se equipamentos como a Casa da Música, o Mercado do Bom Sucesso, o Cemitério de Agramonte, o 

Hospital Militar e o Hospital da Boavista, vários centros comerciais, unidades hoteleiras. 

A nova Estação Boavista/Casa da Música ficará a norte da Rotunda da Boavista e a sul da atual Estação 

de Metro Casa da Música, sob a Avenida de França e área adjacente a poente, incluindo a Rua de Ofélia 

Diogo Costa, via prevista no atual PDM (ver Figuras e fotos abaixo). 

A maior parte da área de intervenção abrange um terreno atualmente liberto de construção, qualificado 

no PDM como “área de frente urbana contínua em consolidação” (espaço atualmente vedado e liberto 

de construção) e como “área de equipamento existente” (área anexa à atual Estação Casa da Música), 

mas alarga-se à Avenida de França, sob a qual será construída a Linha e a plataforma da estação. 

A Avenida de França, já na freguesia da Cedofeita, é uma zona tipicamente residencial com comércio e 

serviços de proximidade. Os serviços de apoio a empresas situam-se na área mais próxima da Rotunda da 

Boavista. 

Os quarteirões mais próximos da Estação, de ambos os lados da Avenida de França, reuniam, nos Censos 

de 2011, uma população residente de cerca de um milhar de pessoas, com predomínio de classe média 

e média alta. Em alguns quarteirões verificava-se a presença de estratos mais jovens. No edificado 

predomina a construção do segundo e terceiro quartéis do século XX.   
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Figura 4.65 – Rotunda da Boavista e Avenida de 

França - zona de inserção da Estação Boavista 

/ Casa da Música  

Fonte: Google 

 

Figura 4.66 – Área de intervenção da Estação 

Boavista / Casa da Música 

 

Fotografia 1.23Av. de França, na zona da estação Casa 
da Música 

 

Fotografia 1.24Av. de França, a norte da estação Casa 
da Música 

 

O poço de ventilação nº 5 será construído num terreno atualmente expectante, situado no quarteirão 

formado pela Rua General Norton de Matos, Rua Domingos Sequeira e Rua Vieira Portuense (ver figuras 

e fotos seguintes). O solo encontra-se qualificado no PDM do Porto como “Área de edificação isolada com 

prevalência de habitação coletiva”, possibilitando, portanto, uma futura ocupação edificada. A maior 

parte dos edifícios foi construída depois de 1980 e vários foram construídos após 2006. 

Trata-se, portanto, de uma zona predominantemente habitacional, ainda em consolidação, com prédios 

de diversas volumetrias (2 pisos a 12 pisos) e algum comércio e serviços. A população residente é 

relativamente jovem e tem formação escolar elevada (cerca de 50% de residentes com ensino superior 

completado). Na altura dos Censos de 2011, residiam neste quarteirão cerca de 300 pessoas. 
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Figura 4.67 – Zona de inserção do Poço de 

Ventilação nº 5 (Fonte: Google Earth) 

 

Figura 4.68 – Área de intervenção do Poço de 

Ventilação nº 5  

 

Fotografia 1.25Rua General Norton de Matos 

 

Fotografia 1.26Terreno onde vai ser construído o Poço 
nº 5 

O projeto da Linha G inclui a construção de um ramal de injeção de veículos com ligação à atual Linha 

C. Esta ligação tem início perto da Rua de Pedro Hispano, num ponto em que a Linha C se desenvolve em 

trincheira aberta. Os primeiros 180 m do Ramal de ligação são construídos também em trincheira aberta, 

implicando uma intervenção na proximidade de habitações (podendo interferir com acesso a logradouro 

e zona de estacionamento interior) e outras edificações existentes, na Rua General Norton de Matos e 

na Rua de Pedro Hispano (ver figuras e fotos). 

Os dois quarteirões são relativamente distintos. No quarteirão da Rua General Norton de Matos 

predominam os edifícios construídos a partir da década de 1980, com maior volumetria (8 pisos acima do 

nível do solo). A população residente é mais jovem e com um nível de formação mais elevado (mais de 

50% com ensino superior completado). Viviam aqui 515 pessoas na altura dos Censos de 2011. 
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No quarteirão da Rua de Pedro Hispano predominam os edifícios construídos nas décadas de 1960 e 1970, 

com menor volumetria (4 pisos acima do nível do solo). A população residente é mais idosa e com um 

nível de formação menos elevado (cerca de 28% com ensino superior completado). O número de 

residentes na totalidade da subsecção estatística era de 344, em 2011. 

Na Rua general Norton de Matos, junto à Linha C, situa-se uma zona de armazéns que poderá ser 

interferida pelo ramal de injeção de veículos (Fotografia 1.29). 

 

Figura 4.69 – Área de intervenção do ramal de 

injeção de veículos 

 

Figura 4.70 – Área de intervenção do ramal de 

injeção de veículos 

 

Fotografia 1.27Rua General Norton de Matos 

 

Fotografia 1.28Rua General Norton de Matos – área de 
intervenção do ramal de injeção de veículos junto à 

Linha C 
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Fotografia 1.29Rua General Norton de Matos – zona de 
armazéns junto à Linha C 

 

Fotografia 1.30Final da área de intervenção do ramal 
de injeção, de veículos junto à Linha C (R. de Pedro 

Hispano) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Página: 325  

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

4.15 Saúde Humana 

4.15.1 Introdução 

A presente análise procura dar resposta ao solicitado no Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, 

no que respeita à necessidade de avaliar o impacto dos projetos na saúde humana, no âmbito dos 

processos de Avaliação de Impacte Ambiental e, como tal, nos Estudos de Impacte Ambiental. 

4.15.2 Metodologia 

Adota-se, como referência geral, a definição constante na constituição da Organização Mundial de 

Saúde, de 1946, segundo a qual saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de doença ou enfermidade. 

Considera-se, assim, que as determinantes de saúde, se distribuem pelas dimensões individual, social e 

ambiental. 

Na elaboração do presente documento, seguiram-se os seguintes procedimentos: 

 Identificação dos serviços de saúde e equipamentos existentes na área de intervenção e influência 

do projeto; 

 Caracterização do perfil de saúde das populações da área de intervenção e influência do projeto, 

com base nos Perfis Locais de Saúde (PLS) publicados pela ARS Norte; 

 Identificação de áreas urbanas e segmentos de população com maior vulnerabilidade; 

 Características do ambiente urbano e fatores de risco social suscetíveis de afetar a saúde e o bem-

estar; 

 Identificação das ações de projeto, na fase de construção e exploração, suscetíveis de afetar a 

saúde e o bem-estar; 

 Identificação de zonas urbanas particularmente sensíveis afetadas pelo projeto, em função das 

utilizações e das características das populações; 

 Identificação das potenciais cadeias de impacte e avaliação qualitativa dos potenciais impactes na 

saúde e bem-estar, nas fases de construção e exploração; 

 Definição de medidas e recomendações. 

A avaliação de impactes apoiou-se nos resultados das avaliações realizadas nas componentes Qualidade 

do Ar, Ambiente Sonoro, Sócioeconomia e Análise de Riscos. 
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4.15.3 Caracterização 

4.15.3.1 Serviços de Saúde 

A área de intervenção do projeto insere-se no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Porto 

Ocidental que abrange as freguesias da área central e ocidental da Cidade (ver Figura seguinte). 

 

Fonte: ACeS Porto Ocidental 

Figura 4.71 - Área abrangida pelo ACeS Porto Ocidental 

 

O ACeS integra as unidades de saúde indicadas no quadro seguinte. 

Quadro 4.91 – Unidades de Saúde do ACeS Porto Ocidental 

Unidades de Saúde Familiar (USF): 

 Aldoar 

 Aníbal Cunha 

 Bom Porto 

 Carvalhido 

 Espaço Saúde 

 Garcia de Orta 

 Lordelo do Ouro 

 Porto Douro 

 Prelada 

 Rainha D. Amélia 

 Ramalde 

 São João do Porto 

 Serpa Pinto 

 

Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP): 

 Carvalhosa 

 Foz do Douro 

Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC): 

 Baixa do Porto 

 Boavista 

 UCC Cuidar 

URAP – Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 

USP – Unidade de Saúde Pública 

Outras Unidades: 

 CAD – Centro de Aconselhamento e Deteção do VIH/SIDA 

 CDP – Centro de Diagnóstico Pneumatológico 

Fonte: ACeS Porto Ocidental 

A área de estudo encontra-se abrangida pelo Centro Hospitalar do Porto, que integra o Hospital Geral 

de Santo António, o Centro Materno-infantil do Norte e o Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto de 

Magalhães. 
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4.15.3.2 Perfis Locais de Saúde 

Nesta secção são apresentados alguns indicadores caracterizadores do perfil de saúde da população da 

cidade do Porto, com base nos dados disponibilizados no Perfil Local de Saúde, de 2017 (ARS Norte, 

2017). Estes dados nem sempre se encontram desagregados por ACeS, daí que parte dos indicadores 

seja apresentada a nível de concelho. Para efeitos de enquadramento são também referenciados alguns 

dados relativos ao nível da ARS Norte e do Continente. 

Os indicadores gerais de saúde apresentados no quadro seguinte mostram algumas diferenciações entre 

os ACeS do Porto, relativamente à ARS Norte e Continente, nomeadamente uma mais baixa esperança 

de vida à nascença por parte dos homens e taxas brutas de mortalidade e de natalidade mais elevadas. 

A proporção de crianças com baixo peso à nascença é ligeiramente mais elevada, o mesmo acontecendo 

com a taxa de mortalidade infantil.  

Quadro 4.92 – Indicadores gerais de saúde 

Indicadores Período Unidade Continente 
ARS 

Norte 
ACeS 
Porto 

Esperança de vida à nascença 2014-16 Anos 
H: 78,2 

M: 84,4 

H: 78,5 

M: 84,6 

H: 76,9 

M: 84,5 

Taxa Bruta de Mortalidade 2016 
(/1000 

habitantes) 
10,7 9,4 13,6 

Taxa Bruta de Natalidade  2016 
(/1000 

habitantes) 
8,4 7,8 9,7 

Crianças com baixo peso à nascença 2014-16 % 8,8 8,7 8,9 

Taxa de Mortalidade Infantil 2014-16 
(/1000 

nados vivos) 
3,0 2,9 3,1 

Fonte: ARS Norte, Perfil Local de Saúde 2017 - ACeS Porto Ocidental e Porto Oriental 

A Figura seguinte reproduz dados de morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários, no ACeS Porto 

Ocidental, medida pela proporção de inscritos com diagnóstico ativo, em dezembro de 2016. Destacam-

se os dados referentes à hipertensão, alterações do metabolismo dos lípidos e as perturbações 

depressivas, com maior incidência nas mulheres. Outros indicadores, com potencial relevância para o 

projeto em estudo, como os referentes à asma, apresentam também valores relevantes. 

A distribuição apresentada, embora com algumas variações, é estruturalmente semelhante à registada 

no ACeS Porto Oriental, na totalidade da ARS Norte e no Continente.  
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Fonte: Reproduzido de ARS Norte, Perfil Local de Saúde 2017 - ACeS Porto Ocidental e Porto Oriental. 

Figura 4.72 – Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo no ACeS Porto Ocidental, em dezembro de 2016 

Analisando os dados dos determinantes de saúde, relativos à proporção de inscritos por diagnóstico 

ativo, em dezembro de 2016 (quadro seguinte), sobressai o abuso do tabaco, com maior incidência nos 

ACeS do Porto. 

Quadro 4.93 – Determinantes de saúde – Registo nos Cuidados de Saúde Primários 

Indicadores Período Unidade Continente ARS Norte 
ACeS 
Porto 

Abuso do tabaco dez-2016 % 10,4 13,2 18,6 

Excesso de peso dez-2016 % 6,4 7,8 7,9 

Abuso crítico do álcool dez-2016 % 1,4 1,9 1,7 

Abuso de drogas dez-2016 % 0,5 0,5 0,9 

Fonte: ARS Norte, Perfil Local de Saúde 2017 - ACeS Porto Ocidental e Porto Oriental 

 

Analisando agora os dados referentes às taxas de mortalidade prematura padronizada pela idade (idade 

inferior a 75 anos), destacam-se negativamente, com maior incidência nos ACeS do Porto, as doenças 

infeciosas, particularmente o VIH/sida, os tumores malignos, particularmente os tumores da laringe, 

traqueia, brônquios e pulmões, as doenças do aparelho circulatório, em especial as doenças isquémicas 

do coração, e os suicídios e lesões provocadas voluntariamente (ver quadro seguinte). 

O quadro apresenta os dados agregados para ambos os sexos, pelo que importa referir as principais 

diferenciações entre sexos. No sexo masculino as principais causas de morte prematura são, por ordem 

decrescente, os tumores malignos na laringe, traqueia, brônquios e pulmões; as doenças isquémicas do 

coração e as doenças cerebrovasculares. No sexo feminino, as principais causas de morte são as doenças 

cerebrovasculares, os tumores malignos da laringe, traqueia, brônquios e pulmões; e os tumores 

malignos da mama. 
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Quadro 4.94 – Evolução da taxa de mortalidade padronizada (/100.000 habitantes) nos triénios 2010-2012 e 

2012-2014 (média anual) na população com idade inferior a 75 anos e ambos os sexos 

Grandes grupos de causas de morte 
ARS Norte ACeS Porto 

2010-2012 2012-2014 2010-2012 2012-2014 

Todas as causas de morte 353,1 336,1 383,7 387,8 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 9,9 8,4 21,3 16,4 

Tuberculose 1,1 0,9 1,2 0,4 

VIH/sida 3,8 3,1 12,7 8,0 

Tumores malignos 137,0 135,9 150,9 158,2 

Laringe, traqueia, brônquios e pulmões 29,3 30,0 39,4 42,2 

Estômago 16,5 15,7 11,7 12,1 

Cólon 11,1 10,4 10,2 10,8 

Tecido linfático e hematopoiético 9,4 9,9 10,7 10,8 

Pâncreas 6,4 6,5 6,5 6,9 

Fígado e vias biliares intra-hepáticas 5,6 5,9 9,0 9,7 

Junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal  5,4 5,3 5,6 5,2 

Lábio, cavidade bucal e faringe 5,5 5,6 5,7 5,9 

Esófago 4,5 4,6 4,2 4,2 

Bexiga 2,8 2,8 4,4 4,4 

Rim, excepto pelve renal 1,7 1,7 1,5 2,0 

Melanoma maligno da pele 1,3 1,5 1,5 2,0 

Doenças do sangue e órgãos hematopoiéticos 1,0 1,0 0,9 1,0 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 15,0 13,5 11,5 11,5 

Diabetes mellitus 12,3 10,2 9,8 8,4 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos 
sentidos 

9,1 9,6 9,9 10,4 

Doenças do aparelho circulatório 61,6 61,6 58,2 68,5 

Doenças cerebrovasculares 27,9 24,2 27,2 24,9 

Doenças isquémicas do coração 15,7 18,1 16,8 21,8 

Outras doenças cardíacas 8,7 9,6 5,3 10,0 

Doenças do aparelho respiratório 22,0 20,3 23,0 23,4 

Pneumonia 7,4 6,4 8,8 7,2 

Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 6,9 6,7 6,9 7,9 

Doenças do aparelho digestivo 23,2 20,7 18,1 19,3 

Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) 13,1 11,4 9,9 10,3 

Doenças do sistema osteomuscular/tecido 
conjuntivo 

1,1 1,3 1,7 2,0 

Doenças do aparelho geniturinário 4,2 3,7 3,5 3,1 

Rim e ureter 2,6 2,0 2,7 1,9 

Algumas afeções originadas no período perinatal 1,8 1,9 2,0 2,7 

Sintomas, sinais e achados anormais não 
classificados 

40,3 29,8 64,3 43,4 

Causas externas 21,9 22,2 14,2 21,6 
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Grandes grupos de causas de morte 
ARS Norte ACeS Porto 

2010-2012 2012-2014 2010-2012 2012-2014 

Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente 5,2 6,3 2,4 8,7 

Acidentes de transporte 5,9 5,2 3,4 3,5 

Lesões (ignora-se acidentais ou intencionalmente 
infligidas 

4,7 4,1 3,1 3,4 

Quedas acidentais 4,7 4,1 3,1 3,4 

Fonte: ARS Norte, Perfil Local de Saúde 2017 - ACeS Porto Ocidental e Porto Oriental 

 

A Figura seguinte mostra a distribuição das causas de morte por grupo etário (ambos os sexos), 

sobressaindo a distribuição quase generalizada dos tumores; a maior incidência das causas externas e 

das doenças do sistema nervoso nos grupos mais jovens; a maior incidência das doenças dos aparelhos 

respiratório e circulatório nos grupos mais idosos; e as doenças infecciosas na população adulta e nas 

crianças de 1-4 anos. 

 

Fonte: Reproduzido de ARS Norte, Perfil Local de Saúde 2017 - ACeS Porto Ocidental e Porto Oriental. 

Figura 4.73 – Mortalidade proporcional no ACeS Porto Ocidental e Porto Oriental, no triénio 2012-2014, por 

grupo etário, para os grandes grupos de causas de morte, ambos os sexos 

4.15.3.3 Segmentos da população mais vulneráveis, espaços urbanos e atividades mais sensíveis aos efeitos 

do projeto 

Da caracterização socioeconómica efetuada no capítulo respetivo do presente Relatório Síntese é 

possível retirar os seguintes aspetos: 

 Índices de envelhecimento elevados da população residente, em toda a cidade do Porto, com 

especial incidência no Centro Histórico e na Baixa.  
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 Proporção elevada de população idosa ao longo de todo o corredor servido pelo projeto, com maior 

incidência na primeira metade (Centro Histórico e Baixa), com uma proporção significativa de idosos 

com mais de 75 anos, vivendo sós. 

 Prevalência, ao longo de todo o corredor, com maior incidência na segunda metade, de população 

de classe média e média alta, persistindo, porém, zonas com predominância significativa de estratos 

sociais mais desfavorecidos (níveis de escolaridade baixos, taxas de desemprego mais elevadas, 

rendimento social de inserção), sobretudo na zona da Baixa. 

 Proporção elevada de alojamentos vagos na zona da Baixa, como resultado da progressiva repulsão 

de população verificada ao longo das últimas décadas, com rarefação da utilização habitacional em 

alguns quarteirões, com efeitos de redução nas sociabilidades e relações de suporte social. 

 Recente inversão da tendência de perda da função habitacional, como resultado das políticas de 

requalificação urbana e revivificação da Baixa, e o aumento significativo de procura turística, 

traduzindo-se numa ‘explosão’ de oferta de alojamento local. 

 Esta tendência exerce, porém, novas pressões de repulsão sobre as populações mais carenciadas 

(geralmente, arrendatários) provocando instabilidade pessoal e familiar, para além de potencial 

perturbação em função da diferenciação dos estilos de vida dos novos residentes. 

 Proporção significativa de edifícios degradados, particularmente em algumas zonas da Baixa. 

Verificam-se, portanto, na área de intervenção e influência do projeto várias situações de 

vulnerabilidade e processos que podem ser desestabilizadores dos modos de vida, com potenciais 

efeitos de degradação da saúde e bem-estar. 

Para além destes aspetos, de assinalar que as taxas de criminalidade na cidade do Porto são 

significativamente mais elevadas do que na região Norte e no Continente, como ilustrado pelos dados 

do quadro seguinte. 

Quadro 4.95 – Indicadores de criminalidade 

Indicadores 2006 2011 2016 

Taxa de Criminalidade (/1000 habitantes) 

Continente 37,1 39,4 31,9 

ARS Norte 31,5 33,2 28,0 

ACeS Porto 60,4 68,6 67,5 

Taxa de crimes contra a integridade física (/1000 habitantes) 

Continente 5,6 5,6 5,0 

ARS Norte 5,6 5,6 5,0 

ACeS Porto 10,5 10,9 9,2 

Taxa de condução com alcoolemia superior a 1,2 (/1000 habitantes) 

Continente 1,8 2,2 2,0 

ARS Norte 1,4 1,8 1,6 

ACeS Porto 3,8 7,1 4,7 

Fonte: ARS Norte, Perfil Local de Saúde 2017 - ACeS Porto Ocidental e Porto Oriental 

Ao longo do corredor atravessado pelo projeto, e particularmente nas zonas de intervenção para 

construção das estações e poços de ventilação, localizam-se vários espaços sensíveis, em função do uso 
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social, público ou privado, e da sua importância para a saúde e bem-estar das populações, 

nomeadamente: 

 Áreas residenciais ou de alojamento coletivo (hotelaria, alojamento local); 

 Espaços de cultura e lazer, praças e jardins; 

 Equipamentos de saúde e estabelecimentos de ensino; 

 Comércio de proximidade e unidades de restauração; 

 Terminais e paragens de transportes públicos. 

4.15.4 Qualidade do ambiente urbano  

Da caracterização da qualidade do ar e do ambiente sonoro, efetuada nos capítulos respetivos do 

presente Relatório Síntese, é possível extrair um conjunto de aspetos e fatores caracterizadores da 

qualidade ambiental da área atravessada pelo projeto. 

 Qualidade do ar 

Considerando os valores das duas estações de medição da qualidade do ar localizadas na cidade do 

Porto (Aeroporto Francisco Sá Carneiro-Campanhã e Sobreiras-Lordelo do Ouro) verificou-se 

incumprimento dos valores limites, em alguns parâmetros, designadamente: 

 Os valores médios horários de NO2 medidos na estação de Sobreiras-Lordelo de Ouro, durante o 

período de 2012-2016, foram inferiores ao valor limite estipulado por lei. O mesmo não se verificou 

para a estação de Francisco Sá Carneiro - Campanhã, onde se verificam valores superiores ao 

respetivo valor limite (200 µg.m-3), mas em número inferior ao permitido (18 horas em cada ano 

civil).  

 Os valores médios anuais de NO2 medidos foram inferiores ao respetivo valor limite, para a estação 

de Sobreiras-Lordelo de Ouro, verificando-se assim o cumprimento do estipulado no Decreto-Lei nº 

102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual, para proteção da saúde humana, durante o 

período analisado. Relativamente à estação de Francisco Sá Carneiro - Campanhã, verifica-se o 

incumprimento do valor limite, para os todos os anos em avaliação, com exceção de 2013. 

 As concentrações máximas diárias registadas de PM10, durante o período definido, foram superiores 

ao respetivo valor limite (50 µg.m-3), para ambas as estações em avaliação. No entanto, o número 

de excedências registado, não ultrapassou o número permitido (35 dias em cada ano civil), com 

exceção do ano de 2012, para a estação Sobreiras-Lordelo de Ouro. 

 Os valores máximos horários registados de O3, para a estação de Sobreiras-Lordelo de Ouro, durante 

o período definido, foram inferiores ao limiar de informação e limiar de alerta. Em termos de valores 

máximos octohorários verificou-se excedências ao valor alvo estipulado por lei para a proteção da 

saúde humana, nos anos de medições 2012, 2013 e 2016, mas em número inferior ao permitido (25 

dias em cada ano civil). 

As vias rodoviárias foram as principais fontes emissoras identificadas na envolvente próxima do projeto. 
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 Ambiente sonoro 

Os dados obtidos nas medições de ruído e vibrações na área de intervenção do projeto permitiram 

concluir que não se registam valores significativos no que respeita a vibrações, mas que o ambiente 

sonoro se encontra bastante perturbado em grande parte dos locais e em função de diversos 

parâmetros. As principais conclusões foram as seguintes: 

 Os locais próximos de vias estruturantes da Cidade exibem um ambiente sonoro muito perturbado. 

Os dados obtidos revelam valores de Ln de 54 dB(A) a 66 dB(A) e valores de Lden de 63 dB(A) a 73 

dB(A). 

 Os locais afastados de vias rodoviárias principais e de outras fontes sonoras relevantes, revelam um 

ambiente sonoro menos perturbado. Os dados obtidos revelam valores de Ln de 47 dB(A) e valores 

de Lden de 58 dB(A). 

 O ambiente sonoro de todos os locais é determinado essencialmente pelo ruído emitido pelo fluxo 

automóvel que circula nas vias existentes, como função do volume de tráfego e do pavimento. 

 Considerando o zonamento acústico realizado pelo Município do Porto, a área de intervenção do 

projeto e envolvente inclui zonas classificadas como sensíveis e zonas classificadas como mistas. 

 Em nenhum dos locais avaliados os valores registados respeitam os limites estabelecidos para zonas 

sensíveis (estabelecimentos de saúde e de ensino). 

 Nos locais de inserção dos poços de ventilação nº 1 (Rua da Madeira) e nº 3 (Rua de Miguel Bombarda) 

os valores registados respeitam os limites estabelecidos para zonas mistas, ou seja, os valores 

obtidos para os indicadores Lden e Ln são inferiores a 65 dB(A) e a 55 dB(A) respetivamente. 

 Nos locais de construção da Estação Galiza (Jardim de Sophia) e do poço de ventilação nº 4 (Largo 

de Ferreira Lapa), os valores registados para o indicador Ln cumprem o limite de 55 dB(A) 

estabelecido para zonas mistas, mas não é cumprido o limite de 65 dB(A) para o indicador Lden. 

 Na área de influência do local de construção da Estação Liberdade/São Bento (Rua dos Clérigos), 

de construção do poço de ventilação nº 2 (Largo dos Leões), e da estação Boavista/Casa da Música 

(Av. de França), os valores registados ultrapassam os valores limite legalmente estabelecidos para 

zonas mistas, ou seja, os valores obtidos para os indicadores Lden e Ln são superiores a 65 dB(A) e a 

55 dB(A) respetivamente 

 No que respeita a vibrações, a análise dos valores obtidos nos diferentes locais selecionados revela 

que os valores da velocidade de vibração registados são muito inferiores a 0,11 mm/s, limiar 

definido nos critérios do LNEC como passível de poder causar incomodidade. 

Verifica-se, portanto, que tanto no que se refere à qualidade do ar como, particularmente, ao ambiente 

sonoro, a área de intervenção e influência do projeto apresenta problemas de qualidade ambiental, 

embora expectáveis numa cidade que é o centro de uma área metropolitana. 
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5 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO PROJETO  

A projeção da evolução da situação atual na ausência do Projeto é, como qualquer outra projeção, uma 

tarefa que se reveste de dificuldades e de lacunas de informação, tendo por isso, apenas e naturalmente, 

um caráter tendencial, particularmente acentuado em algumas das vertentes analisadas.  

É, pois, neste contexto que se apresentam seguidamente algumas considerações relativas à evolução da 

situação de referência da área em estudo relativamente às várias vertentes do meio, considerando a sua 

evolução, caso o Projeto não se venha a concretizar. Esta análise baseia-se, assim, no conhecimento 

adquirido sobre a área de estudo. 

5.1 Clima e Alterações Climáticas 

Considerando o crescimento demográfico e o desenvolvimento socioeconómico da região onde se insere 

o Projeto em estudo é previsível um aumento de fontes emissoras e do tráfego rodoviário. 

Neste aspeto é importante referir que a constante e contínua evolução técnica dos veículos automóveis 

se traduz em motores menos exigentes do ponto de vista energético, com uma maior eficiência que se 

traduz numa redução das emissões para a atmosfera. Da mesma forma, é previsível o crescimento no 

setor dos veículos híbridos ou elétricos o que se traduzirá igualmente numa redução das emissões 

poluentes para a atmosfera e, consequentemente, em menos fatores potenciadores de mudanças 

climáticas.  

5.2 Geologia e Geomorfologia 

No que concerne à componente geológica e geomorfológica da área de desenvolvimento da Linha em 

estudo, não é previsível qualquer alteração à situação atualmente verificada, sendo que o mesmo é 

aplicável à componente pedológica e de aptidão da terra em face das caraterísticas urbanas em presença. 

5.3 Recursos Hídricos 

Relativamente aos aspetos relacionados com os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, quer em 

termos de quantidade quer de qualidade, a evolução da situação de referência na ausência de 

intervenção deverá ser no sentido da manutenção da situação existente, na área de implantação dos 

traçados. 
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5.4 Qualidade do Ar 

Na ausência da implementação da futura ligação de metro entre a Praça da Liberdade e a Casa da Música, 

tendo em conta o crescimento demográfico e o desenvolvimento socioeconómico da região, prevê-se que 

haja um aumento do número de fontes emissoras e do tráfego rodoviário.  

No entanto, no tráfego rodoviário, a tendência é para haver uma diminuição dos fatores de emissão dos 

veículos novos, devido à introdução de novas tecnologias na indústria automóvel, que promovem a 

produção de motores mais eficientes (gerando menores emissões de poluentes atmosféricos). No setor 

rodoviário, é ainda expectável, a renovação da frota automóvel, através da utilização do veículo 

automóvel híbrido e elétrico. 

Este comportamento também é expectável para as fontes emissoras, tendo em consideração a 

implementação das melhores técnicas disponíveis nos diversos setores industriais. 

5.5 Ruído e Vibrações 

No que concerne ao fator Ruído e Vibrações, é necessário referir que as zonas envolventes para o projeto 

ferroviário em estudo apresentam características de ocupação do solo próprias de meio urbano, estando 

o ambiente sonoro das zonas envolventes do projeto já degradado. 

Atendendo às caraterísticas das zonas de implantação dos traçados pode concluir-se que na envolvente 

do traçado, no interior da cidade do Porto, com alta densidade de ocupação humana, com unidades 

comerciais, servida por uma complexa e muito utilizada rede viária, será previsível o seu 

desenvolvimento urbanístico e turístico. Daqui resultarão movimentações de pessoas dentro destas zonas 

em números médios e crescentes. No entanto, a rede viária encontra-se já saturada, pelo que não se 

prevê um considerável aumento de tráfego passível de induzir incrementos nos níveis sonoros que possam 

originar uma degradação da qualidade do ambiente sonoro destas áreas.  

Relativamente às vibrações, prevê-se que na ausência do projeto os níveis de ruído associados às 

vibrações se manterão em valores semelhantes aos existentes atualmente uma vez que não se preveem 

alterações de ordem urbanística, turística ou industrial que indiciem alterações dignas de registo nas 

estruturas do solo e sua ocupação. 

5.6 Gestão de Resíduos 

Relativamente à Gestão de Resíduos, na região onde se desenvolve o Projeto não se anteveem alterações 

à situação atualmente existente. Na gestão de resíduos urbanos, numa perspetiva de melhor 

funcionamento da triagem e separação de resíduos, poderá prever-se uma redução dos resíduos a 

conduzir a aterro e um acréscimo sustentado das quantidades de resíduos objeto de reciclagem. 
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5.7 Usos do solo 

Atendendo às características urbanas da área de estudo não é previsível haver alterações da ocupação 

de superfície de relevância, com exceção das áreas verdes expectantes junto à Avenida da França as 

quais deverão ser ocupadas por edificações fechando a malha urbana, de acordo com os instrumentos de 

planeamento em vigor, nomeadamente o PDM. 

5.8 Sistemas Ecológicos 

A área de implantação do projeto não apresenta valores relevantes do ponto de vista natural, tratando-

se e uma área urbana, com espécies cosmopolitas e antropófilas, de distribuição muito alargada, bem 

como a presença de espécies exóticas. Assim, a previsível redução dos espaços verdes atualmente 

presentes que apresentam alguma relevância ecológica local na zona de implantação do projeto pelo 

fecho da malha urbana, poderão traduzir-se na degradação das atuais condições para a presença de 

espécies de animais e plantas nesta zona da cidade do Porto. 

5.9 Património Arquitetónico e Arqueológico 

A área de implantação do projeto caracteriza-se por uma grande densidade e riqueza patrimonial, com 

maior destaque para a primeira metade da área, onde se localizam as principais servidões administrativas 

de natureza patrimonial, nomeadamente: Conjunto da Zona Histórica do Porto Património Mundial, Zona 

histórica do Porto, Centro Histórico do Porto, e, a Área de interesse urbanístico e arquitetónico da UF 

de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. 

A não execução do projeto em estudo significará, em relação aos elementos inventariados, a manutenção 

das suas condições de existência atuais (ausência de impactes patrimoniais negativos diretos e indiretos). 

5.10 Paisagem  

A leitura da paisagem urbana atual é característica de uma paisagem urbana estabilizada. A área de 

estudo encontra-se densamente edificada, na qual os eixos viários, as zonas ajardinadas, o espaço público 

e a diversidade arquitetónica permitem identificar unidades com vivências e ritmos distintos, não se 

perspetivando qualquer alteração pela não concretização do Projeto. 

5.11 Ordenamento do Território e  Componente Social  

Os sistemas socio-territoriais são sistemas complexos, pouco suscetíveis de previsibilidade, sobretudo no 

médio e longo prazos. 

Neste contexto, e considerando ainda os limites temporais e de recursos, inerentes à elaboração de um 

EIA, aquilo que é exequível fazer é analisar as principais tendências e linhas de força identificadas na 

caracterização e ter em conta as principais políticas públicas, sobretudo ao nível de incidência local, e 

as práticas e ações desenvolvidas pelos atores, tentando perspetivar de que modo as resultantes da ação 



 

Página: 337 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

e interação destas ‘forças motrizes’ poderão concretizar-se no horizonte temporal e traduzir-se à escala 

do projeto. Trata-se, portanto, de um exercício de natureza predominantemente qualitativa e cujo 

horizonte temporal se esgota no curto/médio prazo. 

A nível sociodemográfico, identificaram-se duas tendências ‘pesadas’, de redução e envelhecimento da 

população residente da cidade do Porto. 

A tendência de perda de população, inicia-se na década de 1960 e, após reversão na década de 1970, 

acentua-se nos dois últimos períodos intercensitários, embora de forma mais acentuada no período 1991-

2001 e mais moderada no período 2001-2011. 

Esta evolução contrasta com o que acontece nos restantes concelhos do Grande Porto, que apresentam 

crescimento, por vezes significativo, embora com clara tendência de moderação no período 2001-2011, 

mostrando que a cidade do Porto se vem confrontando com problemas específicos de saída de população 

do centro da metrópole para a periferia. Trata-se, sobretudo, de um movimento de saída do ‘centro do 

centro’, ou seja, atingindo principalmente as freguesias do Centro Histórico e da Baixa. 

Verifica-se, concomitantemente, uma tendência, ainda mais ‘pesada’, de envelhecimento da população. 

Trata-se de uma tendência generalizada e mais persistente, resultando, simultaneamente, do aumento 

da população idosa e da redução da população jovem. Este duplo ‘movimento’ verifica-se, de forma 

contínua, nas últimas décadas. 

Neste caso, insere-se, porém, numa tendência generalizada e persistente que se verifica a nível nacional. 

No entanto, as taxas de envelhecimento do concelho do Porto são muito mais elevadas do que as que 

ocorrem nos restantes concelhos do Grande Porto e do que a média nacional, revelando, também a este 

nível, problemas específicos. 

Estas tendências pesadas de perda e de envelhecimento da população residente constituem fatores não 

apenas de desvitalização social, mas também de vulnerabilização da população residente que permanece 

nas freguesias centrais da cidade do Porto, ilustrada pelo aumento da faixa etária dos residentes com 75 

anos ou mais e por uma proporção considerável de idosos vivendo sozinhos.  

Paralela e concomitantemente com esta ‘desertificação’ e desvitalização social, verificou-se 

desvitalização socioeconómica, degradação do edificado, perda de qualidade urbanística e aumento da 

insegurança. 

Com a viragem do século começam a emergir algumas contratendências, muito em resultado dos esforços 

das políticas públicas de requalificação urbanística, revivificação socioeconómica e revalorização 

cultural da Baixa e do Centro Histórico. 

O impulso decisivo viria, porém, a ocorrer já no final da primeira década do novo século, com o 

incremento substancial dos fluxos de procura turística internacional, beneficiando do significativo 

incremento da oferta de voos low-cost. 
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Nos últimos anos assiste-se a uma significativa reanimação social, económica e cultural da Baixa e do 

Centro Histórico, configurando uma nova tendência cujo alcance não é possível prever, até porque 

comporta um potencial de efeitos contraditórios. A autêntica ‘explosão’ de oferta de alojamento local 

no Centro Histórico e na Baixa é uma expressão deste potencial e das contradições que pode comportar, 

de que a crescente pressão imobiliária é uma das facetas mais visíveis, com efeitos reais e potenciais 

expressos em novas pressões de repulsão da população mais desfavorecida do Centro para a periferia ou 

para fora do concelho do Porto. Deste modo, as importantes e interessantes dinâmicas de revivificação 

comportam igualmente riscos ao nível da equidade e da coesão social, e potencial perda de identidade 

dos espaços centrais da Cidade. 

Cabe às políticas públicas, nomeadamente ao nível municipal, considerar os diferentes riscos e 

oportunidades e desenvolver e implementar ações de dinamização e regulação, que potenciem as 

oportunidades e reduzam os riscos, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável. 

É difícil prever em que medida estas tendências poderão traduzir-se numa inversão da tendência geral 

de perda de população do concelho. Já quanto à tendência para o envelhecimento poderá vir a ser 

moderada, no entanto, considerando a sua natureza estrutural a nível nacional, não é previsível que 

venha a ser invertida a médio prazo. 

Relativamente ao sistema de transportes, o desenvolvimento da rede de Metro do Porto, iniciada em 

2003, e das políticas de promoção da intermodalidade, tiveram importantes reflexos positivos na 

mobilidade concelhia e interconcelhia, simultaneamente exprimindo e promovendo as dinâmicas de 

revivificação socioeconómica, requalificação urbana e consolidação urbanística. 

A prevista expansão da rede de Metro e a previsível continuidade (e desejável aprofundamento) das 

políticas e medidas de promoção da intermodalidade apontam para novos incrementos na mobilidade 

concelhia e interconcelhia no curto e médio prazos. Na ausência da Linha G, a configuração futura da 

expansão da rede de Metro fica privada de um elo importante, ao nível da acessibilidade e da articulação 

com outras linhas da rede, e de uma das linhas mais rentáveis do sistema.  

Particularmente no eixo que irá ser servido pela Linha G, a evolução da situação atual na ausência do 

projeto aponta para um agravamento das condições de fluidez do tráfego rodoviário, num eixo muito 

utilizado (Boavista/Galiza/Baixa) que inclui vias urbanas estruturantes e que atualmente apresenta 

grandes dificuldades de circulação, mesmo fora das horas de ponta, em função do volume de tráfego e 

do número de semáforos. 

Na ausência de projeto, é previsível que a situação se agrave ainda mais (com efeitos também ao nível 

da degradação da qualidade do ar, do ambiente sonoro e da segurança) quer em função das dinâmicas 

urbanas e socioeconómicas anteriormente referidas, mas também considerando o número de importantes 

equipamentos socais que se localizam neste eixo, entre os quais avulta o Hospital de Santo António. A 

requalificação e entrada em funcionamento, no curto prazo, do Pavilhão Rosa Mota, com centro de 

congressos e espaços para eventos culturais e desportivos, irá introduzir um novo fator de pressão sobre 

este eixo, exigindo melhores condições de acessibilidade e mobilidade. 



 

Página: 339 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

6 AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTES DO PROJETO 

6.1 Considerações Gerais 

O presente capítulo destina-se a identificar e avaliar os potenciais impactes suscetíveis de virem a ser 

originados pela concretização do Projeto, tendo em consideração a sua tipologia e as diferentes 

atividades de construção, exploração e desativação identificadas no capítulo de descrição do Projeto. 

A identificação e avaliação dos potenciais impactes ambientais derivam, assim, do cruzamento da 

informação relativa ao Projeto com a caracterização do ambiente afetado e sua evolução previsível, 

tendo em consideração: 

 A área de estudo (variável de descritor para descritor);  

 As fases em que os impactes se produzem (construção, exploração ou desativação); 

 A duração prevista para os efeitos dos vários impactes, normalmente relacionada com as fases de 

projeto;  

 A identificação dos impactes cumulativos. 

Ao longo do presente capítulo os impactes são classificados, sempre que relevante, quanto a: 

 Natureza: positivo, negativo ou nulo; 

 Tipo (ou relação com o projeto): direto ou indireto; 

 Área de influência: confinado à infraestrutura/ local, concelhio, regional ou nacional, consoante 

a dimensão da área na qual os efeitos do impacte se fazem sentir; 

 Probabilidade de ocorrência (associada ao grau de certeza de um impacte ocorrer ou não): 

improvável, provável ou certo; 

 Duração (refletindo o intervalo de tempo em que o impacte se manifesta): temporário ou 

permanente; 

 Reversibilidade (reflete a medida em que o impacte pode ser alterado): reversível ou 

irreversível; 

 Magnitude (reflete a grandeza do impacte): reduzida, moderada, elevada; 

 Capacidade de minimização ou compensação: minimizável, minimizável e compensável, não 

minimizável nem compensável. 
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A atribuição do grau de significância de cada um dos impactes terá em conta o resultado da 

classificação atribuída nos diversos critérios apresentados, mas também a sensibilidade da equipa do 

EIA para as consequências desse impacte num contexto global. Assim, no que se refere à significância, 

os impactes ambientais resultantes do Projeto em análise são classificados como não significativos, 

pouco significativos ou significativos. A significância é determinada consoante o grau de agressividade 

de cada uma das ações em análise, a vulnerabilidade do ambiente onde as ações se farão sentir e a 

possibilidade dos impactes negativos inerentes serem mitigados. 

Com base no referido, os impactes serão descritos por descritor ambiental e para cada uma das fases 

do Projeto (construção e exploração), tendo em consideração as alternativas em estudo tal como 

apresentadas no capítulo de descrição do Projeto, assumindo-se que estas ocorrem apenas entre o PK 

0+320 ao PK 1+600 nas Alternativas 1 e 2, já que elas têm uma extensão total que varia em apenas 

cerca de 1 metro.  

Como já referido no capítulo 1.3.2 deste EIA, tendo em conta que não se perspetiva a desativação do 

projeto num horizonte temporal razoável, os impactes nesta fase não serão estudados neste EIA. 

Para cada descritor ambiental estudado, apresenta-se uma análise dos potenciais impactes 

cumulativos, os quais correspondem aos impactes no ambiente que resultam do Projeto em associação 

com a presença de outros projetos, existentes ou previstos na sua área de influência, incluindo os 

projetos complementares ou subsidiários tal como apresentados no capítulo específico. 

A avaliação dos impactes ambientais da fase de exploração do Projeto será efetuada considerando o 

ano 2022 de início de exploração. 
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6.2 Clima e Alterações Climáticas 

 Fase de Construção 

A implantação do Projeto não se traduz em efeitos diretos sobre o clima, não só pela tipologia de 

projeto em si mas também pelo facto de se tratar de um Projeto que se desenvolve totalmente no 

subsolo. 

Assim, as ações decorrentes da execução da obra per si são insignificantes do ponto de vista climático, 

não se prevendo, desta forma a ocorrência de impactes ao nível deste descritor. 

 Fase de Exploração 

No contexto do referido, considerando que o Projeto se desenvolve no subsolo, também não se 

verificam impactes microclimáticos locais. 

Contudo, numa perspetiva global e num prazo mais dilatado, a concretização do Projeto traduz-se num 

impacte positivo indireto para o clima, uma vez que toda a rede do Metro do Porto apresenta um 

elevado potencial de captação de tráfego automóvel gerador de emissões de CO2e, quer se trate de 

transporte individual, quer se trate de transporte coletivo. Os dados mais recentes constantes do 

Relatório de Sustentabilidade de 2016 do Metro do Porto indicam que a rede é responsável por evitar 

emissões líquidas contabilizando cerca de 50.000 tCO2 por ano. 

Neste sentido, atendendo à assinalável capacidade do Metro do Porto em potenciar a transferência de 

utentes de outros meios de transporte para a sua rede, é expectável que a expansão da rede se traduza 

igualmente no aumento das transferências intermodais e com isso implicando uma maior capacidade 

para evitar emissões de CO2 e, consequentemente, contribuir positivamente para a redução dos fatores 

potenciadores das alterações climáticas, o que constitui um impacte positivo, direto, imediato, 

provável, permanente, local, irreversível, de magnitude reduzida e significância reduzida a média. É 

importante referir que esta problemática é abordada com maior detalhe no capítulo referente à 

Qualidade do Ar. 

 Impactes Cumulativos 

No que concerne a impactes sobre o clima, o efeito cumulativo só será verificado, a longo prazo, com a 

concretização dos outros projetos similares, associados às propostas de expansão da rede de Metro do 

Porto, e com outras ações a serem adotadas quer pela Câmara Municipal do Porto, quer por outros 

agentes económicos, no âmbito da estratégia de adaptação às alterações climática, que em conjunto 

terão como objetivo, entre outros, a diminuição de emissão de CO2 e, consequentemente, o aumento 

do contributo positivo para a redução dos fatores potenciadores das alterações climáticas. 
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6.3 Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais 

 Análise de Impactes 

Não se prevendo impactes negativos importantes nos afloramentos superficiais dos Granitos do Porto, 

devido à própria natureza subterrânea do Projeto, recomenda-se apenas o registo e cartografia das 

estruturas e demais aspetos geológico-estruturais interessantes, do ponto de vista pedagógico-

científico, que eventualmente venham a ser detetados durante os trabalhos de perfuração do túnel. 

No entanto, as terras resultantes da escavação dos túneis e das estações e não utilizadas no projeto, 

terão que ser levadas a depósito. Nesta fase do estudo, desconhece-se a localização final dos 

depósitos, sendo certo que serão aterros licenciados para o efeito. 

No quadro seguinte, é feito um resumo da movimentação de terras prevista no projeto. 

Quadro 6.1 - Resumo dos volumes de terras do projeto 

 Escavação (m3) Aterro (m3) Balanço 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 

Túnel de via 159.590 180.886 - - 159.590 180.886 

Estações 357.399 360.249 60.850 60.850 286.549 299.399 

PEV 25.769 28.366 - - 25.769 28.366 

Total 564.054 590.797 60.850 60.850 503.204 529.947 

Fonte: Estudo Prévio 

Os impactes previsíveis deverão ocorrer exclusivamente durante a fase de construção e assumem, 

portanto, um caráter negativo, direto, certo, permanente e local, de baixa magnitude e de baixa 

significância, constituindo o balanço da movimentação de terras o único fator de diferenciação entre 

as alternativas estudadas. 

Conclui-se assim que a Alternativa 1 é a Alternativa mais favorável, ainda que de forma marginal, dada 

a diferença muito reduzida entre as 2 alternativas. 

 Impactes Cumulativos 

Relativamente à geologia, refira-se a existência da rede de metro atualmente em funcionamento, a 

que acrescem garagens e parqueamentos subterrâneos no âmbito de outras obras de construção civil, 

que podem contribuir com impactes cumulativos do projeto com outras infraestruturas.  

Desde que os trabalhos de movimentação de terras sejam executados de acordo com as melhores 

práticas, não se perspetivam efeitos cumulativos significativos com outros projetos existentes ou 

futuros. 
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6.4 Solos e Aptidão da Terra 

 Análise de Impactes 

Num Projeto com as características do que se analisa no presente estudo, com desenvolvimento 

totalmente em túnel mineiro, os potenciais impactes nos solos prendem-se exclusivamente com: 

 A escavação e remoção de solos em profundidade para execução dos túneis e respetivas estações 

enterradas; 

 A ocupação de solos por deposição de terras resultantes das escavações; 

 A ocupação de solos por deposição de resíduos gerados durante a fase de construção. 

Estes impactes restringem-se à fase de construção e a sua importância depende dos solos afetados 

enquanto recurso natural não renovável, designadamente pela sua aptidão para usos agrícolas e/ou 

florestais. 

Desenvolvendo-se o Projeto em pleno centro da cidade do Porto, em área classificada em termos de 

aptidão da terra como “área social”, não se identificam impactes associados à perda de solo com 

aptidão para usos agrícolas e/ou florestais, pelo que o impacte associado à escavação e remoção de 

solos em profundidade é considerado nulo. 

O mesmo pode ser referido quanto à ocupação de solo por deposição de terras uma vez que, dada a 

escassez de espaço, se prevê que haja uma continuada transferência dos solos escavados para depósito 

licenciado fora do centro urbano do Porto. 

Admite-se, contudo, que ocorra a deposição temporária de pequenas quantidades de terras e de 

resíduos gerados durante a construção, no entanto esta ocorrerá dentro da área destinada a estaleiro e 

em local preparado para o efeito, mantendo-se em área sem qualquer aptidão agrícola ou florestal, 

pelo que o impacte assim produzido é igualmente considerado nulo. 

 Impactes Cumulativos  

Dada a classificação de “área social” atribuída ao perímetro urbano da cidade do Porto, sem aptidão 

para uso agrícola e/ou florestal, não se perspetivam impactes cumulativos de perda de recurso natural 

não renovável com outros projetos que venham a ser desenvolvidos na área em estudo. 
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6.5 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

 Recursos Hídricos de Superfície 

Tendo em conta a situação de referência em termos de recursos hídricos superficiais, em que as linhas 

de água se encontram todas canalisadas, não são expectáveis impactes sobre este descritor em 

resultado das ações do projeto. 

 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Os impactes mais importantes ao nível do presente descritor ocorrem sobretudo na fase de construção 

e exploração e estão relacionados com as obras de escavação dos túneis, interceção de níveis freáticos 

e, eventualmente, bombagem de água subterrânea durante as obras e na fase de operação do Projeto. 

A avaliação dos impactes deve considerar a identificação de zonas hídricas sensíveis, nomeadamente 

zonas excecionalmente produtivas associadas a fracturação, ocorrência de mananciais (minas de água) 

ou ribeiras canalizadas, poços privados e nível freático próximo da superfície. 

Relativamente aos impactes na quantidade do recurso será de considerar os aspetos relacionados com a 

produtividade das captações de água subterrânea (poços, furos, minas e nascentes) afetados pelo 

túnel, as alterações do escoamento natural e a extração de água durante os trabalhos e também na 

fase de operação do Projeto. 

Estas situações têm alguma relevância no contexto hidrogeológico local e, embora localizadas, por se 

tratar de uma infraestrutura linear enterrada, devem ser objeto de medidas de minimização. 

Será expectável a interferência com o nível freático resultante de escavações e a inevitável extração 

(bombagem de água) durante a fase de construção e exploração em determinados troços, 

nomeadamente nas Estações da Liberdade, de Santo António e Galiza, conforme avaliação do EGG 

(2018). 

Na fase de construção considera-se que os impactes assumem um caráter negativo, direto, certo, 

permanente e local, embora de baixa magnitude e de baixa significância, nos locais em que interferem 

com o nível freático ou com os mananciais e poços locais. 

Na fase de exploração considera-se que os impactes assumem um caráter negativo, direto, certo, 

permanente e local, de média magnitude e de baixa significância, nos locais em que for necessário 

efetuar bombagens permanentes. 
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 Qualidade dos Recursos Hídricos 

6.5.3.1 Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais 

A avaliação dos impactes na qualidade recursos hídricos superficiais potencialmente gerados durante as 

fases de construção e exploração foi baseada na análise dos efeitos ambientais potenciados pelas ações 

resultantes do projeto, na recolha e análise de informação sobre impactes verificados e na experiência 

obtida na avaliação de projetos similares. 

O significado dos impactes identificados na qualidade das águas superficiais é função da magnitude que 

apresentam, bem com da duração, probabilidade de ocorrência e reversibilidade, considerando-se, 

naturalmente, mais gravosos os impactes que associam maior magnitude (média ou elevada) e sejam 

certos e irreversíveis. 

Na avaliação dos impactes serão considerados os seguintes aspetos: 

 Afetação da qualidade dos recursos hídricos superficiais; 

 Afetação dos usos existentes. 

6.5.3.1.1   Fase de construção 

Os impactes na qualidade das águas superficiais durante a fase de construção estão associados ao 

seguinte conjunto de ações: 

 Implantação, operação e desativação dos estaleiros; 

 Escavações, terraplenagens e outros movimentos de terras; 

 Abertura de acessos à obra; 

 Operação e movimentação de veículos e máquinas afetos à obra nas vias de acesso, em particular 

nas vias não pavimentadas; 

As atividades que estão relacionadas com movimentação de terras (incluindo abertura de acessos 

temporários) provocam a exposição prolongada de superfícies de solo e são responsáveis pela 

ocorrência de fenómenos de emissão de partículas. Associado a isto, nos períodos de precipitação mais 

intensa, estas ações irão proporcionar as condições ideais para o aumento do escoamento superficial 

com arraste de partículas para o meio hídrico recetor. 

Para além dos sólidos em suspensão, os principais poluentes produzidos são os metais pesados (cádmio, 

cobre e zinco), os hidrocarbonetos e os óleos, associados à circulação de veículos e máquinas afetos à 

obra e gerados pela combustão no motor, perdas de óleos dos sistemas de lubrificação e derrames 
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acidentais de óleos e combustíveis. Em termos espaciais, estas atividades decorrem, principalmente, 

nas frentes de obra, ao longo das vias de acesso e no estaleiro. 

Estes impactes têm maior probabilidade de ocorrência quando se observar, pelo menos, uma destas 

situações: 

 As atividades desenvolvidas junto de linhas de água, charcas, açudes ou pequenos lagos; 

 O atravessamento das linhas de água ser efetuado em aterro; 

 Atravessamento zonas hídricas protegidas. 

Pelas características da área de estudo, ausência de zonas protegidas, e do projeto, construção de uma 

linha integralmente em túnel, as situações mais críticas não irão ocorrer. A este aspeto acresce que as 

linhas de água existentes já se encontram entubadas, pelo que o escoamento superficial irá ser 

canalizado para a rede de águas pluviais existente. 

Em resultado disto, os impactes a ocorrer, não irão originar alterações na qualidade da água 

superficial, sendo ainda minimizáveis nas zonas dos acessos e áreas do estaleiro. Não se prevê por isso 

qualquer alteração no uso (que se considera inexistente) deste recurso. 

De um modo geral, os impactes relacionados a intervenções são negativos, incertos, imediatos, diretos, 

temporários, reversíveis, muito localizados e de magnitude reduzida, sendo por isso muito pouco 

significativos, ou mesmo negligenciáveis. 

No estaleiro para além das movimentações de terra iniciais, durante a sua operação podem ocorrer 

situações de produção de efluentes contaminados com metais pesados (cádmio, cobre e zinco), 

hidrocarbonetos e os óleos provenientes das áreas de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, 

das áreas de armazenamento de produtos perigosos e das áreas de estacionamento de viaturas. 

Os impactes descritos serão no essencial negativos, diretos, incertos, temporários, localizados, 

reversíveis, de magnitude reduzia e pouco significativos. 

Quanto aos efluentes domésticos do estaleiro, nesta fase ainda não existe alternativa concreta para o 

tipo de instalações sanitárias a instalar. Contudo, em projetos deste tipo é natural que se opte por uma 

das seguintes soluções: instalações sanitárias ligadas a uma fossa séptica estanque, sendo as águas 

residuais posteriormente ligadas ou transportadas para a ETAR; instalações sanitárias móveis com 

manutenção a efetuar por uma empresa especializada. Qualquer uma destas medidas evita um impacte 

na qualidade das águas superficiais. 

6.5.3.1.2   Fase de exploração 

Os impactes negativos induzidos pela operação do material circulante serão, na sua maioria, 

negligenciáveis, uma vez que o material circulante será de propulsão elétrica e a circulação das 
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composições apenas irá provocar a produção de metais provenientes do desgaste na linha e das 

composições e óleos provenientes dos sistemas de travagem. 

As quatro Estações de Metro previstas serão responsáveis pela produção de efluentes domésticos 

provenientes de: 

 Instalações Sanitárias; 

 Espaços comerciais (quando existem); 

 Sala de lixos/Limpeza. 

O projeto prevê a instalação de uma rede de drenagem de águas residuais domésticas (RDARD) 

constituída por coletores, tubos de queda e caixas de visita que escoarão as águas até aos depósitos de 

recolha e de bombagem das águas residuais domésticas. 

O destino final das águas residuais recolhidas nos respetivos poços de bombagem localizados 

normalmente ao nível dos subcais, serão caixas de receção à superfície, a partir das quais o 

escoamento será processado de forma gravítica até à rede pública separativa. 

Os impactes negativos na qualidade das águas superficiais serão negativos, diretos, certos, 

temporários, localizados, reversíveis, de magnitude reduzia e pouco significativos, ou negligenciáveis, 

não se perspetivando alteração nos usos atuais dos recursos hídricos superficiais. 

6.5.3.2 Águas Subterrâneas 

6.5.3.2.1   Fase de Construção 

Os impactes na qualidade das águas subterrâneas, associados à fase de construção, são induzidos pelo 

conjunto de ações semelhantes ao identificado para as águas superficiais. 

O escoamento superficial, com arraste de partículas sólidas e deposição de metais pesados e 

hidrocarbonetos, poderá originar o principal impacte na qualidade da água dos aquíferos da área de 

estudo. 

O grau de contaminação dos aquíferos depende, em grande parte, dos processos de transporte de 

poluentes em meio subterrâneo, nomeadamente, das propriedades físicas, químicas e biológicas dos 

poluentes e das características do solo. 

Esta situação tem pouca relevância no contexto hidrogeológico local por se tratar de formações pouco 

permeáveis, descontínuas e de reduzida produtividade, provavelmente com alguma contaminação 

urbana herdada mas pode ser muito relevante se afetar mananciais e minas de água em 

funcionamento. 
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Relativamente aos impactes sobre a qualidade das águas subterrâneas na fase de construção refiram-se 

o aumento de turbidez e a possível presença de hidrocarbonetos e derivados provocados pelos 

equipamentos e maquinaria. Os locais mais prováveis para a ocorrência deste tipo de impactes são as 

áreas de estaleiro e acessos às frentes de obra. 

Em função das intervenções previstas serem muito localizadas, considera-se que os impactes assumem 

um caráter negativo, direto, incerto, reversível, local, embora de baixa magnitude e de baixa 

significância se forem aplicadas medidas de minimização apropriadas. 

Tal como para as águas superficiais, não se consideram prováveis as ocorrências de impactes 

resultantes da produção de efluentes domésticos do estaleiro. 

6.5.3.2.2   Fase de exploração 

Os impactes induzidos pela operação do material circulante serão, na sua maioria, negligenciáveis, 

uma vez que o material circulante será de propulsão elétrica. 

Pelas mesmas razões já apresentadas nas águas superficiais, os potenciais impactes provenientes da 

produção de efluentes domésticos nas Estações de Metro são igualmente negligenciáveis para a 

qualidade da água subterrânea. 

Considera-se que os impactes assumem um caráter negativo, direto, incerto, reversível, local, embora 

de baixa magnitude e de baixa significância se forem aplicadas medidas de minimização apropriadas. 

 Impactes Cumulativos   

6.5.4.1 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Relativamente à possibilidade de impactes cumulativos do Projeto com outras infraestruturas, refere-

se a existência de outras intervenções ao nível do subsolo, nomeadamente dos troços e estações 

subterrâneas das atuais linhas de metro em funcionamento, dos túneis, dos estacionamentos 

subterrâneos e das caves nos edifícios. 

6.5.4.2 Qualidade dos Recursos Hídricos 

Os impactes incrementais deste projeto na qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

devido ao seu carácter predominantemente temporário (na sua maioria limitados à fase de construção) 

e pouco significativo, não irão representar uma diminuição significativa tanto da qualidade como no 

uso destes recursos.  

Desde que aplicadas corretamente as medidas de minimização, não se perspetivam efeitos cumulativos 

significativos na qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, com outros projetos 

existentes ou futuros. 
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6.6 Qualidade do Ar 

Os impactes ao nível da qualidade do ar, decorrentes da nova ligação de metro, estão associados às 

atividades desenvolvidas durante a fase de construção e de exploração do Projeto. 

Dado o caráter temporário das atividades de construção, efetuou-se uma avaliação qualitativa dos 

impactes, tendo em conta as atividades, emissoras de poluentes atmosféricos, previstas desenvolver 

durantes as obras. Estabeleceu-se também a relação entre as atividades a desenvolver e os principais 

poluentes associados. 

Em relação à fase de exploração, não é expectável a emissão direta de poluentes atmosféricos, devido 

ao facto da ligação de metro ser eletrificada, com exceção da parte particulada resultante do atrito 

dos carris e da sua ressuspensão, considerada residual face ao balanço da diminuição das provenientes 

do tráfego rodoviário. Assim, a análise de impactes nesta fase teve por base a estimativa das emissões 

evitadas de poluentes atmosféricos, resultantes da transferência modal prevista, do transporte 

rodoviário para o transporte associado ao metro. Nesta fase foi também efetuado um balanço das 

emissões de GEE, decorrente do consumo energético expectável com a circulação do metro e com o 

funcionamento das estações de metro. 

Salienta-se que, apesar de existirem 2 alternativas de traçado, os impactes na qualidade do ar, tendo 

em conta as características do Projeto, serão análogos entre alternativas. 

 Fase de Construção 

Durante a fase de implantação do Projeto prevê-se a realização de ações suscetíveis de causar impacto 

na qualidade do ar, nomeadamente: 

 Movimentação de terras, construção de aterros e escavações; 

 Erosão pela ação do vento; 

 Aplicação de betão; 

 Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias. 

Os impactes mais significativos ocorridos durante a construção da nova ligação de metro estão 

associados ao aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades relevantes 

identificadas. O impacte sentir-se-á maioritariamente nas zonas próximas da construção, podendo ser 

minimizado caso se proceda ao humedecimento contínuo do local por aspersão, ou se os trabalhos 

forem desenvolvidos durante a época menos seca. 

O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos (HC) e 

monóxido de carbono (CO), originado pela circulação de viaturas e outras máquinas não rodoviárias, 

depende do número de equipamentos previstos e do período de tempo alocado a cada um dos 
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equipamentos1 . O impacte dos camiões de transporte de mercadorias de e para a obra terá um impacte 

geográfico mais extenso. É relevante selecionar os caminhos de circulação que afetem menos população 

(zonas de densidade habitacional mais reduzida) e os horários mais favoráveis (com menos trânsito). 

A produção e aplicação de betão emite material particulado, sendo a intensidade variável, no caso de 

ser instalada uma central de betão móvel provisoriamente no estaleiro ou de se recorrer às 

autobetoneiras 2. Assim, caso optem por instalar uma central de betão no estaleiro, haverá um 

aumento significativo do nível de partículas em ar ambiente na envolvente da zona onde a central será 

instalada, principalmente devido às emissões com origem no processo de carga dos silos e descarga do 

betão produzido. Este impacte pode ser significativamente minorado com a escolha adequada do local 

de implantação da central e com a utilização de sistemas de filtragem eficientes, que reduzem 

significativamente as emissões. No caso de se optar por autobetoneiras que façam o transporte do 

betão desde uma central fixa até à obra, as concentrações de partículas estão associadas somente à 

descarga do betão produzido e à movimentação dos veículos rodoviários, na zona de obra, mas existe o 

acréscimo das emissões de gases de escape e de ressuspensão de material particulado durante o 

percurso rodoviário. De acordo com informação do projeto e da Metro do Porto, não se prevê a 

utilização de centrais de betão móvel. 

Os principais poluentes associados às ações descritas são a emissão de partículas em suspensão (poeiras) e 

gases provenientes da combustão dos motores dos veículos, como se apresenta no Quadro 6.2. 

Quadro 6.2 - Poluentes emitidos no decurso das ações potencialmente causadores de poluição atmosférica durante 

a fase de construção 

Ação potencial de impacto na qualidade do ar 
Poluentes 

Partículas HC NOx SOx CO 

Movimentação de terras, construção de aterros e 
escavações 

X     

Atividades de desmatação X     

Aplicação de betão 

Central de betão X     

Autobetoneira (descarga do 
betão no local de aplicação) 

X     

Autobetoneira (percurso desde 
a produção até à obra) 

X X X X X 

Circulação de veículos pesados e máquinas não 
rodoviárias 

X1 X X X X 

Legenda: HC – Hidrocarbonetos; NOx – óxidos de nitrogénio, SOx – óxidos de enxofre; CO – monóxido de carbono 

1 Esta emissão ocorre quer pelo funcionamento dos motores, quer pela ressuspensão de partículas aquando a circulação em vias 

não pavimentadas. 

                                                 

1 EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook 2016, 1.1.1 – Non-road mobile Sources and Machinery 

2 AP42, Chapter 11.12 – Concrete Batching. US EPA 
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Para além das emissões de poluentes atmosféricos são expectáveis emissões de GEE associadas ao 

consumo elétrico e ao funcionamento dos motores de combustão dos equipamentos/maquinaria de 

apoio às atividades de construção. São também expectáveis emissões indiretas de GEE, associadas à 

manufatura do cimento utilizado no betão aplicado na obra. 

O acréscimo das emissões de GEE depende da quantidade de energia elétrica consumida e do número 

de veículos/máquinas previstos e do respetivo período de funcionamento. Depende igualmente da 

quantidade de cimento prevista para o betão a aplicar na obra. De acordo com a constituição do betão, 

retirada do documento de compilação dos fatores de emissão da USEPA (AP42 – Mineral Products 

Industry 3), é possível retirar a quantidade de cimento a utilizar na sua produção (para 1 m3 de betão 

são utilizados cerca de 170 kg de cimento). 

Para além das emissões de GEE, devido ao corte de árvores e à desmatação, previstos para esta fase, 

haverá uma redução dos sumidouros de carbono. 

O impacte devido à emissão difusa de partículas pela movimentação de terras e desmatação é 

negativo, direto, imediato, certo, temporário, local, reversível, de magnitude e significância reduzidas 

a moderadas.  

O impacte devido à emissão de partículas pelo funcionamento de autobetoneiras é negativo, direto, 

imediato, certo, temporário, local, regional, reversível, de magnitude e significância moderadas (na 

zona de descarga de betão da autobetoneira). 

O impacte devido à emissão de poluentes pelos motores dos veículos rodoviários e maquinaria usados 

em obra é negativo, direto, imediato, certo, temporário, local (pode ser regional no caso do transporte 

de materiais), reversível, de magnitude e significância reduzidas a moderadas.  

O impacte devido à ressuspensão de partículas nas vias não pavimentadas é negativo, direto, imediato, 

certo, temporário, local, reversível, de magnitude e significância reduzidas a moderadas. 

O impacte das emissões de GEE é negativo, direto, médio a longo prazo, certo, temporário, nacional, 

reversível, de magnitude reduzida a média e com impactes significativos a pouco significativos. 

De um modo geral, a magnitude e a significância dos impactes decorrentes das atividades previstas 

desenvolver, dependerá do tipo de ocupação do solo dos terrenos envolventes à obra, sendo mais 

significativos em locais próximos de habitações. Desta forma, é essencial a escolha de locais o mais 

afastados possíveis de habitações, para a minimização dos impactes inerentes à fase de obra da nova 

ligação de metro. 

                                                 

3 USEPA, Janeiro 1995, AP42 – Mineral Products Industry - Portland Cement Manufacturing 
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 Fase de Exploração 

A entrada em funcionamento da ligação de metro, uma vez que tem prevista a circulação de metros de 

tração elétrica, não promoverá a emissão direta de poluentes atmosféricos, gerando impactes nulos a 

nível local, com exceção da parte particulada resultante do atrito dos carris e da sua ressuspensão, 

considerada residual face ao balanço da diminuição das provenientes do tráfego rodoviário. Salienta-se 

que poderá registar-se um agravamento dos impactes nas zonas de influência das principais unidades 

de produção de energia elétrica, que tenham que assegurar a exploração do novo sistema de metro. No 

entanto, de acordo com o estipulado na Diretiva 28/2009/CE, que introduz a obrigatoriedade dos 

países membros da EU submeterem um plano de promoção da utilização de energia renovável, e tendo 

em conta que Portugal está comprometido com uma meta de 31% de renováveis no consumo final bruto 

de energia em 2020 4, é expectável uma redução das emissões de poluentes atmosféricos, devido à 

intensificação da energia proveniente de fontes renováveis. 

É ainda expectável que ocorra uma diminuição das emissões de poluentes atmosféricos inerentes à 

redução do número de veículos ligeiros e pesados que circulam atualmente nas vias rodoviárias 

existentes na proximidade da implementação da nova ligação. De acordo com o estudo de procura 

realizado pela TIS5, verificou-se que a procura potencial captada pela implementação da nova ligação 

de metro (ligação Liberdade à estação Boavista/Casa da Música) resulta em aproximadamente 36500 

passageiros diários, dos quais 38,1% correspondem a atuais utilizadores de transporte individual e 55,8% 

correspondem a atuais clientes de transporte público. Desta forma, considerou-se que o número de 

passageiros que foram transferidos do transporte individual e público corresponderá a, 13908 e 20374, 

respetivamente. 

Tendo por objetivo estimar as emissões evitadas associadas ao transporte rodoviário, é necessário, em 

primeiro lugar, determinar o número de veículos que deixarão de circular. Para tal considerou-se que 1 

veículo ligeiro (transporte individual) transporta, em média, 1,5 passageiros. Quanto ao número de 

veículos pesados (transporte público), de acordo com a informação disponível no sítio da STCP6, 

verifica-se que um autocarro articulado tem ocupação de 144 lugares, sendo possível, desta forma, 

determinar o número de veículos que saem de circulação. 

Relativamente ao processo de transferência de passageiros dos transportes que habitualmente utilizam 

(transporte individual e público) para o novo modo de transporte, este não é imediato, ou seja, não 

ocorre assim que o novo serviço ou nova infraestrutura começa a funcionar. Existe um período de 

transição e de adaptação da procura à nova oferta. Neste caso em concreto, e de acordo com o estudo 

                                                 

4 Relatório de Monitorização da Segurança de Abastecimento do Sistema Elétrico Nacional 2017-2030. Direção 

Geral de Energia e Geologia. Portugal. Janeiro 2017. 

5 TIS (2018). Análise Custo-Benefício – Extensão do Metro do Porto Santo Ovídio/Vila D’Este, Estudo de procura. 

6 http://www.stcp.pt/fotos/editor2/apresentacao_alugueres_autocarros_stcp.pdf 
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realizado pela TIS7, assume-se que este período é de 5 anos e que a progressão do valor procura em 

relação ao valor estimado é de 88,0%, 92,7%, 96,3%, 98,8% e 100,0%, desde o Ano 1 ao Ano 5, para os 

veículos ligeiros. Para os veículos pesados, assume-se que não irá existir a completa eliminação deste 

serviço, com a entrada em funcionamento da linha de metro em estudo, pelo que para o Ano 5 adota-

se uma percentagem de 99%, sendo que para os restantes anos se manterá a mesma abordagem. 

Desta forma, no quadro seguinte são apresentadas as viagens que deixarão de ser efetuadas, pelos 

veículos ligeiros e pesados, ao longo dos cinco anos em análise. Salienta-se que os valores apresentados 

em cada ano refletem o efeito cumulativo de transferência modal, implicando que o último ano seja 

representativo dos 100% de viagens evitadas (ligeiros e pesados).  

Quadro 6.3 - Veículos que deixarão de circular com a entrada em funcionamento da linha do metro 

Ano 

N.º de viagens evitadas de 

veículos ligeiros  

(veículos ano-1)1 

N.º de viagens evitadas de 

veículos pesados (veículos ano-1)1 

1 1.917.450 31.998 

2 2.019.859 33.708 

3 2.098.300 35.017 

4 2.152.773 35.926 

5 2.178.920 35.998 

1 Viagem por sentido 

Os quadros seguintes sintetizam, respetivamente, as emissões dos principais poluentes atmosféricos 

associados ao tráfego rodoviário (NO2, CO e PM10/PM2.5) e de GEE (CO2, CH4 e N2O), tendo em conta o 

número viagens evitadas, de veículos ligeiros e veículos pesados, nas principais vias municipais, com a 

entrada em funcionamento da nova ligação de metro. A metodologia de cálculo das emissões 

rodoviárias seguiu a mesma metodologia que a seguida na caraterização do ambiente afetado pelo 

projeto. Para a via associada ao tráfego rodoviário, foi considerada uma inclinação de 0% e, em termos 

de distância percorrida por transporte individual e público considerou-se, respetivamente, uma via de 

comprimento de 4,59 km e 1,58 km, conforme presente no estudo da TIS8. 

                                                 

7 TIS (2018). Análise Custo-Benefício – Extensão do Metro do Porto Santo Ovídio/Vila D’Este, Estudo de procura. 

8 TIS (2018). Análise Custo-Benefício – Extensão do Metro do Porto Santo Ovídio/Vila D’Este, Estudo de procura. 
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Quadro 6.4 - Emissões de poluentes atmosféricos relativamente a veículos ligeiros evitadas com a entrada em 

funcionamento da nova ligação de metro 

Ano 
Emissões evitadas ligeiros (g.s-1)1 

NO2 CO PM10/PM2,5 CO2 N2O CH4 CO2 equivalente 

1 1,52x10-1 2,09x10-1 1,55x10-2 87,71 3,18x10-4 2,05x10-2 88,32 

2 1,60x10-1 2,20x10-1 1,63x10-2 92,40 3,35x10-4 2,16x10-2 93,04 

3 1,66x10-1 2,28x10-1 1,69x10-2 95,99 3,48x10-4 2,24x10-2 96,65 

4 1,70x10-1 2,34x10-1 1,74x10-2 98,48 3,57x10-4 2,30x10-2 99,16 

5 1,72x10-1 2,37x10-1 1,76x10-2 99,68 3,62x10-4 2,33x10-2 100,37 

1 Emissões que contemplam os dois sentidos de circulação 

Quadro 6.5 - Emissões de poluentes atmosféricos relativamente a veículos pesados evitadas com a entrada em 

funcionamento da nova ligação de metro 

Ano 

Emissões Evitadas Pesados  (g∙s-1)1 

NO2 CO PM10/PM2,5 CO2 N2O CH4 
CO2 

equivalente 

1 9,68x10-3 3,35x10-3 3,67x10-4 2,59 5,61x10-5 1,38x10-5 2,61 

2 1,01x10-2 3,52x10-3 3,84x10-4 2,72 5,88x10-5 1,44x10-5 2,73 

3 1,05x10-2 3,65x10-3 3,99x10-4 2,82 6,10x10-5 1,50x10-5 2,84 

4 1,08x10-2 3,76x10-3 4,11x10-4 2,90 6,28x10-5 1,54x10-5 2,92 

5 1,08x10-2 3,76x10-3 4,11x10-4 2,90 6,28x10-5 1,54x10-5 2,92 

1 Emissões que contemplam os dois sentidos de circulação 

Desta forma, face à redução prevista ao nível da emissão de poluentes atmosféricos, considera-se que 

os impactes na qualidade do ar, com a entrada em funcionamento da nova ligação de metro, são 

positivos, diretos, imediatos, prováveis, permanentes, locais, irreversíveis, de magnitude reduzida e 

significância reduzida a média. Conforme mencionado anteriormente, os impactes na qualidade do ar 

serão análogos para as diferentes alternativas de traçado. 

Para além da análise em termos da emissão de poluentes atmosféricos associadas ao tráfego 

rodoviário, face à tipologia do Projeto em estudo, procedeu-se igualmente à avaliação dos impactes 

em termos de emissões de GEE inerentes à nova ligação de metro. Neste sentido, determinaram-se as 

emissões de GEE inerentes ao consumo de eletricidade do metro (tração elétrica) e as emissões de GEE 

associadas ao consumo energético de cada estação de metro. 

Com o objetivo de determinar as emissões de CO2 associadas à tração elétrica, foi necessário 

estabelecer o valor de consumo elétrico metro. Para determinar este valor recorreu-se ao estudo 
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realizado pela TIS9, para aferir o número de veículos previstos circular na futura ligação de metro, e ao 

valor de consumo elétrico típico do metro10.  

Por fim, com base no consumo elétrico do metro e utilizando um valor médio do fator de emissões de 

CO2 disponível na DGEG11, para os últimos três anos com dados disponíveis (2014 a 2016) apresentam-

se, no quadro seguinte, as emissões de CO2. 

As emissões de CO2 associadas ao consumo energético de cada estação (ao todo serão 4, com a 

implementação da nova ligação de metro) foram determinadas tendo como base o consumo energético 

da estação12 e utilizando novamente um valor médio do fator de emissão de CO2 disponível na DGEG11, 

para os últimos três anos com dados disponíveis (2014 a 2016), apresentando-se no quadro seguinte 

Quadro 6.6 - Emissões de CO2 inerentes à exploração da nova ligação de metro 

Emissões CO2 (ton∙ano-1) 

Ligação de metro Novas estações de metro 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

372 355 98 

 

Contrariamente ao verificado na qualidade do ar, existem diferenças ao nível das emissões de CO2, 

associadas à tração elétrica, devido ao comprimento da linha de metro, que difere entre alternativas. 

No entanto, esta variação de apenas de 5%, considera-se que não é significativa. 

Com base nos resultados obtidos, o Projeto, na vertente das alterações climáticas (emissões de GEE), 

terá um impacte indireto, imediato, provável, permanente, regional, irreversível, de magnitude 

reduzida a média e significância reduzida, independentemente da alternativa de traçado. 

 Impactes Cumulativos  

Em termos de qualidade do ar, considera-se que os impactes cumulativos são análogos aos impactes 

identificados na avaliação de impactes inerentes às fases de construção e de exploração da nova 

ligação de metro, não se prevendo a ocorrência de outros impactes cumulativos resultantes da 

existência ou previsão de outros projetos para a região em causa. 

Os impactes positivos do projeto, tanto ao nível da qualidade como na vertente das alterações 

limáticas, são potenciados com a atual rede de metro. 

                                                 

9 TIS (2018). Análise Custo-Benefício – Extensão do Metro do Porto Boavista/São Bento, Estudo de procura. 

10 Relatório de Sustentabilidade (2016) 

11 http://www.dgeg.gov.pt/ 

12 Relatório de Sustentabilidade (2016) 
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6.7 Ruído e Vibrações 

 Considerações Gerais 

O projeto da Linha Circular do Metro do Porto – Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música, 

desenvolve-se, como referido, na malha urbana da Cidade do Porto, com elevada densidade 

habitacional, sendo suscetível de induzir impactes negativos no ambiente sonoro das zonas 

envolventes. 

O ruído tem a sua génese tanto nos trabalhos de construção (temporários), como na exploração da via-

férrea (definitivos). 

Os trabalhos de terraplanagem, construção, transporte e outros, envolvem, de uma forma geral, 

operações altamente ruidosas, tais como, por vezes, dinamitagem de pedra e construção de 

infraestruturas temporárias para suporte de terras. Embora todas estas operações sejam delimitadas no 

tempo, os níveis sonoros produzidos durante o seu funcionamento poderão assumir valores elevados. 

Uma vez que na proximidade do traçado em estudo se observam usos do solo com sensibilidade ao 

ruído, importa proceder a um estudo detalhado dos níveis sonoros a esperar. 

Assim, os trabalhos desenvolvidos e apresentados no presente capítulo compreendem  

 um trabalho previsional do ruído ambiente gerado pela construção e exploração do Projeto 

 uma análise geral dos impactes induzidos no ambiente sonoro local  

 propor medidas de minimização que permitam conter os impactes provenientes do projeto, as 

quais se apresentam no capítulo 7 deste EIA. 

 Poluição Sonora 

A Poluição Sonora é induzida pela obra de construção da nova linha a dois tempos: 

 Na fase de construção - devido aos trabalhos de construção na via-férrea; 

 Na fase de exploração - devido à circulação de composições ferroviárias e ao funcionamento dos 

ventiladores dos PEV. 

Do ponto de vista estrito da Poluição Sonora, os mecanismos de transmissão sonora são de duas 

naturezas: condução por via aérea e condução por via estrutural. 

Os mecanismos de condução aérea são os que estão subjacentes à propagação sonora nas camadas de 

ar desde a fonte sonora até aos indivíduos recetores. Compreendem a propagação em espaço livre, a 
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condução através de sanduíches de materiais, reflexões em superfícies envolventes e eventuais 

fenómenos de difração.  

As situações de vizinhança mais sensíveis são as residenciais, escolares e hospitalares ou quaisquer 

outras que pela sua natureza (função/ utilização) exijam baixos níveis de ruído. Estes usos do solo 

estão contemplados na legislação Portuguesa que consigna limitações acústicas estritas. 

A fase de construção é caracterizada, em cada local, pela sua delimitação temporal. Durante esta fase, 

nem todas as operações de construção empregam equipamento e maquinaria ruidosa. 

Consequentemente, em cada local, as operações ruidosas apenas ocuparão uma fração do tempo total 

de construção. 

Na fase de exploração, o ruído de tráfego ferroviário tem carácter permanente. Os níveis sonoros 

gerados serão função do material circulante, da velocidade de circulação das composições e dos fluxos 

de tráfego previstos. 

Os níveis sonoros produzidos nas áreas circundantes não assumem valores suficientemente elevados 

para serem traumáticos. Não haverá lugar a efeitos físicos do ruído no Homem - perdas auditivas, 

surdez. 

Efeitos de ordem fisiológica e psicológica podem no entanto ter lugar, traduzindo-se em incomodidade. 

Estas perturbações podem assumir graus de severidade ligeiros ou graves. Estados de cansaço, 

irritabilidade e nervosismo subjacentes podem ser induzidos, sendo o seu grau proporcional à 

quantidade de energia sonora recebida, e à forma como esta se apresenta. A perturbação do sono pelo 

ruído (com efeitos psicossomáticos eventualmente graves), particularmente relevante, poderá não 

estar ausente em algumas das situações em presença. Os problemas daí decorrentes são os de maior 

gravidade e poderão fazer-se sentir em especial nas zonas residenciais e hospitalares onde são exigidas 

condições de repouso. A perturbação da atenção e concentração afetará utilizações escolares de forma 

especial. 

Observe-se que a noção por vezes vulgarizada em face de situações de poluição sonora da "habituação 

ao ruído" não é correta. O que tem lugar é uma adaptação do organismo humano a uma situação 

agressiva, adaptação que se faz à custa da diminuição (ou destruição) das reservas psicológicas do 

indivíduo criando uma disposição de nervosismo e, por vezes, incapacidade de reação a determinados 

estímulos. 
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 Previsões 

6.7.3.1 Fase de Construção 

6.7.3.1.1   Ruído 

Os trabalhos de construção envolvem operações diversas como escavação (nomeadamente eventual 

desmonte de formações com recurso a explosivos), operações de aterro, terraplanagens, transporte de 

terras e/ou materiais excedentários (para aterros específicos e/ou em situação de permutação entre 

áreas de escavação/aterros), operações de transporte de materiais e matérias-primas (carris, 

travessas, etc.), operações construtivas, propriamente ditas (assentamento de linhas, colocação de 

postes e catenárias versus operação de máquinas/equipamentos de apoio construtivo, etc.) e 

implantação e operação de estaleiros. 

Algumas operações são ruidosas, implicando a produção de níveis sonoros elevados – utilização de 

martelos pneumáticos, trabalhos de escavação. Outros geram níveis mais baixos – transporte de/em 

veículos pesados.  

Enquanto umas operações têm duração limitada no tempo em cada local, outras afetarão toda a área 

vizinha durante quase todo o tempo de construção. Estas últimas operações implicarão, em termos 

médios, níveis mais elevados do que os resultantes do funcionamento normal das instalações 

existentes. 

Deverá ser considerada, ainda, uma fase de pós-construção que inclui a remoção dos estaleiros, 

recolha de materiais e a reposição da situação inicial. 

A propagação do ruído e a atenuação da sua energia com a distância depende da lei de dispersão das 

ondas sonoras e de fenómenos de reflexão, de absorção e outras perdas. Tomando como referência o 

nível sonoro medido ou previsto a uma distância x0 determinada, o nível a uma distância x qualquer, 

vem dado por: 

L(x) = L(x0) + D() - A 

em que o fator direcional D representa a diretividade da fonte sonora e o fator de atenuação A vem 

dado por 

A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent + Aoutr. 

O termo Adisp representa a atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na frente de onda.  

Para os equipamentos e atividades de construção, verifica-se onda esférica, Adisp = 20 log (x/xo). A 

energia decai de 6 dB por cada duplicação da distância de afastamento. 
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O termo Aabsor representa a atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na atmosfera 

(absorção molecular, transformações e condução de calor). Embora a sua importância seja desprezável 

para as baixas frequências ou para pequenas distâncias, para distâncias da ordem das centenas de 

metros ou para frequências acima dos 500 Hz a importância desta contribuição pode ser considerável.  

O termo Aterr pode englobar efeitos variados relativos ao tipo e geometria do terreno. Efeitos de 

absorção, de reflexão, de atenuação no solo são aí incluídos. O termo Avent engloba o efeito de ventos 

dominantes eventualmente existentes, mas que para este tipo de emissões sonoras não se considera 

relevante. 

Com base no algoritmo de propagação sonora referido, é possível determinar os valores dos níveis 

sonoros LAeq resultantes de operações e de equipamentos de construção que poderão vir a ser utilizados 

na fase de construção, com base em resultados de diversas medições acústicas realizadas na 

proximidade de equipamentos e atividades similares. 

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

construtivas típicas, durante a sua ocorrência. 

Quadro 6.7 - LAeq gerados por operações e equipamentos de construção 

Atividade / Operação 
LAeq [dB(A)] 

Zona próxima 100 m 300 m 400 m 

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

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

Martelos pneumáticos 86 (20 m) 72 62 60 

Geradores 70 (50 m) 64 54 52 

Atacadeira 85 (25 m) 73 63 61 

 

Os valores constantes do quadro anterior referem-se a propagação em espaço livre (em linha de vista). 

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

dependerão de:  

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

simultâneo; 

 Localização da frente de obra; 

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

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

de grandeza dos níveis sonoros previstos durante a execução das diferentes operações e atividades 

construtivas, consoante a distância de proximidade às respetivas operações. Não sendo possível prever 

com exatidão, os níveis sonoros junto dos recetores sensíveis ao ruído, pode, no entanto, considerar-se 

que a situação normal será a correspondente à simultaneidade de operações/atividades com utilização 

de equipamentos mais ruidosos e de equipamentos e atividades menos ruidosas.  

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

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

operações. A 100 m de distância, estes valores decrescem para um intervalo que se situa entre os 62 

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

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

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

atividades/operações com utilização de equipamentos mais ruidosos, os níveis sonoros previstos serão 

superiores a 80 dB(A). 

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

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

poderão, contudo, ser sentidos pelas populações como eventual fonte de incomodidade. 

6.7.3.1.2   Vibrações 

Também na fase de construção poderão ser sentidas perturbações provenientes de vibrações originadas 

pelo funcionamento de equipamentos e máquinas afetos às atividades construtivas. 

As velocidades de vibração previstas nos pontos recetores são função do tipo de equipamento em 

funcionamento e da distância entre a fonte vibratória e recetor sensível.  

O quadro seguinte mostra a ordem de grandeza espectável dos valores de pico da velocidade de 

vibração, originados por maquinaria tipicamente utilizada em atividades de construção civil 13, a uma 

distância de referência de 7,5 m do ponto de operação. 

 

 

                                                 

13 FTA, Federal Transit Administration (2006). “Transit Noise and Vibration Impact Assessment”, Estados Unidos da 

América 
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Quadro 6.8 - Velocidade de vibração de equipamentos caraterísticos em obras de construção civil de túnel de 

metropolitano 

Equipamento 
Pico de Velocidade de Vibração a 7,5 m 

[mm/s] 

Bate Estacas (impacto) 
máximo 38,56 

típico 16,36 

Bate Estacas (sónico) 
máximo 18,64 

típico 4,32 

Perfuradora a água 
no solo 0,20 

em rocha 0,43 

Rolo Compressor 5,33 

Retroescavadora (martelo pneumático) 2,26 

Bulldozer grande 2,26 

Retroescavadora (broca) 2,26 

Camiões carregados 1,93 

Martelo Pneumático 0,89 

Bulldozer pequeno 0,08 

 

De referir que os valores médios (como os valores rms) das velocidades de vibração são tipicamente 

bastante inferiores (1,7 a 6 vezes abaixo) ao seu valor de pico, expresso no quadro anterior. 

É expectável que, pelo menos pontualmente, os valores da velocidade de vibração nos edifícios mais 

próximos às atividades construtivas possam ser superiores a 0,11 mm/s e, consequentemente, 

percetíveis de acordo com os limites de perceção humana estabelecidos nos critérios seguidos pelo 

LNEC. 

6.7.3.2 Fase de Exploração 

6.7.3.2.1   Elementos de tráfego ferroviário 

As previsões de ruído, transmitido por via aérea ou via estrutural, tomaram em consideração os dados 

de tráfego, de via e velocidades de circulação disponibilizados. 

De acordo com os dados disponibilizados, considerou-se que o tipo de material circulante será idêntico 

ao atualmente utilizado pelo Metro do Porto e que as velocidades de circulação, de acordo com a 

memória descritiva do Projeto, se situarão entre 40 e 60 km/h. 
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6.7.3.2.2   Ruído de tráfego ferroviário - Emissão 

Na fase de exploração, estão em causa os efeitos do ruído de circulação ferroviária. O número de 

veículos por unidade de tempo (tráfego médio) é um fator de importância primordial na geração do 

ruído. A energia do ruído produzido é a soma das energias das diferentes fontes em presença.  

Sempre que uma nova linha é planeada ou são propostas modificações na circulação de uma linha já 

existente, é requerida uma estimativa dos níveis relevantes de ruído. A acústica previsional utiliza 

ferramentas poderosas aferidas por campanhas de medições experimentais em condições controladas, 

seguindo as recomendações e as disposições normativas nacionais e internacionais aplicáveis. 

A fonte sonora, o veículo ferroviário, considera-se constituída por um conjunto de fontes com 

características direcionais bem estabelecidas. Impõe-se uma análise estatística e uma análise 

energética. 

O ruído lateral gerado por uma composição (ou por um determinado troço de linha) apresenta algumas 

características peculiares, como sejam a sua diferente composição espetral em relação ao ruído 

rodoviário, a "assinatura" temporal, ou seja, a evolução no tempo de uma passagem da composição e o 

seu caráter "intermitente". Mais especificamente, é o resultado de diversos fatores que incluem 

fenómenos de interação roda-carril e aerodinâmicos. 

O ruído de rolamento é proporcional à velocidade de circulação e depende do estado da via, 

nomeadamente da qualidade dos carris, do tipo de via e de travessas de fixação e da existência ou não 

(carris continuamente soldados) de juntas. 

6.7.3.2.3   Ruído de tráfego ferroviário - Propagação 

A propagação sonora desde o emissor até aos pontos recetores caracteriza-se por uma diminuição da 

grandeza da energia com a distância devido a diversos mecanismos físicos. 

A atenuação dos níveis sonoros com a distância depende da lei de dispersão das ondas sonoras e de 

mecanismos de perdas. Tomando como referência o nível sonoro medido ou previsto a uma distância xo 

determinada, o nível sonoro L a uma distância x qualquer vem dado por: 

L (x) = L (x0) - A 

em que A vem dado por A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent. 

O termo Adisp representa a atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na frente de onda. 

A energia decai com o inverso da distância de acordo Adisp = K log (x/x0), em que a constante K 

depende de condições específicas do tráfego ferroviário e se situa entre 10 e 20. 

O termo Aabsor representa a atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na atmosfera 

(absorção molecular, transformações e condução de calor). Embora a sua importância seja desprezável 
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para as baixas frequências ou para pequenas distâncias, para distâncias da ordem da centena de 

metros ou para frequências acima dos 500 Hz a importância desta contribuição pode ser considerável. 

Como, por um lado, o ruído de tráfego ferroviário tem uma composição espectral de banda larga, e por 

outro, as distâncias entre o troço em estudo e as utilizações consideradas estendem-se até às centenas 

de metros, este efeito torna-se relevante.  

O termo Aterr pode englobar efeitos variados relativos ao tipo e geometria do terreno. Efeitos de 

absorção no solo, de reflexão, de atenuação em taludes são aí incluídos.  

O termo Avent engloba o efeito de ventos dominantes eventualmente existentes. Este efeito pode ser 

significativo para distâncias superiores a 200 ou 300 metros. A velocidade de propagação altera-se com 

o meio em movimento. Assim, com o vento a favor, a propagação faz-se a uma maior velocidade e 

aquele termo é negativo. No entanto, contra o vento, pode haver lugar a curvatura dos raios sonoros e 

a formação de zonas de sombra, o que produz uma atenuação suplementar não desprezável. 

Outros efeitos, que poderiam ser incluídos na equação acima, como os resultantes de variações de 

temperatura, não o foram por não se justificar a sua relevância no caso em estudo. 

6.7.3.2.4   Ruído de Poços de Ventilação 

Na fase de exploração, prevê-se que apenas os equipamentos de ventilação colocados nos Poços de 

Ventilação 1 a 5 possam gerar níveis sonoros dignos de registo (por transmissão aérea), eventualmente 

contribuintes para o ambiente sonoro local.  

Relativamente ao ruído gerado pelos poços de ventilação, medições acústicas efetuadas junto a PEV de 

uma linha deste tipo de transporte, em normal funcionamento, conduziram a valores da ordem dos 70-

75 dB a 1 m e de 50-55 dB a 10 m de distância. 

No entanto, é de referir que os equipamentos só funcionam em regime máximo durante as operações 

de limpeza, cerca de uma vez por mês, ou em situações de emergência. 

6.7.3.2.5   Vibrações 

O mecanismo de condução estrutural é importante quando as estruturas sólidas são percutidas 

diretamente pelas fontes radiantes. É o caso do tráfego ferroviário. 

Em todos os tipos de tráfego (aéreo, rodoviário e ferroviário), a transmissão do ruído até ao recetor 

processa-se usualmente por condução aérea. No entanto, no caso do tráfego rodoviário e ferroviário, 

bem como em grandes obras de estaleiro, há que ter em conta que também podem ser geradas 

vibrações, que se transmitem por condução estrutural, gerando ruído por emissão sonora secundária 

(radiação das superfícies sólidas vibrantes). No caso do tráfego rodoviário, no entanto, as forças 

dinâmicas são baixas e localizadas (vibração dos pneus e sua transmissão ao pavimento), pelo que a 

relevância deste tipo de mecanismo de propagação não é significativa. No caso do tráfego aéreo, 
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obviamente não há lugar a excitação direta de meio sólido e a eficiência de transmissão do meio gasoso 

para sólido é muito baixa, com os atuais níveis de emissão sonora das aeronaves, pelo que a 

contribuição deste mecanismo é desprezável. 

Embora relacionados, os mecanismos de transmissão de ruído por via aérea e de vibrações requerem 

procedimentos de análise distintos. Se na transmissão sonora por condução aérea, o meio de condução 

é o ar, as vibrações são transmitidas por via estrutural, ou seja, em meio sólido (edificações ou o 

próprio solo). Devido às suas características físicas, um meio sólido suporta outros tipos de ondas de 

propagação. Se no ar a propagação se processa por ondas longitudinais de compressão, num meio sólido 

têm de ser considerados outros tipos de ondas de propagação, algumas delas sem equivalente na 

condução aérea (ondas de corte transversais, ondas de superfície, ondas de flexão). A velocidade com 

que estas ondas se propagam é característica do seu tipo e função da elasticidade e massa do solo ou 

meio. O facto de as vibrações, no solo, se propagarem através de uma sucessão de meios sólidos com 

diferentes composições (rochas, estratos, fundações de edifícios) torna complexa tanto a sua 

quantificação como a sua previsão, em termos de níveis de vibração expectáveis (Hunt et al. 2007 14). 

As vibrações devidas aos veículos rodoviários e ferroviários provêm das forças de inércia geradas 

durante a passagem dos veículos por irregularidades das vias. Em geral, a resiliência oferecida pelos 

pneus reduz a magnitude das forças dinâmicas em questão e, como tal, reduz substancialmente o nível 

de vibrações induzidas pelo tráfego rodoviário. 

Em contraste, no tráfego ferroviário as forças dinâmicas geradas pela ação do rodado de aço em carris 

do mesmo material provocam importantes vibrações no material circulante e na estrutura do carril. 

Estas últimas podem ser transmitidas a estruturas do edificado próximas, via solo, ou excitar e fazer 

vibrar outros tipos de estrutura (por ex. uma ponte). Os vários mecanismos principais de geração de 

vibrações devido ao tráfego ferroviário fazem com que a energia vibracional se estenda por uma gama 

de frequências que pode ir desde 0,1 Hz até 200 Hz. 

A figura seguinte ilustra as vias de propagação da vibração, em relação a um edifício devido à 

passagem de um comboio no subsolo. 

                                                 

14 Hunt, S.; Hussein, M. (2007). “Ground-Borne Vibration Transmission from road and rail systems: prediction and 

control”, em Handbook of Noise and Vibration Control, Ed. Malcolm J. Crocker, John Wiley & Sons, New York, 

2007. 
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Fonte: FTA, 200615 

Figura 6.1 - Caminhos de propagação por condução estrutural devido a fonte vibrátil 

A vibração do carril e suas estruturas excita o solo adjacente, criando ondas de vibração, as quais 

através das fundações, se propagam pela estrutura do edifício. A amplitude máxima de vibração das 

paredes e pavimentos ocorre nas frequências de ressonância destes elementos de construção. Estes 

elementos comportam-se como superfícies de radiação sonora, podendo emitir som audível às baixas 

frequências (< 200 Hz). Este constitui o mecanismo responsável pela geração secundária de ruído. 

O nível ou a intensidade de uma vibração é obtido, geralmente pela determinação do valor máximo ou 

do valor eficaz do deslocamento, velocidade ou aceleração de um ponto da estrutura ou solo cuja 

vibração de pretende avaliar. É prática corrente, nas vibrações transitórias, referir o valor máximo 

(valor de pico) e nas vibrações contínuas, o valor eficaz (ou rms). A velocidade v de uma vibração pode 

ser quantificada em níveis de velocidade Lv (dBV), segundo 



Lv  20  log10

v

vref










 

em que para a velocidade de referência é comum utilizar-se o valor de vref = 0,5×10-7 m/s.  

                                                 

15 FTA, Federal Transit Administration (2006). “Transit Noise and Vibration Impact Assessement”, Estados Unidos 

da América 
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O grau de incomodidade sentido pelos seres humanos, no que respeita às vibrações, depende da 

magnitude, composição espectral, direção e duração da exposição, bem como da postura e orientação 

do corpo. Em geral, as respostas dos seres humanos às vibrações podem ser divididas em três 

categorias: o limiar da perceção, o limiar da incomodidade e o limite de tolerância. Estas categorias 

estão espelhadas nos critérios do LNEC para a avaliação de incomodidade causada por vibrações. 

A atenuação da velocidade de vibração com a distância pode ser estimada recorrendo à seguinte 

expressão (Bahrekazemi 200416 ; Hunt et al. 200714) 



v  v0 
r

r0











n

 e
 rr0 

 

em que v0 é a velocidade de vibração na fonte, r0 a distância da fonte ao ponto de referência no solo, 

r é a distância da fonte ao recetor, n representa a atenuação geométrica e  é um fator de atenuação 

que depende da constituição do solo. 

O valor para a emissão de vibrações utilizado no cálculo previsional foi obtido a partir dos valores do 

gráfico da Figura 6.2. 

 

Fonte: FTA, 2006 

Figura 6.2 - Níveis de vibração induzidas por comboios, em função da distância 

                                                 

16 Bahrekazemi, M. (2004). “Train-Induced Ground Vibration and Its Prediction”, Tese de Doutoramento, Dept. de 

Arquitectura e Engenharia Civil, Instituto Real de Tecnologia, Estocolmo 
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Da análise do gráfico da figura anterior, obtém-se a 10 m de um comboio a circular a 80 km/h no 

subsolo uma velocidade de vibração de 0,63 mm/s. Tomando este valor como base, foram elaborados 

gráficos de atenuação com a distância apresentados na figura seguinte 

 

Figura 6.3 - Velocidades de vibração previstas para diferentes velocidades de circulação em função da distância 

Os resultados obtidos provisionalmente consideram a mínima distância entre centro da via-férrea e a 

fundação do edificado com ocupação sensível. 

As velocidades de circulação previstas para este troço do Metro do Porto, de acordo com a memória 

descritiva do projeto, são tipicamente entre 40 e 60 km/h.  

 Avaliação de Impactes no Ambiente Sonoro 

6.7.4.1 Fase de Construção 

6.7.4.1.1   Ruído 

Conforme já referido, as operações mais ruidosas necessárias à construção do Projeto poderão ser 

responsáveis pela geração de níveis de ruído muito elevados na sua imediata vizinhança. 

Os impactes gerados na fase de construção podem ser particularmente significativos nos locais mais 

próximos da via com utilização sensível ao ruído, nomeadamente naqueles que se situem na 

proximidade de obras a céu aberto, poços de ataque na zona das futuras estações, futuros poços de 
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ventilação e estaleiros. As zonas potencialmente mais afetadas são as ocupadas pelas edificações 

sensíveis mais próximas ao traçado, nomeadamente na proximidade dos poços de ataque.  

Assim, as operações de construção poderão induzir impactes negativos no ambiente sonoro nos locais 

mais próximos com utilização sensível ao ruído. Estes impactes serão mais significativos se as 

operações de construção ocorrerem durante o período noturno. 

Nestes locais, os níveis sonoros previstos para algumas operações podem exceder os 80 dB(A). Estes 

valores elevados, poderão, no entanto, ser pontuais e com duração limitada aos intervalos e períodos 

de execução de tarefas e operações, pelo que os valores médios do ruído serão inferiores. Consideram-

se como suscetíveis de sofrer impactes negativos as zonas com usos do solo com sensibilidade ao ruído 

que se indicam de seguida: 

 Alternativa A1: 

 Entre cerca do PK 0+120 e cerca do PK 0+320, ambos os lados; 

 Entre cerca do PK 0+895 e cerca do PK 0+970, ambos os lados; 

 Entre cerca do PK 1+720 e cerca do PK 1+887, ambos os lados; 

 Entre cerca do PK 2+690 e cerca do PK 2+785, ambos os lados. 

 Alternativa A2: 

 Entre cerca do PK 0+120 e cerca do PK 0+320, ambos os lados; 

 Entre cerca do PK 0+915 e cerca do PK 0+985, ambos os lados; 

 Entre cerca do PK 1+715 e cerca do PK 1+885, ambos os lados; 

 Entre cerca do PK 2+685 e cerca do PK 2+770, ambos os lados. 

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

no capítulo 7 deste EIA. 

6.7.4.2 Vibrações 

A tipologia de máquinas e equipamentos de construção utilizada em obras desta natureza pode gerar 

velocidades de vibração com algum significado (Quadro 6.8). Deste modo, é previsível a ocorrência de 

impactes negativos, devido à emissão de vibrações, constituindo estes, no entanto, situações pontuais 

(no espaço e no tempo) dependentes da calendarização da obra.  

O túnel será executado a profundidades variáveis, entre cerca de 12 m e cerca de 40 m, ficando o 

limite do túnel, por vezes, a distâncias inferiores a uma dezena de metros da estrutura de edifícios, 
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prevendo-se assim que venha a existir perceção humana das vibrações geradas. Na envolvente dos 

poços de ataque, junto às estações, também se prevê que possam vir a existir valores de velocidade de 

vibração que possam ser percetíveis.  

Pelo exposto, em termos de incomodidade nas populações, considera-se que não existem impactes 

negativos significativos, sendo estes decorrentes de ações temporárias, localizadas, reversíveis e de 

magnitude reduzida a média. 

6.7.4.3 Fase de Exploração 

6.7.4.3.1    Ruído 

Como a totalidade do traçado se desenvolve em túnel, apenas na proximidade dos PEV, podem advir 

impactes no ambiente sonoro na fase de exploração. No entanto, como acima referido, os 

equipamentos só funcionam durante as operações de limpeza, com uma periodicidade de cerca de uma 

vez por mês, ou em situações de emergência. 

O traçado desenvolve-se no concelho do Porto que já procedeu ao zonamento acústico das zonas 

atravessadas pelo projeto. Assim, aplicam-se aos recetores os valores limite de 55 dB(A) para o 

indicador Ln e 65 dB(A) para o indicador Lden, para as zonas classificadas como zona mista e os valores 

limite de 45 dB(A) para o indicador Ln e 55 dB(A) para o indicador Lden, para as zonas classificadas como 

zona sensível (ver Figura de Zonamento acústico na envolvente do traçado no capítulo 4.7). 

No presente estudo que incide numa infraestrutura de transporte, para avaliação de impactes na 

componente acústica do ambiente, foram também considerados os critérios constantes no documento 

“Critérios para análise de relações exposição-impacte do ruído de infraestruturas de transporte”, de 

dezembro de 2009, elaborado pela equipa do CAPS/IST para a APA. Este documento estabelece um 

critério de boas práticas relativo ao incremento dos níveis sonoros a partir do ruído residual. Segundo o 

mesmo documento, a magnitude dos impactes deve ser classificada de acordo com as diferenças entre 

os valores dos níveis sonoros correspondentes à “Alternativa Zero – Situação Atual” e à fase de 

exploração da via, estabelecendo: 

 Incrementos de +3 a +5 dB(A): magnitude negligenciável; 

 Incrementos de +5 a +10 dB(A): magnitude reduzida; 

 Incrementos de +10 a +15 dB(A): magnitude moderada; 

 Incrementos de +15 dB(A) ou superiores: magnitude elevada. 

Como referido anteriormente, para a fase de exploração, prevê-se que apenas os equipamentos de 

ventilação colocados nos Poços de Ventilação 1 a 5 possam gerar níveis sonoros dignos de registo, 

eventualmente contribuindo para o ambiente sonoro local.  
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Uma vez que os usos do solo com sensibilidade ao ruído mais próximos dos PEV se situam a distâncias 

superiores ou da ordem de grandeza de 20 m, não se preveem impactes nos períodos diurno e de 

entardecer. Junto ao PEV 3 no período noturno, devido ao ambiente sonoro mais sossegado nesta zona, 

poderão ocorrer eventuais impactes que, no entanto, não deverão ter particular significado, atendendo 

ao horário de funcionamento do Metro do Porto e ao regime de funcionamento mais baixo dos 

ventiladores espectável fora deste horário. 

6.7.4.3.2   Vibrações 

Para o tráfego ferroviário a céu aberto, a transmissão do ruído processa-se principalmente por 

condução aérea. Para o troço em análise do Metro do Porto, uma vez que este se desenvolve em túnel, 

há que ter em conta que também serão geradas vibrações, as quais se transmitem por condução 

estrutural, gerando ruído por emissão secundária (radiação das superfícies sólidas vibrantes). O 

mecanismo de condução estrutural é importante quando as estruturas sólidas são percutidas 

diretamente pelas fontes radiantes. 

As vibrações devidas aos veículos ferroviários provêm das forças de inércia geradas durante a passagem 

dos veículos por irregularidades das vias. As forças dinâmicas geradas pela ação do rodado de aço em 

carris do mesmo material provocam importantes vibrações no material circulante e na estrutura do 

carril. Estas últimas podem ser transmitidas a estruturas do edificado próximo, via solo, ou excitar e 

fazer vibrar outros tipos de estrutura.  

Os recetores mais próximos situam-se na imediata proximidade da via. Como tal, os mecanismos de 

geração de ruído por via estrutural ou de transmissão de estímulos de vibrações assumirão importância. 

Considerando velocidades de circulação no subsolo de 60 km/h e distâncias entre 10 e 40 m do comboio 

a circular, prevêem-se velocidades de vibração entre 0,48 mm/s e 0,15 mm/s. Deste modo, é 

espectável a existência de impactes negativos, sendo justificável a adoção de medidas minimizadoras 

de ruído (medidas antivibráteis) na totalidade do traçado, como no capítulo 7 se especifica.  

 Impactes Cumulativos - Ruido e Vibrações 

Entende-se por impactes cumulativos aqueles que resultam do projeto em análise conjuntamente com 

outros projetos passados, presentes ou futuros. 

Deste modo, pretende-se analisar de que forma os efeitos decorrentes da implantação da 

infraestrutura ferroviária em análise se fazem sentir conjuntamente com outros impactes resultantes 

de projetos/ações existentes ou previstas a médio prazo. Chama-se a atenção para o potencial efeito 

sinergístico que estes poderão ter, isto é, os impactes resultantes de mais do que um projeto sobre um 

determinado recurso, podem não ser iguais à sua soma caso estes ocorressem de forma independente 

numa determinada área. 
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Os principais impactes fazem-se sentir sobre os usos do solo com sensibilidade ao ruído e vibrações 

existentes na envolvente do projeto. 

Dada a tipologia de projeto, em túnel, não se perspetivam impactes cumulativos nestes descritores. 
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6.8 Gestão de Resíduos 

 Metodologia 

A avaliação de impactes ambientais centra-se na identificação dos resíduos gerados durante as 

atividades de construção, bem como os decorrentes das ações associadas à exploração/ manutenção da 

Linha Circular: Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música e que são geradoras de resíduos.  

Desta forma são identificados e caracterizados os tipos de resíduos gerados, referidos de acordo com a 

classificação constante na Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão 2014/955/EU da 

Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio. 

A identificação e caracterização dos resíduos gerados permite definir um conjunto de medidas de 

gestão a adotar, incluindo o destino final a dar aos resíduos, em função da sua tipologia, devendo-se 

procurar, sempre que possível, garantir destinos de valorização, reutilização e reciclagem, em 

detrimento da eliminação controlada.  

Como referido no capítulo de caraterização do ambiente afetado pelo Projeto, o projeto de execução 

de empreitadas e concessões de obras públicas é acompanhado por um Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) que inclui as orientações que o(s) empreiteiro(s) terão 

que cumprir na execução da obra. 

O cumprimento do PPGRCD é uma ferramenta essencial para garantir que, durante a fase de obra 

sejam desde logo minimizados os impactes decorrentes da inevitável produção de resíduos de 

tipologias variadas. 

 Identificação das Atividades Responsáveis pela Produção de Resíduos e Avaliação de Impactes 

6.8.2.1 Fase de Construção 

É na fase de construção que ocorre a maior produção de resíduos, quer em termos quantitativos, quer 

em termos qualitativos. 

As principais atividades responsáveis pela produção de resíduos nesta fase são: 

 Instalação e operação do estaleiro;  

 Operação de maquinaria, e outros equipamentos afetos à obra; 

 Escavação dos poços de ataque, estações, poços de ventilação e túnel; 

 Limpeza e desmatação das zonas à superfície afetadas pela implantação do Projeto; 
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 Demolição e reposição de infraestruturas afetadas – serviços afetados; 

 Trabalhos de construção civil diversos. 

No quadro seguinte identificam-se e classificam-se os resíduos gerados pelas diversas atividades 

associadas a esta fase em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER). 

Quadro 6.9 - Resíduos gerados durante a Fase de Construção 

Capítulos da Lista Resíduos Produzidos Código LER 
Proveniência durante a fase 

de construção 

Resíduos da agricultura, 
horticultura, aquacultura, 
silvicultura, caça e pesca, 
bem como da preparação e 

do processamento de 
produtos alimentares 

Resíduos silvícolas 02 01 07 Limpeza e desmatação do terreno. 

Resíduos do fabrico, 
formulação, distribuição e 

utilização (FFDU) de 
revestimentos (tintas, 
vernizes e esmaltes 

vítreos), colas, vedantes e 
tintas de impressão 

Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes 
orgânicos ou outras substâncias não perigosas 

08 01 11 

Instalação e operação do estaleiro. 
Construção da plataforma e de 

todas as obras acessórias. 

Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes 
orgânicos não abrangidos em 08 01 11 

08 01 12 

Suspensões aquosas de tintas e vernizes contendo 
solventes orgânicos ou outras substâncias não 

perigosas 
08 01 19 

Suspensões aquosas de tintas e vernizes não 
abrangidas em 08 01 19 

08 01 20 

Resíduos de tintas de impressão contendo 
substâncias perigosas 

08 03 12 

Estaleiros (escritórios) 

Resíduos de tintas de impressão não abrangidos em 
08 03 12 

08 03 12 

Resíduos de toner de impressão, contendo 
substâncias perigosas 

08 03 17 

Resíduos de toner de impressão não abrangidos em 
08 03 17 

08 03 18 

Resíduos de colas e vedantes, contendo solventes 
orgânicos ou outras substâncias perigosas 

08 04 09* Instalação e operação do estaleiro. 
Construção da plataforma e de 

todas as obras acessórias. Resíduos de colas e vedantes não abrangidos em 08 
04 09 

08 04 10 

Resíduos de moldagem e 
do tratamento físico e 

mecânico de superfície de 
metais e plásticos 

aparas e limalhas de metais ferrosos 12 01 01 
Instalação e operação do estaleiro. 

Construção da plataforma e de 
todas as obras acessórias. 

aparas e limalhas de metais não ferrosos 12 01 03 
Instalação e operação do estaleiro. 

Construção da plataforma e de 
todas as obras acessórias. 

Óleos Usados e Resíduos de 
Combustíveis Líquidos 

(exceto óleos alimentares, 
05, 12 e 19) 

Óleos hidráulicos minerais 13 01 09 

Estaleiros e movimentação de 
maquinaria afeta à obra 

Óleos hidráulicos minerais não clorados 13 01 10 

Óleos hidráulicos sintéticos 13 01 11 

Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis 13 01 12 
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Capítulos da Lista Resíduos Produzidos Código LER 
Proveniência durante a fase 

de construção 

Outros óleos hidráulicos 13 01 13 

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e 
lubrificação 

13 02 04 

Óleos minerais não clorados de motores, 
transmissões e lubrificação 

13 02 05* 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e 
lubrificação 

13 02 06 

Óleos facilmente biodegradáveis de motores, 
transmissões e lubrificação 

13 02 07 

Outros óleos de motores, transmissões e 
lubrificação 

13 02 08 

Lamas provenientes de separadores óleo/água 13 05 02* 

Óleos provenientes dos separadores óleo/água 13 05 06* 

Água com óleo proveniente dos separadores 
óleo/água 

13 05 07* 

Resíduos de combustíveis líquidos - fuelóleo e 
gasóleo 

13 07 01* 

Resíduos de combustíveis líquidos - gasolina 13 07 02* 

Resíduos de Embalagens; 
Absorventes, Panos de 

Limpeza, Materiais 
Filtrantes e Vestuário de 

Proteção sem Outras 
Especificações 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Estaleiros 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de metal 15 01 04 

Embalagens contendo ou contaminadas por 
substâncias perigosas 

15 01 10* 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros 
de óleo sem outras especificações), panos de 

limpeza e vestuário de proteção, contaminados por 
substâncias perigosas 

15 02 02* 

Resíduos não especificados 
noutros capítulos da lista 

Pneus usados 16 01 03 
Estaleiros e movimentação de 

maquinaria afeta à obra 

Filtros de óleo 16 01 07* 
Estaleiros e movimentação de 

maquinaria afeta à obra 

Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico 16 02 Estaleiros e demolições 

Outros resíduos explosivos 16 04 03 Modelação do terreno 

Acumuladores de chumbo 16 06 01* 
Estaleiros e movimentação de 

maquinaria afeta à obra 

Resíduos de construção e 
de demolição (incluindo 
solos escavados de locais 

contaminados) 

Betão 17 01 01 

Demolições 

Construção da plataforma e de 
todas as obras acessórias. 

Tijolos 17 01 02 

Madeira 17 02 01 

Plásticos 17 02 03 

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 17 03 02 

Cobre, bronze e latão 17 04 01 

Alumínio 17 04 02 



 

Página: 375 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

Capítulos da Lista Resíduos Produzidos Código LER 
Proveniência durante a fase 

de construção 

Chumbo 17 04 03 

Ferro e aço 17 04 05 

Mistura de metais 17 04 07 

Solos e rochas contendo substâncias perigosas 17 05 03* Estaleiros e movimentação de 
maquinaria afeta à obra, 

modelação do terreno Solos e rochas não abrangidas em 17 05 03  17 05 04 

Materiais de Isolamento 17 06 04 
Demolições e limpeza do terreno. 

Materiais de construção contendo amianto 17 06 05* 

Resíduos de construção e demolição contendo PCB’s 17 09 02 Demolições 

Construção da plataforma e de 
todas as obras acessórias. 

Outros resíduos de construção e demolição 
(incluindo misturas de resíduos) contendo 

substâncias perigosas 
17 09 03* 

Mistura de resíduos de construção e demolição 17 09 04 

Resíduos urbanos e 
equiparados (resíduos 

domésticos, do comércio, 
da indústria e dos 

serviços), incluindo as 
frações recolhidas 

seletivamente 

Papel e cartão  20 01 01 

Estaleiros 

Vidro 20 01 02 

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 20 01 08 

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo 
mercúrio 

20 01 21* 

Pilhas e Acumuladores (excluindo acumuladores de 
chumbo) 

20 01 34 

Plásticos 20 01 39 

Metais 20 01 40 

Resíduos biodegradáveis 20 02 01 
Desarborização e remoção de 

vegetação 

Lamas de fossa séptica 20 03 04 

Estaleiros 
Misturas de resíduos urbanos e equiparados 
(Indiferenciados) 

20 03 01 

Resíduos de limpezas de esgotos 20 03 06 

 

Como é notório pelo quadro anterior, os resíduos produzidos na fase de construção são de diversos 

tipos. 

Os impactes associados à gestão de resíduos na fase de construção estão dependentes das quantidades 

produzidas, condições de armazenagem temporária, capacidades de valorização e tipologia dos 

destinos finais a estabelecer para os diferentes tipos de resíduos, que não são atualmente conhecidos, 

estando dependentes dos sistemas de gestão de resíduos levados a cabo pelos adjudicatários das 

diversas empreitadas de construção.  
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A produção de resíduos implica necessariamente a utilização de recursos naturais, quer localmente, 

quer fora da área de estudo, induzindo impactes negativos, cuja magnitude é variável podendo ser 

mais diminuta considerando a adoção das medidas de gestão propostas. 

Na ausência de sistemas de gestão de resíduos específicos – ex: óleos usados, pilhas e acumuladores, 

pneus usados, REEE, entre outros – a gestão de resíduos deverá ser assegurada por operadores de 

gestão de resíduos licenciados. 

No capítulo dedicado às medidas de minimização serão referidas algumas metodologias de gestão de 

resíduos a adotar em fase de obra. 

6.8.2.1.1   Resíduos Verdes 

Para a implantação do Projeto é previsível a interferência com áreas vegetadas, cuja limpeza e 

remoção da vegetação é necessário realizar. Tratando-se de um Projeto que se desenvolve 

fundamentalmente no subsolo, e em meio urbano, as quantidades a gerar desta tipologia de resíduo 

não deverão representar uma percentagem relevante no global dos resíduos gerados pela construção. 

Contudo, sabe-se que haverá estações, nomeadamente a Estação Hospital de St. António e a Estação 

Galiza, e poços de ventilação que se localizarão em zonas verdes, sem comprometer edificações, pelo 

que se prevê que o impacte associado à produção de resíduos verdes seja negativo, direto, localizado, 

certo, permanente, de magnitude reduzida, minimizável e pouco significativo em virtude da reduzida 

afetação da área a intervencionar. 

Analisando-se as alternativas, verifica-se que a Alternativa 2 deverá ser responsável por uma maior 

produção destes resíduos pelo facto de se prever a localização do PEV2 na Praça Guilherme Gomes 

Fernandes, enquanto na Alternativa 1 este mesmo poço se localizará na Praça de Parada Leitão que se 

encontra pavimentada. 

6.8.2.1.2   Resíduos da movimentação de terras 

A construção do Projeto implica movimentações de terras com alguma expressão, tendo em 

consideração que o mesmo é essencialmente subterrâneo. 

Na atividade de escavação do túnel mineiro, estações e poços de ventilação, serão originados solos e 

rochas que poderão ou não ser passíveis de reaproveitamento. No caso de não apresentarem as 

caraterísticas necessárias para a reutilização, constituem terras sobrantes do Projeto, pelo que serão 

consideradas como resíduos. 

Não se prevê a ocorrência de terras contaminadas pelo que não serão considerados resíduos perigosos. 

Em particular no presente Projeto, do balanço de terras realizado, estima-se que ocorra um excesso de 

terras relevante a levar para vazadouro autorizado. No quadro seguinte, tendo presente a fase de 
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desenvolvimento do projeto em estudo, apresenta-se a estimativa dos movimentos de terras previstos 

para ambas as alternativas consideradas. 

Quadro 6.10 - Estimativa de movimentos de terras associados às duas alternativas de projeto 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

 Escavação 

(m3) 

Aterro 

(m3) 

Escavação 

(m3) 

Aterro 

(m3) 

Túnel de Via 153.335 0 153.944 0 

Estações 357.399 60.850 357.399 60.850 

PEV Poço 23.340 0 23.460 0 

Túnel Ligação 2.428,8 0 4.905,6 0 

Total 537.503 60.850 539.709 60.850 

 

Pelas quantidades envolvidas considera-se que o impacte associado à movimentação de terras é 

negativo, direto, localizado, certo, permanente, irreversível, de reduzida magnitude e significância. 

Da leitura do quadro anterior verifica-se não haver uma diferença significativa entre as alternativas 

estudadas, sendo a Alternativa 1 a preferencial por apresentar um menor balanço de movimentações 

de terras ainda que marginal. 

6.8.2.1.3   Resíduos de construção e demolição (LER 17) 

Os resíduos de construção e demolição (RCD) produzidos na fase de construção são de diversas 

tipologias, sendo constituídos essencialmente por betão, elementos em ferro, cofragens de madeira, 

entre outros, resultando essencialmente dos trabalhos de construção das diversas especialidades – 

excedentes, elementos partidos/danificados, etc. 

Referem-se igualmente os resíduos originados pelas demolições em espaço público (e.g. vias e passeios 

pavimentados, desmantelamentos de serviços afetados). 

Dos resíduos de construção resultam ainda as embalagens provenientes do embalamento de materiais 

de construção (telas, cimento, etc.), e de produtos auxiliares de manutenção (óleos, solventes, etc.).  

Os impactes associados aos resíduos de construção podem ser significativos, devido à possibilidade de 

ocorrência de resíduos perigosos e à eventual má gestão dos mesmos. Trata-se, contudo, de um 

impacte de difícil quantificação e de ocorrência, considerando-se no geral que a produção de RCD gera 

impactes negativos, diretos, certos, temporários, reversíveis e minimizáveis, de moderada magnitude e 

significância, dada a localização da obra. 
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6.8.2.1.4   Resíduos sólidos urbanos 

Os resíduos produzidos no estaleiro relacionados com atividades de escritório e outros semelhantes ao 

resíduo proveniente de habitações, em razão da sua natureza e composição, são equiparáveis a 

resíduos sólidos urbanos (RSU), desde que a produção diária não exceda 1100 l por produtor. Tendo em 

consideração que a maioria dos resíduos produzidos poderá ser reciclável, deverá ser assegurada, 

sempre que possível, a sua separação segundo as diferentes frações. 

Dada a dimensão da obra não são expectáveis grandes quantidades de RSU pelo que se consideram os 

impactes como negativos, diretos, localizados, certos, temporários, reversíveis, de reduzida magnitude 

e significância e minimizáveis com uma correta gestão de obra. 

6.8.2.1.5   Óleos usados 

A utilização de maquinaria pesada, nomeadamente, o equipamento de escavação, os veículos pesados 

necessários ao transporte das terras escavadas e de mercadorias e outros equipamentos de construção 

civil, irão originar um conjunto de resíduos, associados às operações de manutenção dos equipamentos 

e à eventual trasfega de combustível e de óleos usados, na sua maioria classificados segundo a Lista 

Europeia de Resíduos, como resíduos perigosos. 

Os óleos usados apresentam na sua constituição elevados níveis de hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos (PAH) e de metais pesados, sendo os mais representativos o Chumbo (Pb), o zinco (Zn), o 

Cobre (Cu), o Crómio (Cr), o Níquel (Ni) e o Cádmio (Cd). 

A utilização de óleos em obra (no funcionamento dos equipamentos/maquinaria) poderá dar origem a 

eventuais situações de derrame acidental com consequentes impactes ambientais. Os óleos são 

caracterizados por uma especial perigosidade, quando lançados diretamente no ambiente (nos meios 

hídricos, nas redes de drenagem de esgotos ou no solo) ou quando queimados de forma não controlada, 

os óleos são responsáveis por graves problemas de poluição do solo, da água e do ar.  

Assim, consideram-se que os impactes associados à produção destes resíduos são negativos, indiretos, 

prováveis, temporários, reversíveis e minimizáveis, de magnitude reduzida, dado não ser previsível a 

produção de uma quantidade expressiva deste tipo de resíduo, não se considerando por isso 

significativo. 

 Fase de Exploração  

Na fase de exploração, as operações de manutenção das composições e infraestrutura, serão as 

principais responsáveis pela produção de resíduos.  

Dos resíduos expetáveis de serem produzidos pelas operações de manutenção destacam-se os resíduos 

associados à lubrificação dos carris devido à sua perigosidade. Estes resíduos deverão ser encaminhados 

para locais adequados ao seu tratamento. 
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São ainda gerados resíduos de construção e demolição, de tipologias e quantidades diversas, associados 

à manutenção de estruturas. Estes resíduos serão, no entanto, em quantidades diminutas, muito 

inferiores às produzidas na fase de construção, e ocorrerão em situações pontuais. Nestas situações os 

resíduos deverão ser armazenados em locais adequados para posterior encaminhamento para as 

entidades licenciadas responsáveis. Os impactes associados à produção destes resíduos são 

considerados como de moderada significância em virtude da possível produção de resíduos perigosos 

(lubrificantes), contudo de magnitude reduzida uma vez que decorrem de situações pontuais e 

localizadas.  

A utilização das estações e composições por parte dos passageiros irá gerar a produção de resíduos 

equiparados a resíduos sólidos urbanos. À semelhança dos RSU, parte dos resíduos produzidos poderá 

ser reciclável, pelo que deverá ser assegurada, sempre que possível, a separação segundo as diferentes 

frações e o seu encaminhamento para as entidades licenciadas que gerem os resíduos desta tipologia 

na região.  

De acordo com a informação constante do Relatório de Sustentabilidade do Metro do Porto (2016), os 

resíduos mais produzidos na operação do Metro são os Resíduos Urbanos e equiparados (LER 20), sendo 

que destes 83% estão classificados numa categoria que inclui Outros Resíduos urbanos e equiparados 

incluindo mistura de resíduos (LER 20 03 01). 

 

Fonte: Metro do Porto (versão não editada, março 2018). “Relatório de Sustentabilidade 2016” 

Figura 6.4 - Distribuição dos Resíduos Urbanos e equiparados gerados pela rede de Metro do Porto 

6%
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LER 20 01 01 - Papel e Cartão

LER 20 02 01 - Resíduos 
biodegradáveis

LER 20 03 01 - Outros resíduos 
urbanos e equiparados, incluindo 
mistura de resíduos

LER 20 03 03 - Resíduos de 
limpeza de ruas

Outros resíduos (LER 20)
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No que diz respeito a resíduos resultantes da operação em si e das necessárias manutenções, de acordo 

com o Relatório de Sustentabilidade do Metro do Porto os mais produzidos dizem respeito aos resíduos 

de embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção (LER 15). 

 

Fonte: Metro do Porto (versão não editada, março 2018). “Relatório de Sustentabilidade 2016” 

Figura 6.5 - Distribuição dos Resíduos Sólidos de Operação e Manutenção gerados pela rede de Metro do Porto em 

2016 

Desta forma, considera-se que a produção desta tipologia de resíduos irá induzir impactes negativos, 

indiretos, de reduzida magnitude e significância. 

Em suma, os impactes durante a fase de exploração são classificados como negativos, prováveis, 

permanentes, regionais, reversíveis, de reduzida magnitude e significância reduzida a moderada, não 

havendo qualquer diferenciação entre as alternativas estudadas. 

 Impactes Cumulativos  

Os projetos suscetíveis de produzir impactes cumulativos ao nível da gestão de resíduos são aqueles 

que, em termos de proximidade geográfica e/ou temporal, podem potenciar os impactes acima 

descritos (negativos ou positivos).  

Será na fase de construção destes projetos que se irá verificar um maior aumento dos resíduos 

produzidos, a qual, se decorrer simultaneamente com o Projeto em análise, poderá contribuir para um 

aumento significativo de terras sobrantes e resíduos de construção e demolição. Contudo, à data de 
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elaboração do presente EIA, não se identificam outros projetos que concorram com o Projeto em 

avaliação, não se identificando por isso impactes cumulativos nestas tipologias de resíduos. 

Já no que se refere aos resíduos de carácter urbano produzidos no estaleiro durante a fase de obra, 

estes irão contribuir cumulativamente com os resíduos urbanos produzidos pelas populações locais para 

o acrescimento de volume a ser encaminhado para o sistema de recolha existente. 

No que concerne à fase de exploração, verificar-se-á um efeito cumulativo associado à linha em 

estudo, na medida em que os resíduos produzidos se integrarão nos resíduos produzidos pela totalidade 

da rede do Metro do Porto, quer no que concerne a resíduos urbanos e equiparados, quer no que 

concerne a resíduos de manutenção e operação. Neste contexto, podem ser considerados impactes 

negativos, indiretos, de magnitude e significância reduzida a moderada, temporários e minimizáveis. 
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6.9 Usos do Solo 

Uma infraestrutura como aquela em estudo apresenta impactes no uso do solo, dependentes da 

tipologia de ocupação atual e da sua perspetiva de evolução.  

No domínio do uso do solo considerou-se uma abordagem que descreve o corredor afeto ao Projeto 

segundo os seus usos dominantes à superfície, tendo sido definidas as seguintes categorias de espaço: 

Habitação, serviços e comércio; Equipamentos e Espaços verdes. De acordo com a análise efetuada à 

evolução da situação atual na ausência do Projeto, perspetiva-se a consolidação da malha urbana, no 

troço final de implantação da Linha Circular, ocupando-se com edificações as áreas verdes expectantes 

junto à Avenida da França. 

Serão aqui identificadas as alterações à ocupação e uso atual do solo, cujos efeitos sejam positivos ou 

negativos, ao longo do corredor do Projeto, tanto na fase de construção como de exploração. 

Note-se que, de um modo geral, e considerando o fato desta infraestrutura ter uma expressão muito 

reduzida à superfície, a grande maioria dos impactes sentidos ao nível deste descritor ocorrerão 

durante a fase de construção, sendo que, na fase de exploração, os efeitos previsíveis resultantes da 

ocupação irreversível da ocupação de superfície atual que assumem um caráter definitivo, são pouco 

significativos. 

 Fase de Construção 

Os impactes associados à concretização deste tipo de Projeto prendem-se, como referido, com a 

afetação ou substituição dos usos atuais, que passam a estar afetos à linha de metro.  

No caso presente, estas afetações ocorrem unicamente nos locais das estações e dos poços de 

ventilação, já que quando a linha se desenvolve em túnel a ocupação do solo à superfície mantém-se, 

não sofrendo qualquer alteração. Em sintonia com o referido, o planeamento da obra prevê que os 

poços de ataque para a abertura do túnel sejam nos locais das futuras estações, limitando assim a 

afetação à superfície. 

Pelo referido, nesta fase de projeto, os impactes estão diretamente associados às necessidades de 

instalação dos estaleiros para a concretização da obra. Tal como se pode ver nas figuras seguintes, os 

principais espaços a ocupar incidem sobre áreas públicas – Praça da Liberdade, Jardim do Carregal, 

Praça da Galiza e passeio da Avenida da França – condicionando de forma negativa e direta a vivência 

local.  

No Anexo 2.4 podem consultar-se as plantas de ocupação em fase de obra. 

A impossibilidade de usufruir do espaço público afetado, principalmente do Jardim do Carregal, 

durante o período da obra traduz-se num efeito negativo direto, que ganha importância por este 

espaço se assumir como um local privilegiado de lazer, numa zona com poucas áreas livres de 
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descompressão e de intenso movimento. Trata-se de um impacte negativo, direto, localizado, certo, 

temporário, reversível, de elevada magnitude e significância nos primeiros troços, e de moderada 

magnitude e significância no restante troço, sendo minimizável com uma gestão de obra eficaz. 

  

Estação da Praça da Liberdade Jardim do Carregal 

  

Estação da Galiza Estação da Boavista/Casa da Música 

Figura 6.6 - Áreas das estações a afetar em fase de obra 

A par da limitação de fruição do espaço público, as áreas de estaleiro e de afetação às obras, com a 

inevitável circulação de maquinaria e de pesados, condicionarão de forma direta a acessibilidade viária 

e pedonal obrigando a alterações de tráfego e provocando congestionamentos na vizinhança. Trata-se, 

igualmente, de um impacte negativo, direto, que apesar de localizado possui uma área de influência 

alargada, é de ocorrência certa, temporário e reversível, de elevada magnitude e significância nos 

primeiros troços, essencialmente até ao jardim do Carregal, e de moderada magnitude e significância 

no restante troço, sendo minimizável com uma gestão de obra eficaz. 
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Por outro lado, a alteração da acessibilidade terá reflexos na procura dos usos comerciais e de serviços 

localizados na vizinhança próxima, traduzindo-se num efeito negativo, que apesar de indireto e 

temporário, tem um peso significativo durante a fase de construção, carecendo de medidas de 

minimização que obviem à sua superação no horizonte da obra.  

 Fase de Exploração 

Como referido, na fase de exploração a ocupação de superfície torna-se irreversível.  

No Projeto em análise, as alterações à ocupação de superfície cingem-se aos acessos às estações e à 

ocupação resultante da implantação dos poços de ventilação. 

Tendo em conta que haverá um adequado tratamento paisagístico e de inserção urbana destes 

elementos, no meio densamente urbanizado onde ocorrem, prevê-se que o impacte induzido seja 

negativo, mas de baixa magnitude. 

Nos projetos de Arquitectura das Estações podem ser consultados os projetos de inserção urbana 

previstos em cada caso. 

 Impactes Cumulativos  

Durante a elaboração do presente EIA, não se identificaram projetos na área de estudo que sejam 

passíveis de ver os seus efeitos de alteração da ocupação de superfície potenciados pelo projeto da 

Linha Circular do metro do Porto, objeto da presente avaliação. 

Por outro lado, dada a localização do Projeto em área urbana consolidada, não se perspetiva a 

ocorrência de outros projetos que venham a ocorrer em simultâneo e que, cumulativamente, 

potenciem os impactes negativos identificados para a fase de obra.  

Assume-se, contudo, que durante a fase de construção, eventuais eventos que normalmente ocorrem 

na área a intervencionar sejam prejudicados pelas limitações de acessibilidade induzidas pelo Projeto, 

que surgirão como um impacte cumulativo aos efeitos de congestionamento eventualmente produzidos 

pelos próprios eventos. 

Já em fase de exploração, considerando-se que o impacte induzido pelo Projeto em termos de 

alteração da ocupação de superfície é positivo, assume-se que este se constitua como um projeto 

gerador de impactes cumulativos positivos com outros projetos ou alterações a ocorrerem na ocupação 

de superfície da área de estudo ou que se relacionem com mobilidade urbana. 
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6.10 Sistemas Ecológicos 

 Metodologia 

Dadas as características do Projeto e a sua particular localização considera-se só haver potenciais 

impactes durante a fase de construção, já que na fase de exploração já terá ocorrido a reposição/ 

reabilitação do Jardim do Carregal. 

Para determinar a magnitude e significância dos mesmos, procede-se a uma análise da diversidade e da 

raridade das formações vegetais e das espécies de flora e fauna que ocorrem na área de afetação do 

Projeto, assim como de outra informação relevante obtida na caracterização da situação de referência. 

A avaliação dos impactes é efetuada de acordo com seis parâmetros (natureza, significância, 

magnitude, localização, duração, dimensão espacial e reversibilidade), dos quais resulta a classificação 

global do impacte.  

A avaliação da significância tem em conta a seguinte escala:  

 Pouco significativo: quando o impacte não afete Habitats ou espécies de fauna e flora raros ou 

constantes dos referidos anexos ou afeta apenas Habitats muito comuns. 

 Moderadamente significativo: quando há afetação de Habitats ou espécies da flora e fauna 

incluídos nos anexos A-I, B-I, B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei nº 140/99 mas não classificados como 

prioritários nem considerados raros ou ameaçados em território nacional. 

 Muito significativo: quando há afetação de Habitats ou espécies da flora e fauna 

reconhecidamente raros; ou incluídos nos anexos A-I, B-I, B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei nº 

140/99 e classificados como prioritários. 

A classificação da magnitude tem em conta a seguinte escala: 

 Magnitude elevada: quando o impacte afeta uma proporção elevada da área do Habitat ou da 

população de uma espécie. 

 Magnitude média: quando o impacte afeta uma proporção média da área do Habitat ou da 

população de uma espécie. 

 Magnitude reduzida: quando o impacte afeta uma proporção baixa da área do Habitat ou da 

população de uma espécie. 
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 Fase de Construção 

6.10.2.1 Flora e Vegetação 

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da implementação de um Projeto decorrem, antes 

de mais, da movimentação de maquinaria, impacte esse que é temporário e reversível; e da destruição 

irreversível da vegetação nos locais que são sujeitos a alterações mais profundas.  

O Projeto em análise será realizado numa área urbana, pelo que a área de estudo está totalmente 

ocupada por tipologias de tecido urbano consolidado, onde não ocorrem quaisquer espécies vegetais ou 

formações vegetais com interesse para conservação. Assim, pode concluir-se que a implementação do 

Projeto terá um impacte nulo no que respeita ao descritor Flora e Vegetação. 

6.10.2.2 Fauna 

Como referido anteriormente a Linha Circular desenvolve-se em profundidade razão pela qual apenas 

se esperam afetações à superfície durante a fase de obra e apenas nos locais onde os trabalhos se 

desenvolvem à superfície, nomeadamente nas estações e poços de ventilação.  

Genericamente as afetações serão muito reduzidas e referem-se a espaço urbano ocupado com vias de 

circulação. A afetação que poderá ter maior significado será a que se refere ao Jardim do Carregal, 

junto ao Hospital de St. António e a uma área ruderal junto à Rua General Norton de Matos Casa da 

Música, onde a construção da estação e do poço de ventilação (PEV5) poderá implicar a destruição de 

parte do jardim durante a fase de obra e uma elevada perturbação durante toda esta fase. 

Posteriormente este espaço será recuperado.  

Neste quadro os impactes previsíveis sobre a fauna serão genericamente reduzidos a nulos, de 

magnitude reduzida a nula e não significativos.  

Apenas nos locais onde os trabalhos à superfície decorram em áreas ajardinadas ou com vegetação 

ruderal (jardim do Carregal e área ruderal junto à casa da Música) poderão ocorrer impactes negativos 

de magnitude reduzida, locais, reversíveis e pouco significativos. Estes impactes afetarão 

essencialmente as comunidades de aves, sendo que estas são constituídas por espécies cosmopolitas e 

bem adaptadas à presença humana. 

 Impactes Cumulativos  

No âmbito da elaboração do presente EIA, não se identificaram projetos na área de estudo que sejam 

passíveis de ver os seus efeitos sobre os sistema ecológicos potenciados pelo projeto em análise. 
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6.11 Património Arquitetónico e Arqueológico 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio 

localizado exclusivamente, durante os trabalhos de campo, na área de projeto, como justificado no 

capítulo 4.11. 

Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação existente entre o Valor 

Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte (Intensidade de afetação e Área de impacte) 

previsto para cada ocorrência patrimonial. 

 Caraterização e avaliação de impactes 

A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois descritores essenciais, como 

a natureza do impacte e a incidência de impacte, e descritores cumulativos, como a duração do 

impacte e o tipo de ocorrência. 

Quadro 6.11 - Natureza de impacte 

Negativo Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 

Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro 6.12 - Incidência de Impacte 

Direto Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência 
patrimonial (faixa de expropriação do terreno). 

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência 
patrimonial. 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro 6.13 - Duração de Impacte 

Permanente Quando o impacte é permanente. 

Temporário Quando o impacte é temporário. 

Nulo Quando não há impacte. 
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Quadro 6.14 - Tipo de Ocorrência 

Certo Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Nulo Quando não há impacte. 

 

Quadro 6.15  Dimensão Espacial 

Local Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Regional Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Nacional ou 

supra-

regional 

Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Nulo Quando não há impacte. 

 

Quadro 6.16 - Reversibilidade 

Reversível Quando o impacte é reversível. 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 

Nulo Quando o impacte é reversível. 

 

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes de impacte 

associados a uma empreitada, mais concretamente a ação/tarefa que provoca o impacte negativo 

direto na ocorrência patrimonial. 

Quadro 6.17 - Agentes de Impacte 

Escavação do solo 

Abertura de valas 

Desmatação do terreno 

Terraplanagem da superfície do solo 

Aterro da superfície do solo 

Áreas de depósito sobre a superfície do solo 

Empréstimo de inertes 

Abertura de pedreira 

Abertura de acessos 

Alargamento de acessos existentes 

Circulação de maquinaria 

Implantação de estaleiro 
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 Valor de impacte patrimonial 

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes 

previstos para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de 

impactes patrimoniais e condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas. 

O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de Afetação 

e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico conforme os Quadro 

6.18 e Quadro 6.19. 

O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula: 

(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área Afetada) /2] 

Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da afetação 

prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, que a determinação das 

medidas de minimização a implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada 

incidência patrimonial. 

O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da Área Afetada, 

de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo 

daquele que depende a conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os 

valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja exagerado neste índice, o 

resultado da sua soma é dividido por dois. 

Quadro 6.18 - Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico 

Máxima 5 

Elevada 4 

Média 3 

Mínima 2 

Residual 1 

Inexistente 0 

 

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacto Patrimonial 

mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 

2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte 

Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os valores correspondentes à 

Classe E de Valor Patrimonial. 
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Quadro 6.19 - Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico 

Total 100% 5 

Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 

Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0% a 10% 1 

Nenhuma 0 0 

 

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma Classe de 

Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacto. 

Quadro 6.20 - Relação entre as Classes e o Valore de Impacte Patrimonial 

Significado 
Classe de Impacte 

Patrimonial 

Valor de Impacte 

Patrimonial 

Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 

Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5 

Muito Reduzido E <2,5 

 

A classificação global do significado de impactes é feita da seguinte forma: 

Quadro 6.21 - Classificação do Significado de Impactes 

Significado de Impacte Classes de Impacte Patrimonial 

Impacte negativo pouco significativo C, D e E 

Impacte negativo significativo B 

Impacte negativo muito significativo A 

 

 Análise de Impactes Patrimoniais 

6.11.3.1 Fase de Construção 

A análise de impactes neste estudo tem a particularidade de incidir num projeto que se desenvolve 

essencialmente no subsolo, numa cota superior a 00 m em relação à superfície. 
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Por este motivo, a análise de impactes diretos recai apenas nos 5 Poços de Emergência e Ventilação e 

nas 4 estações de metro, com as respetivas áreas de ocupação de superfície (necessárias para a 

instalação dos estaleiros e dos poços de ataque). 

A análise de impactes indiretos concentra-se nas ocorrências patrimoniais existente à superfície do 

terreno, sobre o eixo das 2 alternativas (0 m) e nas suas imediações (<10 m), que podem ser 

eventualmente afetadas (consoante a sua morfologia, as técnicas de construção e os materiais usados 

nos edifícios e o seu estado de conservação) durante a escavação do túnel. 

6.11.3.1.1   Área de Impacte Direto 

Conforme já descrito anteriormente, as áreas de ocupação de superfície das 4 estações de metro e dos 

5 poços abrangem as 5 servidões administrativas que condicionam a execução de projetos no centro da 

cidade do Porto. 

Existem impactes negativos diretos, causados pela escavação de um solo com elevado potencial 

histórico e pela perturbação no enquadramento paisagístico de uma arquitetura com grande significado 

cultural durante a empreitada, nas seguintes servidões administrativas: 

 N.º 1 - Área de interesse urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 

Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, classificada como Áreas com Interesse Urbanístico e 

Arquitetónico, conforme o Plano Diretor Municipal do Porto, art. 44º, decorrentes da área de ocupação 

da superfície da Estação da Liberdade/S. Bento, da Estação Hospital St.º António, da Estação 

Boavista/Casa da Música, do PEV1, do PEV2 (Alternativa 1), do PEV2 (Alternativa 2) e do PEV5. 

 N.º 2 – Área Sudeste de interesse urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias do Lordelo do 

Ouro e Massarelos, classificada como Áreas com Interesse Urbanístico e Arquitetónico, conforme o 

Plano Diretor Municipal do Porto, art. 44º, decorrentes da área de ocupação da superfície da 

Estação da Galiza, do PEV 3 e do PEV4. 

 N.º 3 – Conjunto da Zona Histórica do Porto Património Mundial, classificada como Áreas de 

potencial valor arqueológico (ZOPA), conforme o Plano Diretor Municipal do Porto, art. 46º e Anexo 

I-B, n.º 53, decorrentes da área de ocupação da superfície da Estação da Liberdade/S. Bento, da 

Estação Hospital St.º António, do PEV1, do PEV2 (Alternativa 1) e do PEV2 (Alternativa 2). 

 N.º 4 – Zona Histórica do Porto, classificada como Imóvel de Interesse Público, conforme o Decreto 

n.º 67/97, DR, I Série-B, n.º 301, de 31-12-1997 e Portaria n.º 975/2006, DR, II Série, n.º 113, de 

12-06-2006, decorrentes da área de ocupação da superfície da Estação da Liberdade/S. Bento, do 

PEV1 e do PEV2 (Alterna. 2). 

 N.º 5 – Centro Histórico do Porto, classificado Património Mundial e Monumento Nacional, 

conforme o Aviso n.º 15173/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010, decorrentes da área de 

ocupação da superfície da Estação da Liberdade/S. Bento e do PEV1. 
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A afetação negativa direta das 5 servidões administrativas constantes no Plano Diretor da Câmara 

Municipal do Porto e classificadas oficialmente (Zona Histórica do Porto e Centro Histórico do Porto), 

condicionam de forma determinante a execução deste projeto, sendo necessário a aprovação prévia do 

projeto por parte da Câmara Municipal do Porto e da Direção Regional de Cultura do Norte. 

Para além das servidões administrativas registam-se ainda os seguintes potenciais impactes negativos 

diretos, provocados pela escavação no solo, em ocorrências patrimoniais identificadas à superfície do 

terreno: 

 Área de Ocupação da Superfície da Estação da Liberdade/S. Bento: 

 n.º 17/CNS 13645 (Porto – Praça Almeida Garrett/Rua do Loureiro, Vestígios 

arqueológicos diversos);  

 Área de Ocupação da Superfície da Estação do Hospital de Santo António: 

 n.º 84 (Jardim do Carregal);  

 n.º 85/CNS 15776 (Porto – Praça Filipa de Lencastre, Vestígios arqueológicos diversos). 

 Área de Ocupação da Superfície da Estação da Galiza: 

 n.º 113 (Conjunto escultório de Rosália de Castro). 

 Área de Ocupação da Superfície do PEV1: 

 n.º 175 A (Muralhas de D. Fernando e Miradouro, troço da Rua da Madeira). 

Como as Muralhas de D. Fernando (n.º 175 A) estão classificadas como Monumento Nacional (Decreto 

n.º 11 454, DG, I Série n.º 35, de 19-02-1926), existe 1 condicionante patrimonial determinante para a 

execução deste projeto, sendo necessário a aprovação prévia da Direção Regional de Cultura do Norte 

para intervir nesta ocorrência. No entanto, de acordo com informação do projeto, é possível que o 

PEV1 não venha a ser realizado no local apontado no Estudo Prévio, o que virá a ser confirmado com o 

desenvolvimento do Projeto de Execução.   

Quadro 6.22 – Ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência direta de projeto 

N.º  Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS Infraestrutura 

1 
Área de interesse urbanístico e arquitetónico 

da UF de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, 
Miragaia, São Nicolau e Vitória 

Cidade --- 

ELS.º Bento (0m); EHSt.º António (0m); 

EBCS (0m); PEV1 (0m); PEV2 – Alt.1 (0m); 
PEV 2 – Alt.2 (0m); PEV5 (0m) 

2 
Área Sudeste de interesse urbanístico e 

arquitetónico da UF do Lordelo do Ouro e 
Massarelos 

Cidade --- EG (0m); PEV3 – (0m); PEV4 – (0m) 

3 
Conjunto da Zona Histórica do Porto 

Património Mundial 

Zona de 
Potencial 

Arqueológico 
--- 

EHSt.º António (0m); ELS.º Bento (0m); 
PEV1 (0m); PEV2 – Alt.1 (0m); PEV 2 – Alt.2 

(0m) 
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N.º  Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS Infraestrutura 

4 Zona histórica do Porto Cidade --- 
ELS.º Bento (0m); PEV1 (0m); PEV 2 – Alt.2 

( 0m) 

5 Centro Histórico do Porto Cidade --- ELS.º Bento (0m); PEV1 (0m) 

6 Estação dos Caminhos de Ferro de São Bento 
Conjunto 
edificado 

--- ELS.º Bento (0m); PEV 1 (0m) 

10 
Conjunto da Praça da Liberdade, Avenida dos 
Aliados e Praça do General Humberto Delgado 

Conjunto 
edificado 

--- ELS.º Bento (1m) 

17 Porto – Praça Almeida Garrett/Rua do Loureiro 
Vestígios 
diversos 

13645 ELS.º Bento (0m) 

21 Estátua equestre de D. Pedro IV Estatua --- ELS.º Bento (0m) 

39 Igreja dos Clérigos 
Igreja e 

necrópole 
33222 

ELS.º Bento (0m); PEV2 – Alt.1 (0m);  

PEV2 – Alt.2 (0m) 

84 Jardim do Carregal Jardim --- EHSt.º António (0m) 

85 Porto - Praça Filipa de Lencastre 
Vestígios 
diversos 

15776 EHSt.º António (0m) 

106 Palácio dos Carrancas Palácio --- EHSt.º António (0m) 

111 Torre do Palácio dos Terenas Torre --- PV3 (0m) 

113 Rosália de Castro 
Conjunto 
escultório 

--- EGaliza (0m) 

116 Mercado do Bom Sucesso Edifício --- PEV4 (0m) 

175 A 
Muralhas de D. Fernando e Miradouro (troço da 

Rua da Madeira) 
Edifício --- PEV1 (0m) 

 

Para além da potencial afetação direta nestas 5 ocorrências (n.º 17, n.º 84, n.º 85, n.º 113 e n.º 175 A), 

importa destacar que a Área de Ocupação da Superfície da Estação da Liberdade/S. Bento abrange a 

Zona de Proteção da Estação de S. Bento (n.º 6), a Zona de Proteção do Conjunto da Praça da 

Liberdade, Avenida dos Aliados e Praça General Humberto Delgado (n.º 10) e a Zona Especial de 

Proteção da Torre dos Clérigos (n.º 39). 

A Área de Ocupação da Superfície da Estação do Hospital de St.º António abrange a Zona de Especial de 

Proteção do Palácio dos Carrancas (n.º 106). 

A Área de Ocupação da Superfície do PEV1 abrange a Zona de Proteção da Estação de S. Bento (n.º 6); 

a Área de Ocupação da Superfície do PEV2 abrange a Zona de Proteção da Torre dos Clérigos (n.º 39); a 

Área de Ocupação da Superfície do PEV3 abrange a Zona de Proteção da Torre do Palácio dos Terenas 

(n.º 111); a Área de Ocupação da Superfície do PEV4 abrange a Zona de Proteção do Mercado do Bom 

Sucesso (n.º 116). Mais uma vez se refere  que o PEV1 pode não vir a ser construído no local apontado, 

aspeto que será decidido em Projeto de Execução. 

A afetação da Zonas de Proteção e da Zona Especial de Proteção de 6 ocorrências patrimoniais com 

classificação oficial (n.º 6, n.º 10, n.º 39, n.º 106, n.º 111 e n.º 116), condiciona a execução deste 
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projeto, sendo necessário a aprovação prévia da Direção Regional de Cultura do Norte para intervir nas 

respetivas áreas de proteção. 

Quadro 6.23 – Ocorrências patrimoniais com potencial impacte negativo direto 

N.º Designação Infraestrutura Agente de impacte 

1 

Área de interesse urbanístico e 
arquitetónico da UF de Cedofeita, 
Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ELS.º Bento (0m); EHSt.º António (0m); 

EBCS (0m); PEV1 (0m); PEV2 – Alt.1 (0m); PEV 2 
– Alt.2 (0m); PEV5 (0m) 

Escavação e Ocupação da 
Superfície 

2 
Área Sudeste de interesse urbanístico 
e arquitetónico da UF do Lordelo do 
Ouro e Massarelos 

EG (0m); PEV3 – (0m); PEV4 – (0m) 
Escavação e Ocupação da 
Superfície 

3 
Conjunto da Zona Histórica do Porto 
Património Mundial 

EHSt.º António (0m); ELS.º Bento (0m); PEV1 ( 

0m); PEV2 – Alt.1 (0m); PEV 2 – Alt.2 (0m) 

Escavação e Ocupação da 
Superfície 

4 Zona histórica do Porto ELS.º Bento (0m); PEV1 (0m); PEV 2 – Alt.2 ( 0m) 
Escavação e Ocupação da 
Superfície 

5 Centro Histórico do Porto ELS.º Bento (0m); PEV1 (0m) 
Escavação e Ocupação da 
Superfície 

17 
Porto – Praça Almeida Garrett/Rua do 
Loureiro 

ELS.º Bento (0m) 
Escavação e Ocupação da 
Superfície 

84 Jardim do Carregal EHSt.º António (0m) 
Escavação e Ocupação da 
Superfície 

85 Porto - Praça Filipa de Lencastre EHSt.º António (0m) 
Escavação e Ocupação da 
Superfície 

113 Rosália de Castro EGaliza (0m) 
Transladação de elemento 
arquitetónico 

175A 
Muralhas de D. Fernando e Miradouro 
(Troço da Rua da Madeira) 

PEV1 (0m) 
Escavação e Ocupação da 
Superfície 

 

6.11.3.1.2   Área de Impacte Indireto 

Os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeções arqueológicas) neste 

estudo revelaram a existência de 124 registos à superfície do terreno, das quais 5 correspondem a 

servidões administrativas (n.º 1 a n.º 5) como se pode observar nos Desenhos P-PR-LI-8000-AM-DS-

SCN-000004-00 a P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-000010-00 do Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – 

Peças Desenhadas. 

Dado que o traçado desta nova linha do Metro (Troço Praça da Liberdade/ Casa da Música) é subterrâneo, as 

ocorrências patrimoniais localizadas ao nível da rua (área de impacte indireto) podem ter apenas eventuais 

impactes negativos indiretos, por ação do processo de escavação do túnel, nos conjuntos edificados (quer 

sejam de natureza arqueológicas, quer sejam os prédios existentes). 

Como já referido anteriormente, estão inventariadas 95 ocorrências patrimoniais na Alternativa 1 e 101 

ocorrências na Alternativa 2. Na Alternativa 1, registam-se 28 ocorrências patrimoniais com potencial 
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de impacte indireto, por estarem sobre o eixo da linha do metro, e mais 17 ocorrências patrimoniais 

com potencial de impacte indireto por estarem a menos de 10 m de distância do eixo da linha. 

Na Alternativa 2, das 101 ocorrências inventariadas no corredor de 100 m, 31 ocorrências localizam-se 

na área de incidência indireta, com potencial de impacte indireto (sobre o eixo da linha do metro) e 

outras 22 ocorrências têm um potencial de impacte indireto, por se localizarem a menos de 10 m de 

distância do eixo da linha (Ver Quadro 4.1 do Anexo 4.1). 

Por fim, deve-se ainda registar a existência de 5 ocorrências na área de incidência indireta da Estação 

Liberdade/S. Bento (n.º 10, n.º 15, n.º 16, n.º 18 e n.º 19); 5 ocorrências na área de incidência indireta 

da Estação Hospital de Santo António (n.º 81, n.º 83, n.º 235, n.º 236 e n.º 239) e no PEV2 (Alternativa 

2) registaram-se 4 ocorrências na área de incidência indireta (n.º 54, n.º 55, n.º 56 e n.º 57). 

6.11.3.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do Troço Praça da Liberdade/Casa da Música, da Linha Circular do Metro 

do Porto, e tendo em conta o cumprimento de todas as medidas de mitigação patrimonial propostas no 

EIA, não se preveem impactes negativos diretos ou indiretos. 

 Impactes Cumulativos  

No âmbito da elaboração do presente EIA, não se identificaram projetos na área de estudo que sejam 

passíveis de ver os seus efeitos sobre o património potenciados pelo projeto em análise. 
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6.12 Paisagem  

De uma forma geral a concretização de qualquer projeto que envolva alterações no espaço público, 

induz necessariamente impactes negativos na paisagem, decorrentes, numa primeira fase, do distúrbio 

visual que as ações necessárias para a sua implantação determinam no território (referentes à fase de 

construção) e, a longo prazo (fase de exploração), relativos aos efeitos consequentes da alteração da 

área de influência pelas transformações da própria presença do projeto na paisagem. 

Apesar dos efeitos negativos sobre a paisagem não se circunscreverem apenas ao impacte visual da 

presença física destas transformações, refletindo-se igualmente em função das alterações funcionais, 

ecológicas e de qualidade ambiental introduzidas, assume-se que no presente descritor serão 

unicamente identificados e avaliados os impactes visuais resultantes das intervenções previstas, 

deixando-se a análise dos restantes efeitos para outros descritores ambientais, igualmente 

considerados no presente EIA. 

 Metodologia 

No capítulo 4.12 procedeu-se à identificação das unidades de paisagem do percurso atravessado pelo 

Projeto e à sua classificação em termos de qualidade visual, fragilidade e sensibilidade da paisagem ao 

novo Projeto, elementos que servirão de base à avaliação dos impactes a efetuar. 

A avaliação dos impactes na paisagem seguirá a metodologia geral de avaliação dos impactes descrita 

anteriormente, assumindo-se que a magnitude do efeito será tanto maior quanto a dimensão da 

intervenção e que a significância do impacte visual é tanto mais elevada quando maior é a 

sensibilidade da paisagem onde ocorrerão as intervenções. 

Assim, tendo em consideração a particularidade do Projeto, limitando-se as alterações à superfície, às 

áreas das estações e dos poços de ventilação e revisitando-se a caracterização efetuada assume-se, 

desde já, que as intervenções nas áreas das estações terão uma magnitude superior relativamente às 

intervenções nas áreas dos poços e que as intervenções que ocorrem nas unidades de paisagem 1 a 5, 

entre a Praça da Liberdade/ S. Bento e a Boavista/Casa da Música, induzem um impacte com uma 

significância superior relativamente às intervenções que ocorrem na unidade de paisagem “Terminal/ 

Avenida da França”, a qual apresenta uma sensibilidade da paisagem reduzida. 

 Fase de Construção 

A instalação de estaleiros constitui, por definição, um fator de perturbação e desqualificação da 

paisagem em geral e da paisagem urbana em particular. Implicam a edificação de estruturas que se 

configuram como elementos de obstrução visual de áreas habitualmente permeáveis, causando 

impactes diretos que, apesar de limitados no tempo, têm algum significado na desqualificação da 

imagem urbana e, consequentemente, nas condições para a fruição da cidade. 
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No caso presente, serão os estaleiros associados às estações de Liberdade/S. Bento e Hospital de St. 

António que terão efeitos mais relevantes na imagem da cidade (veja-se Figura 6.6).  

No primeiro caso, pela sua localização exposta no final da Praça da Liberdade em zona de grande 

monumentalidade e normalmente repleta de observadores, onde os tapumes, a circulação de 

maquinaria e demais ações associadas à obra surgirão nos campos visuais como elementos 

perturbadores da leitura da paisagem. Trata-se de uma unidade de paisagem de elevada sensibilidade 

visual onde o impacte da alteração será negativo, direto, visível da Praça da Liberdade e das áreas 

adjacentes, sendo certo, temporário ocorrendo durante o período da obra, reversível com o fim da fase 

de construção, de magnitude e significância elevada, apenas minimizável com uma correta gestão de 

obra.  

No segundo caso, igualmente, pela sua localização num espaço singular, ajardinado, circundado por 

edificações que o têm como única bacia visual e que durante todo o período da obra se vai transformar 

numa imagem de desorganização visual e funcional gerada pela presença de elementos exógenos, 

sejam as áreas de estaleiro ou a movimentação de maquinaria e pessoas afetas à obra. A este efeito, já 

por si negativo, de elevada magnitude e significância, acresce o efeito induzido pelo abate de dois 

elementos arbóreos que desaparecerão da imagem contínua de mancha verde atualmente existente. 

 

Alternativa 1 
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Figura 6.7 - Estação do Hospital de Santo António – Alternativas 1 e 2 – Inserção urbana 

Já a área de estaleiro afeta à implantação da Estação Galiza, apesar de também localizada numa 

unidade de paisagem de elevada sensibilidade visual, essencialmente pela abertura dos campos de 

visão, surge como uma perturbação negativa, direta, certa, temporária e reversível, mas de magnitude 

e significância moderada pelo facto da amplitude do espaço permitir diminuir e diluir a sensação de 

desordem que uma frente de obra normalmente acarreta. 

Por último, a zona de obra da Estação Boavista/Casa da Música, surge como a que apresentará um 

impacte visual menos gravoso pela menor sensibilidade da paisagem da unidade onde se localiza. 

Alternativa 2 



 

Página: 399 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

No que respeita aos poços de ventilação, verifica-se serem os poços PEV1 e PVE2 os que terão maior 

visibilidade e, em consequência, os que induzirão um maior impacte visual comparativamente aos 

restantes três poços que se localizam em sítios com uma menor visualização. No entanto, como acima 

referido, há uma grande probabilidade de o PEV1 não vir a ser construído neste local. 

Analisando-se as alternativas em estudo, verifica-se não haver uma diferenciação entre ambas as 

soluções no que diz respeito ao impacte induzido pela construção da Estação Hospital de St. António, 

uma vez que o local a afetar à obra será o mesmo, no Jardim do Carregal, implicando o abate de 2 

exemplares arbóreos. Contudo, no tocante aos poços de ventilação, verifica-se que a área a afetar para 

a concretização do PEV2 na Alternativa 2, na Praça Guilherme Gomes Fernandes, induzirá maior 

perturbação comparativamente com o PEV2 da Alternativa 1 localizado numa área mais desafogada, na 

Praça de Parada Leitão, onde a densidade de sinalética viária e publicitária já surgem como elementos 

dissonantes da imagem da cidade. 

 Fase de Exploração 

Na fase de exploração a alteração da imagem da cidade resultará exclusivamente das alterações à 

ocupação de superfície as quais, no presente Projeto, se limitam aos acessos às estações e à ocupação 

resultante da implantação dos poços de ventilação. 

Já terão ocorrido os trabalhos de inserção urbana, nomeadamente de reposição/ requalificação do 

Jardim do Carregal e das restantes áreas de estaleiro, entretanto desmontados, pelo que as novas 

ocupações à superfície surgirão integradas no espaço urbano, como mais um elemento, sem causar 

impactes visuais merecedores de realce.  

O facto de não serem uma novidade no espaço urbano do Porto, de já ocorrerem em diversos pontos da 

cidade, de já haver uma habituação visual a estas estruturas, faz com que se considerem estes novos 

elementos como participantes da imagem da cidade atual, permitindo assim avaliar os impactes 

gerados como desprezíveis. 

 

Fotografia 6.1 - Imagem do acesso à atual Estação Casa da Música e de uma grelha num poço de ventilação 
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Haverá, contudo, a referir como efeito positivo relevante a potencial diminuição do tráfego rodoviário 

nesta zona da cidade em resultado da transferência modal que a rede de metro proporciona. De facto, 

as monitorizações que têm vindo a ser efetuadas pela Metro do Porto testemunham a capacidade que a 

rede de metro possui em captar um elevado número de utentes que normalmente utilizam quer o 

transporte individual quer o coletivo, o que igualmente se perspetiva para a Linha Circular em estudo. 

A redução do tráfego rodoviário permitirá uma imagem do espaço público mais desafogada, potenciada 

pela redução do ruído e do constante movimento, traduzindo-se num impacte positivo, direto, 

localizado, certo e com potencialidade para ser permanente, de elevada magnitude e significado nas 

unidades de paisagem “Praça da Liberdade/ S. Bento” e “Praça de Lisboa – Jardim do Carregal” e de 

moderada magnitude e significância nas restantes unidades de paisagem. 

Considera-se que face ao referido, nesta fase de projeto, ao nível do impacte visual não há 

diferenciação entre as alternativas estudadas. 

 Impactes Cumulativos  

Durante a elaboração do presente EIA, não se identificaram projetos na área de estudo que sejam 

passíveis de ver os seus efeitos de desvalorização da paisagem urbana potenciados pelo projeto da 

Linha Circular do Metro do Porto, objeto da presente avaliação. 

Por outro lado, dada a localização do Projeto em área urbana consolidada, não se perspetiva a 

ocorrência de outros projetos que venham a ocorrer em simultâneo e que, cumulativamente, 

potenciem os impactes negativos identificados para a fase de obra. 

Já em fase de exploração, tendo-se considerado que no final da concretização do Projeto o impacte 

visual das suas estruturas à superfície é desprezível, considera-se que a este nível o Projeto não se 

constitui como um elemento gerador de impactes cumulativos com outros projetos ou alterações da 

imagem da cidade na área de estudo. Contudo, considera-se que a paisagem urbana ganha qualidade 

com a previsível redução do tráfego rodoviário, o que poderá ser potenciado com outras medidas de 

mobilidade e de requalificação do espaço público que venham a ser tomadas pela Câmara Municipal. 
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6.13 Ordenamento do Território e Condicionantes 

 Pressupostos e orientações gerais 

A estratégia de avaliação foi orientada por uma perspetiva de sustentabilidade procurando verificar em 

que medida e de que modo o projeto contribui ou pode contribuir para a sustentabilidade do território 

em que irá inserir-se e que irá transformar. 

Esta posição está em consonância com a perspetiva orientadora dos instrumentos do Sistema de Gestão 

Territorial com incidência na área de estudo, os quais, como se analisou na no seção capítulo de 

caracterização do ambiente afetado, definem e preconizam a aplicação de políticas e orientações de 

desenvolvimento sustentável. 

Seja num âmbito mais global (PNPOT), seja numa perspetiva de proteção e gestão dos recursos (PNA, 

PGRH), seja numa perspetiva mais integrada (PROF) a preocupação e o desígnio de compatibilização 

entre a dimensão de desenvolvimento e a dimensão de sustentabilidade, encontra-se afirmada nos 

referidos instrumentos. 

Finalmente, o PDM, procura adaptar e integrar estas orientações estratégicas ao nível da regulação dos 

usos do solo e do desenvolvimento local. 

Neste contexto, analisar os efeitos de determinado projeto no ordenamento do território implica ter 

em conta e verificar: 

 De que forma o projeto se insere no território e contribui para o transformar, considerando a 

estrutura, os usos e as dinâmicas que o configuram; 

 De que forma o projeto favorece ou contraria as orientações e objetivos de desenvolvimento e 

sustentabilidade que abrangem o território em análise, em função do estabelecido em políticas 

públicas configuradas nos instrumentos do Sistema de Gestão Territorial, nomeadamente nos 

programas de âmbito nacional e regional; 

 De que forma o projeto se encontra em conformidade com o modo como os planos de âmbito 

municipal enquadram e regulam os usos e dinâmicas territoriais; 

 De que forma o projeto interfere com as restrições e servidões de utilidade pública que 

impendem sobre o território em que o projeto irá inserir-se. 

 A partir deste quadro orientador, são definidas, nas seções seguintes, as dimensões de impacte 

analisadas e os critérios de avaliação aplicados. 
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 Dimensões de impacte 

De um ponto de vista analítico, e como acontece com todos os projetos com incidência territorial, 

importa distinguir entre dois tipos de impactes: 

 Os que resultam da ocupação física do território e dos condicionamentos que tal ocupação implica 

à sua utilização e gestão. Este tipo de impactes inicia-se na fase de construção e prolonga-se pela 

fase de exploração. 

 Impactes resultantes, direta ou indiretamente, da funcionalidade proporcionada pelo projeto, 

neste caso o transporte de passageiros que, como tal, são inerentes à fase de exploração. 

Tendo isto em conta, serão analisadas várias dimensões de impacte, como indicado nos pontos 

capítulos seguintes. 

6.13.2.1 Fase de construção 

Na perspetiva do ordenamento do território, a implantação de uma estrutura linear como é o caso das 

linhas ferroviárias tem, fundamentalmente, os seguintes tipos de efeitos: 

 Ocupação do território, na área definida pelo projeto, cuja dimensão correspondente à servidão 

que lhe é atribuída. Traduz-se, por sua vez, em duas dimensões a analisar: 

 Transformação ou condicionamento dos usos do solo e da sua potencial alteração, 

conforme se encontra definida e regulamentada nos instrumentos de gestão territorial. A 

avaliação deste efeito traduz-se numa dupla abordagem: 

o Quantitativa, baseada na quantificação das áreas afetadas, correspondentes às 

classes e categorias de uso do solo constantes da Carta de Ordenamento do PDM 

do Porto. 

o Qualitativa, aferindo a importância das áreas afetadas, analisando-as no seu 

contexto territorial e no âmbito das orientações e regulamentações constantes 

nos instrumentos de planeamento e gestão do território. 

 Alteração da estrutura do território refletindo-se, nomeadamente, na interrupção das 

circulações e fluxos que ocorrem no espaço afetado ao longo da área afetada pelo 

projeto. Numa linha de metropolitano que se desenvolve em túnel, este ‘efeito de 

barreira’ exerce-se, à superfície, sobretudo na fase de construção, prolonga-se pela fase 

de funcionamento, no que respeita ao subsolo, mas com incidência mais limitada ao 

nível da superfície. 

 Incompatibilidades entre o projeto e as restrições e servidões de utilidade pública e outras 

condicionantes legalmente estabelecidas, que impendem sobre a área afetada. Também neste 

caso, a análise quantitativa (áreas afetadas) é complementada por uma análise qualitativa, 

procurando aferir a importância das áreas afetadas no respetivo contexto territorial. 
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6.13.2.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração, são analisados os seguintes efeitos: 

 Presença física do projeto. Para além da continuação de algum efeito de condicionamento de 

espaços à superfície, são gerados novos condicionamentos sobre o uso do território:  

 Diretamente, através dos condicionamentos ao uso do solo e do subsolo.  

 Indiretamente, pelo efeito induzido no território ao nível do uso e gestão dos espaços 

urbanos (nomeadamente na área de influência das estações). 

 A funcionalidade proporcionada pelo projeto que, por sua vez, se faz sentir nos seguintes aspetos: 

 Alterações das acessibilidades e da conectividade; 

 Efeitos sobre a organização geral do território, sobretudo no que respeita ao reforço ou 

criação de centralidades e áreas de influência e atratividade; 

 Repercussão ao nível da criação ou reforço de fatores de desenvolvimento. 

Ao contrário dos efeitos resultantes da presença física do projeto, cuja área de incidência é mais 

localizada, os efeitos resultantes do funcionamento podem fazer-se sentir a escalas mais amplas 

(regional). 

 Critérios de avaliação 

Os critérios de classificação dos impactes correspondem aos critérios definidos para a generalidade das 

componentes do EIA, tal como apresentados no capítulo 6.1, e são os seguintes: 

 Natureza: positivo, negativo ou nulo; 

 Incidência Tipo: direta, indireta; 

 Probabilidade de ocorrência: certa, provável, incerta 

 Área de influência: confinado à infraestrutura/ local, concelhio, regional ou nacional, consoante a 

dimensão da área na qual os efeitos do impacte se fazem sentir; 

 Probabilidade de ocorrência: certa, provável, incerta 

 Duração: temporária, permanente; 

 Reversibilidade: reversível, irreversível; 

 Magnitude: reduzida, moderada, elevada, média, reduzida; 

 Significância: não significativo, pouco significativo, significativo. 

 Capacidade de minimização ou compensação: minimizável, minimizável e compensável, não 

minimizável nem compensável. 
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Estes critérios consideram apenas três graus para a classificação dos impactes ao nível da magnitude 

(reduzida, moderada e elevada) e significância (não significativo, pouco significativo, significativo) o 

que introduz alguma dificuldade na classificação, uma vez que a existência de três níveis não permite 

traduzir suficientemente a variabilidade de situações ocorrentes. Nesta perspetiva, a definição de 

medidas mitigadoras pode ser suficiente para reduzir a significância do impacte, mas ser insuficiente 

para baixá-la de determinado grau para o grau inferior. 

A atribuição de níveis de significância procurou traduzir a articulação ponderada dos seguintes aspetos: 

 Dimensão quantitativa do impacte (expressa na magnitude); 

 Dimensão qualitativa, traduzida na importância atribuída a esse impacte; 

Critérios de atribuição de importância: 

 Importância que o espaço afetado tem no contexto local;  

 Importância enquanto figura de ordenamento e gestão do território (classificação e qualificação 

dos usos do solo e respetiva regulamentação nos PDM); 

 Consequências da interferência com servidões de utilidade pública. 

De uma forma mais global, a atribuição de significância foi também baseada no modo como os efeitos 

do projeto contribuem, positiva ou negativamente, para a concretização dos objetivos de 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável definidos nos instrumentos de gestão territorial. 

Finalmente, a avaliação comparativa de alternativas seguiu os critérios gerais definidos para todas as 

componentes do EIA. 

 Conformidade com os objetivos de sustentabilidade e desenvolvimento consignados nos 

instrumentos do SGT de âmbito nacional e regional 

6.13.4.1 Nota introdutória 

Nesta Neste seção capítulo analisa-se de que forma, e em que medida, o projeto favorece ou contraria 

as orientações e objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade que abrangem o território em 

análise, em função do estabelecido em políticas públicas configuradas nos instrumentos do Sistema de 

Gestão Territorial de âmbito nacional e regional. 

Tratando-se de orientações, na sua maior parte, de natureza geral e estratégica, a avaliação assume a 

forma de análise de conformidade com os objetivos de sustentabilidade e desenvolvimento definidos 

nos instrumentos analisados. Na transposição para os critérios de avaliação de impactes, considera-se 

que quando o projeto favorece os objetivos ocorre um impacte potencial positivo e, quando os 

contraria, ocorre um impacte potencial negativo. 
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A tradicional divisão entre impactes na fase de construção e impactes na fase de funcionamento não é 

totalmente funcional, uma vez que grande parte dos principais impactes (ocupação de áreas, 

condicionamento de usos) se iniciam na fase de construção e se prolongam pela fase de 

funcionamento. Específicos da fase de funcionamento são, naturalmente, os efeitos que resultam da 

funcionalidade do projeto (circulação de composições e transporte de passageiros). 

Finalmente, importa referir que a análise é sucinta, na medida em que o foco da avaliação incidirá 

sobre o nível dos PMOT, nomeadamente o PDM do Porto, que é feita na subseção seguinte. 

6.13.4.2 PNPOT 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território constitui o topo da pirâmide dos 

instrumentos de planeamento. O PNOPT constitui o quadro de referência para a elaboração dos 

restantes instrumentos de planeamento do sistema de gestão territorial nacional, com relevância para 

os planos sectoriais, os planos regionais de ordenamento do território e os planos diretores municipais. 

Os objetivos estratégicos consignados no Programa de Ação são os seguintes: 

 Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, 

utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os 

riscos; 

 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, 

europeu, atlântico e global; 

 Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais; 

 Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 

 Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 

 Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, 

ativa e responsável dos cidadãos e das instituições. 

Considerando estes objetivos, pode concluir-se que a conformidade do projeto com cada um deles é a 

seguinte: 

 Objetivo 1): considerando os impactes negativos nos recursos (solos, subsolo, recursos hídricos), 

entre outros (ver adiante avaliação de impactes nas restrições e servidões de utilidade pública; 

ver também os capítulos de impactes na Geologia e no Património Cultural ), o projeto contribui 

negativamente para este objetivo. 
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 Objetivos 2), 3) e 4): considerando os impactes positivos da nova funcionalidade proporcionada 

pelo projeto, a sua configuração como peça da rede de metro do Porto (ver também o capítulo 

relativo à Componente Social), o projeto contribui de forma positiva, embora de forma limitada à 

sua escala, para a concretização destes objetivos. 

 Objetivos 5) e 6): o projeto é relativamente neutro no que respeita a estes objetivos. 

De forma mais particular, o projeto contribui positivamente, direta e indiretamente, para a 

concretização de um conjunto de opções estratégicas definidas no PNPOT para a Região do Porto 

(região urbano-metropolitana do noroeste), entre as quais as seguintes: 

 Reforçar o papel da metrópole Porto no sentido da sua afirmação como principal centro terciário 

do Nordeste peninsular, desenvolvendo as acessibilidades, as funções aeroportuárias, portuárias e 

de plataforma logística intermodal e as funções ligadas a ciência e a cultura, explorando o 

potencial das novas tecnologias e qualificando os serviços urbanos em geral; 

 Organizar o sistema territorial de mobilidades, de modo a reforçar polarizações urbanas e a 

estruturar sistemas urbanos sub-regionais, e conciliar o serviço público de transporte rodo e 

ferroviário com a racionalização do uso do automóvel. 

6.13.4.3 Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

O projeto não interfere diretamente com as vias incluídas no PRN que atravessam o território da 

Cidade do Porto. 

Ao reforçar as alternativas de transporte, ao nível da mobilidade local, de e para a Rotunda da 

Boavista, o projeto terá alguma influência no nível da utilização das vias do PRN que servem a Rotunda 

da Boavista e o eixo Boavista-Galiza-Praça da Liberdade (IP1/A20, o IC1/A28 e o IC23/A20), o qual, 

porém, não é avaliável no âmbito da presente componente. 

6.13.4.4 Plano Nacional da Água (PNA), Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (PGRH) 

O PNA, instrumento de política sectorial de âmbito nacional e estratégico, prossegue três objetivos 

fundamentais, no que respeita à gestão das águas: 

 A proteção e requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas 

terrestres e das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas necessidades de 

água; 

 A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a sua 

afetação aos vários tipos de usos tendo em conta o seu valor económico, baseada numa proteção 

a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; e 

 A mitigação dos efeitos das inundações e das secas. 
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Em função dos impactes negativos  (ver capítulo referente aos Recursos Hídricos e Qualidade da Água), 

o projeto não contribui positivamente para a concretização destes objetivos. 

Por sua vez, o PGRH do Douro, enquanto instrumentos de planeamento das águas, visa fornecer uma 

abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, dando coerência à informação para a ação e 

sistematizando os recursos necessários para cumprir os objetivos definidos. 

Os objetivos estratégicos (OE) definidos para a respetivas Região Hidrográfica são os seguintes: 

 OE1 — Adequar a Administração Pública na gestão da água; 

 OE2 — Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água; 

 OE3 — Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras; 

 OE4 — Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos; 

 OE5 — Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 

 OE6 — Promover a sustentabilidade económica da gestão da água; 

 OE7 — Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água; 

 OE8 — Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais; 

 OE9 — Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol. 

Em função dos impactes negativos  (ver capítulo referente aos Recursos Hídricos e Qualidade da Água), 

o projeto não contribui positivamente para a concretização de alguns destes objetivos, 

designadamente o OE2 e OE3. 

6.13.4.5 Planos Regionais Regional de Ordenamento Florestal (PROF) 

A área de estudo é abrangida pelo PROF da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga (PROF 

AMPEDV).  

Como visão global, o PROF AC AMPEDV (Artigo 5º do Regulamento) preconiza o ordenamento dos 

espaços florestais norteado por uma visão de futuro: espaços florestais sustentáveis e multifuncionais, 

onde se destacam as funções produtivas em harmonia com outras funções relevantes de proteção e 

conservação. 

As Alternativas em estudo não interferem com corredores ecológicos definidos no PROF, nem incidem 

com espaços classificados de florestais. 

A área em estudo é abrangida pela sub-região homogénea “Grande Porto”, para a qual o Plano define 

vários objetivos, entre os quais se destaca: 
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 Proteção e conservação dos espaços verdes existentes, especialmente os que estão ocupados por 

espécies autóctones, numa perspetiva de criação de nichos ecológicos; 

 Melhoria da qualidade de vida das populações. 

Na fase de construção o projeto terá alguns efeitos negativos ao nível dos espaços verdes, 

nomeadamente nas zonas de construção das Estações Hospital de St. António e Galiza (Jardim do 

Carregal e Jardim de Sophia), os quais são de natureza temporária, devendo proceder-se à sua 

recuperação, uma vez terminada a obra. 

Na fase de construção o projeto influirá negativamente na qualidade de vida urbana, em função da 

perturbação espacial e ambiental introduzida, mas contribuirá para a sua melhoria, na fase de 

funcionamento, ao facilitar a mobilidade numa zona central da Cidade, e a fruição dos espaços verdes 

aí existentes, como os jardins do Palácio de Cristal e os já referidos Jardim do carregal e Jardim de 

Sophia. 

 Conformidade com o PDM do Porto 

6.13.5.1 Transformação dos usos e funcionalidade dos espaços 

Neste seção analisa-se de que modo o projeto está em conformidade ou interfere negativamente com 

as orientações de ordenamento do PDM e com a sua tradução ao nível da regulação dos usos do solo. 

A reprodução cartográfica da Planta de Ordenamento do PDM encontra-se no Desenho P-PR-LI-8000-

AM-RT-SCN-000014-00 – Planta de Ordenamento. Qualificação do Solo, constante no Volume 17. 

Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas. 

Para perspetivar o impacte que o projeto irá ter no ordenamento do território, importa recordar as 

principais políticas e orientações de ordenamento estabelecidas no PDM para a área de intervenção, já 

analisadas no capítulo referente à caracterização do ambiente afetado, as quais conferem coerência à 

leitura do território e sua potencial evolução, fornecendo uma base para estabelecer critérios de 

significância na avaliação de impactes. 

O PDM define um modelo de ordenamento assente num conjunto de objetivos estratégicos, 

designadamente: 

 Valorização da identidade urbana do Porto, através da conservação dinâmica dos tecidos 

existentes e do desenho de novos tecidos coerentes e qualificados, do controlo das densidades e 

volumetrias urbanas e ainda da salvaguarda e promoção do património edificado e da imagem da 

cidade; 
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 Requalificação do espaço público e valorização das componentes ecológicas, ambientais e 

paisagísticas, através da sua reorganização sistémica e da minimização dos principais impactes 

ambientais; 

 Racionalização do sistema de transportes tendo em vista melhorar a mobilidade intraurbana, 

dando prioridade aos transportes coletivos em sítio próprio e aos novos modos de transportes 

públicos e individuais não poluentes, com especial reforço da circulação pedonal e ciclável e das 

funções de “interface”; 

 Redução das assimetrias urbanas existentes, fomentando a equidade da localização dos 

investimentos públicos e reforçando a coesão social e territorial, com especial incidência nos 

bairros sociais de intervenção prioritária; 

 Afirmação do Centro Histórico e da Área Central como referências insubstituíveis do 

desenvolvimento urbano de toda a Área Metropolitana do Porto, potenciando e reforçando a sua 

revitalização e animação. 

6.13.5.2 Impactes negativos 

6.13.5.2.1   Fase de construção 

Os principais impactes negativos fazem-se sentir na fase de construção, prolongando-se alguns deles 

pela fase de exploração. 

Os principais impactes negativos resultam, naturalmente, das intervenções que são efetuadas à 

superfície, com interferência, por vezes, muito significativa, com a funcionalidade dos espaços. 

Nos quadros seguintes é feita uma análise de impactes para os troços comuns e para cada uma das 

Alternativas em estudo, no que respeita às intervenções à superfície, após o que se seguirá uma análise 

dos impactes resultantes das intervenções no subsolo.  

As análises e avaliações efetuadas devem ser articuladas com as efetuadas noutras componentes do 

EIA, como a Componente Social, o Património Cultural, a Paisagem e o Ruído e Vibrações, entre outras. 

Quadro 6.24 - PDM - Impactes na fase de construção – Intervenções à superfície – troço comum (PK 0+000 a PK 

0+320) 

Descrição das ações e atividades do 

projeto 
Análise e Avaliação 

Construção da 
Estação 

Liberdade / S. 
Bento pelo 
método de 
“cut and 

Ocupação de áreas da Rua dos 
Clérigos, Praça da Liberdade, 
Rua 31 de Janeiro e Rua da 

Madeira. No total é afetada uma 
área de cerca de 6.920 m2. 

Ocupação de parte do Largo dos 

Afetação da categoria de espaços “Sistema de circulação e mobilidade” 
(Artº 48º do Regulamento do PDM), reduzindo ou condicionando as 

funcionalidades respetivas, implicando o condicionamento e 
reordenamento das circulações rodoviárias e pedonais. 

O impacte é negativo e significativo, embora temporário e mitigável. 
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Descrição das ações e atividades do 

projeto 
Análise e Avaliação 

cover”. No 
total são 

afetados 8.860 
m2. 

Lóios (940 m2) e da Praça de 
Almeida Garrett (1.000 m2), para 

construção dos acessos à 
superfície. 

Condicionamento da 
funcionalidade dos espaços 
edificados do quarteirão das 

Cardosas e de parte dos 
quarteirões da Rua de Trás / 

Largo dos Lóios. 

“Correspondem aos tecidos consolidados mais antigos da cidade (…) que 
interessa preservar e requalificar” (Artº 9º do Regulamento). 

Os acessos aos edifícios e respetivas funcionalidades e as condições de 
utilização (habitação, comércio, hotelaria) ficam condicionados, os 

espaços exteriores ficam desqualificados e desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, temporário e 
mitigável. 

Condicionamento da 
funcionalidade dos espaços 

edificados dos quarteirões de 
ambos os lados da Rua do 

Almada. 

Quarteirões qualificados como “áreas de frente urbana contínua 
consolidada” (Artº 14º, nº1) compreendendo essencialmente quarteirões 
do século XVIII, XIX ou início do século XX da zona central da cidade, as 
áreas reguladas na presente secção integram edifícios significativos e 
conjuntos de edifícios com interesse patrimonial, caracterizadores de 

uma imagem da cidade que interessa preservar, pelo que as intervenções 
a efetuar nelas devem privilegiar a conservação e reabilitação dos 

edifícios existentes,  tendo também como objetivo a potenciação da 
ocupação por usos qualificadores e dinamizadores da vivência urbana.” 

(Artº 14º, nº2) 

Os acessos aos edifícios e respetivas funcionalidades e as condições de 
utilização (habitação, comércio, serviços, hotelaria, espaços de eventos 

culturais na zona do poço de ventilação nº 1) ficam condicionados, os 
espaços exteriores ficam desqualificados e desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, temporário e 
mitigável. 

Construção do 
Poço de 

Ventilação nº 
1. No total são 
afetados 432 

m2. 

Condicionamento da 
funcionalidade dos espaços 
edificados dos quarteirões a 

norte da Rua da Madeira. 

 

Quadro 6.25 - PDM – Impactes na fase de construção – Intervenções à superfície – Alternativa 1 (PK 0+320 a PK 

1+600) 

Descrição das ações e atividades 

do projeto 
Análise e Avaliação 

Construção do 
Poço de Ventilação 
nº 2, na Praça de 
Parada Leitão.  

No total são 
afetados 540 m2 

Condicionamento 
das circulações 

Afetação da categoria de espaços “Sistema de circulação e mobilidade” (Artº 48º do 
Regulamento do PDM), reduzindo ou condicionando as funcionalidades respetivas, 

implicando o condicionamento e reordenamento das circulações pedonais. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, embora muito localizado, 
na sua maior parte temporário, e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

dos espaços 
edificados da 
envolvente da 

Praça de Parada 
Leitão 

Quarteirões qualificados como “áreas de frente urbana contínua consolidada” (Artº 
14º, nº1). 

Os acessos aos edifícios e respetivas funcionalidades e as condições de utilização 
(habitação, equipamentos, comércio, serviços, hotelaria) ficam condicionados, os 

espaços exteriores ficam desqualificados e desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, embora muito localizado, 
temporário e mitigável. 

Construção da 
Estação Hospital 

de Santo António, 

Afetação do Jardim 
do Carregal 

A maior parte da área intervencionada será no Jardim do Carregal que integra a 
categoria de “áreas verdes de utilização pública” que “correspondem a parques 

públicos ou de utilização pública e ainda a praças e jardins com carácter 
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Descrição das ações e atividades 

do projeto 
Análise e Avaliação 

por meio de poço 
de ataque, e 
construção de 

acessos à 
superfície.  

No total são 
afetados 3.956 m2, 

em duas áreas 
distintas (3.285 m2 

e 671 m2). 

estruturante do verde urbano.” (Artº 38º, nº 1) 

“Admitem-se obras de construção de infraestruturas, edifícios ou estruturas de 
apoio à fruição destas áreas de lazer e recreio, sem prejuízo do seu valor 

patrimonial e da sua identidade como espaço verde urbano, em que a área de 
impermeabilização não pode ser superior a 5% da área verde de utilização pública 

em que se localizam.” (Artº 38º, nº 2). 

As obras irão afetar grande parte do jardim do Carregal (que tem uma área de 
apenas cerca de 5.600 m2), desestruturando o espaço e limitando em grande 

medida a sua utilização. 

O impacte é negativo e significativo, na sua maior parte temporário, e mitigável.  

Afetação da Rua de 
Clemente Meneres. 

Afetação da categoria de espaços “Sistema de circulação e mobilidade” (Artº 48º do 
Regulamento do PDM), reduzindo ou condicionando as funcionalidades respetivas, 

implicando o condicionamento e reordenamento das circulações rodoviárias e 
pedonais. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, embora muito localizado, 
temporário e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

dos espaços 
edificados dos 

quarteirões a norte 
e poente 

Quarteirões qualificados como “áreas de frente urbana contínua consolidada” (Artº 
14º, nº1) ou como “áreas de frente urbana contínua em consolidação” (Artº 18º) 

Os acessos aos edifícios e respetivas funcionalidades e as condições de utilização 
(habitação, comércio, serviços, hotelaria) ficam condicionados, os espaços 

exteriores ficam desqualificados e desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, temporário e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

de áreas de 
equipamento a 
nascente e sul 

(Hospital de Santo 
António, Instituto 
de Medicina Legal 
e Instituto de Abel 

Salazar). 

“As áreas de equipamento correspondem às parcelas afetas ou a afetar à instalação 
de equipamentos ou infraestruturas de interesse público e com carácter 

estruturante no ordenamento e funcionalidade da cidade.” (Artº 32º, nº 1). 

Os acessos aos edifícios (equipamentos) ficam condicionados, a utilização 
perturbada por incómodos ambientais, os espaços exteriores ficam desqualificados 

e desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, temporário e mitigável. 

Construção do 
Poço de Ventilação 

nº 3, na Rua de 
Miguel Bombarda.  

No total são 
afetados 550 m2. 

Afetação da Rua de 
Miguel Bombarda 

Afetação da categoria de espaços “Sistema de circulação e mobilidade” (Artº 48º do 
Regulamento do PDM), reduzindo ou condicionando as funcionalidades respetivas, 

implicando o condicionamento e reordenamento das circulações rodoviárias e 
pedonais. 

O impacte é negativo e pouco significativo, muito localizado, temporário e 
mitigável. 

Afetação de 
logradouro de 

habitação 

Quarteirões qualificados como “áreas de frente urbana contínua consolidada” (Artº 
14º, nº1) ou como “áreas de frente urbana contínua em consolidação” (Artº 18º) 

A funcionalidade dos espaços e as condições de utilização (logradouro) ficam 
condicionados, os espaços exteriores à habitação ficam desqualificados e 

desestruturados. 

O impacte é negativo e significativo, em grande parte permanente prolongando-se 
na fase de exploração, e mitigável. 
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Quadro 6.26 - PDM Impactes na fase de construção – Intervenções à superfície – Alternativa 2 (PK 0+320 a PK 

1+600) 

Descrição das ações e atividades 

do projeto 
Análise e Avaliação 

Construção do 
Poço de Ventilação 
nº 2, na Praça de 
Guilherme Gomes 

Fernandes.  

No total são 
afetados 540 m2  

Condicionamento 
das circulações 

Afetação da categoria de espaços “Sistema de circulação e mobilidade” (Artº 48º do 
Regulamento do PDM), reduzindo ou condicionando as funcionalidades respetivas, 

implicando o condicionamento e reordenamento das circulações pedonais. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, embora muito localizado, 
na sua maior parte temporário, e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

dos espaços 
edificados da 
envolvente  

Quarteirões qualificados como “áreas de frente urbana contínua consolidada” (Artº 
14º, nº1). 

Os acessos aos edifícios e respetivas funcionalidades e as condições de utilização 
(habitação, equipamentos, comércio, serviços, hotelaria) ficam condicionados, os 

espaços exteriores ficam desqualificados e desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, embora muito localizado, 
na sua maior parte temporário e mitigável. 

Construção da 
Estação Hospital 

de St. António, por 
meio de poço de 

ataque, e 
construção de 

acessos à 
superfície.  

No total são 
afetados 3.956 m2, 

em duas áreas 
distintas (3.285 m2 

e 671 m2). 

Afetação do Jardim 
do Carregal 

A maior parte da área intervencionada será no Jardim do Carregal que integra a 
categoria de “áreas verdes de utilização pública” que “correspondem a parques 

públicos ou de utilização pública e ainda a praças e jardins com carácter 
estruturante do verde urbano.” (Artº 38º, nº 1) 

“Admitem-se obras de construção de infraestruturas, edifícios ou estruturas de 
apoio à fruição destas áreas de lazer e recreio, sem prejuízo do seu valor 

patrimonial e da sua identidade como espaço verde urbano, em que a área de 
impermeabilização não pode ser superior a 5% da área verde de utilização pública 

em que se localizam.” (Artº 38º, nº 2). 

As obras irão afetar grande parte do jardim do Carregal (que tem uma área de 
apenas cerca de 5.600 m2), desestruturando o espaço e limitando em grande 

medida a sua utilização. 

O impacte é negativo e significativo, na sua maior parte temporário, e mitigável.  

Afetação da Rua de 
Clemente Meneres. 

Afetação da categoria de espaços “Sistema de circulação e mobilidade” (Artº 48º do 
Regulamento do PDM), reduzindo ou condicionando as funcionalidades respetivas, 

implicando o condicionamento e reordenamento das circulações rodoviárias e 
pedonais. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, embora muito localizado, 
temporário e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

dos espaços 
edificados dos 

quarteirões a norte 
e poente 

Quarteirões qualificados como “áreas de frente urbana contínua consolidada” (Artº 
14º, nº1) ou como “áreas de frente urbana contínua em consolidação” (Artº 18º) 

Os acessos aos edifícios e respetivas funcionalidades e as condições de utilização 
(habitação, comércio, serviços, hotelaria) ficam condicionados, os espaços 

exteriores ficam desqualificados e desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, temporário e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

de áreas de 
equipamento a 
nascente e sul 

(Hospital de Santo 
António, Instituto 
de Medicina Legal 
e Instituto de Abel 

Salazar). 

“As áreas de equipamento correspondem às parcelas afetas ou a afetar à instalação 
de equipamentos ou infraestruturas de interesse público e com carácter 

estruturante no ordenamento e funcionalidade da cidade.” (Artº 32º, nº 1). 

Os acessos aos edifícios (equipamentos) ficam condicionados, a utilização 
perturbada por incómodos ambientais, os espaços exteriores ficam desqualificados 

e desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, temporário e mitigável. 
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Descrição das ações e atividades 

do projeto 
Análise e Avaliação 

Construção do 
Poço de Ventilação 

nº 3, na Rua de 
Miguel Bombarda.  

No total são 
afetados 550 m2. 

Afetação da Rua de 
Miguel Bombarda 

Afetação da categoria de espaços “Sistema de circulação e mobilidade” (Artº 48º do 
Regulamento do PDM), reduzindo ou condicionando as funcionalidades respetivas, 

implicando o condicionamento e reordenamento das circulações rodoviárias e 
pedonais. 

O impacte é negativo e pouco significativo, muito localizado, temporário e 
mitigável. 

Afetação de 
logradouro de 

habitação 

Quarteirões qualificados como “áreas de frente urbana contínua consolidada” (Artº 
14º, nº1) ou como “áreas de frente urbana contínua em consolidação” (Artº 18º) 

A funcionalidade dos espaços e as condições de utilização (logradouro) ficam 
condicionados, os espaços exteriores à habitação ficam desqualificados e 

desestruturados. 

O impacte é negativo e significativo, em grande parte permanente, prolongando-se 
na fase de exploração, e mitigável. 

 

Quadro 6.27 - PDM Impactes na fase de construção – Intervenções à superfície – trecho comum (PK 1+600 a final) 

Descrição das ações e atividades 

do projeto 
Análise e Avaliação 

Construção da 
Estação Galiza 
pelo método de 

“cut and cover” e 
construção de 

acessos à 
superfície.  

No total são 
afetados 8.660 m2 

Afetação do Jardim 
de Sophia 

A maior parte da área intervencionada será no Jardim de Sophia que integra a 
categoria de “áreas verdes de utilização pública” que “correspondem a parques 

públicos ou de utilização pública e ainda a praças e jardins com carácter 
estruturante do verde urbano.” (Artº 38º, nº 1) 

“Admitem-se obras de construção de infraestruturas, edifícios ou estruturas de 
apoio à fruição destas áreas de lazer e recreio, sem prejuízo do seu valor 

patrimonial e da sua identidade como espaço verde urbano, em que a área de 
impermeabilização não pode ser superior a 5% da área verde de utilização pública 

em que se localizam.” (Artº 38º, nº 2). 

As obras irão afetar grande parte do Jardim de Sophia (que tem uma área de 
apenas cerca de 5.550 m2), desestruturando o espaço e limitando em grande 

medida a sua utilização. 

O impacte é negativo e significativo, embora na maior parte temporário e 
mitigável.  

Afetação da Rua de 
Júlio Dinis e da 
Praça da Galiza 

Afetação da categoria de espaços “Sistema de circulação e mobilidade” (Artº 48º do 
Regulamento do PDM), reduzindo ou condicionando as funcionalidades respetivas, 

implicando o condicionamento e reordenamento das circulações rodoviárias e 
pedonais. 

O impacte é negativo e significativo, embora localizado, temporário e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

dos espaços 
edificados dos 
quarteirões a 

nascente e poente 

Correspondem a “áreas de edificação isolada com prevalência de habitação coletiva 
(…) áreas da cidade de formação recente, dominantemente caracterizadas por 

edifícios isolados de habitação coletiva ou de uso misto resultante de operações de 
loteamento ou de intervenções de dimensão significativa” (Artº 25º, nº 1) 

Os acessos aos edifícios ficam com algum condicionamento, os espaços exteriores 
ficam desqualificados e desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo, temporário e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

de áreas de 

“As áreas de equipamento correspondem às parcelas afetas ou a afetar à instalação 
de equipamentos ou infraestruturas de interesse público e com carácter 

estruturante no ordenamento e funcionalidade da cidade.” (Artº 32º, nº 1). 
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Descrição das ações e atividades 

do projeto 
Análise e Avaliação 

equipamento a 
norte e nascente 
(Escola Básica 2/3 
Gomes Teixeira e 
Escola Secundária 

Infante D. 
Henrique) 

Os acessos aos edifícios e respetivas condições de utilização (Escola Básica 2/3) 
ficam condicionados, os espaços exteriores ficam desqualificados e 

desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, temporário e mitigável. 

Construção do 
Poço de Ventilação 
nº 4, no Largo de 

Ferreira Lapa.  

No total são 
afetados 505 m2. 

Afetação do Largo 
de Ferreira Lapa 

Afetação da categoria de espaços “Sistema de circulação e mobilidade” (Artº 48º do 
Regulamento do PDM), reduzindo ou condicionando as funcionalidades respetivas, 

implicando o condicionamento e reordenamento das circulações rodoviárias e 
pedonais. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, muito localizado, na 
maior parte temporário e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

dos espaços 
edificados dos 
quarteirões a 
nascente e sul 

Quarteirões qualificados como “áreas de frente urbana contínua consolidada” (Artº 
14º, nº1)  

As condições de utilização (habitação, comércio, serviços) ficam algo 
condicionadas, os espaços exteriores ficam desqualificados e desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, temporário e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

de áreas de 
equipamento a 

poente (Mercado 
do Bolhão) 

“As áreas de equipamento correspondem às parcelas afectas ou a afectar à 
instalação de equipamentos ou infra-estruturas de interesse público e com carácter 

estruturante no ordenamento e funcionalidade da cidade.” (Artº 32º, nº 1). 

Os acessos aos edifícios e respetivas funcionalidades e as condições de utilização 
(equipamentos) ficam algo condicionados, os espaços exteriores ficam 

desqualificados e desestruturados. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, temporário e mitigável. 

Construção da 
Estação Boavista / 

Casa da Música 
pelo método de 

“cut and cover” e 
construção de 

acessos à 
superfície.  

No total são 
afetados 10.125 m2 

Afetação da Av. da 
França e da Rua de 
Ofélia Diogo Costa 
(prevista no PDM) 

Afetação da categoria de espaços “Sistema de circulação e mobilidade” (Artº 48º do 
Regulamento do PDM), reduzindo ou condicionando as funcionalidades respetivas, 

implicando o condicionamento e reordenamento das circulações rodoviárias e 
pedonais. 

O impacte é negativo e significativo, embora muito localizado, temporário e 
mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

de áreas de 
equipamento a 

norte (Estação Casa 
da Música) 

Afetação de espaços atualmente sem ocupação junto à atual estação da Casa da 
Música. 

O impacte é negativo e pouco significativo, temporário e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

dos espaços 
edificados dos 
quarteirões a 
nascente e sul 

Espaços qualificados como “áreas de frente urbana contínua consolidada” (Artº 14º, 
nº1), na Av. da França.  

As condições de utilização (habitação, comércio, serviços) ficam afetadas pelos 
incómodos ambientais, os espaços exteriores ficam desqualificados e 

desestruturados. 

O impacte é negativo e significativo, embora temporário e mitigável 

Construção do 
Poço de Ventilação 

nº 5. 

No total são 
afetados 955 m2. 

Ocupação de 
espaço liberto de 

construção  

Corresponde a “áreas de edificação isolada com prevalência de habitação coletiva 
(…) áreas da cidade de formação recente, dominantemente caracterizadas por 

edifícios isolados de habitação coletiva ou de uso misto resultante de operações de 
loteamento ou de intervenções de dimensão significativa” (Artº 25º, nº 1) 

O poço será construído no centro de um espaço atualmente liberto de construção, 
condicionando a sua edificabilidade futura.  
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Descrição das ações e atividades 

do projeto 
Análise e Avaliação 

Os espaços edificados serão afetados pela desqualificação dos espaços exteriores. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, na maior parte, 
temporário e mitigável. 

Construção do 
Ramal de injeção 
de veículos, a céu 

aberto. 

No total são 
afetados 2.560 m2 

Afetação da Rua 
General Norton de 

Matos, Rua de 
Pedro Hispano  

Afetação da categoria de espaços “Sistema de circulação e mobilidade” (Artº 48º do 
Regulamento do PDM), reduzindo ou condicionando as funcionalidades respetivas, 

implicando o condicionamento e reordenamento das circulações rodoviárias e 
pedonais. 

O impacte é negativo e pouco significativo a significativo, embora muito localizado, 
temporário e mitigável. 

Condicionamento 
da funcionalidade 

dos espaços 
edificados dos 
quarteirões a 

nascente 

Espaços qualificados como “áreas de frente urbana contínua consolidada” (Artº 14º, 
nº1) e a “áreas de edificação isolada com prevalência de habitação coletiva” (Artº 
15º, nº 1) na envolvente da Rua General Norton de Matos, Rua de Pedro Hispano e 

Rua do Monte de Ramalde.  

As condições de utilização (habitação, comércio, serviços) ficam afetadas pelos 
incómodos ambientais, os espaços exteriores ficam desqualificados e 

desestruturados, ocorre ocupação de áreas de logradouro e edificadas. 

O impacte é negativo e significativo, em parte permanente e mitigável. 

 

6.13.5.2.2   Fase de exploração 

Os impactes da nova linha, na fase de exploração, resultam de dois aspetos: 

 A funcionalidade do projeto, enquanto meio de transporte, e os efeitos que essa funcionalidade 

irá ter ao nível da alteração da rede de transportes e respetivos padrões de mobilidade, bem 

como sobre as dinâmicas de organização do território, dos usos do solo e dos espaços, 

particularmente nas áreas de influência das novas estações; 

 A presença física do projeto, nas suas diversas componentes, e os condicionamentos que coloca 

relativamente aos usos do solo e subsolo. 

A avaliação dos impactes implica, por sua vez, verificar de que modo os efeitos referidos se enquadram 

nas políticas de ordenamento sustentável da Cidade, nomeadamente as expressas nas estratégias e 

políticas municipais e nas regulações estabelecidas no PDM, bem como as referentes a restrições e 

servidões de utilidade pública que impendem sobre o território afetado. Este último aspeto é analisado 

na seção respetiva. 

No quadro seguinte efetua-se a avaliação dos impactes da funcionalidade da nova linha, considerando 

várias dimensões de análise (acessibilidades, mobilidade, organização do território, dinâmicas 

territoriais, coesão territorial e social). 
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Quadro 6.28 - Impactes na funcionalidade do projeto 

Dimensões de 

avaliação 
Análise de impactes Avaliação dos impactes 

Acessibilidade e 
transportes 

A Linha Circular irá disponibilizar uma nova forma de acessibilidade entre a 
zona da Rotunda da Boavista, a Praça da Galiza, a zona do Hospital de Santo 

António e a Praça da Liberdade / S. Bento. Constituirá alternativa ao 
transporte rodoviário de superfície, particularmente, nos troços mais 
sobrecarregados do eixo Boavista/Galiza/Baixa que regista níveis de 

congestionamento e atrasos viários durante todo o dia, mas também com 
influência positiva no eixo Boavista/Trindade/S. Bento (MP/TIS, 2017). 

Embora seja previsível que a Linha Circular venha a captar maioritariamente 
passageiros que atualmente utilizam o transporte público (STCP) e em 

menor grau os que utilizam o meio de transporte individual (CMP, 2014, 
MP/TIS 2017), não é possível afirmar que esta alternativa irá contribuir para 
uma redução do tráfego rodoviário de superfície, na medida em que muitos 
outros fatores têm influência a este nível. No entanto, é possível afirmar 
que o volume de tráfego à superfície será inferior ao que seria se a Linha 

Circular não fosse construída, com vantagem para a qualidade do ambiente 
urbano (qualidade do ar, ruído, segurança). 

Segundo os estudos de procura realizados (MP/TIS, 2017) a procura 
potencial é da ordem dos 36.500 passageiros/dia. 

Verifica-se, por outro lado, um importante reforço das possibilidades de 
acesso num eixo onde se situam importantes equipamentos públicos, entre 

os quais: 

- Estação de S. Bento, Hospital de Santo António, jardins do Palácio de 
Cristal e Pavilhão Rosa Mota (após requalificação), Maternidade de Júlio 
Dinis, Escola Básica 2/3 Gomes Teixeira, Escola Secundária Infante D. 

Henrique, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Mercado do Bom 
Sucesso, Casa da Música. 

Avaliação: 

Impactes positivos, diretos e 
indiretos, certos, 

permanentes, reversíveis, de 
magnitude elevada e 

significativos 

Observações: 

A possibilidade de ocorrência 
de impactes cumulativos 

positivos implica a 
implementação de políticas 
públicas de desincentivo ao 

transporte individual poluente 
e ao reforço do transporte 

coletivo. 

Mobilidade 

A nova forma de acessibilidade traduz-se num benefício para a mobilidade, 
com ganhos de tempo e segurança, a diversos níveis (movimentos casa-

trabalho e casa-escola, comércio e serviços, equipamentos sociais, espaços 
verdes, cultura e lazer). 

Segundo os estudos de procura (MP/TIS, 2017) espera-se um ganho de 8’26’’ 
no percurso entre a Casa da Música e São Bento, relativamente ao 

transporte coletivo rodoviário, e de 5’50’’ relativamente ao transporte 
individual. 

 Avaliação: 

Impactes positivos, diretos e 
indiretos, certos, 

permanentes, reversíveis, de 
magnitude elevada e 

significativos 

 Observações: 

A potenciação dos impactes 
positivos implica a 

continuação da promoção de 
condições favoráveis de 
utilização do transporte 

público, nomeadamente para 
os sectores mais 

desfavorecidos ou vulneráveis 
da população, no que respeita 

ao acesso às estações, 
conforto dos espaços, 

eficiência da sinalética, nível 
dos tarifários e possibilidades 

de intermodalidade. 

Organização do 
Território 

O principal fator que pode influenciar a organização do território é a 
localização das estações, principalmente das novas estações de Galiza e 

Hospital de St. António. 

Importa recordar que estas estações têm uma área de influência que 
abrange categorias de uso do solo como as “áreas de frente urbana contínua 

em consolidação” e “áreas de construção isolada com predomínio de 

 Avaliação: 

Impactes positivos, indiretos, 
prováveis, permanentes, 

reversíveis, de magnitude e 
significância não avaliáveis 

 Observações: 
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Dimensões de 

avaliação 
Análise de impactes Avaliação dos impactes 

habitação coletiva” que se encontram ainda em processo de transformação 
construtiva e de uso. A existência das futuras estações, aumentando a 

atratividade destas áreas, contribuirá para a sua consolidação. 

Por outro lado, verificar-se-á um reforço da função nodal da Estação 
Liberdade/ S. Bento e da Estação Boavista/ Casa da Música. 

A articulação destes aspetos incluindo a presença, já referida, de 
importantes equipamentos, torna previsível uma tendência para um reforço 

da estrutura territorial da área de influência da Linha Circular. 

Não há relações simples de 
causa e efeito. A configuração 

do impacte depende da 
mediação de outros fatores, 
nomeadamente, as políticas 
de ordenamento e gestão do 

território. 

Dinâmicas do 
território 

Na área de influência da Linha Circular verificam-se algumas das mais 
importantes dinâmicas que caracterizam atualmente a cidade do Porto. 

Em primeiro lugar, a área do Centro Histórico e da Baixa cuja atratividade e 
centralidade tradicional vinha regredindo nas últimas décadas e que nos últimos 
anos vem assistindo a uma revitalização, muito impulsionada pelo significativo 

crescimento dos fluxos turísticos e suportada por políticas e ações de 
reabilitação urbana e, concomitantemente, com o desenvolvimento da oferta de 

alojamento, restauração, animação noturna e cultural, mas que se estende 
também às funções tradicionais do comércio e serviços. 

No extremo oposto da Linha Circular, a zona envolvente da Rotunda da 
Boavista com efetiva vitalidade ao nível do comércio e serviços, alojamento 

turístico, cultura e habitação. 

No ponto intermédio, no eixo Galiza/Jardins do Palácio de Cristal/Rua de D. 
Manuel II, onde tem vindo a ocorrer renovação urbana e desenvolvimento de 

espaços e atividades culturais, a reabilitação do Pavilhão Rosa Mota, cuja 
conclusão está prevista para o ano de 2019, com um novo Centro de 

Congressos e áreas de espetáculos e eventos desportivos, permite antever 
um terceiro polo de atração e dinamização da vida da Cidade, neste eixo, e 

de procura e utilização dos espaços, nas suas diversas funcionalidades. 

Neste contexto, a Linha Circular, ao reforçar as acessibilidades e favorecer 
as oportunidades de mobilidade, contribui positivamente para estas 

dinâmicas que se pretende sejam social e ambientalmente sustentáveis. 

 Avaliação: 

Impactes positivos, indiretos, 
prováveis, permanentes, 

reversíveis, de magnitude e 
significância não avaliáveis 

 Observações: 

Não há relações simples de 
causa e efeito. A configuração 

do impacte depende da 
mediação de outros fatores, 
nomeadamente, as políticas 
de ordenamento e gestão do 

território, as dinâmicas 
económicas e socioculturais, e 
os fluxos de procura interna e 

turística. 

Coesão territorial 
e social 

Enquanto meio de transporte público, o Metro promove naturalmente a 
coesão territorial ao ‘aproximar’ os espaços. 

Já no que respeita à coesão social é mais difícil estabelecer o contributo da 
Linha Circular, na medida em que se trata de efeitos indiretos, mediados 
por outros vetores e fatores de influência (ver sobre esta questão secções 

capítulo deste relatório referente à Componente Social).  

Ao favorecer a mobilidade, cria condições para um aumento das 
possibilidades de sectores mais desfavorecidos e vulneráveis terem acesso a 

oportunidades de emprego e a equipamentos sociais.  

No entanto, o aumento de atratividade dos espaços urbanos e o 
desenvolvimento dos fluxos turísticos pode igualmente ter efeitos perversos 
de repulsão de camadas mais desfavorecidas e mais populares para fora do 

centro da Cidade, ou de descaracterização da identidade dos bairros 
tradicionais e do tecido social da Cidade.  

 Avaliação: 

Impactes positivos, diretos, 
certos, permanentes, 

reversíveis, de magnitude 
média e significativos, no que 
respeita à coesão territorial. 

Positivos ou negativos, 
indiretos, prováveis, de 

magnitude e significância não 
avaliáveis, no que respeita à 

coesão social 

 Observações: 

Não há relações simples de 
causa e efeito. A configuração 

do impacte depende da 
mediação de outros fatores, 
nomeadamente, as políticas 
públicas de caráter social, as 
políticas de ordenamento e 

gestão do território, as 
dinâmicas económicas e 

socioculturais, e a gestão 
sustentável dos fluxos 

turísticos. 
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6.13.5.3 Apreciação global do impacte no PDM 

Em síntese, as situações analisadas anteriormente, permitem concluir o seguinte, no que respeita às 

intervenções à superfície, na fase de construção: 

 Os principais impactes resultam da desestruturação direta dos espaços e afetação da respetiva 

funcionalidade, nas zonas de construção das Estações e, de forma menos importante, nas zonas 

de construção dos poços de ventilação. Este impacte afeta, sobretudo espaços verdes, ruas 

(algumas das quais estruturantes) e praças. 

 A presença das frentes de obra não impede, mas condiciona, os acessos pedonais aos espaços 

edificados e respetiva funcionalidade (habitação, comercio, serviços, equipamentos sociais), e a 

desestruturação dos espaços exteriores e os incómodos ambientais gerados prejudicam a normal 

funcionalidade dos espaços edificados. 

 Neste âmbito, e em função dos dados e informações disponíveis, não é possível definir uma clara 

distinção entre as duas alternativas.  

Quanto às intervenções no espaço subterrâneo, traduzem-se em dois tipos de impactes. Um que resulta 

da afetação direta de serviços diversos, aspeto que é analisado na seção relativa às servidões de 

utilidade pública e outras condicionantes; outro que resulta da eventual perturbação da funcionalidade 

dos espaços como resultado indireto das operações construtivas, nomeadamente do resultado de 

vibrações induzidas nos terrenos e potencial afetação de estruturas abaixo ou acima do solo. 

Neste particular, é de assinalar que: 

 Grande parte do projeto se desenvolve sob vias existentes (Rua dos Clérigos, Rua das Carmelitas, 

Rua de Júlio Diniz, Av. da França), sob espaços verdes (Jardim do Carregal, Jardim da Cerca, 

Jardim de Sophia, Praça Mouzinho de Albuquerque) ou sob espaços de logradouro ou libertos de 

construção à superfície, o que reduz o potencial impacte sobre estruturas edificadas. 

 A Alternativa 2, ao desenvolver-se mais afastada de alguns edifícios classificados, como a Igreja 

dos Clérigos, e em áreas com menor ocupação edificada à superfície surge como mais favorável. 

Na fase de exploração os impactes que resultam da funcionalidade do projeto são, sobretudo, de 

natureza positiva, em conformidade com as orientações estratégicas e as políticas e ações definidas 

pelo município para a Cidade e para a área de influência da Linha Circular, nomeadamente na zona da 

Baixa e Centro Histórico. Os impactes positivos podem ser potenciados.  

Subsistem também possibilidades de a Linha Circular, contribuindo para aumentar a mobilidade e a 

concomitante atratividade dos espaços, e em cumulatividade com outras tendências como a 

intensificação dos fluxos turísticos, poder vir a contribuir para reforçar algumas dinâmicas 

potencialmente negativas, nomeadamente ao nível da repulsão, do centro da Cidade, da população 

residente mais vulnerável e de perda de identidade dos espaços urbanos centrais. 
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De uma forma geral, tanto na fase de construção como na fase de exploração não foi possível detetar 

diferenças muito marcadas entre as duas Alternativas, surgindo a Alternativa 2 como ligeiramente mais 

favorável por se desenvolver mais afastada de alguns edifícios classificados, como a Igreja dos Clérigos, 

e em áreas com menor ocupação edificada à superfície. 

 Servidões administrativas, restrições de utilidade pública e outras condicionantes ao uso do 

solo 

Depois de analisado o impacte do projeto nas orientações de ordenamento e na sua materialização na 

regulação dos respetivos usos do solo, procede-se nesta seção à análise das restrições de utilidade 

pública e das servidões administrativas que incidem sobre a área de intervenção do projeto em estudo. 

São também analisadas outras condicionantes ao uso do solo. 

Embora este tipo de impactes não seja exclusivo da fase de construção, é nesta fase que se inicia a 

ocorrência dos principais efeitos, uma vez que é nela que se desenvolvem as principais ações com 

impacte nas áreas condicionadas. 

6.13.6.1 Domínio público hídrico 

O projeto em estudo interseta três linhas de água, cujo leito se encontra regularizado e canalizado, 

mais propriamente o rio da Vila, o rio Frio e a ribeira de Massarelos. 

Em todos os casos a interceção é adequadamente mitigada. 

Estes impactes são analisados pormenorizadamente no capítulo do 6.5 relativo aos Recursos Hídricos, 

para o qual se remete. 

6.13.6.2 Património classificado 

A área de estudo abrange uma multiplicidade de elementos com valor patrimonial, incluindo cinco 

Monumentos Nacionais e diversos Imóveis de Interesse Público, alguns dos quais dispondo de Zonas 

Especiais de Proteção. 

Nalguns casos, as operações de construção à superfície desenvolver-se-ão dentro das zonas de proteção 

automática ou das zonas especiais de proteção. 

Deste modo, o desenvolvimento da obra e a configuração dos espaços exteriores e acessos definitivos 

devem ser submetidos à apreciação das autoridades competentes. 

Estes impactes são analisados detalhadamente no capítulo relativo ao Património Cultural  do presente 

Relatório (capítulo 6.11), para o qual se remete. 



 

Página: 420 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

6.13.6.3 Edifícios escolares 

O Decreto-Lei nº 37.575 de 8 de outubro de 1949, estabelecia a proibição de erigir qualquer construção 

cuja distância a um recinto escolar fosse inferior a 12 metros. Este diploma foi, porém, revogado pelo 

Decreto-Lei nº 80/2010, de 25 de junho. 

A definição de zonas de proteção passou a ser definida caso a caso, ao abrigo do regime de proteção a 

edifícios públicos e outras construções de interesse público, competindo à entidade que tem a seu 

cargo a construção e ou a manutenção do edifício escolar em causa solicitar a delimitação da zona de 

proteção e respetivos condicionamentos (DGOTDU, 2011). 

O Regulamento do PDM do Porto não define zonas de proteção específicas para os diversos 

equipamentos escolares do concelho, embora estabeleça a sua classificação como ‘zonas acústicas 

sensíveis’ (ver seção seguinte). 

Dois equipamentos escolares situam-se próximo da área de intervenção, designadamente: 

 Escola Básica 2/3 de Gomes Teixeira, a cerca de 5 m do limite da área de intervenção da Estação 

Galiza; 

 Escola Secundária Infante D. Henrique, com oficinas a cerca de 10 m da área de intervenção da 

Estação Galiza, 30 m dos campos desportivos e 70 m do edifício principal. 

A grande proximidade à Escola Básica poderá implicar impactes significativos na fase de construção, ao 

nível do incómodo ambiental, nomeadamente ruído e poeiras, para além de a área de intervenção ficar 

frontal à entrada da escola. 

São exigíveis, portanto, os cuidados necessários ao nível da vedação da obra, redução de emissões de 

ruído e poeiras, sinalética, segurança na circulação de máquinas e veículos, e salvaguarda de áreas 

seguras de circulação de peões para acesso aos estabelecimentos de ensino. 

6.13.6.4 Zonas acústicas mistas e sensíveis 

Em função do estabelecido no PDM do Porto, com base no Regulamento Geral de Ruído, a área de 

estudo está maioritariamente classificada como ‘zonas acústicas mistas’. Existem, porém, várias áreas 

classificadas como ‘zonas acústicas sensíveis’, designadamente as seguintes, considerando as principais 

intervenções à superfície: 

 Hospital de Santo António, na área de influência da Estação Hospital de Santo St. António; 

 Escola Básica 2/3 de Gomes Teixeira e Escola Secundária Infante D. Henrique, na área de 

influência da Estação Galiza, como referido anteriormente. 

A avaliação de impactes é efetuada no capítulo referente ao Ruído (capítulo 6.7), para o qual se 

remete. 
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6.13.6.5 Infraestruturas rodoviárias 

O projeto irá interferir diretamente com várias vias urbanas, nomeadamente nos trechos em que há 

intervenção à superfície. Estas vias são as seguintes: 

 Rua dos Clérigos e Avenida dos Aliados e 31 de Janeiro (eixos urbanos complementares ou 

estruturantes locais), interferidas pela área de intervenção da Estação Liberdade / S. Bento; 

 Rua de Clemente Meneres e Rua Dr. Tiago de Almeida, interferidas pela área de intervenção da 

Estação Hospital de Santo St. António; 

 Rua de Júlio Dinis e Praça da Galiza (eixos urbanos estruturantes e de articulação intermunicipal), 

interferidas pela área de intervenção da Estação Galiza; 

 Av. da França (eixo urbano estruturante e de articulação intermunicipal) e Rua de Ofélia Diogo 

Costa (prevista no PDM), interferidas pela área de intervenção da Estação Casa da Música. 

 Rua General Norton de Matos, interferida pela área de intervenção do ramal de injeção de 

veículos. 

Algumas destas vias ficarão fortemente condicionadas, pelo que, considerando a importância 

hierárquica de grande parte delas, os impactes serão significativos, embora temporários, sendo 

exigíveis as necessárias medidas de reordenamento do tráfego e um tempo de intervenção reduzido ao 

mínimo necessário. 

O projeto foi devidamente compatibilizado com o Túnel dos Almadas (Túnel de Ceuta), com o qual 

cruza inferiormente, cerca do km PK 0+820/0+880, conforme as Alternativas. 

A construção de poços de ventilação poderá também causar alguma interferência em várias vias e 

praças não sendo de esperar, porém, impacte significativos no que respeita às circulações de veículos e 

peões. 

6.13.6.6 Infraestruturas ferroviárias 

O projeto da Linha Circular foi devidamente compatibilizado com a Linha D Aliados/S. Bento, a qual 

cruza inferiormente, e com a Linha C Campanhã/ISMAI, bem como com outras linhas previstas no plano 

de expansão do metro do Porto, nomeadamente a Linha de Campo Alegre, a Linha de São Mamede e a 

Linha de Gaia. 

6.13.6.7 Infraestruturas de abastecimento de água, drenagem, saneamento, comunicações e linhas 

elétricas 

A Intervenção no subsolo implica necessariamente a interferência com diversas infraestruturas e 

serviços, cuja continuidade ou reposição será devidamente assegurada, designadamente os 

relacionados com as seguintes infraestruturas: 
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 Abastecimento de água; 

 Abastecimento de gás; 

 Abastecimento de eletricidade (alta, média e baixa tensão); 

 Saneamento; 

 Drenagem de águas residuais; 

 Telecomunicações. 

6.13.6.8 Servidões aeronáuticas 

A área de estudo encontra-se abrangida pela servidão aeronáutica do Aeroporto Francisco de Sá 

Carneiro, estabelecida pelo Decreto-Regulamentar nº 7/83, de 3 de fevereiro. 

A área de estudo está abrangida pela Zona 7 (superfície horizontal exterior) da servidão, que cobre 

uma área com um raio de 15 km com centro no ponto de referência. Nesta zona, carecem de licença 

prévia da Autoridade Nacional da Aviação Civil as construções ou a criação de quaisquer outros 

obstáculos, mesmo de caráter temporário, quando, simultaneamente, tenham mais de 30 m acima do 

solo e se elevem acima da cota de 190 m (Artº 4º do DR nº 7/83). 

Considerando estes condicionamentos, o projeto em estudo não tem qualquer interferência com a 

servidão referida. 

6.13.6.9 Vértices geodésicos 

Na Planta de Condicionantes do PDM do Porto encontram-se assinalados dois vértices geodésicos dentro 

da área de estudo, coincidindo com a Torre dos Clérigos e o Monumento aos Heróis da Guerra 

Peninsular, na Praça Mouzinho de Albuquerque.  

No entanto, a Rede Geodésica Nacional apenas inclui um vértice geodésico na cidade do Porto, mais 

propriamente o vértice da Corujeira. 

A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral segue o regime previsto pelo 

Decreto-Lei nº 143/82 de 26 de abril. Os marcos geodésicos têm zonas de proteção determinadas, caso 

a caso, mas a sua extensão não poderá ser inferior a uma área com 15 m de raio. 

O projeto não tem qualquer interferência com esta condicionante. 

 Impactes Cumulativos  

Ao nível do ordenamento do território, interessa considerar o impacte cumulativo do projeto com 

outras ações existentes e previstas, com efeitos nos recursos afetados. 
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A identificação e avaliação de impactes cumulativos seguiram os seguintes passos: 

 Identificação dos recursos afetados pelo Projeto; 

 Limites espaciais e temporais pertinentes para a análise do significado do impacte sobre o 

recurso; 

 Identificação de outros projetos ou ações, passados, presentes ou razoavelmente previsíveis no 

futuro que afetaram, afetam ou podem vir a afetar, com significado, os recursos identificados; 

 Análise das interações entre os impactes do projeto em estudo e os impactes dos restantes 

projetos ou ações identificados e determinação da importância relativa na afetação dos recursos; 

 Identificação de medidas de mitigação ou valorização de impactes. 

6.13.7.1 Identificação dos recursos afetados pelo Projeto 

Por economia de análise, considerou-se como principais recursos afetados pelo projeto, as principais 

dimensões em que os impactes mais relevantes do projeto se fazem sentir: 

 Transportes, mobilidade e coesão territorial; 

 Classes de uso do solo (PDM): Solo Urbano, como a classe que engloba todas categorias de espaço 

afetadas pelo projeto; 

 Coesão social. 

6.13.7.2 Identificação dos limites espaciais  

No que respeita aos limites espaciais, foram consideradas as escalas de análise utilizadas na avaliação 

do projeto:  

 Localizada, expressando a área de influência direta do projeto;  

 Concelhia e sub-regional, expressando a influência indireta do projeto. 

6.13.7.3 Identificação de projetos  

Tendo em conta a diversidade dos projetos com potenciais efeitos cumulativos, a complexidade dos 

impactes e a tipologia do projeto em análise, a seleção dos projetos centrou-se nos seguintes fatores: 

 Rede de Metro do Porto; 

 Sistema de intermodalidade dos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto; 

 Políticas municipais de requalificação urbana e revivificação socioeconómica.  
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6.13.7.4 Análise de interações 

No Quadro seguinte apresenta-se, de forma sintética, a análise efetuada sendo que, para cada projeto 

identificado, se refere o impacte desse projeto em cada um dos recursos, e o impacte cumulativo 

global desse projeto com o projeto em estudo e com os outros projetos, ou ações, identificados. 

A análise efetuada é em parte idêntica à realizada na Componente Social, uma vez que, sobretudo 

tratando-se de um projeto em ambiente urbano, as duas componentes têm áreas de sobreposição e 

complementaridade. 

No que respeita aos impactes cumulativos na mobilidade, a importância de uma rede de transporte 

público não é independente das dinâmicas urbanas em que se integra e da sua regulação, pelo que 

tanto pode favorecer a ocorrência de efeitos positivos e sustentáveis como favorecer efeitos de sinal 

contrário ou que resultem de efeitos não desejados de dinâmicas consideradas, à partida, como 

positivas. 

O impacte direto do meio de transporte é a mobilidade. Os efeitos indiretos dessa mobilidade 

dependem menos do meio de transporte do que dos atores que protagonizam as dinâmicas económicas, 

sociais e culturais e as políticas públicas de regulação e desenvolvimento. 

Nesta perspetiva os impactes que resultam, cumulativamente, da funcionalidade do projeto no 

contexto da rede de Metro e do sistema de transportes e intermodalidade da AMP são, sobretudo, de 

natureza positiva para toda a sub-região servida pela rede, e estão em conformidade com as 

orientações estratégicas e as políticas e ações definidas, particularmente, para a cidade do Porto e 

para a área de influência da Linha G, nomeadamente na zona da Baixa e Centro Histórico. 

A potenciação dos impactes positivos implica a continuação da promoção de condições favoráveis de 

utilização do transporte público, nomeadamente para os sectores mais desfavorecidos ou vulneráveis 

da população, no que respeita ao acesso às estações, conforto dos espaços, eficiência da sinalética, 

nível dos tarifários e possibilidades de intermodalidade. Implica também a implementação de políticas 

públicas de desincentivo ao transporte individual poluente e ao reforço do transporte coletivo. 

No que respeita ao ordenamento dos usos e funcionalidades das diversas categorias de solo urbano, os 

impactes cumulativos são negativos e significativos, na fase de construção, pela afetação direta de 

várias categorias de espaços e condicionamento ou impedimento das respetivas funcionalidades, 

particularmente em algumas zonas com usos sensíveis. 

Na fase de exploração o impacte é, sobretudo, positivo por a rede de Metro constituir um importante 

fator de estruturação e consolidação do tecido e funcionalidades urbanas, possibilitando ainda, embora 

de forma indireta, a possível extensão de dinâmicas urbanas positivas a espaços desqualificados, 

estimulando a sua recuperação, requalificação e revivificação socioeconómica. 

Também ocorrem alguns impactes negativos resultantes da introdução de efeito de barreira (troços à 

superfície) e condicionamentos no subsolo. 

Na fase de construção os impactes cumulativos são, positivos no que respeita à criação de emprego e 

estímulo das atividades económicas, o que contribui para a coesão social. 
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Subsistem também possibilidades de a Linha G, contribuindo para aumentar a mobilidade e a 

concomitante atratividade dos espaços e a valorização da propriedade, e em cumulatividade com 

outras tendências como a intensificação dos fluxos turísticos e a explosão de alojamento local no 

centro da cidade, poder vir a contribuir para reforçar dinâmicas negativas, nomeadamente ao nível da 

repulsão, do centro da Cidade, da população residente mais vulnerável e de perda de identidade dos 

espaços urbanos centrais. 

A configuração do impacte depende, como referido anteriormente, da mediação de outros fatores, 

nomeadamente, as políticas públicas de caráter social, as políticas de ordenamento e gestão do 

território, as dinâmicas económicas e socioculturais, e a gestão sustentável dos fluxos turísticos. 

Quadro 6.29 - Avaliação de impactes cumulativos no Ordenamento do Território 

Identificação 

de Outros 

Projetos e 

Ações com 

Impacte 

sobre os 

Recursos 

Identificados 

Dimensões de impacte (recursos) 

Transportes, mobilidade e 

coesão territorial 
Solo Urbano Coesão social 

Projetos existentes 

Restante rede 

de Metro do 

Porto 

 Impacte: Rede estruturante 
com um impacte positivo 
significativo nas 
acessibilidades, mobilidade e 
coesão territorial, concelhia 
e sub-regional. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, significativo, à 
escala concelhia e sub-

regional. 

 Impacte: Impactes negativos, 
significativos, na fase de 
construção, com afetação de várias 
categorias de espaços e 
condicionando ou impedindo as 
respetivas funcionalidades. 

 Impactes positivos na fase de 
exploração por constituir um 
importante fator de estruturação e 
consolidação do tecido e 

funcionalidades urbanas. 

 Impactes negativos por introduzir 
efeito de barreira (troços à 
superfície) e condicionamentos no 
subsolo. 

 Impacte cumulativo global: 
Negativo, significativo, na fase de 
construção; negativo ou positivo, 
pouco significativo a significativo, 
na fase de exploração, à escala 
concelhia e regional. 

 Impacte: As fases de construção 
têm impactes positivos no 
emprego e nas atividades 
económicas, contribuindo para a 

coesão social. 

 O funcionamento da rede tem um 
impacte significativo na 
mobilidade, promovendo as 
dinâmicas urbanas e interurbanas 
e alargando, por essa via, 
possibilidades de surgimento e 
aproveitamento de oportunidades 
de emprego, bem como de acesso 
a espaços e equipamentos por 
parte de populações menos 

favorecidas. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, mas indireto, 
potencialmente significativo, à 
escala concelhia e regional. 

Sistema 

intermodal de 

transporte 

público da 

Área 

Metropolitana 

do Porto 

 Impacte: De grande 
importância para o sistema 
de transportes como um 
todo, o sistema intermodal 
potencia a mobilidade e a 
coesão territorial. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, significativo. 

 Impacte: O impacte positivo na 
mobilidade traduz-se também, 
embora de forma indireta, na 
possível extensão de dinâmicas 
urbanas positivas a espaços 
desqualificados, estimulando a sua 
recuperação e requalificação, ou a 
espaços urbanos ainda em 

consolidação. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, pouco significativo a 
significativo, à escala concelhia e 
regional. 

 Impacte: O sistema intermodal 
tem um impacte significativo na 
mobilidade, promovendo, por essa 
via, possibilidades de 
aproveitamento de oportunidades 
de emprego, bem como de acesso 
a espaços e equipamentos por 
parte de populações menos 

favorecidas. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, mas indireto, 
potencialmente significativo, à 
escala concelhia e regional. 



 

Página: 426 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

Identificação 

de Outros 

Projetos e 

Ações com 

Impacte 

sobre os 

Recursos 

Identificados 

Dimensões de impacte (recursos) 

Transportes, mobilidade e 

coesão territorial 
Solo Urbano Coesão social 

Políticas de 

Reabilitação 

urbana e 

revivificação 

socioeconómica 

 Impacte: As dinâmicas 
urbanas e os sistemas de 
transporte e mobilidade 
estão estreitamente 
interdependentes. As 
políticas de reabilitação 
urbana, nomeadamente as 
que têm vindo a ser 
desenvolvidas no Centro 
Histórico e na Baixa do Porto, 
beneficiam fortemente do 
desenvolvimento da 
mobilidade (nomeadamente 
da Linha G), indispensável 
para a revivificação dos 
espaços reabilitados, 
estimulando por sua vez 
novas dinâmicas de 
reabilitação, num círculo que 
se pretende sustentável para 

ser virtuoso.  

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, significativo. 

 Impacte: As políticas de 
reabilitação urbana, 
nomeadamente as que têm vindo a 
ser desenvolvidas no Centro 
Histórico e na Baixa do Porto são 
fundamentais para a requalificação 
do espaço urbano e a sua 
revivificação que o 
desenvolvimento da Linha G irá 
favorecer. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, significativo. 

 Impacte: A conjugação da 
requalificação urbana e da 
melhoria da mobilidade pode ter 
efeitos negativos significativos ao 
nível da coesão social. O aumento 
da atratividade dos espaços 
urbanos centrais, quer para 
população residente com maiores 
recursos quer em função do forte 
desenvolvimento da procura 
turística, implica um aumento do 
valor da propriedade e dos 
arrendamentos. Tudo isto 
comporta sérios riscos de repulsão 
das populações menos favorecidas 
do centro para as periferias, bem 
como de descaraterização da 
identidade dos espaços e das 
vivências. 

 Impacte cumulativo global: 
Negativo, potencialmente 
significativo, sobretudo à escala 
da Baixa, Centro Histórico, e da 

cidade do Porto em geral. 

Projetos previstos 

Expansão da 

rede do Metro 

do Porto 

 Impacte: Reforço da rede 
estruturante com um impacte 
positivo significativo nas 
acessibilidades, mobilidade e 
coesão territorial, concelhia 

e sub-regional. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, significativo, à 
escala concelhia e sub-

regional. 

 Impacte: Impactes negativos, 
significativos, na fase de 
construção, com afetação de várias 
categorias de espaços e 
condicionando ou impedindo as 

respetivas funcionalidades.  

 Impactes positivos na fase de 
exploração por constituir um 
importante fator de estruturação e 
consolidação do tecido e 

funcionalidades urbanas. 

 Impactes negativos por introduzir 
efeito de barreira (troços à 
superfície), e condicionamentos no 

subsolo. 

 Impacte cumulativo global: 
Negativo, significativo, na fase de 
construção; positivo ou negativo, 
significativo, à escala concelhia e 

regional. 

 Impacte: As fases de construção 
têm impactes positivos no 
emprego e nas atividades 
económicas, contribuindo para a 
coesão social. 

 O funcionamento da rede tem um 
impacte significativo na 
mobilidade, alargando, por essa 
via as possibilidades de 
surgimento e aproveitamento de 
oportunidades de emprego, bem 
como de acesso a espaços e 
equipamentos por parte de 

populações menos favorecidas. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, mas indireto, 
potencialmente significativo, à 

escala concelhia e sub-regional. 

Prosseguimento 

das Políticas de 

Reabilitação 

urbana 

 Impactes semelhantes aos já 
referidos anteriormente 

 Impactes semelhantes aos já 
referidos anteriormente 

 Impactes semelhantes aos já 
referidos anteriormente 
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6.14 Componente Social 

 Aspetos metodológicos 

6.14.1.1 Considerações gerais 

A avaliação de impactes realizada na presente componente constituiu um processo desenvolvido ao 

longo de vários momentos, naturalmente relacionados e interligados.  

Num primeiro momento, procurou-se identificar e analisar os efeitos de cada uma das Alternativas em 

estudo sobre as pessoas, grupos, relações, estruturas, situações e atividades. A principal preocupação 

consistiu na identificação e descrição dos potenciais efeitos que resultam das ações relacionadas com o 

projeto. Ao longo da descrição analítica são feitas algumas considerações avaliativas, mas ainda sem 

preocupação de sistematicidade. Concomitantemente, vão sendo referenciadas possíveis medidas 

mitigadoras de efeitos negativos ou potenciadoras de efeitos positivos. Do mesmo modo, vai sendo 

feita uma comparação entre alternativas, também ainda sem preocupação de sistematicidade. 

Num segundo momento, em função das análises efetuadas, procede-se a uma avaliação de síntese e 

sistemática dos impactes associados aos efeitos identificados, utilizando os critérios de avaliação 

comuns a todos os fatores ambientais do presente EIA. Estes critérios são explicitados e definidos, mais 

adiante, na seção respetiva. A análise de impactes cumulativos integra-se neste momento. 

As medidas mitigadoras ou potenciadoras que vão sendo referidas ao longo da análise de impactes são 

posteriormente complementadas e apresentadas de forma sistemática. 

Num terceiro e último momento é efetuada uma análise comparativa sistemática entre as duas 

Alternativas consideradas no Estudo Prévio. Esta análise é efetuada com base num conjunto de 

dimensões definidas para o efeito e é avaliada com base nos critérios de avaliação comparativa 

definidos para a generalidade do EIA. 

6.14.1.2 Identificação dos efeitos do projeto 

Analisar os efeitos de um projeto pressupõe ter em conta as dinâmicas existentes e as tendências de 

evolução sem projeto (aspetos identificados na caracterização do ambiente afetado e nas perspetivas 

da sua evolução na ausência do projeto), procurando distinguir, no contexto da pluralidade das 

mudanças prováveis, quais poderão resultar, direta ou indiretamente, das situações e ações resultantes 

do desenvolvimento, presença e funcionamento do projeto. 

A identificação e análise dos efeitos do projeto tiveram em conta as diversas escalas, as dimensões e 

fatores considerados na caracterização do ambiente afetado, bem como as diferentes fases do projeto. 

De uma forma geral, seguiu-se o modelo de análise indicado no quadro seguinte. 
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Importa, porém, ter em consideração algumas questões e referir a perspetiva de análise desenvolvida 

nesta componente.  

A análise de impactes por fase de projeto, habitualmente seguida nos estudos de impacte ambiental, 

tem a vantagem de permitir evidenciar os diferentes tipos de impactes e a forma como se ‘distribuem’, 

ao longo do tempo, em cada fase. Permite, ainda, ter uma perspetiva global dos impactes na área de 

estudo. 

Tem, porém, a desvantagem de dificultar a compreensão da natureza contínua dos processos, uma vez 

que tende a proporcionar uma visão descontínua, e até discreta, dos efeitos, nas diferentes fases, para 

além de dificultar uma compreensão adequada do modo como vários efeitos convergem num mesmo 

‘ponto’ ou unidade de análise (por exemplo, determinado espaço de circulações, determinado bairro, 

determinado equipamento, etc.), e são criadas relações de cumulatividade e sinergia que conferem ao 

agregado de impactes uma qualidade emergente, não redutível à soma dos impactes particulares. 

Este problema é particularmente relevante na análise de impactes sociais, culturais, socioeconómicos, 

na medida em que, como é sabido, os agentes antecipam os impactes futuros, ‘concentrando-os’ e 

atualizando-os, permanentemente, no presente. 

Tendo em consideração estes problemas e dificuldades, procurou-se complementar a análise de 

impactes por cada fase de projeto, com uma mudança de foco, em que as unidades de análise passam 

a ser as diversas áreas que o projeto irá afetar ou influenciar. Nesta perspetiva, o foco passa a ser o 

modo como os impactes se fazem sentir, de forma particular ou combinada e sinérgica, ao longo do 

tempo, em determinada unidade de análise. 

Quadro 6.30 - Modelo de identificação e análise dos efeitos do projeto 

Fase do 

projeto 

Escala de 

análise 
Dimensões de análise dos efeitos do projeto 

Projeto Localizada 

 Efeitos da antecipação dos impactes do projeto por parte das pessoas 
potencialmente afetadas, com geração de incerteza, angústia e stress no que 
respeita aos efeitos negativos, ou expectativas no que respeita aos efeitos 

positivos. 

Construção 

Localizada (área 
de intervenção 
e envolvente 
próxima) 

 Efeitos do processo construtivo nos modos de vida locais (emprego, atividades 
económicas, rendimentos); 

 Incómodos, riscos e afetação do bem-estar de pessoas e populações, resultantes 
das atividades construtivas e da circulação de veículos ligeiros e pesados; 

 Efeitos da desestruturação dos espaços; perturbação das acessibilidades e 
circulações locais; efeito de barreira na fase construtiva; 

 Afetações temporárias ou transformações definitivas dos usos atuais do solo e 
dos espaços, incluindo áreas de circulação, habitação e outras áreas edificadas, 
infraestruturas e equipamentos; 

 Efeitos destas transformações ou afetações na propriedade, nas unidades 
económicas, no emprego, nas áreas habitacionais e outros espaços sociais, nos 
modos de vida e nas relações de identificação com o lugar e os espaços. 

Concelhia e sub-
regional  

 Efeitos do processo construtivo nos modos de vida locais (emprego, atividades 
económicas, rendimentos); 

 Incómodos, riscos e afetação da saúde e do bem-estar de pessoas e populações, 
resultantes da circulação de veículos ligeiros e pesados, em percursos mais 

longos, mas relacionados com a obra. 
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Fase do 

projeto 

Escala de 

análise 
Dimensões de análise dos efeitos do projeto 

Exploração 

Localizada (área 
de intervenção 
e envolvente 
próxima 

 Efeito da presença das novas estações, na estruturação e gestão dos espaços e 
nas atividades económicas; 

 Afetação da qualidade e da valorização dos espaços. 

 Segurança e risco de acidente; 

 Incómodos, riscos e afetação da saúde e do bem-estar de pessoas e populações; 

 Efeitos, diretos e indiretos, da funcionalidade da nova acessibilidade.  

Concelhia e sub-
regional 

 Efeitos da funcionalidade da nova acessibilidade no contexto da rede do Metro; 

 Efeitos da nova acessibilidade na rede de transportes local e sub-regional. 

Desativação 
Localizada, 
concelhia e sub-
regional 

Tanto quanto é possível perspetivar, considerando o longo período de vida do 
projeto, os impactes das ações a desenvolver na fase de desativação são 
estruturalmente semelhantes aos ocorrentes na fase de construção. 

Dada a tipologia de projeto, esta não é perspetivada pelo que os seus impactes não 
são avaliados 

 

6.14.1.3 Metodologia de avaliação dos impactes do projeto 

Como unidade de base para a avaliação dos impactes diretos considerou-se uma área delimitada por 

uma faixa de 200 m de largura centrados no eixo da via definido na fase de Estudo Prévio, dentro da 

qual foram consideradas duas áreas de impacte direto do projeto: 

 Áreas de intervenção com repercussão à superfície (estações, poços de ataque, poços de 

ventilação); 

 Espaços subterrâneos onde se procede à construção dos túneis. 

Para efeitos da avaliação de impactes na presente componente, esta área de base foi alargada, sempre 

que considerado pertinente em função do tipo de impacte em causa. 

Os critérios utilizados para a classificação dos impactes correspondem aos critérios definidos para a 

generalidade das componentes do EIA, conforme exposto nos capítulos iniciais deste Relatório. 

No que respeita aos critérios utilizados para a definição dos graus de magnitude e significância, a 

metodologia de avaliação de impactes habitualmente adotada nos EIA considera apenas três graus para 

a magnitude (reduzida, moderada e elevada, no caso do presente EIA) e para a significância (não 

significativo, pouco significativo, significativo, no caso do presente EIA) o que introduz alguma 

dificuldade na classificação, uma vez que a existência de três níveis não permite traduzir 

suficientemente a variabilidade de situações ocorrentes. 

Por outro lado, a falta de dados objetivos sobre determinados parâmetros (emprego criado na fase de 

construção, efeitos diretos e indiretos nas atividades económicas, por exemplo) implica ainda que, 

nestes casos, a atribuição de graus de magnitude e significância seja aproximada e qualitativa. 
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Finalmente, considerando a complexidade e multiplicidade de variáveis envolvidas na componente 

social, não é possível e, muitas vezes, não é adequado, aplicar os critérios definidos de forma rígida, 

sendo necessário levar em conta, por exemplo, a conjugação de vários efeitos num mesmo local, como 

já foi referido anteriormente. Ou seja, a aplicação de critérios depende da escala na qual a análise é 

efetuada.  

A atribuição de níveis de significância procurou traduzir a integração entre uma dimensão 

quantitativa do impacte (expressa na magnitude) e uma dimensão qualitativa, traduzida na 

importância atribuída a esse impacte, seja em função do contexto local, seja em função da 

importância relativa dos diversos espaços sociais e das características das pessoas que os utilizam. 

Finalmente importa referir que a avaliação da significância do impacte foi feita considerando os 

impactes antes de medidas de mitigação. 

A complexidade dos aspetos sociais não permite tomar como adquirido o efeito das medidas 

mitigadoras, uma vez que a sua aplicação constitui, em si, um processo social que, como tal, pode ter 

resultados variáveis e até mesmo gerar novos impactes. 

Quanto aos impactes imateriais, de difícil objetivação, mais problemático se torna tentar referenciar 

quais os impactes residuais. 

Para além destas razões, a gradação em três níveis de significância (não significativo, pouco 

significativo, significativo) é de tal modo ampla, em cada nível, que, tendo em conta a complexidade 

dos impactes e das respostas aos impactes, não é possível determinar, com suficiente grau de certeza, 

se a aplicação das medidas mitigadoras é suficiente para fazer baixar a avaliação da significância do 

impacte. 

6.14.1.4 Análise comparativa de alternativas 

Tal como acontece com a definição de medidas mitigadoras, a análise comparativa entre as duas 

alternativas é feita em dois tempos. Primeiramente, de uma forma mais descritiva, à medida que os 

diversos impactes de cada solução são identificados. Num segundo momento, de uma forma mais 

focalizada e sistematizada, em função dos critérios de comparação estabelecidos para a generalidade 

do EIA. 

 Identificação e avaliação dos impactes por fase do projeto 

Uma vez explicitada a metodologia utilizada procede-se nas secções seguintes à identificação e análise 

dos impactes para cada uma das fases do projeto (projeto, construção e exploração). 
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6.14.2.1 Fase de projeto 

Os impactes sociais não se iniciam com a fase de construção, mas sim no momento que os agentes 

interessados ou potencialmente afetados por determinado projeto tomam conhecimento da sua 

existência, seja por notícias públicas, seja na sequência de consultas a entidades, reuniões com 

autarquias locais, atividade de técnicos no terreno, e outras situações. 

De imediato podem criar-se receios e/ou expetativas, em função dos cenários que os agentes 

potencialmente afetados ou interessados começam a traçar, projetando possíveis efeitos, projeção que 

pode ser distorcida em função das incertezas resultantes da insuficiência de informação sobre o 

projeto e/ou da interação com outros agentes. As situações de indefinição e incerteza podem mesmo 

conduzir a atitudes e ações de contestação. 

Deste modo, é importante que pelo menos os agentes potencialmente afetados sejam informados das 

características do projeto tão cedo quanto possível, de modo a reduzir situações de incerteza e, por 

outro lado, permitir contribuições para a configuração das melhores soluções.  

Neste âmbito, foram efetuadas consultas às várias entidades mencionadas no Capítulo 1.5, cujos 

contributos se reproduzem no Anexo 1 – Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos.  

Em altura própria do processo de AIA, haverá um período de consulta pública em que todos os 

intervenientes no processo, incluindo a população se podem pronunciar. 

Seria, no entanto, desejável que, independentemente do processo de consulta pública, o promotor 

desenvolvesse, o mais cedo possível, contactos com os potencialmente afetados, principalmente nas 

áreas mais críticas da fase de construção (estações, poços de ataque e poços de ventilação), bem como 

com o município do Porto, no sentido de encontrar as melhores soluções e medidas para mitigar os 

impactes na fase de construção. 

6.14.2.2 Fase de construção – intervenções à superfície 

6.14.2.2.1   Principais atividades construtivas, duração e faseamento da obra  

A obra geral de construção da Linha G em estudo e todas as infraestruturas associadas tem uma 

duração prevista de 30 meses conforme apresentado na Memória Descritiva do Projeto. 

À data de elaboração do presente relatório, e tendo em conta a fase do projeto, desconhece-se os 

seguintes aspetos: 

 Tipo de máquinas utilizadas no método mineiro de construção dos túneis e eventual necessidade 

de recurso a explosivos; 

 Número veículos/dia necessários para o transporte de terras a levar a depósito e respetivos 

percursos e periodicidade; 
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 Número de veículos/dia utilizados para transporte de materiais para a obra, respetiva 

periodicidade e percursos; 

 Localização dos estaleiros e existência ou não de estaleiro social, embora se conheçam as áreas 

de afetação de obra; 

 Volume de mão-de-obra empregue ao longo da fase de construção, por tipo de obra; 

 Volume de emprego na fase de exploração. 

6.14.2.2.2   Efeitos positivos do processo construtivo nos modos de vida locais (emprego, atividades 

económicas, rendimentos familiares) 

Na fase de construção, os potenciais efeitos do projeto nos modos de vida locais constituem a principal 

dimensão, se não a única, em que podem ocorrer potenciais efeitos positivos, ainda que, na sua grande 

maioria, de natureza temporária. Trata-se, frequentemente, de um aspeto negligenciado ou abordado 

de forma muito generalista, muitas vezes em função da falta de dados de base sobre mão-de-obra, o 

volume de aquisição de bens e serviços, subcontratações e subempreitadas a adquirir durante a fase de 

obra. 

No entanto, numa perspetiva de sustentabilidade social, trata-se de um aspeto central, ao qual deve 

ser dado o máximo de atenção, por maioria de razão tratando-se de um projeto público e de interesse 

público. 

Deste modo, devem ter um lugar central nas preocupações da fase de avaliação e em sede de RECAPE, 

e ter continuidade, sobretudo e indispensavelmente, na fase de execução da obra.  

O objetivo geral é que a obra possa proporcionar o máximo de benefícios, prioritariamente na área de 

intervenção, ou seja, no âmbito territorial do concelho do Porto e, particularmente, na zona da Baixa e 

Centro Histórico.  

Este critério geral deve, porém, ser operacionalizado em função de outros critérios, como a equidade, 

a coesão social e a coesão territorial. 

Trata-se, portanto, de ter em conta os seguintes aspetos:  

 Contratação de trabalhadores para a obra;  

 Aquisição de bens e serviços (para a obra, o estaleiro, escritórios de apoio à obra); 

 Subcontratações e subempreitadas; 

 Aluguer de máquinas e veículos;  

 Eventual instalação de escritórios ou gabinetes de apoio;  

 Eventual aluguer de alojamentos; 

 Eventual aluguer de espaços de armazenamento ou depósito de materiais.  
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Para concretizar o potencial de benefício local deste tipos de ações e situações, o dono de obra deverá 

promover a articulação entre as empresas construtoras, a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, os 

Centros de Emprego e as associações empresariais, no sentido de traçar uma estratégia e definir 

medidas para que a empreitada de construção da Linha G possa contribuir para a retenção de valor no 

concelho do Porto e na Baixa e Centro Histórico, em particular, e promover o emprego, nomeadamente 

junto das populações mais carenciadas.  

Nesta fase, não foi possível obter dados sobre previsões detalhadas de mão-de-obra a contratar, 

valores de aquisição de bens e serviços, valor de subcontratações, etc., de modo a medir magnitudes e 

avaliar a significância dos impactes e outros parâmetros. No entanto, o mais relevante nesta fase é a 

adoção e a implementação das medidas anteriormente enunciadas. 

Para além disso, recomenda-se que as empresas envolvidas na construção não instalem estaleiros 

sociais, ou seja, espaços de alojamento contentorizado para trabalhadores, mas, caso haja necessidade 

de alojar trabalhadores, que tal seja feito através de aluguer de alojamento nas unidades que estão no 

mercado e em função da oferta disponível. 

Na ausência dos dados de base acima referidos e considerando a extensão relativamente curta e 

semelhante das diversas alternativas, não se considera haver bases para uma análise comparativa 

diferenciadora entre as duas alternativas em estudo, relativamente a esta dimensão de impactes. 

6.14.2.2.3   Efeitos negativos: perspetiva geral 

Nesta secção será apresentada uma perspetiva geral dos impactes ao nível dos incómodos ambientais, 

da desestruturação dos espaços, das afetações do uso do solo e das circulações. 

Na secção seguinte será feita uma avaliação mais pormenorizada, centrada nas unidades de análise 

definidas para o efeito. 

 Incómodos ambientais e segurança 

Alguns dos impactes negativos das operações de construção prendem-se com a potencial afetação da 

segurança e bem-estar (ruído, poeiras, emissões poluentes de máquinas de veículos) das pessoas 

residentes na envolvente das frentes de obra, dos utilizadores de espaços públicos, utentes de 

equipamentos sociais, e espaços comerciais. A movimentação de máquinas e veículos poderá ainda 

afetar a segurança e fluidez da circulação de veículos e peões. 

Embora estes aspetos sejam tratados, de forma específica e particular, noutros capítulos do presente 

EIA (ambiente sonoro, qualidade do ar, saúde, análise de risco) fazem-se sentir, efetivamente, de 

forma conjunta e sinérgica e devem ser perspetivados do ponto de vista do bem-estar das populações, 

nomeadamente no que respeita à qualidade do habitat social (habitação, áreas envolventes e 

complementares) e outras áreas de utilização social. 
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Em qualquer das alternativas em estudo, a construção implica a existência de frentes de obra próximas 

de edifícios de habitação, e de equipamentos, nomeadamente de saúde e ensino, bem como de 

comércio e serviços, e espaços de lazer. 

O desenvolvimento de frentes de obra na proximidade de áreas habitadas e outros espaços sociais 

deve, portanto, ser efetuado com os necessários cuidados para evitar, ao máximo, os incómodos 

resultantes das atividades construtivas, a perturbação dos acessos, e eventuais problemas de 

segurança. 

Para mitigar estes impactes, para além da adoção de medidas e práticas tendentes a minimizar os 

incómodos ambientais e evitar acidentes, deverá ser estabelecido um plano de circulações em fase de 

obra que defina os acessos à frente de obra, os quais devem ser devidamente publicitados, e que 

defina eficientemente as circulações limitando-as ao estritamente necessário ao desenvolvimento da 

obra. 

No quadro seguinte é feita referência aos locais onde a perturbação da qualidade ambiental e as 

situações de risco, junto de espaços sociais são mais suscetíveis de ocorrer e onde devem ser tomados 

cuidados acrescidos. Algumas situações são comuns às duas alternativas, nos trechos em que 

coincidem.  

Quadro 6.31 - Locais mais suscetíveis de sofrer impactes por parte da obra 

Trechos comuns Alternativa 1 Alternativa 2 

Área de intervenção do poço de ventilação nº 1 (Rua da 
Madeira) 

Área de intervenção do poço 
de ventilação nº 2 – Praça de 
Parada Leitão 

Área de intervenção do poço 
de ventilação nº 2 – Praça de 
Guilherme Gomes Fernandes 

Área de intervenção da Estação Liberdade / São Bento (Rua 
dos Clérigos, Praça da Liberdade, Rua da Madeira, Rua 31 
de Janeiro, Largo dos Lóios, Praça de Almeida Garrett) 

Área de intervenção da 
Estação Hospital de Santo 
António (Jardim do Carregal, 
Rua de Clemente Meneres) 

Área de intervenção da 
Estação Hospital de Santo 
António (Jardim do Carregal, 
Rua de Clemente Meneres) 

Área de intervenção da Estação Galiza (Jardim de Sophia, 
Rua de Júlio Dinis, Praça da Galiza) 

Área de intervenção do poço 
de ventilação nº 3 – Rua de 
Miguel Bombarda 

Área de intervenção do poço 
de ventilação nº 3 – Rua de 
Miguel Bombarda 

Área de intervenção do poço de ventilação nº 4 (Largo de 
Ferreira Lapa) 

  

Área de intervenção da Estação Boavista / Casa da Música 
(Av. de França) 

  

Área de intervenção do poço de ventilação nº 5 (Rua 
General Norton de Matos) 

  

Área de intervenção do ramal de injeção de veículos (Rua 
General Norton de Matos, Rua de Pedro Hispano) 

  

 

Como se referiu, trata-se de impactes potencialmente muito significativos, embora de natureza 

temporária, sendo necessárias medidas mitigadoras. 

Não é possível, com os dados disponíveis estabelecer uma distinção entre as duas alternativas. 
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 Afetação dos usos do solo e das circulações, desestruturação dos espaços 

Nas mesmas zonas referidas no quadro anterior, para além dos incómodos ambientais, o principal 

impacte resultará da ocupação e alteração dos usos atuais do solo, da perturbação ou interrupção de 

circulações nas vias afetadas, da perturbação dos acessos aos edifícios e respetivas funcionalidades e 

na perda de qualidade ambiental, com efeitos potencialmente nefastos para as atividades económicas 

mais próximas das frentes de obra (comércio, restauração, hotelaria). 

Os impactes nas circulações rodoviárias são particularmente problemáticos, atendendo ao volume de 

tráfego que circula na zona central da cidade. 

Os principais problemas ocorrerão nas seguintes vias e espaços: 

 Praça da Liberdade, Rua dos Clérigos, Rua 31 de Janeiro; Largo dos Lóios, Praça de Almeida 

Garrett; 

 Rua de Clemente Meneres; 

 Rua de Júlio Dinis e Praça da Galiza; 

 Avenida de França; 

 Rua General Norton de Matos. 

Os pontos mais críticos são os que correspondem aos principais eixos e áreas de circulação, 

nomeadamente Rua dos Clérigos, Praça da Liberdade, Rua 31 de Janeiro; Rua de Júlio Dinis e Praça da 

Galiza; Avenida de França. 

O faseamento da obra deverá ser programado para que as interferências tenham a menor duração 

possível. As alterações das circulações e a definição de percursos alternativos deverão ser articuladas 

com as autoridades municipais e ser publicitadas de forma eficaz e com a devida antecedência. 

6.14.2.2.4   Efeitos negativos: avaliação por unidade de análise 

O objetivo das análises efetuadas nesta secção é particularizar as avaliações gerais efetuadas 

anteriormente, procurando verificar como os diversos impactes se exercem conjunta, sinérgica, 

cumulativa ou sucessivamente em cada uma das unidades de análise definidas para a avaliação. 

Estas unidades correspondem aos diferentes espaços onde ocorrem intervenções à superfície e à sua 

envolvente urbanística e social. 

As unidades definidas foram anteriormente referidas no Quadro 6.31, e são as seguintes: 

 Rua da Madeira (área de intervenção do poço de ventilação nº 1); 

 Praça da Liberdade e envolvente (área de intervenção da Estação Liberdade / São Bento); 
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 Praça de Parada Leitão (área de intervenção do poço de ventilação nº 2 – Alternativa 1); 

 Praça de Guilherme Gomes Fernandes (área de intervenção do poço de ventilação nº 2 – 

Alternativa 2); 

 Jardim do Carregal (área de intervenção da Estação Hospital de Santo António); 

 Rua de Miguel Bombarda (área de intervenção do poço de ventilação nº 3 – idêntica nas duas 

Alternativas); 

 Jardim de Sophia / Praça da Galiza (área de intervenção da Estação Galiza); 

 Largo de Ferreira Lapa (área de intervenção do poço de ventilação nº 4); 

 Avenida de França (área de intervenção da Estação Boavista / Casa da Música); 

 Rua General Norton de Matos (área de intervenção do poço de ventilação nº 4); 

 Rua General Norton de Matos / Rua de Pedro Hispano (área de intervenção do ramal de injeção de 

veículos). 

Nos quadros seguintes é feita a avaliação dos impactes em cada uma destas unidades. 

Quadro 6.32 – Impactes da construção do Poço de Ventilação nº 1 

Rua da Madeira 

Operações 

construtivas 

A construção do poço de ventilação nº 1 irá ocupar uma área de 432 m2.  

A construção irá durar alguns meses. 

As operações construtivas consistem na escavação do poço e do túnel de ligação. 

Identificação e 

avaliação de 

impactes 

A construção do poço de ventilação nº 1 irá afetar um espaço existente entre a Rua da Madeira e o 
edifício da Estação de São Bento. A Rua da Madeira segue o percurso da antiga muralha fernandina, da 
qual restam alguns trechos. 

O espaço onde está prevista a construção do poço nº 1, era constituído por um parque de 
estacionamento, mas foi requalificado, em 2015, como espaço público de animação cultural, gerido pela 
empresa municipal Porto Lazer, incluindo uma esplanada coberta, espaço para eventos e espaços de 
exposição abrangendo também parte dos antigos armazéns da Refer. A construção do poço de ventilação 
irá interferir com esta nova utilização. O impacte é negativo, certo, permanente e significativo. 
Recomenda-se a deslocação do poço, por forma a compatibilizá-lo com os usos atuais do espaço. 

As atividades construtivas provocarão uma desestruturação do espaço e incómodos ambientais, com 
potenciais efeitos nos edifícios da Rua da Madeira, ocupados com habitação, várias unidades de 
restauração e algum alojamento local. O impacte é negativo, temporário, provável, e pouco significativo 
a significativo. 

Medidas e 

recomendações 

A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer em fase de projeto de execução e em sede de 
RECAPE, deve ser feita em conjugação com a Porto Lazer, de modo a encontrar as melhores soluções 
para minimizar os impactes. Recomenda-se a deslocação do poço, por forma a compatibilizá-lo com os 
usos atuais do espaço. 

A evolução dos impactes e a eficácia das medidas de mitigação deve ser objeto de monitorização, com 
acompanhamento por parte dos afetados. 

A gestão da obra deve ser feita de modo a libertar os espaços à superfície o mais cedo possível. 
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Figura 6.8 - Área de intervenção do poço nº 1 (área coberta, junto à Rua da Madeira) 

Quadro 6.33 – Impactes da construção da Estação Liberdade / São Bento 

Praça da Liberdade e envolvente 

Operações 

construtivas 

A zona de intervenção irá abranger uma área de 8.860 m2.  

A construção da estação e túnel irá durar cerca de 13 meses, mas a área poderá ficar condicionada 
durante 30 meses. 

As operações construtivas consistem no desvio e reposição de serviços afetados, na execução de obra de 
contenção e construção da estação, construção de dois troços de túnel e acessos à superfície e à Estação 
de São Bento. 

Identificação e 

avaliação de 

impactes 

Trata-se de uma significativa área de intervenção numa zona sensível e central da cidade. A fase de 
construção será fortemente perturbadora, em várias dimensões. 

 Circulações: 

A circulação rodoviária na área de intervenção ficará fortemente condicionada e, eventualmente, será 
interrompida durante alguns períodos de tempo. 

Por outro lado, irá verificar-se um movimento significativo de veículos pesados afetos à obra, utilizados 
para transportar materiais para a obra ou as terras sobrantes da escavação. Desconhece-se o número de 
veículos que serão utilizados ao longo do processo construtivo e os respetivos percursos. No entanto a 
sua presença e circulação na rede viária irá causar perturbações nas circulações e incómodo ambiental 
ao longo dos percursos. 

O impacte é negativo, temporário, mas significativo. 

 Afetação de atividades económicas: 

O principal impacte irá fazer-se sentir no Palácio das Cardosas. O limite da frente construtiva fica muito 
próximo do Palácio. A ocupação do espaço e a perturbação ambiental irão afetar o Hotel 
Intercontinental, unidade de cinco estrelas, cuja entrada fica na fachada principal na Praça da 
Liberdade, bem como o restaurante e as diversas lojas existentes no piso térreo. A desestruturação dos 
espaços não impedirá a funcionalidade das atividades económicas, mas afetará potencialmente a sua 
atratividade e os rendimentos gerados, durante um período de tempo considerável. 

Os impactes são negativos, temporários, mas potencialmente significativos. 

Todos os restantes espaços comerciais e de serviços situados na proximidade da área de intervenção 
poderão ver afetada a sua atividade, embora, eventualmente, com menor significância do que no Palácio 
das Cardosas. É o caso dos espaços comerciais dos quarteirões do trecho inicial da Avenida dos Aliados, 
da Rua do Almada, do Largo dos Lóios, e da Praça de Almeida Garrett. 

 Espaços residenciais: 
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Praça da Liberdade e envolvente 

Embora a envolvente da zona de intervenção, à semelhança de outras zonas da Baixa e do Centro 
Histórico, tenha vindo a perder grande parte da população residente, a função residencial subsiste e a 
proporção de pessoas de idade mais avançada é significativa. 

Por outro lado, tem vindo a assistir-se a uma proliferação de unidades de alojamento local que, embora 
com função comercial, está a contribuir para uma revivificação da Baixa. 

Trata-se, portanto, de uma zona com alguma sensibilidade aos incómodos ambientais e à 
desestruturação dos espaços, impactes que se fazem sentir de forma conjugada e sinérgica. As zonas 
mais sensíveis situam-se no Largo dos Lóios, Praça de Almeida Garrett, e no troço das Rua dos Clérigos 
mais próximo da Praça da Liberdade. 

Os impactes são negativos, temporários, mas potencialmente significativos. 

 Património cultural: 

Na envolvente da área de intervenção situam-se vários elementos com valor patrimonial, alguns deles 
classificados e com zonas de proteção definidas, os quais devem ser devidamente protegidos (ver 
capítulos referentes ao Património Cultural). 

Medidas e 

recomendações 

A importância dos espaços, a extensão da área de intervenção e a potencial significância dos impactes 
exigem a estruturação de um plano global, para toda a área de intervenção, que estabeleça uma 
adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aplicação e aferição de medidas mitigadoras, com a 
participação do dono de obra, do município e dos diversos atores afetados. 

A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer em fase de projeto de execução e em sede de 
RECAPE, deve ser feita em conjugação com os proprietários das empresas afetadas, de modo a encontrar 
as melhores soluções para minimizar a afetação das atividades e dos negócios. A evolução dos impactes e 
a eficácia das medidas de mitigação deve ser objeto de monitorização, com acompanhamento por parte 
dos afetados. 

A definição de medidas mitigadoras deve ser feita em conjugação com as Juntas de Freguesias e os 
residentes das áreas afetadas, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação da 
qualidade e amenidade dos espaços residenciais. A evolução dos impactes e a eficácia das medidas de 
mitigação deve ser objeto de monitorização, com acompanhamento por parte dos afetados. 

A gestão da obra deve ser feita de modo a libertar os espaços à superfície o mais cedo possível. 

A planificação e faseamento da obra devem ser feitos de forma a reduzir ao máximo as perturbações e 
interrupções da circulação rodoviária e pedonal. Deve ser estabelecido um plano de circulações, em 
articulação com o município do Porto e as forças de segurança pública. 

 

 

Fotografia 6.2 – Palácio das Cardosas, Praça da 
Liberdade e Rua dos Clérigos 

 

Fotografia 6.3 – Largo dos Lóios 
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Fotografia 6.4 – Rua 31 de Janeiro 

 

Fotografia 6.5  – Praça de Almeida Garrett 

 

Quadro 6.34 – Impactes da construção do Poço de Ventilação nº 2 – Alternativa 1 

Praça de Parada Leitão 

Operações 

construtivas 

A construção do poço de ventilação nº 2 neste local, específico da Alternativa 1, irá ocupar uma área de 
540 m2.  

A construção irá durar alguns meses. 

As operações construtivas consistem na escavação do poço e do túnel de ligação. 

Identificação e 

avaliação de 

impactes 

O poço de ventilação irá ser construído em frente do conhecido Café Âncora D’Ouro (‘Piolho’), afetando 
parte da área da esplanada exterior. O poço nº 2 interfere também com espaços de esplanada de outras 
unidades de restauração situadas neste quarteirão. Neste quarteirão existem várias unidades de 
alojamento local, incluindo o próprio Café Âncora de Ouro. 

A Praça de Parada Leitão e o Largo dos Leões estão integrados na Zona Histórica do Porto, classificada, 
no seu conjunto, como Imóvel de Interesse Público. 

Os impactes prolongam-se parcialmente pela fase de exploração na medida em que o poço permanecerá 
como condicionante do uso do espaço e eventual fonte de ruído e de afetação da qualidade do ar. 

O poço de ventilação situa-se, ainda, a cerca de 50 m das Igrejas do Carmo e dos Carmelitas Descalços, 
classificadas como Monumento Nacional. 

A zona do Carmo, Praça de Parada Leitão, Largo dos Leões, é uma zona particularmente conhecida e 
procurada por portuenses e turistas. 

Os impactes são negativos e significativos, em parte temporários em parte definitivos, uma vez que o 
poço de ventilação permanecerá no local durante a fase de funcionamento. 
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Praça de Parada Leitão 

Medidas e 

recomendações 

Recomenda-se que o poço seja deslocado cerca de 80 m para sul, em fase de projeto de execução e no 
caso de a Alternativa 1 ser selecionada. 

A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer em fase de projeto de execução e em sede de 
RECAPE, deve ser feita em conjugação com os proprietários das empresas afetadas, de modo a encontrar 
as melhores soluções para minimizar a afetação das atividades e dos negócios. A evolução dos impactes e 
a eficácia das medidas de mitigação deve ser objeto de monitorização, com acompanhamento por parte 
dos afetados. 

A definição de medidas mitigadoras deve ser feita em conjugação com as Juntas de Freguesias e os 
residentes das áreas afetadas, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação da 
qualidade e amenidade dos espaços residenciais. A evolução dos impactes e a eficácia das medidas de 
mitigação deve ser objeto de monitorização, com acompanhamento por parte dos afetados. 

A gestão da obra deve ser feita de modo a libertar os espaços à superfície o mais cedo possível. 

Deve ser estabelecido um plano de circulações, em articulação com o município do Porto e as forças de 
segurança pública. 

 

 

Fotografia 6.6 – Café Âncora D’Ouro e esplanada na 
zona de intervenção do Poço de Ventilação nº 2 

 

Fotografia 6.7 – Igreja do Carmo e dos Carmelitas 
Descalços, a norte da zona de intervenção do Poço de 

Ventilação nº 2 

 

Quadro 6.35 – Impactes da construção do Poço de Ventilação nº 2 – Alternativa 2 

Praça de Guilherme Gomes Fernandes 

Operações 

construtivas 

A construção do poço de ventilação nº 2, específico da Alternativa 2, irá ocupar uma área de 560 m2.  

A construção irá durar alguns meses. 

As operações construtivas consistem na escavação do poço e do túnel de ligação. 
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Praça de Guilherme Gomes Fernandes 

Identificação e 

avaliação de 

impactes 

A construção do poço de ventilação irá afetar a maior parte do espaço ajardinado existente no lado 
poente da Praça. Embora se trate de um pequeno espaço de enquadramento urbanístico e não de uso 
público, o impacte é negativo, certo e significativo, prolongando-se parcialmente pela fase de 
exploração, na medida em que o poço permanecerá como condicionante do uso do espaço e eventual 
fonte de ruído, e de afetação da qualidade do ar. 

As atividades construtivas provocarão uma desestruturação do espaço e incómodos ambientais, com 
potenciais efeitos nas unidades de restauração situadas na ala poente da Praça, particularmente as áreas 
de esplanadas exteriores, que poderão vir a ser parcialmente afetadas diretamente pela área de 
intervenção. O impacte é negativo, temporário, provável, e pouco significativo a significativo. 

Os edifícios da Praça mantêm alguma função residencial a qual tem vindo a ser reativada pelo 
crescimento da oferta de alojamento local. A desestruturação dos espaços e os incómodos ambientais, 
resultantes da construção, presença do estaleiro e circulação de veículos irão reduzir a amenidade do 
espaço urbano, mas não de molde a provocar impactes de significância elevada. Considera-se, assim, que 
o impacte é negativo, mas pouco significativo a significativo e temporário. 

A área de intervenção poderá ainda conflituar com uma das paragens de autocarros existentes no lado 
poente da Praça que poderá ter de vir a ser deslocalizada, de forma preservar a segurança dos utentes. 
O impacte é pouco significativo e temporário. 

Medidas e 

recomendações 

A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer em fase de projeto de execução e em sede de 
RECAPE, deve ser feita em conjugação com os proprietários das empresas afetadas, de modo a encontrar 
as melhores soluções para minimizar a afetação das atividades e dos negócios. A evolução dos impactes e 
a eficácia das medidas de mitigação deve ser objeto de monitorização, com acompanhamento por parte 
dos afetados. 

A definição de medidas mitigadoras deve ser feita em conjugação com as Juntas de Freguesias e os 
residentes das áreas afetadas, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação da 
qualidade e amenidade dos espaços residenciais. A evolução dos impactes e a eficácia das medidas de 
mitigação deve ser objeto de monitorização, com acompanhamento por parte dos afetados. 

A gestão da obra deve ser feita de modo a libertar os espaços à superfície o mais cedo possível. 

Deve ser estabelecido um plano de circulações, em articulação com o município do Porto e as forças de 
segurança pública. 

 

 

Fotografia 6.8 – Praça de Guilherme Gomes 
Fernandes: espaço verde afetado pelo Poço nº 2 

 

Fotografia 6.9 – Praça de Guilherme Gomes Fernandes: 
espaço verde afetado pelo Poço nº 2 
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Quadro 6.36 – Impactes da construção da Estação Hospital de Santo António – Alternativa 1 e Alternativa 2 

Jardim do Carregal 

Operações 

construtivas 

A construção da Estação Hospital de Santo António irá ocupar uma área total de 3.956 m2, dividida em 
duas frentes de intervenção: na zona nascente do Jardim, área de 671 m2 para construção de acesso à 
superfície; na zona poente do jardim, área de 3.285 m2 para abertura do poço de ataque para 
construção da Estação e para a construção dos acessos à superfície.  

A fase de preparação e construção da estação e túnel irá durar cerca de 10 meses, mas a área poderá 
ficar condicionada durante muito mais tempo. 

As operações construtivas consistem no desvio e reposição de serviços afetados, na abertura de poço de 
ataque e construção de túnel, execução da estação e construção de acessos à superfície. 

Identificação e 

avaliação de 

impactes 

Trata-se de uma intervenção significativa num espaço urbano relativamente limitado. O Largo Professor 
Abel Salazar, incluindo o Jardim do Carregal e os arruamentos circundantes, ocupa apenas uma área de 
cerca de 12.000 m2. O Jardim tem apenas cerca de 5.750 m2. A obra implica, portanto, uma afetação de 
cerca de 33% da área total do largo e de cerca de 52% da área do Jardim. O jardim encontra-se rodeado 
de usos sensíveis: Hospital de Santo António, a sul, e frentes habitacionais e de comércio e serviços de 
proximidade, a norte e poente. Os impactes são de diverso tipo e conjugam-se sinergicamente, afetando 
significativamente a qualidade do ambiente urbano, num espaço que, como se referiu, é relativamente 
reduzido. 

 Jardim do Carregal: 

Como se referiu, embora nem toda a área de intervenção da obra se localize no jardim, cerca de metade 
da área do jardim será afetada, obrigando ao abate de vários exemplares arbóreos e prejudicando 
naturalmente a sua fruição pública, seja direta seja ao nível do enquadramento visual dos espaços 
residenciais e comerciais da envolvente. Este jardim já foi objeto de impactes, há alguns anos atrás, 
durante a construção do Túnel de Ceuta. Trata-se de um dos últimos jardins românticos da cidade do 
Porto. O impacte é negativo e significativo, embora temporário, sendo exigível uma cuidada recuperação 
e requalificação, uma vez terminada a obra (ver capítulos referentes à componente Paisagem). 

 Circulações: 

Não se espera que a obra venha a afetar a saída do Túnel de Ceuta, nem a Rua Dr. Tiago de Almeida. No 
entanto irá afetar a Rua de Clemente Meneres, que circunda o Jardim por nascente/norte/poente, e que 
poderá ser interrompida, na zona poente e condicionada na zona nascente. 

A paragem de táxis situada na zona poente (área de influência do Hospital de Santo António) terá que ser 
relocalizada. 

O impacte é negativo e significativo, embora muito localizado, e temporário. 

 Espaços residenciais: 

A norte e poente estende-se uma frente de quarteirões residenciais consolidados, ou em consolidação, 
com uma proporção significativa de população idosa. 

Também nesta zona se verifica uma proliferação de oferta de alojamento local, inclusive na Rua de 
Clemente Meneres. 

O limite da principal frente de obra ficará muito próximo dos quarteirões poente, sobretudo do formado 
pela Rua de Clemente Meneres e a Rua Prof. Rios de Sousa. Neste último, de construção mais antiga, 
verifica-se a presença de várias habitações degradadas e devolutas. 

O impacte nos espaços residenciais é temporário, mas negativo e significativo, pela conjugação da 
desestruturação geral dos espaços, afetação do jardim, incómodos ambientais (ruído, poeira, emissões 
gasosas), afetação das circulações rodoviárias e pedonais, numa zona urbana com uma população que 
apresenta alguma vulnerabilidade. 

 Atividades económicas: 

Em torno do jardim, sobretudo nas frentes edificadas poente e norte, existem diversas lojas de pequeno 
comércio de proximidade, serviços e unidades de restauração, para além de algumas unidades de 
alojamento local, como referido no ponto anterior. 

Os espaços da frente poente serão os mais afetados pela proximidade da frente de obra, o que poderá 
implicar uma redução de atratividade e quebra nos negócios. 

O impacte é negativo e potencialmente significativo, embora temporário. 

 Equipamentos: 
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Jardim do Carregal 

A principal frente de obra situa-se em frente à entrada do complexo do Hospital de Santo António. 

A obra pode causar alguma perturbação, mas considera-se que o impacte é pouco significativo. 

 Património cultural: 

A sul da área de intervenção situa-se o edifício neoclássico do Hospital de Santo António, classificado 
como Monumento Nacional (ver capítulos referentes ao Património Cultural). 

Medidas e 

recomendações 

A importância dos espaços, a extensão da área de intervenção e a potencial significância dos impactes 
exigem a estruturação de um plano global, para toda a área de intervenção, que estabeleça uma 
adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aplicação e aferição de medidas mitigadoras, com a 
participação do dono de obra, do município e dos diversos atores afetados. 

A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer em fase de projeto de execução e em sede de 
RECAPE, deve ser feita em conjugação com os proprietários das empresas afetadas, de modo a encontrar 
as melhores soluções para minimizar a afetação das atividades e dos negócios. A evolução dos impactes e 
a eficácia das medidas de mitigação deve ser objeto de monitorização, com acompanhamento por parte 
dos afetados. 

A definição de medidas mitigadoras deve ser feita em conjugação com as Juntas de Freguesias e os 
residentes das áreas afetadas, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação da 
qualidade e amenidade dos espaços residenciais. A evolução dos impactes e a eficácia das medidas de 
mitigação deve ser objeto de monitorização, com acompanhamento por parte dos afetados. 

A gestão da obra deve ser feita de modo a libertar os espaços à superfície o mais cedo possível. 

A planificação e faseamento da obra devem ser feitos de forma a reduzir ao máximo as perturbações e 
interrupções da circulação rodoviária e pedonal. Deve ser estabelecido um plano de circulações, em 
articulação com o município do Porto e as forças de segurança pública. 

A intervenção no Jardim do Carregal deve ser reduzida ao mínimo necessário. Os exemplares arbóreos 
situados fora da área de intervenção devem ser protegidos da obra. O jardim deve ser objeto de cuidada 
recuperação e requalificação após a obra. 

 

 

Fotografia 6.10 – Rua de Clemente Meneres e Jardim 
do Carregal (poente) 

 

Fotografia 6.11 – A área poente do Jardim do Carregal 
será quase totalmente afetada. 
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Fotografia 6.12 - Área nascente do Jardim do 
Carregal será parcialmente afetada, o passeio será 

ocupado e Rua de Clemente Meneres será 
condicionada 

 

Fotografia 6.13 – Hospital Geral de Santo António a sul 
da área de intervenção 

Quadro 6.37 – Impactes da construção do Poço de Ventilação nº 3 – Alternativa 1 e Alternativa 2 

Rua de Miguel Bombarda 

Operações 

construtivas 

A construção do poço de ventilação nº 3, comum às duas Alternativas, irá ocupar uma área de 550 m2.  

A construção irá durar alguns meses. 

As operações construtivas consistem na escavação do poço e do túnel de ligação. 

Identificação e 

avaliação de 

impactes 

A construção do poço de ventilação irá afetar uma área de logradouro em estado degradado e devoluto, 
no troço final da Rua de Miguel Bombada, que se encontra pedonalizado. Este espaço encontra-se 
qualificado no PDM do Porto como “área de habitação isolada com prevalência de habitação coletiva”, 
podendo considerar-se como expectante para edificação. 

Este espaço é ladeado por um edifício de habitação e pelo edifício de uma Galeria de arte. 

As atividades construtivas provocarão uma desestruturação do espaço e uma completa alteração do uso, 
atualmente constituído por densa ocupação arbórea. Irão ocorrer incómodos ambientais, nas habitações 
e usos da envolvente.  

O impacte prolongar-se-á durante a fase de exploração, uma vez que o poço permanecerá como 
condicionante de qualquer uso futuro do espaço, nomeadamente da sua edificação, e como potencial 
fonte de ruído e de afetação da qualidade do ar. Neste local, prevê-se a construção de um edifício que 
enquadre a saída de emergência. 

A afetação é de tal modo extensa que deverá implicar a expropriação total da parcela. 

O impacte é negativo, temporário, certo e significativo, mitigável por meio de justa compensação. 

Medidas e 

recomendações 

A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer em fase de projeto de execução e em sede de 
RECAPE, deve ser feita em conjugação com os proprietários e os residentes afetados, de modo a 
encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação da qualidade e amenidade dos espaços 
residenciais e comerciais. A evolução dos impactes e a eficácia das medidas de mitigação deve ser 
objeto de monitorização, com acompanhamento por parte dos afetados. 

A afetação dos usos do solo e da propriedade deverão ser objeto de adequada compensação.  

A gestão da obra deve ser feita de modo a libertar os espaços à superfície o mais cedo possível. 

Deve ser estabelecido um plano de circulações, em articulação com o município do Porto e as forças de 
segurança pública. 
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Fotografia 6.14 – Rua de Miguel Bombarda - 
logradouro afetado pelo Poço de Ventilação nº 3 

 

Fotografia 6.15 – Rua de Miguel Bombarda - logradouro 
afetado pelo Poço de Ventilação nº 3 e edifícios anexos 

 

Quadro 6.38 – Impactes da construção da Estação Galiza 

Jardim de Sophia / Praça da Galiza 

Operações 

construtivas 

A zona de intervenção irá abranger uma área de 8.660 m2.  

A preparação da obra e a construção da estação e túnel irá durar cerca de 13 meses, mas a área poderá 
ficar condicionada durante um período de tempo muto superior. 

As operações construtivas consistem no desvio e reposição de serviços afetados, na execução de obra de 
contenção e construção da estação, construção do túnel e acessos à superfície. 

Identificação e 

avaliação de 

impactes 

Trata-se de uma intervenção significativa num espaço urbano relativamente amplo, mas com alguns usos 
sensíveis na envolvente e um volume de tráfego significativo.  

 Jardim de Sophia: 

Trata-se de um pequeno jardim, com cerca de 6.200 m2. Embora nem toda a área de intervenção da 
obra se localize no jardim, cerca de metade da área do jardim será afetada, reduzindo 
significativamente a principal área de fruição pública, seja diretamente, seja ao nível do enquadramento 
visual dos espaços residenciais e comerciais da envolvente.  

O impacte é negativo e significativo, embora temporário, sendo exigível uma cuidada recuperação e 
requalificação, uma vez terminada a obra (ver capítulos referentes à componente Paisagem). 

 Circulações: 

O condicionamento das circulações rodoviárias nesta zona pode constituir um dos principais impactes, 
considerando o volume de tráfego que circula na Rua de Júlio Dinis e na ligação Praça da Galiza / Campo 
Alegre, em ambos os sentidos. 

A circulação na Rua de Júlio Dinis pode ficar muito condicionada e, pontualmente, interrompida, e as 
circulações na Praça da Galiza, para além de condicionadas podem ficar interrompidas durante períodos 
de tempo mais longos. 

Exige-se, portanto, uma planificação e faseamento da obra que permita o menor condicionamento 
possível das circulações, para além da definição de percursos alternativos. 

O impacte é negativo e potencialmente significativo, embora temporário. 

 Equipamentos: 

A presença de dois equipamentos escolares torna esta zona particularmente sensível aos efeitos da obra. 
A Escola Secundária Infante D. Henrique fica mais afastada (os edifícios mais próximos da obra são as 
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Jardim de Sophia / Praça da Galiza 

oficinas da escola), pelo que o principal impacte potencial far-se-á sentir na Escola Básica 2/3 de Gomes 
Teixeira, cuja entrada e edifícios se situam muito próximos da frente de obra, na Praça da Galiza. 

Para além dos incómodos ambientais (ruído, poeiras, emissões gasosas, desestruturação dos espaços 
envolventes) colocam-se alguns problemas de segurança, devido à proximidade à entrada da escola. 

Importa ainda referir que a construção da Linha G implicará novos impactes no futuro, uma vez que está 
prevista uma ligação à futura Linha do Campo Alegre, para injeção de veículos, ligação que será 
construída em túnel sob a Escola Básica de Gomes Teixeira. 

Deste modo, os impactes na Escola iniciam-se na fase de construção podendo prolongar-se pela fase de 
funcionamento. 

O impacte é negativo, potencialmente significativo, embora temporário, exigindo cuidadas medidas 
mitigadoras. 

 Espaços residenciais: 

A área de intervenção está rodeada, a nascente e poente, por frentes edificadas de grande volumetria, 
onde predomina a função residencial. Neste caso, porém, o espaço é suficientemente amplo e os 
edifícios apresentam algum afastamento da área de intervenção, o que permite diluir os impactes da 
desestruturação dos espaços e dos incómodos ambientais, pelo que se considera que os impactes são 
pouco significativos, o que não dispensa a adoção das necessárias medidas mitigadoras. 

O tipo de impactes mais sentidos, nestas áreas residenciais, poderá ter a ver, mais indiretamente, com 
as dificuldades de circulação automóvel e eventuais demoras nos percursos. 

 Atividades económicas: 

Do lado nascente da Rua de Júlio Dinis, existem várias lojas de comércio e serviços de diversos tipos, 
incluindo um posto de abastecimento de combustível. 

Do lado poente existe uma galeria comercial e espaços de serviços num edifício situado junto ao Jardim 
de Sophia. 

Pelas razões indicadas anteriormente, não se prevê um impacte significativo, para além dos impactes na 
circulação automóvel. 

Medidas e 

recomendações 

A importância dos espaços, a extensão da área de intervenção e a potencial significância dos impactes 
exigem a estruturação de um plano global, para toda a área de intervenção, que estabeleça uma 
adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aplicação e aferição de medidas mitigadoras, com a 
participação do dono de obra, do município e dos diversos atores afetados. 

A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer em fase de projeto de execução e em sede de 
RECAPE, deve ser feita em conjugação com a Junta de Freguesia, os conselhos diretivos das escolas, os 
residentes e os responsáveis das empresas das áreas afetadas, de modo a encontrar as melhores soluções 
para mitigar os potenciais impactes. A evolução dos impactes e a eficácia das medidas de mitigação deve 
ser objeto de monitorização, com acompanhamento por parte dos afetados. 

A gestão da obra deve ser feita de modo a libertar os espaços à superfície o mais cedo possível. 

A planificação e faseamento da obra devem ser feitos de forma a reduzir ao máximo as perturbações e 
interrupções da circulação rodoviária e pedonal. Deve ser estabelecido um plano de circulações, em 
articulação com o município do Porto e as forças de segurança pública. 

A intervenção no Jardim do Sophia deve ser reduzida ao mínimo necessário. O jardim deve ser objeto de 
cuidada recuperação e requalificação após a obra. 
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Fotografia 6.16 – Av. de Júlio Dinis: circulações ficarão 
muito condicionadas 

 

Fotografia 6.17 – Jardim de Sophia será afetado em 
grande parte 

 

Fotografia 6.18 – Escola Básica 2/3 de Gomes Teixeira 
ficará muito próxima da frente de obra. 

 

Fotografia 6.19 – Praça da Galiza será muito afetada. 

 

Quadro 6.39 – Impactes da construção do Poço de Ventilação nº 4 

Largo de Ferreira Lapa 

Operações 

construtivas 

A construção do poço de ventilação nº 4 irá ocupar uma área de 550 m2.  

A construção irá durar alguns meses. 

As operações construtivas consistem na escavação do poço e do túnel de ligação. 

Identificação e 

avaliação de 

impactes 

A construção do poço de ventilação irá afetar uma área do Largo de Ferreira Lapa, junto a um terminal 
rodoviário e perto do Mercado do Bom Sucesso.  

A área de intervenção situa-se junto a duas frentes edificadas (nascente e sul) de uso misto, habitacional 
e de comércio e serviços, hotelaria e alojamento local. 

As atividades construtivas provocarão uma desestruturação do espaço e incómodos ambientais nos usos 
habitacionais e atividades económicas, sobretudo nos usos comerciais. 
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Largo de Ferreira Lapa 

A área de intervenção irá interferir diretamente com as circulações rodoviárias, ocupando uma das vias 
de saída para a Rua de Júlio Dinis. Impedirá também a saída de uma via interna de acesso às garagens e 
parqueamento de superfície da frente edificada nascente, obrigando a percursos mais longos no acesso à 
Rua de Júlio Dinis. Não terá, porém, interferência significativa com o terminal rodoviário e as respetivas 
circulações. 

O impacte é negativo, temporário, provável, e pouco significativo a significativo. 

Medidas e 

recomendações 

A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer em fase de projeto de execução e em sede de 
RECAPE, deve ser feita em conjugação com os proprietários e os residentes afetados, de modo a 
encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação da qualidade e amenidade dos espaços 
residenciais e comerciais. A evolução dos impactes e a eficácia das medidas de mitigação deve ser 
objeto de monitorização, com acompanhamento por parte dos afetados. 

A gestão da obra deve ser feita de modo a libertar os espaços à superfície o mais cedo possível. 

A planificação e faseamento da obra devem ser feitos de forma a reduzir ao máximo as perturbações e 
interrupções da circulação rodoviária e pedonal. Deve ser estabelecido um plano de circulações, em 
articulação com o município do Porto e as forças de segurança pública. 

 

 

Fotografia 6.20 – Largo de Ferreira Lapa: saída de rua 
de sentido único ficará bloqueada; circulação 
condicionada no acesso à Rua de Júlio Dinis 

 

Fotografia 6.21 – Largo de Ferreira Lapa: espaços 
habitacionais e comerciais junto à área de intervenção 

do Poço nº 4 

Quadro 6.40 – Impactes da construção da Estação Boavista / Casa da Música 

Av. de França 

Operações 

construtivas 

A zona de intervenção da Estação Boavista / Casa da Música irá abranger uma área de 10.125 m2, a 
maior de todo o projeto.  

A preparação da obra e a construção da estação e túnel irá durar cerca de 12 meses, mas a área poderá 
ficar condicionada durante cerca de 20 meses. 

As operações construtivas consistem no desvio e reposição de serviços afetados, na execução de obra de 
contenção e construção da estação, construção do túnel e acessos à superfície. 

Identificação e 

avaliação de 

impactes 

Trata-se de uma intervenção significativa num espaço urbano relativamente aberto, mas com alguns usos 
sensíveis na envolvente e um volume de tráfego significativo. 

A maior parte da área de intervenção abrange um terreno atualmente liberto de construção, qualificado 
no PDM como “área de frente urbana contínua em consolidação” e como “área de equipamento 
existente”, mas alarga-se à Avenida de França, sob a qual será construída a Linha e a plataforma da 
estação. 

 Circulações: 
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Av. de França 

O condicionamento das circulações rodoviárias nesta zona pode constituir um dos principais impactes, 
considerando que o tráfego na Avenida de França poderá ficar fortemente condicionado e mesmo 
interrompido. 

Exige-se, portanto, uma planificação e faseamento da obra que permita o menor condicionamento 
possível das circulações, para além da definição de percursos alternativos. 

O impacte é negativo e potencialmente significativo, embora temporário. 

 Espaços residenciais: 

O limite nascente da área de intervenção aproxima-se muito da frente edificada da Avenida de França, 
onde predomina a função residencial, com algum pequeno comércio e serviços nos pisos ao nível do solo 
e alguns edifícios de escritórios, na proximidade da Rotunda da Boavista.  

O impacte nos espaços residenciais é temporário, mas negativo e significativo, pela conjugação da 
desestruturação geral dos espaços, incómodos ambientais (ruído, poeira, emissões gasosas), afetação das 
circulações rodoviárias e pedonais. 

 Atividades económicas: 

Como se referiu, existem diversas lojas de pequeno comércio de proximidade, serviços e restauração, o 
que poderá implicar uma redução de atratividade e quebra nos negócios. 

O impacte é negativo e potencialmente significativo, embora temporário. 

Medidas e 

recomendações 

A importância dos espaços, a extensão da área de intervenção e a potencial significância dos impactes 
exigem a estruturação de um plano global, para toda a área de intervenção, que estabeleça uma 
adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aplicação e aferição de medidas mitigadoras, com a 
participação do dono de obra, do município e dos diversos atores afetados. 

A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer em fase de projeto de execução e em sede de 
RECAPE, deve ser feita em conjugação com os proprietários das empresas afetadas, de modo a encontrar 
as melhores soluções para minimizar a afetação das atividades e dos negócios. A evolução dos impactes e 
a eficácia das medidas de mitigação deve ser objeto de monitorização, com acompanhamento por parte 
dos afetados. 

A definição de medidas mitigadoras deve ser feita em conjugação com as Juntas de Freguesias e os 
residentes das áreas afetadas, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação da 
qualidade e amenidade dos espaços residenciais. A evolução dos impactes e a eficácia das medidas de 
mitigação deve ser objeto de monitorização, com acompanhamento por parte dos afetados. 

A gestão da obra deve ser feita de modo a libertar os espaços à superfície o mais cedo possível. 

A planificação e faseamento da obra devem ser feitos de forma a reduzir ao máximo as perturbações e 
interrupções da circulação rodoviária e pedonal. Deve ser estabelecido um plano de circulações, em 
articulação com o município do Porto e as forças de segurança pública. 

 

 

Fotografia 6.22 - Zona de intervenção da estação. Av. de 
França que ficará muito condicionada. 

 

Fotografia 6.23 - Av. de França: frente edificada 
junto à área de intervenção da estação. 
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Quadro 6.41 – Impactes da construção do Poço de Ventilação nº 5 

Rua General Norton de Matos 

Operações 

construtivas 

A construção do poço irá ocupar uma área de 955 m2.  

A construção irá durar alguns meses. 

As operações construtivas na escavação do poço de ventilação e execução de túnel de ligação. 

Identificação e 

avaliação de 

impactes 

O poço de ventilação nº 5 será construído num terreno atualmente expectante, situado no quarteirão 
formado pela Rua General Norton de Matos, Rua Domingos Sequeira e Rua Vieira Portuense (ver figura e 
foto seguintes). O solo encontra-se qualificado no PDM do Porto como “Área de edificação isolada com 
prevalência de habitação coletiva”, possibilitando, portanto, uma futura ocupação edificada. A maior 
parte dos edifícios foi construída depois de 1980 e vários foram construídos após 2006. 

A construção do poço irá condicionar a utilização futura deste terreno, com eventual depreciação do seu 
valor comercial, impacte que não foi possível estimar nesta fase. Os ramais de ligação serão construídos 
sob este terreno, contribuindo também para a sua eventual depreciação. 

O edificado na envolvente é predominantemente habitacional, ainda em consolidação, com prédios de 
diversas volumetrias (2 pisos a 12 pisos) e algum comércio e serviços. A população residente é 
relativamente jovem e tem formação escolar elevada (cerca de 50% de residentes com ensino superior 
completado). Na altura dos Censos de 2011, residiam neste quarteirão cerca de 300 pessoas. 

A construção do poço irá provocar desestruturação de um espaço atualmente pobre do ponto de vista da 
qualidade visual e provocar algum incómodo ambiental (ruído, poeiras, emissões gagosas de máquinas e 
veículos). 

Poderá também ocorrer algum condicionamento da circulação na Rua General Norton de Matos.  

O impacte é negativo, temporário e pouco significativo a significativo. 

Medidas e 

recomendações 

A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer em fase de projeto de execução e em sede de 
RECAPE, deve ser feita em conjugação com os proprietários e os residentes afetados, de modo a 
encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação da qualidade e amenidade dos espaços 
residenciais. A evolução dos impactes e a eficácia das medidas de mitigação deve ser objeto de 
monitorização, com acompanhamento por parte dos afetados. 

A afetação do terreno (ocupação e eventual depreciação do valor) deverá ser objeto da devida 
compensação. 

A gestão da obra deve ser feita de modo a libertar os espaços à superfície o mais cedo possível. 

A planificação e faseamento da obra devem ser feitos de forma a reduzir ao máximo as perturbações e 
interrupções da circulação rodoviária e pedonal. Deve ser estabelecido um plano de circulações, em 
articulação com o município do Porto e as forças de segurança pública. 

 

 

Fotografia 6.24 – Área de intervenção do Poço nº 5 

 

Figura 6.9 – Área de intervenção do Poço nº 5  

(Fonte: Google Earth) 
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Quadro 6.42 – Impactes da construção do Ramal de Injeção de Veículos (Ramal 1)  

Rua General Norton de Matos / Rua de Pedro Hispano 

Operações 

construtivas 

A construção da ligação do ramal de injeção de veículos à Linha existente irá ocupar uma área de 2.560 
m2. A construção irá durar alguns meses. 

As operações construtivas consistem na contenção dos terrenos e execução de trincheira e execução de 
túnel de ligação. 

Identificação e 

avaliação de 

impactes 

A ligação do ramal de injeção de veículos irá ser feita numa zona já anteriormente afetada pela 
construção da Linha de metro existente, numa faixa adjacente a esta, onde existe muito pouco espaço, 
no trecho inicial. Com a configuração atual, o trecho inicial da ligação irá aproximar o ramal de um 
edifício de habitação existente na Rua de Pedro Hispano, afetando o acesso à zona de estacionamento do 
logradouro, e afetando diretamente um armazém situado mais a sul. Trata-se, portanto, de impactes 
exercidos na fase de construção, mas de caráter permanente. O impacte é negativo e significativo. 

Recomenda-se que, em fase de projeto de execução, o início da ligação seja projetado mais para sul, de 
modo a, pelo menos, evitar a aproximação ao edifício de habitação e a afetação do acesso. 

O restante trecho em trincheira irá afetar uma faixa marginal da Rua General Norton de Matos, 
aproximando a faixa do metro em trincheira do edificado habitacional adjacente a esta rua.  

A construção da trincheira, para além dos impactes acima referidos, irá provocar desestruturação dos 
espaços e incómodo ambiental (ruído, poeiras, emissões gagosas de máquinas e veículos). 

Poderá também ocorrer algum condicionamento da circulação na Rua General Norton de Matos.  

O impacte é negativo, temporário e pouco significativo a significativo. 

Medidas e 

recomendações 

A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer em fase de projeto de execução e em sede de 
RECAPE, deve ser feita em conjugação com os proprietários e os residentes afetados, de modo a 
encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação da qualidade e amenidade dos espaços 
residenciais. A evolução dos impactes e a eficácia das medidas de mitigação deve ser objeto de 
monitorização, com acompanhamento por parte dos afetados. 

A afetação do acesso do edifício de habitação e do armazém deverá ser objeto da devida compensação. 

Como já referido, porém, recomenda-se que, em fase de projeto de execução, o início da conexão seja 
projetado mais para sul, de modo a, pelo menos, evitar a aproximação ao edifício de habitação e a 
afetação do acesso. 

A gestão da obra deve ser feita de modo a libertar os espaços à superfície o mais cedo possível. 

A planificação e faseamento da obra devem ser feitos de forma a reduzir ao máximo as perturbações e 
interrupções da circulação rodoviária e pedonal. Deve ser estabelecido um plano de circulações, em 
articulação com o município do Porto e as forças de segurança pública. 

 

 

Figura 6.10 – Área de intervenção do ramal de injeção 

de veículos, junto à linha existente 

 

Figura 6.11 – Acesso a logradouro e armazém afetados 

diretamente junto à linha existente 
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6.14.2.3 Fase de construção – intervenções no subsolo 

A avaliação feita na secção anterior centrou-se, fundamentalmente, nas intervenções à superfície. A 

construção do projeto implica, porém, uma extensa intervenção a nível subterrâneo, quer na zona de 

construção das estações, quer nas zonas de construção dos túneis de circulação e de ligação aos poços 

de ventilação. 

Os impactes que podem ocorrer podem resultar de vários tipos de afetações: 

 Interferência com serviços vários (abastecimento de água, eletricidade, saneamento, 

telecomunicações); 

 Interferência com estruturas edificadas (fundações, pisos subterrâneos); 

 Interferência com linhas de água regularizadas no subsolo; 

 Afetações resultantes de vibrações produzidas pelas operações construtivas, inclusivamente o 

potencial uso de explosivos para desmonte de formações rochosas que possam ocorrer. 

Não se dispõe de informações e elementos de projeto suficientes para avaliar estes impactes, os quais 

deverão ser objeto de análise pormenorizada em fase de projeto de execução e em sede de RECAPE. 

Ainda relativamente às vibrações, importa referir que entre a Estação Liberdade / São Bento e a 

Estação Galiza, as duas alternativas em estudo se desenvolvem sob vários quarteirões, incluindo 

edifícios públicos e áreas habitacionais, de construção mais antiga e com taxas elevadas de edifícios 

degradados. 

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

edifícios públicos e atravessar menor área com edificação à superfície (áreas de logradouro de 

habitações ou espaços verdes). 

6.14.2.4 Fase de exploração 

A razão de ser do projeto reside, naturalmente, na sua funcionalidade, aspeto central na avaliação dos 

efeitos da fase de exploração. Para além da funcionalidade, é necessário analisar os impactes da 

própria presença física da infraestrutura, quer nas suas manifestações à superfície quer no subsolo. 

Importa, assim, avaliar de que modo o funcionamento da Linha G em estudo se repercute, direta e 

indiretamente, em várias dimensões, designadamente: 

 Rede de transportes públicos da Cidade do Porto (Metro, STCP, CP); 

 Bem-estar das populações (residentes e utilizadores), a vários níveis: mobilidade, emprego e 

modos de vida, qualidade do ambiente urbano, segurança; 

 Atividades económicas; 
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 Políticas municipais de desenvolvimento sustentável da Cidade. 

6.14.2.4.1   Rede de transportes públicos 

 Metro do Porto 

Para além da criação de uma nova alternativa no que respeita às acessibilidades no eixo Rotunda da 

Boavista /Galiza / Praça da Liberdade, e respetivas repercussões ao nível da mobilidade (questão que 

será analisada mais adiante), a construção da Linha G terá efeitos positivos na configuração da rede de 

Metro e na oferta de transporte que lhe está associada, permitindo a concretização de um dos 

objetivos estabelecidos na estratégia de expansão do Metro do Porto. 

Os impactes positivos esperados têm tradução nas contas da empresa, a nível económico e financeiro. 

Segundo os estudos de procura realizados (MP, 2017; MP/Citta, 2017; MP/TIS, 2017), entre as dez 

linhas alternativas que estão a ser equacionadas para a expansão do Metro, a Linha G – Casa da Música 

/ São Bento, é a que apresenta dados mais favoráveis em todos os indicadores considerados, 

designadamente no que respeita a: 

 Ganho no número de validações diárias por km de linha (11.337);  

 Taxa de cobertura dos gastos do sistema de metro pelos rendimentos obtidos (308%), em função 

de um resultado anual previsto da ordem dos 4,7 milhões de euros; 

 O mais baixo valor de investimento por validação (0,36 €). 

O estudo de procura realizado no âmbito da análise de custo-benefício (MP/TIS, 2017) apresenta as 

seguintes estimativas para o trecho Boavista/São Bento: 

 Procura potencial da ordem dos 38.500 passageiros/dia, dos quais 38,1% correspondem a atuais 

utilizadores de transporte individual, 55,8% correspondem a atuais clientes do transporte público, 

e 6,2% correspondem à captação de novos utilizadores, em função sobretudo da existência das 

novas Estações de Galiza e Hospital de Santo António; 

 Ganho de tempo médio de 8’26’’ para os utilizadores do transporte público, e de 5’50’’ para os 

utilizadores de transporte individual; 

 Acréscimo de procura de 14,7% no número de validações na rede de Metro, no primeiro ano de 

cruzeiro (2026), traduzindo-se em 9,48 milhões de validações anuais; 

 Captação de novos utilizadores, por estação, com a seguinte distribuição: Boavista / Casa da 

Música (59%); Galiza (67%), Hospital de Santo António (80%), Liberdade/São Bento (62%), 

verificando-se, portanto, que são as novas estações, particularmente, a do Hospital de Santo 

António, que permitem captar maior número de novos utentes para a rede de Metro. 
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Com base nestes dados pode concluir-se que a Linha G terá um impacte positivo significativo na oferta 

proporcionada pela rede do Metro do Porto, bem como ao nível económico-financeiro da empresa. 

 STCP 

O desenvolvimento da rede do Metro do Porto tem vindo a repercutir-se numa redução de procura do 

transporte coletivo rodoviário, seja dos STCP seja dos operadores privados. Os efeitos nos STCP são 

mais significativos, uma vez que esta empresa de capitais públicos, detém a maior quota de mercado 

dos transportes coletivos rodoviários no Grande Porto e Cidade do Porto. 

Um estudo sobre os movimentos casa-trabalho e casa-escola, baseado na análise comparativa dos dados 

dos Censos de 2001 e 2011, realizado pelo Departamento de Planeamento Urbano (DPU) da Câmara 

Municipal do Porto (CMP/DMU, 2014), concluiu, entre outros aspetos, que o ganho de passageiros pelo 

Metro resultou sobretudo da transferência de passageiros do transporte coletivo rodoviário e não da 

transferência do transporte individual que continuou a aumentar, e que o autocarro parece surgir como 

o meio de transporte utilizado como último recurso, uma vez que a sua incidência é mais elevada nas 

freguesias que não são servidas pelo metro ou em que a situação socioeconómica da população 

residente é mais desfavorável. 

A evolução do número de validações de títulos de transporte, realizadas no âmbito do sistema 

intermodal do transporte público da área metropolitana do Porto, indica também uma tendência de 

redução da posição dos STCP. Como pode observar-se no quadro seguinte, embora mantenha uma 

posição muito relevante, verifica-se uma tendência para inversão da predominância do STCP 

relativamente ao Metro. Todos os operadores apresentam crescimento no período indicado, com 

exceção da STCP. 

Quadro 6.43 – Validações no sistema intermodal 

Operadores 

Validações totais (em milhões) e distribuição das validações no sistema intermodal 

2013 2014 2015 2016 

Metro do Porto 56,15 (41,2%) 57, 09 (41,4%) 57,91 (42,0%) 58,15 (42,2%) 

STCP 64,01 (46,9%) 61,39 (44,5%) 58,59 (42,5%) 58,13 (42,2%) 

CP 3,80 (2,8%) 4,06 (2,9%) 4,21 (3,1%) 4,42 (3,2%) 

Operadores 

rodoviários 

privados 

12,36 (9,1%) 15,25 (11,1%) 17,04 (12,4%) 17,09 (12,4%) 

Total 136,32 (100,0%) 137,80 (100,0%) 137,75 (100,0%) 137,79 (100,0%) 

Fonte: TIP – Transportes Intermodais do Porto, A.C.E., Relatório e Contas, 2016 

O efeito de transferência do transporte coletivo rodoviário para o Metro faz-se sentir em toda a área 

abrangida pela rede e prevê-se que venha a prosseguir no âmbito da expansão da rede, em geral, e da 

Linha G, em particular. 
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Como se referiu no ponto anterior, estima-se (MP/TIS, 2017) que, neste percurso, se verifique uma 

transferência de cerca de 20.367 passageiros/dia dos STCP para o Metro, ou seja, 58,5% dos 36.500 

passageiros captados pelo Metro com a construção da Linha G. 

No corredor entre a Rotunda da Boavista, Galiza e Praça da Liberdade, os STCP têm bastante oferta de 

transporte que, eventualmente, terá de ser objeto de reajustamento. Uma eventual redução da oferta 

ou frequência de serviço neste corredor, pode refletir-se, indiretamente, de forma negativa, na 

mobilidade de estratos mais idosos e menos favorecidos economicamente que tendem a preferir 

utilizar o autocarro, uma vez que perfil dos utilizadores do metro, em 2016, apontava para uma 

predominância da faixa etária dos 15-34 anos (57,3%), sendo o utilizador tipo do sexo feminino (58,9%), 

pertencente à classe média-alta e com 35 anos de idade média (MP, 2016). 

O impacte da Linha G, e sobretudo o impacte cumulativo de toda a de rede do Metro, nos STCP pode, 

portanto, considerar-se negativo e significativo, permanente, embora indireto e reversível. Não se 

dispõe de elementos que permitam verificar se, e em que medida, este efeito de transferência está a 

ter ou virá a ter repercussões ao nível da redução do emprego nos STCP. 

 CP 

Ao contrário do que acontece com os STCP, o efeito do Metro no serviço urbano da CP, sobretudo no 

eixo São Bento/Campanhã, parece ser positivo, em consequência da intermodalidade entre ambos os 

meios de transporte, quer em São Bento (Linha C) quer em Campanhã (todas as linhas, com exceção da 

Linha C). A evolução do número de validações no sistema intermodal, apresentada no quadro anterior, 

aponta neste sentido. Estima-se, por outro lado, que a Linha G venha a contribuir para aumentar a 

atratividade da Estação de São Bento (MP/TIS, 2017), reforçando este efeito positivo. 

Trata-se, portanto, de um impacte positivo, embora pouco significativo, indireto, provável, 

permanente e reversível. 

6.14.2.4.2   Bem-estar das populações 

Um meio de transporte público justifica-se na medida em que contribui para uma ou mais das 

dimensões que compõem o bem-estar das populações servidas. 

O serviço prestado resulta, porém, do funcionamento de uma infraestrutura física e humana que 

produz efeitos ambientais que podem afetar negativamente esse mesmo bem-estar. 

Uma perspetiva de gestão sustentável dos impactes implica, portanto, uma preocupação em potenciar 

os fatores que produzem efeitos positivos e controlar os fatores que produzem efeitos negativos, no 

sentido de mitigar (evitar, reduzir ou compensar) estes efeitos. 

Neste sentido, analisam-se, de seguida quatro dimensões por meio das quais se procura perspetivar os 

efeitos da Linha G no bem-estar das populações:  
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 Mobilidade;  

 Emprego e modos de vida;  

 Qualidade do ambiente urbano, habitação, coesão social; 

 Segurança. 

 Mobilidade 

O incremento das possibilidades de mobilidade constitui, naturalmente, o impacte positivo central da 

Linha G. Esta linha cria uma nova acessibilidade alternativa à circulação de superfície num eixo urbano 

(Boavista/Galiza/Praça da Liberdade) onde se verificam algumas das mais importantes dinâmicas que 

caracterizam atualmente a cidade do Porto. 

Em primeiro lugar, a área do Centro Histórico e da Baixa cuja atratividade e centralidade tradicional 

vinha regredindo nas últimas décadas e que nos últimos anos vem assistindo a uma revitalização, muito 

impulsionada pelo significativo crescimento dos fluxos turísticos e suportada por políticas e ações de 

reabilitação urbana e, concomitantemente, com o desenvolvimento da oferta de alojamento, 

restauração, animação noturna e cultural, mas que se estende também às funções tradicionais do 

comércio e serviços, e a novas área de conhecimento e inovação. 

No extremo oposto da Linha G, a zona envolvente da Rotunda da Boavista com efetiva vitalidade ao 

nível do comércio e serviços, alojamento turístico, cultura e habitação. 

No ponto intermédio, no eixo-Galiza/jardins do Palácio de Cristal/Rua D. Manuel II, onde tem vindo a 

ocorrer renovação urbana e desenvolvimento de espaços e atividades culturais, a reabilitação do 

Pavilhão Rosa Mota, cuja conclusão está prevista para o ano de 2019, com um novo Centro de 

Congressos e áreas de espetáculos e eventos desportivos, permite antever um outro polo de atração e 

dinamização da vida da Cidade, e de procura e utilização dos espaços, nas suas diversas 

funcionalidades. 

Neste contexto, a Linha G, ao reforçar as acessibilidades e favorecer as oportunidades de mobilidade, 

contribui positivamente para estas dinâmicas que se pretende sejam social e ambientalmente 

sustentáveis. 

Importa ainda recordar que neste eixo e envolvente se localizam importantes equipamentos e serviços 

públicos, como a Estação de São Bento, o Tribunal da Relação, Hospital de Santo António, jardins do 

Palácio de Cristal, Maternidade de Júlio Dinis, Escola Básica 2/3 Gomes Teixeira, Escola Secundária 

Infante D. Henrique, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Mercado do Bom Sucesso, Casa da 

Música. 

Os dados obtidos nos estudos de procura potencial (TIS, 2017), já referidos anteriormente, ilustram a 

importância desta nova alternativa: procura estimada de 38.500 passageiros/dia, traduzindo-se em 

9,48 milhões de validações anuais, e um ganho de tempo médio no percurso, comparativamente aos 
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tempos de deslocação à superfície, de 8’26’’ para os utilizadores do transporte rodoviário público, e de 

5’50’’ para os utilizadores de transporte individual. 

As novas estações do Hospital de Santo António e da Galiza constituem importantes fatores de 

captação de novos utilizadores do Metro e do transporte público em geral. 

A nova forma de acessibilidade traduz-se, assim, num importante benefício para a mobilidade, a 

diversos níveis (movimentos casa-trabalho e casa-escola, comércio e serviços, equipamentos sociais, 

espaços verdes, cultura e lazer).  

Beneficiam deste incremento da mobilidade todos os que desejam ou necessitam deslocar-se, regular 

ou esporadicamente, às áreas da cidade servidas pela Linha G, mas beneficiam particularmente as 

pessoas que residem na área de influência das novas estações de Galiza e Hospital de Santo António 

que passam a dispor de acesso direto a toda a rede de metro.  

Em função do que foi dito, os impactes na mobilidade são positivos, diretos e indiretos, certos, 

permanentes, reversíveis, de magnitude elevada e significativos. 

A potenciação dos impactes positivos implica a continuação da promoção de condições favoráveis de 

utilização do transporte público, nomeadamente para os sectores mais desfavorecidos ou vulneráveis 

da população (predomínio de níveis etários mais idosos) no que respeita ao acesso amigável e seguro às 

estações, conforto dos espaços, eficiência da sinalética, nível dos tarifários e possibilidades de 

intermodalidade. 

 Emprego e modos de vida 

O reforço da mobilidade numa zona da Cidade em que se verifica uma forte concentração de atividades 

económicas e uma procura crescente no que respeita aos fluxos turísticos, proporciona melhores 

condições para o surgimento de novas oportunidades de emprego e de acesso ao emprego. 

Para além destes impactes que resultam indiretamente da nova acessibilidade e da mobilidade que lhe 

está associada, a própria existência da infraestrutura e respetivo funcionamento constitui um fator de 

criação de emprego, ao nível dos serviços de informação, bilhética, manutenção, limpeza e segurança. 

Não se dispõe de dados relativos ao número de postos de trabalho que serão criados na fase de 

funcionamento, pelo que não é possível avaliar a sua significância. 

É também provável que possam vir a ser criados espaços comerciais nas estações previstas, o que 

constitui um fator suplementar de criação de empego. Refira-se, a este propósito, que o número de 

espaços comerciais nas estações da rede do Metro do Porto tem vindo a aumentar significativamente, 

passando de 2 estabelecimentos em 2007 (cafetarias nas estações da Casa da Música e Trindade) para 

24 lojas em exploração, no final de 2016 (MP, 2016a). 

Embora não se disponha de dados que permitam precisar a análise no que respeita à potencial criação 

de emprego, o impacte é tendencialmente positivo, nomeadamente numa zona da Cidade em que 
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subsistem bolsas residenciais com níveis de desemprego elevado (Centro Histórico, quarteirões 

envolventes da Rua dos Clérigos, Largo dos Leões, Rua de Miguel Bombarda, alguns quarteirões na 

envolvente da Rotunda da Boavista). 

 Qualidade do ambiente urbano, habitação, coesão social 

No que respeita à qualidade do ambiente urbano, ao contrário da fase de construção, os efeitos da 

Linha G à superfície são mais limitados. 

As entradas das estações deverão ser devidamente integradas na envolvente urbanística e não se 

espera que as saídas dos poços de ventilação tenham um efeito de intrusão visual relevante. 

Os principais impactes resultam da redução das áreas verdes do Jardim do Carregal e do Jardim de 

Sophia, em função da construção dos acessos à superfície e, no caso do Jardim do Carregal, da 

construção do poço de ataque para construção da estação. Estes impactes devem ser mitigados por 

uma adequada reabilitação dos dois jardins (ver sobre estes aspetos os capítulos deste relatório 

referentes ao descritor Paisagem). 

O funcionamento da linha pode originar outros potenciais impactes, nomeadamente ao nível da 

qualidade do ar à saída dos poços de ventilação que se situam em espaços públicos (ver capítulos 

eferentes ao descritor Qualidade do Ar), do ruído proveniente dos poços de ventilação e, sobretudo, do 

potencial efeito das vibrações produzidas pela circulação das composições nas estruturas edificadas 

(ver os capítulos referentes ao descritor Ambiente Sonoro e Vibrações) e no incómodo e insegurança 

que provocam nas pessoas que as percecionam, nomeadamente nos espaços habitacionais e 

equipamentos sociais. 

O projeto pode ter um efeito positivo indireto, enquanto alternativa ao transporte rodoviário, com 

efeitos positivos ao nível da emissão de gases e partículas poluentes. Não sendo possível afirmar que 

esta alternativa irá contribuir para uma redução, em termos absolutos, do volume de tráfego 

rodoviário de superfície, na medida em que muitos outros fatores têm influência a este nível, é 

possível, porém, concluir que o volume de tráfego à superfície será inferior ao que seria se a Linha G 

não fosse construída, com vantagem para a qualidade do ambiente urbano (qualidade do ar, ruído, 

segurança). 

Relativamente às vibrações, importa referir que entre a Estação Liberdade / São Bento e a Estação 

Galiza, as duas alternativas em estudo se desenvolvem sob vários quarteirões, incluindo edifícios 

públicos e áreas habitacionais, de construção mais antiga e com taxas elevadas de edifícios 

degradados. 

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

edifícios públicos e atravessar menor área com edificação à superfície (áreas de logradouro de 

habitações ou espaços verdes). 
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Ainda no que diz respeito à habitação, o incremento das condições de mobilidade tem efeitos 

potenciais no aumento da atratividade das zonas servidas pela nova Linha. Este efeito é mais direto no 

caso das áreas de influência das estações de Galiza e Hospital de Santo António e mais difuso no caso 

das áreas de influência das estações de Boavista /Casa da Música e Liberdade / São Bento, já servidas 

por linhas da rede de Metro. 

O aumento da atratividade resultante da nova acessibilidade conjugado com o aumento da atratividade 

resultante de outros fatores (dinâmicas sociais, económicas e culturais, fluxos turísticos, entre outros) 

tende a conduzir a uma valorização da propriedade em geral e da habitação em particular.  

Este fator traduz-se em efeitos positivos, potencialmente significativos, para os proprietários.  

Pelo contrário, normalmente, traduz-se em efeitos negativos ou pressões para os arrendatários, 

sobretudo os que têm menores recursos. 

Nos últimos anos, o valor dos arrendamentos na cidade do Porto tem vindo a aumentar 

significativamente, nomeadamente nas zonas centrais, em função do esvaziamento do mercado de 

arrendamento resultante da explosão do Alojamento Local (CMP/DMU, 2018d). 

No corredor servido pela Linha G, o trecho Galiza/Praça da Liberdade caracteriza-se pela 

predominância ou forte representatividade da habitação arrendada, o que também acontece, mas em 

menor grau, no trecho Boavista/Galiza. É também no trecho Galiza/Praça da Liberdade que se verifica 

a presença proporcionalmente mais significativa de população residente com menos recursos, idade 

mais avançada (nomeadamente de idosos vivendo sós) e maiores taxas de desemprego. Esta conjugação 

de situações de maior vulnerabilidade com aumento de rendas e valor dos imóveis pode intensificar a 

repulsão da população do centro da cidade e sua periferização, com efeitos negativos na vida das 

pessoas, mas também de erosão da identidade dos espaços centrais da Cidade, identidade que, afinal, 

constitui um elemento constitutivo da atratividade turística. 

Trata-se de um impacte provável, indireto, reversível e que ganha significância sobretudo ao nível dos 

impactes cumulativos ou sinérgicos (ver capítulo respetivo). 

 Segurança 

A existência das novas estações e o movimento de pessoas que lhes está associado podem contribuir 

para aumentar os níveis de insegurança e de pequena criminalidade, nomeadamente a horas mais 

madrugadores ou mais tardias. 

Tal como acontece com a restante rede, estes aspetos deverão ser objeto de atenção por parte do 

Metro do Porto, em articulação com as autoridades de segurança, de modo a assegurar medidas que 

contribuam para prevenir e reduzir a probabilidade deste tipo de ocorrências. 
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6.14.2.4.3   Atividades económicas 

A Baixa alargada e a zona envolvente da Rotunda da Boavista são as áreas da Cidade do Porto com 

maior concentração de estabelecimentos e atividades económicas. A zona com maior 

representatividade de estabelecimentos criados depois de 2006 é a União de Freguesias de Cedofeita, 

Santo Ildefonso, Sé Miragaia, São Nicolau e Vitória, sobressaindo o comércio a retalho, a restauração, 

os serviços coletivos e os serviços prestados às empresas, no que respeita ao número de 

estabelecimentos, e os serviços coletivos, a construção e engenharia, o comércio a retalho e a 

restauração, no que respeita ao volume de emprego. Estas zonas concentram também grande parte das 

atividades enquadráveis nos designados ‘domínios de especialização inteligente’, como o ‘capital 

simbólico, tecnologias e serviços do turismo’, ‘capital humano e serviços especializados’, ‘ciências da 

vida e saúde’ e ‘cultura, criação e moda’. (CMP/DMU, 2018e). 

O sector do turismo e atividades relacionadas assume particular relevância no eixo Boavista/Baixa, com 

grande concentração da oferta de alojamento em hotelaria e uma autêntica explosão da oferta de 

alojamento local, nos anos mais recentes, este mais concentrado no centro da Cidade. A Baixa 

concentra também a maior parte das feiras regulares ou ocasionais. (CMP/DMU, 2018e). 

Neste contexto não é difícil inferir a importância de uma nova acessibilidade com as características da 

Linha G, entre a Boavista e São Bento, na medida em que as atividades de comércio de retalho, 

hotelaria e restauração, cultura e lazer são fortemente dependentes de boas condições de mobilidade 

seja ao nível dos fluxos de procura interna seja dos fluxos associados ao turismo, bem como das 

concomitantes deslocações casa-trabalho. Mas, de um modo geral, todas as atividades económicas 

beneficiam de melhores condições de mobilidade, pelo que a Linha G dará, à sua medida e escala, um 

contributo positivo para a consolidação das dinâmicas económicas que têm vindo a ocorrer nos últimos 

anos. A requalificação do Pavilhão Rosa Mota, na área de influência direta da Linha G, e a 

concomitante disponibilização funcional de um centro de congressos e espaços de eventos culturais e 

desportivos, é apenas um exemplo de concretização futura próxima de um nó polarizador de algumas 

das dinâmicas anteriormente referidas.  

O impacte é positivo, potencialmente significativo à escala localizada da área de influência das 

estações, indireto, permanente e reversível. 

6.14.2.4.4   Políticas municipais de desenvolvimento local sustentável 

Uma rede de metropolitano tem uma importância estruturante ao nível de uma cidade ou região. A 

rede da Metro do Porto não constitui exceção a esta ‘regra’. Uma linha com cerca de 3 km, como é o 

caso da Linha G, constitui um elemento dessa cadeia mais vasta que é constituída pela rede, pelo que 

os seus efeitos têm de ser limitados à sua escala de influência e entendidos no contexto mais geral em 

que se insere. 

Por seu lado, a importância estruturante de uma rede de transporte público não é independente das 

dinâmicas urbanas em que se integra e da sua regulação pelos poderes públicos democraticamente 
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eleitos e da gestão global dos destinos da cidade que lhes é cometida, a qual se pretende e espera seja 

de promoção do um desenvolvimento local sustentável. 

Nesta medida, uma rede de transportes tanto pode favorecer a ocorrência de dinâmicas cujos efeitos 

são positivos e sustentáveis como favorecer dinâmicas de sinal contrário ou que resultem de efeitos 

negativos, não desejados, de dinâmicas consideradas, à partida, como positivas. 

O impacte direto do meio de transporte é a mobilidade. Os efeitos indiretos dessa mobilidade 

dependem menos do meio de transporte do que dos atores que protagonizam as dinâmicas sociais, 

económicas e culturais, e as políticas públicas. 

Nesta perspetiva (ver a avaliação de impactes no Ordenamento do Território) os impactes que resultam 

da funcionalidade do projeto são, sobretudo, de natureza positiva, e estão em conformidade com as 

orientações estratégicas e as políticas e ações definidas pelo município para a Cidade e para a área de 

influência da Linha G, nomeadamente na zona da Baixa e Centro Histórico.  

Subsistem também possibilidades de a Linha G, contribuindo para aumentar a mobilidade e a 

concomitante atratividade dos espaços, e em cumulatividade com outras tendências como a 

intensificação dos fluxos turísticos e a explosão de alojamento local no centro da cidade, poder vir a 

contribuir para reforçar algumas dinâmicas potencialmente negativas, nomeadamente ao nível da 

repulsão, do centro da Cidade, da população residente mais vulnerável e de perda de identidade dos 

espaços urbanos centrais, como referido anteriormente. 

 Síntese de impactes e avaliação global 

Nos quadros seguintes apresenta-se uma síntese avaliativa global dos principais impactes identificados. 

Não é feita distinção entre as duas Alternativas, uma vez que, a este nível, de síntese geral, as 

diferenças não são suscetíveis de ser assinaladas, uma vez que, em função da similitude das duas 

alternativas, tal apenas pode ser conseguido ao nível das análises de pormenor, o que é feito na secção 

específica dedicada à análise comparativa de alternativas.  

Quadro 6.44 – Síntese de impactes 

Dimensões de 

Impacte 
Fase de projeto Avaliação dos impactes 

Mitigação ou 

potenciação 

Emprego 

Construção 
 Positivos, diretos e indiretos, prováveis, locais, 

temporários, reversíveis, magnitude média a 

reduzida, pouco significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Exploração 

 Positivos, diretos e indiretos, prováveis, 
temporários ou permanentes, locais, regionais, 
nacionais, reversíveis, magnitude reduzida, pouco 
significativos. 

Podem ser 
potenciados. 

Efeito nas 

atividades 

económicas 

Construção  

(aquisições) 

 Positivos, diretos e indiretos, prováveis, 
temporários, locais, regionais, nacionais, 
reversíveis, magnitude média, significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Construção  
 Negativos, diretos, prováveis, temporários, locais, 

reversíveis, magnitude média a elevada, 
Mitigáveis 
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Dimensões de 

Impacte 
Fase de projeto Avaliação dos impactes 

Mitigação ou 

potenciação 

(redução de atratividade por 
desestruturação dos espaços 

e dificuldades de acesso) 

significativos. 

Exploração  

(aquisições; lojas nas 
estações; efeitos da 

mobilidade) 

 Positivos, diretos e indiretos, prováveis, 
temporários ou permanentes, locais e sub-
regionais, reversíveis, magnitude reduzida (diretos) 
a média (indiretos), pouco significativos (diretos) a 

significativos (indiretos). 

Podem ser 
potenciados 

Afetação de 

infraestruturas 

(viárias, 

ferroviárias, 

linhas elétricas, 

adutoras, 

telecomunicações) 

com 

restabelecimento 

Construção 
 Negativos, diretos, certos, temporários, locais, 

reversíveis, magnitude média a elevada, 

significativos. 

Mitigáveis 

Circulações 

rodoviárias à 

superfície no 

eixo Boavista / 

Galiza / Praça da 

Liberdade 

Construção 
 Negativos, diretos, certos, permanentes, locais, 

reversíveis, magnitude média a elevada, 
significativos. 

Mitigação 
limitada 

Exploração 
 Positivos, indiretos, prováveis, permanentes, 

locais, reversíveis, magnitude média, pouco 

significativos a significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Equipamentos 

sociais 

Construção  

(incómodo ambiental, 
segurança, acessos) 

 Negativos, diretos e indiretos, certos ou prováveis, 
temporários, locais, irreversíveis, magnitude 
média, pouco significativos a significativos. 

Mitigáveis 

Exploração  

(acessibilidade) 

 Positivos, diretos, certos, permanentes, locais, 
irreversíveis, magnitude média, significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Ocupação de 

espaços, alteração 

de usos, afetação 

da propriedade 

(estações, poços 

de ventilação) 

Construção 
 Negativos, diretos, certos, temporários ou 

permanentes, locais, reversíveis, magnitude 
elevada, significativos. 

Mitigação 
limitada 

Exploração 
 Negativos, diretos, certos, permanentes, locais, 

irreversíveis, magnitude reduzida, pouco 
significativos. 

Mitigação 
limitada 

Qualidade 

ambiental em 

áreas sociais  

(ruído e 

vibrações, 

qualidade do ar, 

segurança, 

desestruturação 

dos espaços)  

Construção 
 Negativos, diretos, certos ou prováveis, 

temporários e intermitentes, locais, reversíveis, 

magnitude elevada, significativos. 

Mitigáveis 

Exploração  

(ruído e vibrações) 

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

reduzida, pouco significativos. 

Mitigáveis 

Exploração  

(qualidade do ar) 

 Positivos, indiretos, prováveis, permanentes, 
locais, reversíveis, magnitude reduzida, pouco 
significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Mobilidade Exploração  
 Positivos, diretos, certos, permanentes, locais, 

irreversíveis, magnitude média, significativos. 
Podem ser 

potenciados 
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Dimensões de 

Impacte 
Fase de projeto Avaliação dos impactes 

Mitigação ou 

potenciação 

(mobilidade) 

Exploração  

(repulsão de população do 
centro da cidade; identidade 

local) 

 Negativos, indiretos, prováveis, permanentes, 
locais, reversíveis, magnitude potencialmente 

elevada, potencialmente significativos. 

Mitigáveis 

Valorização da 

propriedade na 

área de 

influência das 

novas estações 

Exploração 

(Proprietários) 

 Positivos, indiretos, prováveis, permanentes, 
locais, reversíveis, magnitude média, significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Exploração  

(repulsão de população do 
centro da cidade; identidade 

local) 

 Negativos, indiretos, prováveis, permanentes, 
locais, reversíveis, magnitude potencialmente 
elevada, potencialmente significativos. 

Mitigáveis 

Requalificação e 

revivificação da 

Baixa e Centro 

Histórico 

Exploração 
 Positivos, indiretos, prováveis, permanentes, 

locais, reversíveis, magnitude média, pouco 

significativos a significativos. 

Podem ser 
potenciados 

 

 Impactes Cumulativos  

A consideração de impactes cumulativos constitui uma operação de grande complexidade, mesmo ao 

nível da mera identificação de efeitos potenciais, considerando a grande diversidade de fatores, 

interconexões, determinantes e cadeias de efeitos que se exercem nas sociedades humanas e nos 

meios urbanos em particular. 

Deste modo, e considerando a tipologia do projeto em apreciação, as análises que se seguem são 

meramente aproximativas e qualitativas e incidem apenas nos transportes e nas políticas e iniciativas 

municipais de requalificação e revivificação urbana. 

A identificação e avaliação de impactes cumulativos seguiram os seguintes passos: 

 Identificação dos recursos afetados pelo Projeto; 

 Limites espaciais e temporais pertinentes para a análise do significado do impacte sobre o 

recurso; 

 Identificação de outros projetos ou ações, passados, presentes ou razoavelmente previsíveis no 

futuro que afetaram, afetam ou podem vir a afetar, com significado, os recursos identificados; 

 Análise das interações entre os impactes do projeto em estudo e os impactes dos restantes 

projetos ou ações identificadas e determinação da importância relativa na afetação dos recursos; 

 Identificação de medidas de mitigação ou valorização de impactes. 
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Considerou-se como principais recursos afetados pelo projeto, as principais dimensões em que os 

impactes mais relevantes do projeto se fazem sentir: 

 Transportes, mobilidade e coesão territorial; 

 Qualidade do ambiente urbano (na perspetiva da sua vivência social); 

 Coesão social. 

No que respeita aos limites espaciais, foram consideradas, fundamentalmente, as principais escalas de 

análise utilizadas na avaliação do projeto:  

 Localizada, expressando a área de influência direta do projeto;  

 Concelhia e sub-regional, expressando a influência indireta do projeto. 

Por forma a simplificar a análise, considerou-se o impacte cumulativo de outros projetos com o projeto 

em estudo, em geral, e não o impacte cumulativo com cada uma das 2 Alternativas. 

No Quadro seguinte apresenta-se, de forma sintética, a análise efetuada sendo que, para cada projeto 

identificado, se refere o impacte desse projeto em cada um dos recursos, e o impacte cumulativo 

global desse projeto com o projeto em estudo e com os outros projetos ou ações identificados. 

Da análise efetuada resulta um conjunto de aspetos que já anteriormente foram focados, aquando da 

avaliação de impactes nas fases de construção e exploração. 

Na fase de construção os impactes cumulativos são, positivos no que respeita à criação de emprego e 

estímulo das atividades económicas, o que contribui para a coesão social. 

No que respeita à qualidade do ambiente urbano, os impactes cumulativos na fase de construção são 

negativos e diretos. Na fase de funcionamento são positivos e indiretos, no que respeita ao efeito 

alternativo às emissões de poluentes pelo transporte rodoviário à superfície, e negativos no que 

respeita à produção de ruído e vibrações. 

No que respeita à mobilidade, a importância de uma rede de transporte público não é independente 

das dinâmicas urbanas em que se integra e da sua regulação, pelo que tanto pode favorecer a 

ocorrência de efeitos positivos e sustentáveis como favorecer efeitos de sinal contrário ou que 

resultem de efeitos não desejados de dinâmicas consideradas, à partida, como positivas. 

O impacte direto do meio de transporte é a mobilidade. Os efeitos indiretos dessa mobilidade 

dependem menos do meio de transporte do que dos atores que protagonizam as dinâmicas e as 

políticas públicas. 

Nesta perspetiva os impactes que resultam, cumulativamente, da funcionalidade do projeto no 

contexto da rede de Metro e do sistema de transportes e intermodalidade da AMP são, sobretudo, de 

natureza positiva, e estão em conformidade com as orientações estratégicas e as políticas e ações 
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definidas, particularmente, para a cidade do Porto e para a área de influência da Linha G, 

nomeadamente na zona da Baixa e Centro Histórico.  

Subsistem também possibilidades de a Linha G, contribuindo para aumentar a mobilidade e a 

concomitante atratividade dos espaços e valorização da propriedade, e em cumulatividade com outras 

tendências como a intensificação dos fluxos turísticos e a explosão de alojamento local no centro da 

cidade, poder vir a contribuir para reforçar dinâmicas potencialmente negativas, nomeadamente ao 

nível da repulsão, do centro da Cidade, da população residente mais vulnerável e de perda de 

identidade dos espaços urbanos centrais. 

Quadro 6.45 – Avaliação de impactes cumulativos 

Identificação 

de Outros 

Projetos e 

Ações com 

Impacte 

sobre os 

Recursos 

Identificados 

Dimensões de impacte (recursos) 

Transportes, mobilidade e 

coesão territorial 
Qualidade do ambiente urbano Coesão social 

Projetos existentes 

Restante 

rede de 

Metro do 

Porto 

 Impacte: Rede estruturante 
com um impacte positivo 
significativo nas 
acessibilidades, mobilidade e 
coesão territorial, concelhia 
e sub-regional. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, significativo, à 
escala concelhia e sub-
regional. 

 Impacte: Impactes negativos, 
significativos, na fase de 
construção. Impactes positivos na 
fase de funcionamento por 
constituir alternativa ao transporte 
rodoviário fonte de emissões 
poluentes. 

 Impactes negativos por introduzir 
efeito de barreira (troços à 
superfície), emissão de ruído e 
produção de vibrações. 

 Impacte cumulativo global: 
Negativo, significativo, na fase de 
construção; positivo ou negativo, 
pouco significativo a significativo, 
na fase de exploração, à escala 

concelhia e regional. 

 Impacte: As fases de construção 
têm impactes positivos no 
emprego e nas atividades 
económicas, contribuindo para a 
coesão social. 

 O funcionamento da rede tem um 
impacte significativo na 
mobilidade, promovendo as 
dinâmicas urbanas e interurbanas 
e alargando, por essa via, 
possibilidades de surgimento e 
aproveitamento de oportunidades 
de emprego, bem como de acesso 
a espaços e equipamentos por 
parte de populações menos 
favorecidas. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, mas indireto, 
potencialmente significativo, à 

escala concelhia e regional. 

Sistema 

intermodal de 

transporte 

público da 

Área 

Metropolitana 

do Porto 

 Impacte: De grande 
importância para o sistema 
de transportes como um 
todo, o sistema intermodal 
potencia a mobilidade e a 

coesão territorial. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, significativo. 

 Impacte: O impacte positivo na 
mobilidade traduz-se também, 
embora de forma indireta, na 
possível extensão de dinâmicas 
urbanas positivas a espaços 
desqualificados, estimulando a sua 

recuperação e requalificação. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, pouco significativo a 
significativo, à escala concelhia e 
regional. 

 Impacte: O sistema intermodal 
tem um impacte significativo na 
mobilidade, promovendo, por essa 
via, possibilidades de 
aproveitamento de oportunidades 
de emprego, bem como de acesso 
a espaços e equipamentos por 
parte de populações menos 
favorecidas. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, mas indireto, 
potencialmente significativo, à 

escala concelhia e regional. 
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Identificação 

de Outros 

Projetos e 

Ações com 

Impacte 

sobre os 

Recursos 

Identificados 

Dimensões de impacte (recursos) 

Transportes, mobilidade e 

coesão territorial 
Qualidade do ambiente urbano Coesão social 

Políticas de 

Reabilitação 

urbana 

 Impacte: As dinâmicas 
urbanas e os sistemas de 
transporte e mobilidade 
estão estreitamente 
interdependentes. As 
políticas de reabilitação 
urbana, nomeadamente as 
que têm vindo a ser 
desenvolvidas no Centro 
Histórico e na Baixa do Porto, 
beneficiam fortemente do 
desenvolvimento da 
mobilidade (nomeadamente 
da Linha G), indispensável 
para a revivificação dos 
espaços reabilitados, 
estimulando por sua vez 
novas dinâmicas de 
reabilitação, num círculo que 
se pretende sustentável para 

ser virtuoso.  

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, significativo. 

 Impacte: As políticas de 
reabilitação urbana, 
nomeadamente as que têm vindo a 
ser desenvolvidas no Centro 
Histórico e na Baixa do Porto são 
fundamentais para a requalificação 
do ambiente urbano e a sua 
revivificação que o 
desenvolvimento da Linha G irá 
favorecer. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, significativo. 

 Impacte: A conjugação da 
requalificação urbana e da 
melhoria da mobilidade pode ter 
efeitos negativos significativos ao 
nível da coesão social. O aumento 
da atratividade dos espaços 
urbanos centrais, quer para 
população residente com maiores 
recursos quer em função do forte 
desenvolvimento da procura 
turística, implica um aumento do 
valor da propriedade e dos 
arrendamentos. Tudo isto 
comporta sérios riscos de repulsão 
das populações menos favorecidas 
do centro para as periferias, bem 
como de descaraterização da 
identidade dos espaços e das 
vivências. 

 Impacte cumulativo global: 
Negativo, potencialmente 
significativo, sobretudo à escala 
da Baixa, Centro Histórico, e da 

cidade do Porto em geral. 

Projetos previstos 

Expansão da 

rede do 

Metro do 

Porto 

 Impacte: Reforço da rede 
estruturante com um impacte 
positivo significativo nas 
acessibilidades, mobilidade e 
coesão territorial, concelhia 

e sub-regional. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, significativo, à 
escala concelhia e sub-

regional. 

 Impacte: Impactes negativos, 
significativos, na fase de 
construção. Impactes positivos na 
fase de funcionamento por 
constituir alternativa ao transporte 
rodoviário fonte de emissões 
poluentes. 

 Impactes negativos por introduzir 
efeito de barreira (troços à 
superfície), emissão de ruído e 

produção de vibrações. 

 Impacte cumulativo global: 
Negativo, significativo, na fase de 
construção; positivo ou negativo, 
significativo, à escala concelhia e 
regional. 

 Impacte: As fases de construção 
têm impactes positivos no 
emprego e nas atividades 
económicas, contribuindo para a 
coesão social. 

 O funcionamento da rede tem um 
impacte significativo na 
mobilidade, alargando, por essa 
via as possibilidades de 
surgimento e aproveitamento de 
oportunidades de emprego, bem 
como de acesso a espaços e 
equipamentos por parte de 

populações menos favorecidas. 

 Impacte cumulativo global: 
Positivo, mas indireto, 
potencialmente significativo, à 

escala concelhia e sub-regional. 

Prosseguimento 

das Políticas de 

Reabilitação 

urbana 

 Impactes semelhantes aos já 
referidos anteriormente 

 Impactes semelhantes aos já 
referidos anteriormente 

 Impactes semelhantes aos já 
referidos anteriormente 
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6.15 Saúde Humana 

 Introdução 

Em função das características e ações do projeto em estudo e das características do meio urbano e das 

populações da área de intervenção e influência do projeto, foram definidas várias determinantes de 

saúde para análise e avaliação de impactes, nas fases de construção e exploração. 

Considerando que as determinantes de saúde podem ser quaisquer fatores individuais, sociais, 

económicos ou ambientais que podem afetar a saúde dos indivíduos ou populações, foram considerados 

os seguintes fatores, para a avaliação dos impactes do projeto nas fases de construção e exploração: 

 Ruído 

 Qualidade do ar 

 Segurança  

 Mobilidade e acessos a comércio, serviços e equipamentos 

 Sociabilidades, fruição de espaços verdes e outros espaços públicos 

 Emprego e modos de vida 

 Identificação e avaliação de impactes na saúde e bem-estar 

6.15.2.1 Fase de construção 

No quadro seguinte efetua-se um exercício de identificação de potenciais encadeamentos de impacte e 

conjugação de impactes, em função das ações e atividades relacionadas com a construção do projeto, 

as determinantes de saúde, fatores de vulnerabilidade e fatores de risco existentes na envolvente das 

frentes de obra e na cidade do Porto em geral. 

As análises efetuadas apoiaram-se nos resultados das avaliações realizadas nas componentes Qualidade 

do Ar, Ambiente Sonoro, Sócioeconomia e Análise de Riscos cujos capítulos devem ser consultados 

complementarmente. 

A análise do quadro permite concluir que a fase de construção pode ter efeitos negativos significativos 

na saúde, particularmente no que respeita ao ruído, mas, sobretudo, pela conjugação dos diversos 

impactes em cada uma das áreas envolventes das frentes de obra, algumas das quais apresentam 

fatores de vulnerabilidade específicos, como indicado seguidamente, com particular incidência nos 

residentes ou utilizadores de longa de duração. Os impactes são temporários, mas potencialmente 

significativos nas áreas envolventes das seguintes frentes de obra: 
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 Poço de Ventilação nº 1 e Estação Liberdade/São Bento (habitação, alguma população residente 

idosa e de baixos recursos, praças e espaços de lazer, atividades económicas, transportes 

púbicos); 

 Poço de ventilação nº 2 (habitação, alguma população residente idosa e de baixos recursos, 

espaços públicos, atividades económicas, transportes púbicos); 

 Estação Hospital de Santo António (habitação, alguma população residente idosa e de baixos 

recursos, equipamentos de saúde, espaços verdes, atividades económicas, transportes púbicos); 

 Poço de ventilação nº 3 António (habitação, alguma população residente idosa, atividades 

económicas); 

 Estação Galiza (habitação, equipamentos escolares, espaços verdes, atividades económicas, 

transportes púbicos); 

 Poço de ventilação nº 4 (habitação, alguma população residente idosa, atividades económicas, 

transportes púbicos); 

 Estação Boavista/Casa da Música (habitação, alguma população residente idosa, atividades 

económicas, transportes púbicos); 

 Poço de ventilação nº 5 (habitação); 

 Ramal de injeção de veículos (habitação, atividades económicas). 

Torna-se, deste modo, necessária a aplicação de medidas no sentido de evitar ou minimizar os 

impactes identificados e, sobretudo, um acompanhamento efetivo na fase de obra. 

6.15.2.2 Fase de exploração 

No Quadro 6.47 faz-se um exercício semelhante, agora para a fase de exploração. 

A análise dos elementos apresentados no quadro permite concluir que o principal efeito direto do 

projeto resulta no incremento da mobilidade, o que possibilita ou facilita o acesso a equipamentos de 

saúde, nomeadamente o Hospital de Santo António, e de ensino, cultura e lazer, a espaços públicos e 

espaços verdes, comerciais e de serviços, aspetos que são ou podem ser benéficos para a saúde, não 

apenas em termos de acesso a assistência médica e medicamentosa, como de bem-estar nas suas 

diversas componentes. 

Outros efeitos positivos potenciais resultam da criação de emprego, do benefício a atividades 

económicas situadas na área de influência das estações e de valorização da propriedade, igualmente na 

área de influência das novas estações, com potenciais efeitos positivos para a saúde e bem-estar dos 

beneficiários. 

Não se prevê a ocorrência de impactes diretos negativos, com significado, na qualidade do ar, 

podendo, pelo contrário, ocorrer impactes indiretos positivos resultantes da eventual redução do 

tráfego rodoviário de superfície e respetivas emissões poluentes. 
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Não se prevê também a ocorrência de impactes diretos, com significado, no que respeita à emissão de 

ruído e vibrações, desde que tomadas as devidas medidas mitigadoras. Também neste caso poderão 

ocorrer impactes positivos indiretos resultantes da eventual redução do tráfego rodoviário de 

superfície. 

Os principais impactes potenciais negativos para a saúde e bem-estar resultam de a infraestrutura e o 

seu funcionamento constituírem uma nova fonte de possíveis acidentes e um novo meio onde podem 

ocorrer acidentes. O mesmo pode acontecer com a insegurança resultante de pequena criminalidade, 

no interior das composições e estações ou na envolvente exterior.  

Ainda no que respeita à segurança, pode ocorrer um efeito positivo indireto resultante de uma 

eventual redução do tráfego rodoviário à superfície e, consequentemente, do potencial de acidentes 

rodoviários. 

Finalmente, pode ocorrer um impacte indireto negativo, com incidência particular nas populações mais 

vulneráveis, atualmente residindo na Baixa e Centro Histórico. O incremento da mobilidade e o 

aumento do valor da propriedade na área de influência das estações, em conjugação com a atual 

pressão imobiliária que se faz sentir na Cidade, em particular nas zonas referidas, pode contribuir para 

a pressão para o afastamento destas populações das habitações arrendadas, com consequências que 

podem ser muito gravosas para a estabilidade, saúde e bem-estar de indivíduos e famílias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página: 470 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

Quadro 6.46  - Fase de construção - Identificação de potenciais encadeamentos de impacte e conjugação de impactes 

Ações e operações 

construtivas 

Determinantes Potenciais 

efeitos na saúde 

e bem-estar 

Fatores locais de 

vulnerabilidade 

ou sensibilidade 

Fatores gerais de 

vulnerabilidade 

(morbilidade e 

mortalidade - 

ACeS) 

Fatores de 

risco pré-

existentes 

Potenciais 

Impactes do projeto 

Conjugação de 

impactes 

 Montagem de 

estaleiros; 

 Operações de 

construção de 

infraestruturas 

de retenção de 

terras; 

 Operações de 

escavação e 

transporte. 

Ruído 

 Incomodidade; 

 Perturbação da 

comunicação; 

 Cansaço, 

Perturbações no 

sono; 

 Irritabilidade,  

 Perturbações da 

atenção e da 

concentração; 

 Ansiedade; 

 Depressão; 

 Doenças 

gastrointestinais; 

 Doenças 

cardíacas 

 População idosa; 

 População com 

baixos recursos; 

Crianças do 

ensino básico e 

secundário; 

 Utentes de 

serviços de saúde 

 Prevalência de 

perturbações 

depressivas; 

 Doenças cardíacas 

 Qualidade 

atual do 

ambiente 

sonoro 

perturbad

a pelo 

ruído do 

tráfego 

rodoviário 

 Algumas operações construtivas 

poderão ter impactes particularmente 

significativos, sobretudo em recetores 

sensíveis a distâncias iguais ou 

inferiores a 30 m, em que os níveis 

sonoros poderão exceder os 80 dB(A), 

embora com duração limitada à 

execução das operações.  

 Assume 

particular 

importância o 

facto de estes 

potenciais 

impactes se 

conjugarem e 

fazerem sentir 

conjunta ou 

sinergicamente

, no todo ou 

em parte 

significativa, 

em cada uma 

das áreas 

envolventes 

das principais 

frentes de obra 
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Ações e operações 

construtivas 

Determinantes Potenciais 

efeitos na saúde 

e bem-estar 

Fatores locais de 

vulnerabilidade 

ou sensibilidade 

Fatores gerais de 

vulnerabilidade 

(morbilidade e 

mortalidade - 

ACeS) 

Fatores de 

risco pré-

existentes 

Potenciais 

Impactes do projeto 

Conjugação de 

impactes 

 Montagem de 

estaleiros; 

 Operações de 

construção de 

infraestruturas 

de retenção de 

terras; 

 Operações de 

escavação e 

transporte; 

 Aplicação de 

betão. 

Qualidade do 

Ar 

 Asma; 

 Doenças 

respiratórias; 

 Tumores 

pulmonares; 

 Doenças 

cardíacas. 

 População idosa; 

 População com 

baixos recursos; 

 Crianças do 

ensino básico e 

secundário; 

 Utentes de 

serviços de saúde 

 Tabagismo; 

 Prevalência de 

tumores malignos 

da laringe, 

brônquios e 

pulmões 

 

 Qualidade 

do ar 

ambiente 

afetada 

pelas 

emissões 

poluentes 

do 

tráfego 

rodoviário 

 Os impactes mais significativos estão 

associados ao aumento das 

concentrações de partículas, emitidas 

pelas atividades construtivas e poderão 

ter uma significância reduzida a 

moderada.  

 O acréscimo local das emissões de 

óxidos de enxofre (SOx), óxidos de 

azoto (NOx), hidrocarbonetos (HC) e 

monóxido de carbono (CO), originado 

pela circulação de viaturas e outras 

máquinas não rodoviárias pode ter uma 

significância reduzida a moderada.  

 Presença do 

estaleiro; 

 Desvio de serviços 

(água, 

eletricidade, 

telecomunicações) 

 Circulação de 

Segurança 

 Riscos de 

acidente 

(morbilidade / 

Mortalidade); 

 Saúde mental e 

stress. 

 População idosa; 

 População com 

baixos recursos; 

Crianças do 

ensino básico e 

secundário; 

 Utentes de 

 Prevalência de 

perturbações 

depressivas 

 Incidência 

de 

acidentes 

mais 

elevada 

na cidade 

do Porto 

 Incómodo e stress causado por 

eventuais interrupções no 

abastecimento de serviços (água, 

eletricidade, etc.). 

 Aumento do risco de acidente, 

sobretudo em função da circulação de 

veículos afetos à obra na via pública. 
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Ações e operações 

construtivas 

Determinantes Potenciais 

efeitos na saúde 

e bem-estar 

Fatores locais de 

vulnerabilidade 

ou sensibilidade 

Fatores gerais de 

vulnerabilidade 

(morbilidade e 

mortalidade - 

ACeS) 

Fatores de 

risco pré-

existentes 

Potenciais 

Impactes do projeto 

Conjugação de 

impactes 

máquinas e 

veículos. 

serviços de saúde 

 Áreas interditas 

ocupadas pela 

obra 

Mobilidade e 

acessos a 

comércio, 

serviços e 

equipamentos 

 Incómodo; 

 Irritabilidade, 

ansiedade 

 População idosa; 

 População com 

baixos recursos; 

 Crianças do 

ensino básico e 

secundário; 

 Utentes de 

serviços de saúde 

 Prevalência de 

perturbações 

depressivas 

- 

 A desestruturação dos espaços, 

associada aos incómodos gerais 

provocados pela obra, pode tornar 

menos fácil e cómodo o acesso ao 

comércio, serviços e equipamentos 

mais próximos das frentes de obra, 

desencorajando potenciais e atuais 

utentes. 

 Áreas interditas 

ocupadas pela 

obra 

Sociabilidades, 

fruição de 

espaços verdes 

e outros 

espaços 

públicos 

 Incómodo; 

 Irritabilidade, 

ansiedade; 

 Bem-estar físico 

 População idosa; 

 População com 

baixos recursos; 

 Crianças do 

ensino básico e 

secundário 

 Prevalência de 

perturbações 

depressivas 

 

 A obra irá ocupar áreas de vários 

espaços públicos (praças e jardins) com 

importantes funções de lazer, 

sociabilidade e exercício físico. O 

impacte pode ser mais severo nos 

residentes mais idosos da envolvente, 

reforçando a sua inatividade o 

isolamento. 
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Ações e operações 

construtivas 

Determinantes Potenciais 

efeitos na saúde 

e bem-estar 

Fatores locais de 

vulnerabilidade 

ou sensibilidade 

Fatores gerais de 

vulnerabilidade 

(morbilidade e 

mortalidade - 

ACeS) 

Fatores de 

risco pré-

existentes 

Potenciais 

Impactes do projeto 

Conjugação de 

impactes 

 Criação de 

emprego 

Emprego e 

modos de 

vida 

 Saúde mental; 

 Bem-estar 

individual e 

familiar 

 Taxas de 

desemprego 

elevadas 

 Prevalência de 

perturbações 

depressivas 

 Baixa 

qualificaçã

o de 

estratos 

mais 

carenciado

s 

 A eventual criação de emprego terá 

efeitos positivos para a saúde e bem-

estar dos indivíduos e respetivas 

famílias 

 Afetação da 

propriedade; 

 Afetação de 

atividades 

económicas 

 Saúde mental; 

 Afetação do 

bem-estar 

individual e 

familiar 

 Taxas de 

desempego 

elevadas 

 Prevalência de 

perturbações 

depressivas 

- 

 Potencial efeito positivo em atividades 

económicas que possam fornecer 

serviços ou bens para a obra com 

consequentes benefícios para a saúde e 

bem-estar dos beneficiários 

 Potencial efeito negativo em todas as 

atividades económicas (comércio, 

hotelaria, restauração e serviços) cuja 

proximidade à obra provoque redução 

na sua atratividade e acessibilidade. 

 Efeitos negativos na saúde e bem-estar 

dos afetados e famílias. 
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Quadro 6.47 - Fase de exploração - Identificação de potenciais encadeamentos de impacte e conjugação de impactes 

Ações e operações 

construtivas 
Determinantes 

Potenciais 
efeitos na saúde 

e bem-estar 

Fatores locais 
de 

vulnerabilidade 
ou sensibilidade 

Fatores gerais 
de 

vulnerabilidade 
(morbilidade e 
mortalidade - 

ACeS) 

Fatores de 
risco pré-
existentes 

Potenciais 

Impactes do projeto 

Conjugação de 

impactes 

 Funcionamento 

da Linha G 

Ruído e 

vibrações 

 Incomodidade; 

 Perturbação da 

comunicação; 

 Cansaço, 

Perturbações no 

sono; 

 Irritabilidade,  

 Perturbações da 

atenção e da 

concentração; 

 Ansiedade; 

 Depressão; 

 Doenças 

gastrointestinais; 

 Doenças cardíacas 

 População 

idosa; 

 População com 

baixos 

recursos; 

 Crianças do 

ensino básico e 

secundário; 

 Utentes de 

serviços de 

saúde 

 Proporção de 

perturbações 

depressivas; 

 Doenças 

isquémicas do 

coração 

 Qualidade 

atual do 

ambiente 

sonoro 

perturbada 

pelo ruído 

do tráfego 

rodoviário 

 Não se prevê a ocorrência de impactes 

negativos significativos.  

 Possíveis impactes positivos indiretos 

resultantes da captação de utentes 

atualmente utilizadores do transporte 

rodoviário coletivo ou individual com 

redução dos níveis de ruído de tráfego à 

superfície. 

 Alguns dos 

potenciais 

impactes 

podem fazer-se 

sentir conjunta 

ou 

sinergicamente

, no todo ou 

em parte, em 

cada uma das 

áreas 

envolventes 

das novas 

estações 



 

Página: 475 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

Ações e operações 

construtivas 
Determinantes 

Potenciais 
efeitos na saúde 

e bem-estar 

Fatores locais 
de 

vulnerabilidade 
ou sensibilidade 

Fatores gerais 
de 

vulnerabilidade 
(morbilidade e 
mortalidade - 

ACeS) 

Fatores de 
risco pré-
existentes 

Potenciais 

Impactes do projeto 

Conjugação de 

impactes 

 Funcionamento 

da Linha G 

Qualidade do 

Ar 

 Asma; 

 Doenças 

respiratórias; 

 Tumores 

pulmonares; 

 Doenças 

cardíacas. 

 População 

idosa; 

 População com 

baixos 

recursos;  

 Crianças do 

ensino básico e 

secundário; 

 Utentes de 

serviços de 

saúde 

 Tabagismo; 

 Prevalência de 

tumores 

malignos da 

laringe, 

brônquios e 

pulmões 

 Qualidade 

do ar 

ambiente 

afetada 

pelas 

emissões 

poluentes 

do tráfego 

rodoviário 

 Não se prevê a ocorrência de impactes 

negativos significativos.  

 Possíveis impactes positivos indiretos 

resultantes da captação de utentes 

atualmente utilizadores do transporte 

rodoviário coletivo ou individual, com 

redução das fontes emissoras de 

poluentes. 

 Funcionamento 

da Linha G e 

presença das 

novas estações 

Segurança 

 Riscos de 

acidente 

(morbilidade / 

Mortalidade); 

 Saúde mental e 

stress. 

 População 

idosa; 

 População com 

baixos 

recursos; 

Crianças do 

ensino básico e 

secundário; 

 Utentes de 

serviços de 

saúde 

 Prevalência de 

perturbações 

depressivas 

 Incidência de 

acidentes 

mais elevada 

na cidade do 

Porto; 

 Taxa de 

criminalidade 

mais elevada 

na cidade do 

Porto 

 Potencial fonte de acidentes (quedas nas 

escadas, quedas à linha, entalamento nas 

portas). 

 Potenciais áreas de pequena 

criminalidade (composições, interior das 

estações e no exterior das estações, 

sobretudo em determinadas horas do 

dia). 

 Efeitos indiretos positivos por redução 

potencial de tráfego rodoviário à 

superfície e redução potencial de 

acidentes. 



 

Página: 476 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

Ações e operações 

construtivas 
Determinantes 

Potenciais 
efeitos na saúde 

e bem-estar 

Fatores locais 
de 

vulnerabilidade 
ou sensibilidade 

Fatores gerais 
de 

vulnerabilidade 
(morbilidade e 
mortalidade - 

ACeS) 

Fatores de 
risco pré-
existentes 

Potenciais 

Impactes do projeto 

Conjugação de 

impactes 

 Funcionamento 

da Linha G 

Mobilidade e 

acessos a 

comércio, 

serviços e 

equipamentos 

 Incómodo; 

 Irritabilidade, 

ansiedade; 

 Doenças 

cardíacas 

 População 

idosa; 

 População com 

baixos 

recursos; 

 Crianças do 

ensino básico e 

secundário; 

 Utentes de 

serviços de 

saúde 

 Prevalência de 

perturbações 

depressivas 

- 

 Impactes positivos indiretos, via aumento 

da mobilidade, com benefícios para a 

saúde e bem-estar. 

 Funcionamento 

da Linha G 

Sociabilidade, 

fruição de 

espaços 

verdes e 

outros 

espaços 

públicos 

 

 

 

 

 Incómodo; 

 Irritabilidade, 

ansiedade; 

 Bem-estar físico 

 População 

idosa; 

 População com 

baixos 

recursos; 

 Crianças do 

ensino básico e 

secundário 

 Prevalência de 

perturbações 

depressivas 

 

 Impactes positivos indiretos, via aumento 

da mobilidade, com benefícios para a 

saúde e bem-estar. 
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Ações e operações 

construtivas 
Determinantes 

Potenciais 
efeitos na saúde 

e bem-estar 

Fatores locais 
de 

vulnerabilidade 
ou sensibilidade 

Fatores gerais 
de 

vulnerabilidade 
(morbilidade e 
mortalidade - 

ACeS) 

Fatores de 
risco pré-
existentes 

Potenciais 

Impactes do projeto 

Conjugação de 

impactes 

 Criação de 

emprego 

 

Emprego e 

modos de 

vida 

 Saúde mental; 

 Bem-estar 

individual e 

familiar 

 Taxas de 

desemprego 

elevadas 

 Prevalência de 

perturbações 

depressivas 

 Baixa 

qualificação 

de estratos 

mais 

carenciados 

 A eventual criação de emprego terá 

efeitos positivos para a saúde e bem-

estar dos indivíduos e respetivas famílias 

 Efeitos na 

propriedade e 

nas atividades 

económicas 

 Saúde mental; 

 Afetação do 

bem-estar 

individual e 

familiar 

 Taxas de 

desempego 

elevadas 

 Prevalência de 

perturbações 

depressivas 

 

 Potencial efeito positivo em atividades 

económicas que beneficiem com a 

atividade do meio de transporte e a 

mobilidade que proporciona. 

  

 Potencial efeito positivo na valorização 

da propriedade na área envolvente das 

novas estações. 

 População 

idosa; 

 População com 

baixos 

recursos; 

 arrendatários 

de habitações 

e espaços 

comerciais 

 Proporção de 

perturbações 

depressivas 

 Pressão 

imobiliária, 

sobretudo 

na Baixa e 

Centro 

Histórico 

 Potencial efeito indireto sobre as 

populações mais vulneráveis e 

carenciadas, resultante de pressões para 

afastamento das habitações do centro da 

cidade, com potenciais efeitos negativos 

na saúde e bem-estar. 
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7 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

7.1 Considerações Gerais 

Com o objetivo de minimizar os impactes negativos mais relevantes detetados ao longo do presente 

estudo e de modo a potenciar os impactes positivos, são seguidamente apresentadas as medidas de 

minimização consideradas como as mais adequadas. 

As medidas são organizadas por fase de projeto, com a seguinte ordem: 

A. Fase de Projeto de Execução; 

B. Fase Prévia à Obra; 

C. Fase de Construção; 

D. Fase de Conclusão da Obra; 

E. Fase de Exploração. 

Diversas medidas de minimização são comuns a diversos descritores pelo que, no quadro apresentado, 

os descritores a que as medidas se referem são identificados com a seguinte notação: 

 Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais – Geo; 

 Recursos Hídricos – RH; 

 Qualidade da Água – QAg; 

 Qualidade do Ar – Ar; 

 Ruído e Vibrações – RV; 

 Gestão de Resíduos – Res; 

 Usos do Solo - US 

 Sistemas Ecológicos – Eco; 

 Património Arquitetónico e Arqueológico – Pat; 

 Paisagem – Pais; 

 Ordenamento do Território e Condicionantes – OT; 
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 Componente Social – Soc. 

As medidas de minimização apresentadas decorrem da análise desenvolvida e encontram-se numeradas 

sequencialmente, em numeração árabe antecedidas das letras A, B, C, D e E, consoante a fase a que se 

aplicam.  

Contudo, para a fase de construção existem medidas que se baseiam em documentos já existentes, 

nomeadamente medidas provenientes do documento elaborado pela Agência Portuguesa de Ambiente, 

denominado “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, o qual se encontra disponível 

no respetivo sítio da internet 1. Desta forma, nos quadros seguintes, sempre que as medidas propostas 

provenham de um outro documento, como exposto anteriormente, é feita a indicação da respetiva 

fonte. 

                                                 

1 www.apambiente.pt, acedido em abril de 2018 

http://www.apambiente.pt/
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7.2 Medidas de Minimização de Impactes 

7.2.1 Fase de Projeto de Execução 

Quadro 7.1 - Medidas de minimização para a fase de Projeto de Execução 

N.º Medida  Descritor Fonte 
Local de 
Aplicação 

Responsável 
pela 

implementação 

A1 
Instalação de mantas antivibráteis em zonas do traçado em que o túnel se desenvolva a baixa profundidade e 
próximo de edificações com uso sensível 

RV - Entidade gestora  

A2 
Realizar prospeções arqueológicas sistemáticas em todo o corredor, numa largura de 100 m, bem como, nas 
áreas de ocupação de superfície (estaleiros e poços de ataque) e, na sua sequência, reavaliar a avaliação de 
impactes efetuada e respeitavas medidas de minimização 

Pat - 
Toda a área de 
implantação 

Projetista 

Proponente 

A3 

Considerando os potenciais impactes negativos diretos em zonas de grande potencial arqueológico (n.º 3, n.º 4 
e n.º 5), bem como, na área de implantação das ocorrências n.º 17/CNS 13645, n.º 85/CNS 15776 e n.º 175A, 
deve-se conhecer pormenorizadamente a disposição das infraestruturas recentemente construídas, para 
determinar com maior rigor a magnitude dos impactes decorrentes deste projeto e para propor corretamente 
os sítios onde devem ser realizadas as sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico 

Pat - 
Ocorrências 
patrimoniais 

referidas 

Projetista 

Proponente 

A4 
Deverá ser apresentado, por técnico competente, plano de trabalho específico para a transladação do 
Conjunto Escultório de Rosália de Castro (n.º 113), que permita a sua conservação e o seu reposicionamento 
nas melhores condições 

Pat - 
Ocorrências 
patrimoniais 

referidas 

Projetista 

Proponente 

A5 

Deverão ser efetuados todos os esforços técnicos para alterar a localização do PEV1, de forma a evitar o 
potencial impacte negativo no troço da Rua da Madeira das Muralhas de D. Fernando (n.º 175A). Na 
eventualidade de não ser possível fazer essa mudança, devem ser apresentadas medidas que permitam 
conservar in situ esta estrutura arquitetónica, com elevado valor patrimonial 

Pat, Soc - PEV1 
Projetista 

Proponente 

A6 
Controlo do destacamento de azulejos, elementos decorativos e outros elementos vulneráveis nas fachas dos 
edifícios 

Pat - 
Toda a área de 
implantação 

Projetista 

Proponente 



 

Página: 481 

Data: 2018-07-05 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.1 – Relatório Síntese 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000001-01 

 

N.º Medida  Descritor Fonte 
Local de 
Aplicação 

Responsável 
pela 

implementação 

A7 

Elaboração do Projeto de Execução de Arquitectura Paisagista (Inserção Urbana) das estruturas à superfície e 
das zonas intervencionadas pela obra, com recurso a imagens 3D e outros elementos de elucidação gráfica e 
tendo em consideração: 

 Os materiais a utilizar deverão ser selecionados tendo em conta o conforto e a adequação ao local; 

 As espécies vegetais a utilizar deverão ser autóctones ou tradicionalmente utilizadas na região. 

Pais - 

Zonas superficiais 
intervencionadas 
pelo projeto e 

obra 

Projetista 

Proponente 

A8 

Elaboração do Projeto de Recuperação/Requalificação do Jardim do Carregal tendo em consideração: 

 A plantação compensatória dos exemplares abatidos; 

 Deverão ser estudadas soluções de drenagem e infiltração das águas pluviais no solo, com reaproveitamento 
das mesmas para garantir os níveis de humidade nos canteiros do jardim; 

 Os pavimentos deverão garantir graus de permeabilidade satisfatórios; 

 O sistema de rega deverá ser compatível com o sistema IQ; 

 O mobiliário urbano deverá ser selecionado tendo em conta o conforto e adequação ao local; 

 A área destinada ao lago deverá ser impermeabilizada e estudado um sistema de tratamento e conservação 
sustentável das águas; 

 Na eventualidade de relocalização dos elementos escultóricos, deverá ser solicitado um parecer e 
acompanhamento por parte da Direção Municipal da Cultura da CMP 

Pais - 
Jardim do 
Carregal 

Projetista 

Proponente 

A9 
Elaboração de um Estudo de Mobilidade Viária e Pedonal que inclua os aspetos relacionados com a alteração 
dos padrões de mobilidade local decorrentes da implantação do Projeto, o qual deverá ser executado em 
articulação com o município do Porto e as forças de segurança 

Pais, Soc, 
US 

- 
Toda a área de 

intervenção 

Projetista 

Proponente 

A10 
Caso seja selecionada a Alternativa 1, recomenda-se que o Poço de Ventilação nº 2 seja deslocado cerca de 80 
m para sul da localização prevista no estudo prévio, por forma a afastá-lo dos espaços, edifícios e usos mais 
sensíveis da Praça de Parada Leitão e Largo dos Leões 

Soc - PEV2 
Projetista 

Proponente 

A11 
Recomenda-se que o ponto de concordância do ramal de injeção de veículos com a Linha C seja deslocado 
para sul, por forma a evitar a aproximação ao edifício de habitação situado na Rua de Pedro Hispano e evitar a 
afetação do acesso ao respetivo logradouro, durante a fase de construção 

Soc - Ramal 1 
Projetista 

Proponente 
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N.º Medida  Descritor Fonte 
Local de 
Aplicação 

Responsável 
pela 

implementação 

A12 
A definição de medidas mitigadoras, a estabelecer e desenvolver em fase de projeto de execução e em sede 
de RECAPE, deve ser feita em articulação com o município e juntas de freguesia, de modo a encontrar as 
melhores soluções para minimizar a afetação do habitat, das circulações, das funcionalidades e dos negócios   

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Projetista 

Proponente 

A13 Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) 
Todos os 

descritores 
APA40 

Toda a área de 
intervenção 

Projetista 

Proponente 

A14 
O Estudo Geológico-Geotécnico deverá caraterizar pormenorizadamente as formações geológicas travessadas e 
a profundidade do nível freático antecipando interferências 

Geo, RH - 
Toda a área de 

intervenção 
Projetista         

Dono da Obra  

A15 
Desenvolvimento do Programa Geral de Monitorização direcionado aos descritores considerados mais 
relevantes para as diferentes fases do projeto 

Todos os 
descritores 

que se 
venha a 
mostrar 

necessário 

- 
Toda a área de 

intervenção 

Projetista 

Proponente 

A16 

Desenvolver um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos os 
elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da 
execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) das obras. 

O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada ou deve ser 
elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação 
do dono da obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da 
obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto.  

As medidas apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de execução da obra devem ser 
incluídas no PGA a apresentar em fase de RECAPE, sempre que se verificar necessário e sem prejuízo de outras 
que se venham a verificar necessárias 

Todos os 
descritores 

APA6 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante - 
Responsável 
Ambiental 

Dono de Obra  
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N.º Medida  Descritor Fonte 
Local de 
Aplicação 

Responsável 
pela 

implementação 

A17 

Elaboração de um Plano de Gestão de Impactes sociais (PGIS), a integrar no PGA, tendo como objetivo geral 
promover uma gestão global e integrada dos impactes sociais e das medidas de mitigação ou potenciação, 
numa perspetiva de sustentabilidade social.  

O Plano deve definir objetivos de sustentabilidade para a fase de obra que orientem as ações de configuração, 
implementação e gestão de medidas, no sentido de alcançar a mais adequada, eficiente e satisfatória 
mitigação de impactes negativos e a máxima potenciação de impactes positivos.  

O Plano deve estabelecer as formas e meios de informação e atendimento público, de informação, 
envolvimento e colaboração com os agentes afetados, as autarquias locais e outros atores locais que possam 
contribuir positivamente para a concretização dos objetivos estabelecidos. 

Para cada uma das componentes, fases, operações e ações do processo construtivo, o Plano deve articular a 
identificação dos efeitos positivos ou negativos com a pormenorização e calendarização das respetivas 
medidas mitigadoras ou potenciadoras a implementar. 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Projetista 

Proponente 
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7.2.2 Fase Prévia à Obra 

Quadro 7.2 - Medidas de minimização para a fase prévia à obra 

N.º Medida  Descritor Fonte 
Local de 

Aplicação 

Responsável 
pela 

implementação 

B1 

No âmbito do processo de gestão da sustentabilidade social da fase de obra, recomenda-se que seja criada 
uma estrutura de coordenação que reúna representantes do dono de obra, dos empreiteiros, do município e 
juntas de freguesia da área de intervenção do projeto, que permita concretizar uma gestão prática da 
maximização e distribuição dos benefícios que a obra pode proporcionar a nível local, com o objetivo de reter 
valor no concelho do Porto e beneficiar as populações mais vulneráveis e carenciadas.  

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B2 

Previamente ao início das atividades de construção deverá ser efetuada uma vistoria aos edifícios situados 
numa faixa de 100 m na envolvente da solução de traçado que vier a ser selecionada, enquadrando-os na 
Norma Portuguesa 2074) de acordo com a sua tipologia, de forma a eventualmente dirimir responsabilidades 
relacionadas com a ocorrência de danos estruturais ou superficiais nos mesmos  

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Proponente 

B3 

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 
residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização 
da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, 
designadamente a afetação das acessibilidades 

US, Soc, RV APA1 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B4 
A divulgação deve ser feita em articulação com as Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de 
informação (painéis informativos, folhetos, website da Metro do Porto e outros que se considere adequados 
para o efeito) 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B5 
De modo a promover a melhor aceitação do Projeto por parte dos proprietários que virão a ser afetados, o 
promotor do Projeto deverá informar os mesmos adequadamente e com antecedência 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B6 

Os processos de expropriação e indemnização são processos sociais, cujo resultado depende do tipo de 
relações estabelecidas e do modo como as ações são realizadas. Os processos de expropriação são uma forma 
de indemnização e compensação pelos impactes do projeto, pelo que o seu adequado desenvolvimento é da 
responsabilidade do dono de obra, e devem ser objeto de cuidado acompanhamento, gestão e monitorização 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  
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N.º Medida  Descritor Fonte 
Local de 
Aplicação 

Responsável 
pela 

implementação 

B7 
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de 
eventuais reclamações. Este mecanismo deve contemplar um número suficiente de pontos de atendimento 
presencial, atendimento telefónico e através da internet 

US, Soc APA2 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B8 
Deve ser mantido um registo rigoroso dos contactos e reclamações efetuadas, com identificação das pessoas 
atendidas, motivo do contacto ou reclamação, tipo de encaminhamento e resposta dada pelo promotor e/ou 
entidade executante 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B9 

Realizar ações de formação e de sensibilização para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução 
das obras relativamente à ações suscetíveis de causar impactes ambientais e sociais e às medidas de 
mitigação a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decursos dos trabalhos e de 
relacionamento com as populações locais. 

Soc, Res APA3 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

Executante 

B10 
Relativamente aos trabalhadores da obra, originários de outros concelhos, regiões ou países, que durante a 
obra fiquem alojados localmente, deve privilegiar-se o aluguer de alojamento nos meios locais em detrimento 
da concentração em estaleiro social 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B11 

Identificação dos locais de implantação de estaleiros, dos locais de depósito temporário e definitivo de terras, 
de acessos à obra e de todas as outras áreas de apoio à obra, privilegiando a ocupação de áreas que serão 
afetadas pela construção do projeto e minimizando as previsíveis alterações nas áreas de recarga de aquíferos 
e de infiltração máxima e a afetação de locais de elevada vulnerabilidade à poluição.  

RH, QAg, 
Ar, RV, 
Soc, US, 

Pais, Eco, 
OT, Pat 

APA 7 Estaleiros 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B12 
A utilização dos espaços deve resultar de acordo estabelecido previamente com os proprietários e ser objeto 
das devidas compensações, nas situações em que tal se aplique 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B13 
Prever a vedação dos estaleiros e parques de materiais a implantar de acordo com a legislação aplicável, de 
forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento 

Ar, RV, 
Soc, US, 

Pais, Eco, 
OT, Pat 

APA 8 
Estaleiros e 
parques de 
materiais 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  
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N.º Medida  Descritor Fonte 
Local de 
Aplicação 

Responsável 
pela 

implementação 

B14 
Deverá ser delimitada a área de proteção de cada local referido no desenho “Sítios Classificados e Servidões 
Administrativas” , situados na proximidade direta do projeto (Desenho nº P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-000005-00, 
Volume 17. Tomo 17.1. Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas) 

Pat - 
Toda a área de 

implantação 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B15 

Deverão ser realizadas sondagens arqueológicas de diagnóstico nos locais onde se verificarem impactes 
diretos, nomeadamente: 

N.º Sítio Infraestrutura Medida de minimização 

3,4 e 5 Conjunto da Zona 
Histórica do Porto; 

Zona Histórica do 
Porto; 

Centro Histórico do 
Porto 

Estação Liberdade/ S. 
Bento 

Estação HSt. António 

 

PEV2 

- Escavação manual de sondagens arqueológicas 
de diagnóstico, com área a definir em fase de 
PE. 

- Escavação manual de sondagens arqueológicas 
de diagnóstico.  

- Escavação manual de sondagens arqueológicas 
de diagnóstico.  

17/ CNS 
13645 

Porto – Praça Almeida 
Garrett/Rua do 
Loureiro 

Estação Liberdade/ S. 
Bento 

- Escavação manual de sondagens arqueológicas 
de diagnóstico.  

85/ CNS 
15776 

Porto – Praça Filipa 
de Lencastre 

Estação HSt. António - Escavação manual de sondagens arqueológicas 
de diagnóstico.  

175A Muralhas de 
D.Fernando (Troço da 
Rua da Madeira 

PEV1 - Escavação manual de sondagens arqueológicas 
de diagnóstico, depois de confirmada a 
localização do PEV1.  

As áreas de sondagem dependem dos impactes efetivamente identificados em fase de projeto de Execução. 

A sondagens têm o objetivo de: 

- Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua extensão. 

Pat - Estações e PEV 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  
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- Caraterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no decorrer das sondagens. 

- Caraterizar o seu estado de conservação. 

- Avaliar o potencial histórico e arqueológico deste sítio. 

Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado um relatório preliminar com os seguintes 
objetivos: 

- Apresentar uma síntese dos resultados obtidos. 

- Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio. 

- Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja, a realização de intervenções 
arqueológicas em área (localização, metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de materiais 
arqueológicos). 

B16 

Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos arqueológicos conservados 
e com elevado valor histórico e científico, deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas 
zonas afetadas diretamente pelo projeto, nomeadamente nas áreas de: 

- Ocupação da Superfície da Estação da Liberdade/S. Bento: n.º 17/CNS 13645 (Porto – Praça Almeida 
Garrett/Rua do Loureiro, Vestígios arqueológicos diversos); n.º 21 (Estátua equestre de D. Pedro). 

- Ocupação da Superfície da Estação do Hospital de Santo António: n.º 84 (Jardim do Carregal); n.º 85/CNS 
15776 (Porto – Praça Filipa de Lencastre, Vestígios arqueológicos diversos). 

- Ocupação da Superfície da Estação da Galiza: n.º 113 (Conjunto escultório de Rosália de Castro). 

- Área de Ocupação da Superfície do PEV1: n.º 175A (Muralhas de D. Fernando e Miradouro, troço da Rua da 
Madeira). 

Pat - Estações 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  
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B17 

Aquando da necessidade de corte efetivo da circulação rodoviária deverá prever-se: a identificação de 
percursos alternativos, os quais deverão ser definidos de acordo com as autarquias, sendo divulgados 
atempadamente, e mantendo-se, tanto quanto possível, constantes; o quadro de acessibilidades a vigorar 
durante a obra deverá ser objeto de adequada e atempada publicitação, nomeadamente através das Juntas 
de Freguesia, bem como nas principais vias intervencionadas 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B18 
A planificação e faseamento da obra devem ser feitos de forma a reduzir ao máximo as perturbações e 
interrupções da circulação rodoviária e pedonal 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B19 
A reposição dos serviços afetados, nomeadamente de abastecimento de água, eletricidade e 
telecomunicações, deverá ser efetuada adotando no planeamento da obra medidas que visem minimizar a 
afetação da utilização de tais serviços por parte das populações e atividades económicas deles dependentes 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B20 

As vias rodoviárias com restrições de tráfego devem estar sinalizadas, antes do início das obras propriamente 
ditas, de forma a informarem os utentes da via de todas as restrições e cuidados a observar pelos condutores 
que aí circulam, designadamente no que se refere a velocidades máximas permitidas e outras alterações que 
ocorrerão no período de duração da fase de construção 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B21 
Elaborar o plano de segurança / plano de emergência da linha. Deve ser dado conhecimento do plano às 
autoridades de proteção civil, bombeiros, e autoridades de segurança pública 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  

B22 Aplicar o programa de monitorização da Componente Social Soc - 
Toda a área de 

intervenção 

Entidade 
Executante 

Dono da Obra  
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7.2.3 Fase de Construção 

Quadro 7.3 - Medidas de minimização para a fase de construção 

N.º Medida  Descritor Fonte 
Local de 

Aplicação 

Responsável 
pela 

implementação 

C1 
As ações pontuais de desmatação (abate de árvores em áreas ajardinadas), e se aplicável,  remoção do 
coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente necessárias para a 
execução da obra 

US, Eco, 
Res 

APA9 
Áreas a desmatar 

e/ou a 
desarborizar 

Entidade 
executante 

C2 
Antes dos trabalhos de movimentação de terras e se aplicável, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra 

US, Eco, 
Res 

APA10 
Áreas a desmatar 

e/ou a 
desarborizar 

Entidade 
executante 

C3 
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e encaminhados para 
destino final, privilegiando-se a sua reutilização 

Res APA11 
Áreas a desmatar 

e/ou a 
desarborizar 

Entidade 
executante 

C4 
Deverá ser efetuado o registo cartográfico das estruturas e demais aspetos geológicos estruturais de 
interesse, do ponto de vista pedagógico-científico, que venham a ser detetados durante os trabalhos de 
perfuração dos túneis 

Geo - 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C5 
Deve-se efetuar o acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem a movimentação dos solos, 
nomeadamente escavações e aterros, que possam afetar o património arqueológico. 

Pat APA13 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C6 Proceder à limpeza regular da envolvente dos estaleiros Pat - 
Áreas envolventes 

dos estaleiros 
Entidade 

executante 

C7 
Se ocorrerem demolições, deverá proceder-se à recolha de eventuais revestimentos e ornamentos de 
fachadas para o banco de materiais 

Pat - 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C8 
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 
repetição de ações sobre as mesmas áreas 

US, RH, Ar APA14 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C9 
Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a minimizar 
a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte 
sólido. 

US, RH, Ar APA15 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 
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C10 
A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser 
tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

US, RH, Ar APA16 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C11 
Caso venha a ser necessário recorrer ao uso de explosivos para desmonte de formações rochosas, devem ser 
tomadas rigorosas medidas de segurança 

Geo, RV, 
Soc 

- 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C12 

Antes de utilização de explosivos, deve proceder-se a uma detalhada e documentada vistoria prévia das 
habitações e outras construções ou estruturas suscetíveis de ser afetadas, e a nova vistoria imediatamente 
após a execução do fogo, de modo a verificar possíveis afetações que, a ocorrerem, devem ser objeto da 
necessária indemnização 

Soc - 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C13 
Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a 
minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção). 

US, Res, 
Geo 

APA17 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C14 
Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em 
locais com características adequadas para depósito. 

Res, Geo APA18 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C15 
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 
armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

US, Res; 
Geo, RH 

APA19 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C16 
Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas 
impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade 

US, Pai; 
RH; Ar 

APA20 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C17 

Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito deve excluir 
as seguintes áreas:  

 Áreas do domínio hídrico;  

 Áreas inundáveis; 

 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

 Perímetros de proteção de captações; 

 Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

 Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente 
sobreiros e/ou azinheiras; 

US; RH; 
Geo; OT; 
Eco; Pai; 
Pat; Res; 

Soc 

APA21 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 
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 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

 Áreas de ocupação agrícola; 

 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

 Zonas de proteção do património. 

C18 
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, 
com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras 

Ar - 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C19 
As captações subterrâneas afetadas pelo traçado devem ser entulhadas (poços) ou cimentadas de baixo para 
cima (furos). Os pontos de água afetados poderão ser substituídos por outros com o acordo dos proprietários 

RH - 
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C20 
Durante as operações de desmonte e escavações, se aplicável, deverão ser utilizados explosivos cujos resíduos 
não sejam persistentes ou solúveis (de preferência totalmente convertidos em gases após a explosão) e a 
minimização das cargas de modo a reduzir as fracturações desnecessárias 

RH  
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C21 
A ocorrência de “caixas de falha” que constituem zonas preferenciais de percolação devem ser 
adequadamente preenchidas e seladas com material impermeável 

RH  
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C22 

Nas situações em que as escavações intersetem níveis piezométricos e seja necessário proceder ao seu 
rebaixamento deve proceder-se à avaliação detalhada do caudal que será necessário bombear e da 
configuração da superfície piezométrica resultante, por forma a garantir que não sejam afetadas captações 
próximas da obra 

RH  
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C23 
Caso as escavações e perfurações conduzam à exposição superficial do nível freático, deve assegurar-se que 
todas as ações que se traduzam em risco de poluição são eliminadas ou restringidas na sua envolvente direta 

RH  
Toda a área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

C24 
Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em 
consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações. 

Soc APA24 Acessos 
Entidade 

executante 

C25 
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em más 
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

Soc APA25 Acessos 
Entidade 

executante 

C26 
Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos 
planos de alteração à entidade competente, para autorização 

Soc APA26 Acessos 
Entidade 

executante 
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C27 
Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão 
de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

Soc; Ar APA27 Acessos 
Entidade 

executante 

C28 

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos 
e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino 
adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis 
(como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas) 

Ar; RV; Soc APA28 Acessos 
Entidade 

executante 

C29 
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de 
forma a minimizar a emissão de poeiras. 

Ar, Soc APA29 Acessos 
Entidade 

executante 

C30 
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, 
com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

Ar, Soc APA30 Acessos 
Entidade 

executante 

C31 
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 
possível. 

RV, Soc APA31 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C32 
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos 
da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

RV, Soc APA32 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C33 
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter 
as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de 
contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído 

RV, QAg, 
Soc 

APA33 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C34 
Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao 
período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

RV, Soc APA34 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C35 
Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de 
drenagem de águas pluviais. 

RH, QAg APA35 Estaleiros 
Entidade 

executante 

C36 
Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas 
de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e 
ressuspensão de poeiras. 

Ar, Soc APA37 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 
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C37 

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente 
ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. 
Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a 
utilização e manutenção desses dispositivos adequados 

Ar; QAg APA38 
Estaleiro 

Acessos 

Entidade 
executante 

C38 
Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de 
insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a 
garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

RV; Soc APA39 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C39 

A implantação de equipamentos ruidosos no interior de estaleiros deverá ser selecionada, com vista ao seu 
afastamento dos locais com utilização sensível ao ruído, nomeadamente dos locais com utilização escolar, 
hospitalar e habitacional. Deverão ser adotadas medidas de controlo de ruído em maquinaria e equipamentos 
ruidosos, sempre que possível e justificável 

RV - Estaleiros 
Entidade 

executante 

C40 Deverão ser selecionadas as técnicas e processos construtivos passíveis de gerar menores níveis de ruído RV - 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C41 
Execução de um planeamento de obra de forma a minimizar acumulações excessivas de tráfego automóvel 
derivadas do encerramento temporário de faixas de rodagem 

Ar, Soc - 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C42 
Deverão ser divulgados com a necessária antecedência e clareza, os desvios de trânsito e as alterações nas 
circulações rodoviária e pedonal 

Soc - 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C43 

Implementar o PPGRCD, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua 
identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de 
responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de 
resíduos. 

Res APA40 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C44 

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em 
conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais 
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos 
de linhas de água e zonas de máxima infiltração 

Res APA41 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C45 São proibidas queimas a céu aberto. Res; Ar APA42 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 
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C46 
Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das 
frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

Res APA43 Estaleiro 
Entidade 

executante 

C47 
Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e 
estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

Res APA45 Estaleiro 
Entidade 

executante 

C48 
Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas 
guias de acompanhamento de resíduos 

Res APA46 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C49 
Garantir um adequado sistema de gestão de efluentes e esgotamento das águas da obra, sem contaminação 
do sistema de mananciais e minas de água existentes 

RH, Res - 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C50 
Deverá ser implementado um eficiente sistema de drenagem e recolha de águas pluviais prevendo a sua 
remoção para o exterior do túnel em condições apropriadas. 

RH, Res - 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C51 
Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a 
legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas 
estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

Res; RH; 
QAg 

APA47 Estaleiro 
Entidade 

executante 

C52 

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para 
uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os 
derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta 
bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

RH, QAg APA48 Estaleiro 
Entidade 

executante 

C53 
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e 
envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

US, QAg, 
Res 

APA49 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 

C54 
Caso haja necessidade de realização de operações de manutenção e abastecimento na frente de obra, 
deverão ser utilizadas bacias de contenção para resíduos oleosos minimizando o potencial de ocorrência de 
derrames acidentais e a consequente contaminação do solo 

RH, QAg 
Res 

- 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 
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N.º Medida  Descritor Fonte 
Local de 
Aplicação 

Responsável 
pela 

implementação 

C55 
Os óleos usados recolhidos deverão ser segregados entre óleos de motor e óleos hidráulicos de modo a 
otimizar o seu potencial de valorização, uma vez que os óleos hidráulicos não necessitam de desmineralização 
para a valorização energética 

Res - Estaleiro 
Entidade 

executante 

C56 
Proceder à e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais 
condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas 

Ar - Estaleiro 
Entidade 

executante 

C57 
Execução de um planeamento de obra de forma a minimizar acumulações excessivas de tráfego automóvel 
derivadas do encerramento temporário de faixas de rodagem 

Ar, Soc - 
Toda a área de 
implantação 

Entidade 
executante 
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7.2.4 Fase de Conclusão da Obra 

Quadro 7.4 - Medidas de minimização para a fase de conclusão da obra 

 

N.º Medida  Descritor Fonte 
Local de 

Aplicação 

Responsável 
pela 

implementação 

D1 

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 
estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 
Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 
trabalhos 

US, Ar, 
Pais, Eco, 

OT 
APA50 

Estaleiros  

Áreas afetadas 
pela construção 

Entidade 
executante 

D2 Proceder à eventual reposição de azulejos ou outros ornamentos que tenham caído durante as obras Pat - 
Área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

D3 
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os 
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos 

Soc APA51 Acessos  
Entidade 

executante 

D4 
Os solos das áreas não pavimentadas do estaleiro e das zonas de circulação de veículos e máquinas afetos à 
obra deverão ser revolvidos, promovendo a sua descompactação, arejamento e restabelecimento da 
permeabilidade natural do terreno. 

RH - 
Estaleiros e 

acessos 
Entidade 

executante 

D5 
Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes 
nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

US; Soc APA52 Serviços afetados 
Entidade 

executante 

D6 
Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido 
afetados pelas obras de construção 

OT; RH; Soc APA53 
Área de 

intervenção 
Entidade 

executante 

D7 Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada. Pais APA54 
Área de 

intervenção 
Entidade 

executante 
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7.2.5 Fase de Exploração 

Quadro 7.5 - Medidas de minimização para a fase de exploração 

 

N.º Medida  Descritor 
Local de 
Aplicação 

Responsável pela 
implementação 

E1 
Garantir a operacionalidade dos equipamentos e estruturas hidráulicas relacionadas com a gestão das águas subterrâneas, 
tanto a nível de piezómetros de monitorização de níveis de água e qualidade dos sistemas de bombagem e extração de 
excedentes hídricos 

RH 
Toda a área de 
implantação 

Entidade gestora 

E2 
Deve ser equacionada a possibilidade de aproveitamento das águas subterrâneas como parte de uma estratégia sustentável 
para a rega dos espaços verdes, lavagens do próprio metro e lavagens urbanas e de ruas, com águas de qualidade inferior. 

RH 
Toda a área de 
implantação 

Entidade gestora 

E3 
Fora do horário de funcionamento do Metro do Porto e sempre que possível, deverá ser reduzido o regime de 
funcionamento dos ventiladores de forma a minimizar as emissões sonoras 

RV - Entidade gestora 

E4 
Deverá manter-se a orientação de procurar maximizar os efeitos positivos na economia e modos de vida locais, 
nomeadamente no que respeita à contratação de trabalhadores, subcontratações e aquisição de bens e serviços 

Soc - Entidade gestora 

E5 Proceder à divulgação/publicação de resultados arqueológicos e patrimoniais relevantes  Pat - Entidade gestora 
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8 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

8.1 Considerações Iniciais 

Ao abrigo do novo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a abordagem relativamente à análise 

de risco deixa de se limitar aos riscos do Projeto sobre o ambiente, passando a ser igualmente necessário 

ponderar os riscos do ambiente sobre o Projeto. O diploma referido prevê, também, que sejam 

identificadas as vulnerabilidades do Projeto perante os riscos de acidentes graves ou de catástrofes que 

sejam relevantes para o próprio Projeto. 

Assim, o presente capítulo tem como objetivo dar resposta ao exigido na legislação referida. Neste 

contexto, procedeu-se à identificação dos principais fatores de risco presentes no âmbito do Projeto em 

estudo, nas diferentes fases de desenvolvimento, das consequências potenciais e riscos ambientais 

associados bem como na identificação das medidas de prevenção que será necessário implementar de 

modo a prevenir esses fatores de risco e minimizar as suas consequências. 

Da mesma forma, procedeu-se à identificação dos riscos do ambiente sobre o Projeto, nomeadamente 

no que concerne à ocorrência de fenómenos naturais e aos seus efeitos no Projeto em estudo sendo, na 

sua sequência, ponderadas as vulnerabilidades do Projeto perante os riscos de acidente graves ou de 

catástrofes.  

8.2 Riscos Ambientais Associados ao Projeto em Estudo 

8.2.1 Fase de Construção 

Tendo em consideração o Projeto em avaliação, é possível identificar algumas das atividades decorrentes 

da construção com risco para o ambiente: 

 Circulação de veículos afetos à obra; 

  Alterações dos padrões de mobilidade local, quer rodoviária, quer pedonal; 

  Operações de restabelecimento de infraestruturas de serviços públicos em carga, como sejam rede de 

distribuição de água, rede de águas residuais, abastecimento de gás e eletricidade; 

  Escavação dos poços de ataque, dos poços de emergência e ventilação e das infraestruturas associadas 

à linha; 

  Armazenagem e manipulação de substâncias perigosas (combustíveis, óleos, solventes, etc.). 

No quadro seguinte são indicados os principais fatores de risco associados à fase de construção, bem 

como as suas causas, principais consequências e medidas necessárias para prevenir situações de risco. 
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Quadro 8.1 - Identificação de riscos durante a fase de construção 

Fator de Risco Causas Consequências Riscos ambientais 
Medidas 

preventivas 

Acidentes envolvendo 
veículos afetos à obra 

 Erro humano; 

 Negligência na operação 
de veículos 

 Condições de acesso ao 
estaleiro 

 Danos humanos e 
patrimoniais 

 Derrame de substâncias 
perigosas (e.g. óleos, 
combustíveis) 

 Contaminação de 
solos e águas 
subterrâneas 

 Contaminação das 
águas da rede de 
águas pluviais 

 Formação / 
informação dos 
operadores de 
veículos e máquinas 

 Sinalização 
adequada; 

 Limitação da 
velocidade de 
circulação de 
máquinas e veículos 

Acidentes na via 
pública decorrentes de 
alterações aos padrões 
de circulação 

 Deficiente esquema de 
circulação 

 Mau estado do pavimento 

 Sinalização desadequada 

 Danos humanos e 
patrimoniais 

 Derrames de óleos ou 
combustíveis 

 Contaminação de 
solos e águas 
subterrâneas 

 Contaminação das 
águas da rede de 
águas pluviais 

 Sinalização adequada 

 Mecanismos de 
redução de 

velocidade 

Rutura de conduta de 
abastecimento de água 

 Deficiente identificação 
das infraestruturas em 
presença 

 Falha na execução da obra 

 Inundação da área de 
construção dos túneis 

 Afetação do 
abastecimento de água 

 Alteração da 
qualidade da água 

 Afetação de 
recursos naturais 

 Confirmação 
cadastral com 
recurso a sondagens 

de reconhecimento 

 Confirmação da 
informação existente 
junto da empresa 
concessionária 

 Observação atenta 
dos operadores, 
particularmente nas 
zonas mais críticas 

Rutura de coletor de 
águas residuais 

 Deficiente identificação 
das infraestruturas em 
presença 

 Falha na execução da obra 

 Inundação da área de 
construção dos túneis 

 Contaminação dos 
solos e águas 
subterrâneas 

 Confirmação 
cadastral com 
recurso a sondagens 

de reconhecimento 

 Confirmação da 
informação existente 
junto da empresa 
concessionária 

 Observação atenta 
dos operadores, 
particularmente nas 
zonas mais críticas 

Rutura de conduta de 
gás 

 Deficiente identificação 
das infraestruturas em 
presença 

 Falha na execução da obra 

 Fuga de gás e perigo de 
explosão 

 Afetação da distribuição 
e abastecimento de gás 

 Danos humanos e 
patrimoniais 

 Contaminação de 
solos e de águas em 
caso de incêndio 
devido às 
escorrências de 
água do combate ao 
incêndio 

 Confirmação 
cadastral com 
recurso a sondagens 

de reconhecimento 

 Confirmação da 
informação existente 
junto da empresa 
concessionária 

 Observação atenta 
dos operadores, 
particularmente nas 
zonas mais críticas 
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Fator de Risco Causas Consequências Riscos ambientais 
Medidas 

preventivas 

Rutura de cabos 
elétricos 

 Deficiente identificação 
das infraestruturas em 

presença 

 Falha na execução da obra 

 Afetação da distribuição 
de energia elétrica 

 Perigo de eletrocussão 

 Lesão por eletrização 

 Perigo de incêndio 

 Danos humanos e 
patrimoniais 

 Contaminação de 
solos e de águas em 
caso de incêndio 
devido às 
escorrências de 
água do combate ao 
incêndio 

 Confirmação 
cadastral com 
recurso a sondagens 
de reconhecimento 

 Confirmação da 
informação existente 
junto da empresa 
concessionária 

 Observação atenta 
dos operadores, 
particularmente nas 

zonas mais críticas 

Vibrações nas 
edificações na 
envolvente da área de 
implantação do projeto  

 Trabalhos de escavação e 
construção 

 Afetação de edifícios 

 Impactes 
socioeconómicos 

 Incómodo para as 
populações 

 Monitorização das 
vibrações junto dos 
edifícios da 
envolvente imediata 
à área de 
implantação do 
projeto 

 Implementação do 
método 
observacional 
associado ao método 
NATM de escavação 
de túneis 

Derrame de óleos, 
combustível e outros 
poluentes nas áreas de 
armazenagem de 
produtos na área de 
armazenagem 
temporária de resíduos 

 Condições de 
armazenagem 

inadequadas 

 Manipulação inadequada 
de produtos 

potencialmente poluentes 

 Acidente 

 Derrame para o solo de 
substâncias perigosas 

 Derrame para o sistema 
de drenagem de águas 
pluviais 

 Contaminação dos 
solos e águas 
subterrâneas 

 Contaminação das 
águas do sistema de 
drenagem de águas 
pluviais 

 Acondicionamento e 
armazenagem 
adequada de 
produtos perigosos ou 
potencialmente 
perigosos e 
disponibilidade de 
estruturas e meios de 
contenção de 
derrames 

 Formação dos 
trabalhadores 

 Adoção de um plano 
de emergência para 
situações de 
derrames acidentais 

Manipulação de óleos, 
combustíveis e outros 
produtos químicos na 
área de estaleiro e 
frente(s) de obra 

 Manipulação inadequada 
de produtos 
potencialmente poluentes 

 Operações de 
abastecimento 
inadequadas 

 Acidente 

 Derrame para o solo de 
substâncias perigosas 

 Derrame para o sistema 
de drenagem de águas 
pluviais 

 Contaminação dos 
solos e águas 

subterrâneas 

 Contaminação das 
águas do sistema de 
drenagem de águas 

pluviais 

 Formação dos 
trabalhadores 

 Adoção de boas 
práticas em 
operações de 
reabastecimento de 

viaturas 

Riscos geológicos e 
geotécnicos 

 Trabalhos de escavação e 
construção 

 Afetação da estabilidade 
dos maciços rochosos 

 Abatimento das 
infraestruturas 

construídas 

 Impactes 
socioeconómicos 

 Seguimento de 
proximidade das 
ações de construção 

 Adoção de métodos 
construtivos que 
privilegiem a 
estabilidade dos 
maciços 
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A interferência com o edificado resultante das vibrações geradas durante a fase de construção é um dos 

fatores de risco mais relevantes a ter em consideração. A este respeito, no âmbito do desenvolvimento 

do Projeto, foi efetuado um levantamento patrimonial, na área de influência do Projeto, com a respetiva 

avaliação de risco constituindo o Volume 21 do projeto .  

No Anexo 6 do Volume 17., Tomo 17.1., Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos, é apresentado a título de 

exemplo, algumas fichas de edifícios considerados sensíveis do ponto de vista do património cultural, 

bem como a metodologia que foi seguida na elaboração do referido estudo.  

O levantamento integral constitui o Volume PE 21 do Estudo Prévio. 

8.2.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração e face às caraterísticas do Projeto, bem como à experiência do Metro do 

Porto, o risco da ocorrência de acidentes graves - a colisão, o descarrilamento, incêndios em composições 

ou nas estações – são muito pouco prováveis. Os sistemas de controlo e os regulamentos adotados pelo 

Metro do Porto relativos à circulação, sinalização e comunicação são determinantes para a minimização 

da ocorrência de acidentes. Em todo o caso e não obstante a reduzida probabilidade de ocorrência de 

acidentes deste tipo, a operação do Metro não está isenta de riscos, apresentando-se no quadro seguinte 

os principais fatores de risco, bem como as suas consequências e medidas preventivas passíveis de 

implementação. 

Quadro 8.2 - Identificação de riscos durante a fase de exploração 

Fator de Risco Causas Consequências Riscos ambientais 
Medidas 

preventivas 

Colisão 

Descarrilamento 

 Avaria do sistema de 
sinalização 

 Falha humana 

 Queda de pessoas / 
objetos para a via 

 Danos humanos e 
patrimoniais 

 Impactes sociais 

 Impactes 
económicos 

 Sistemas de controlo 

 Formação de pessoal 

 Manutenção 
periódica de 
infraestruturas e 

material circulante 

Incêndio em 
composição 

 Falha humana 

 Avaria 

 Danos humanos e 
patrimoniais 

 Águas de combate ao 
incêndio 

 Impactes sociais 

 Impactes 
económicos 

 Contaminação de 
águas e solos face à 
escorrência de 
águas do combate 
ao incêndio 

 Sistemas de controlo 

 Formação de pessoal 

 Manutenção 
periódica de 
infraestruturas e 

material circulante 

Falhas no sistema de 
drenagem 

 Manutenção deficiente 

 Avaria no sistema de 
bombagem de águas 

 Inundação da via / 
estação 

 Contaminação das 
águas de drenagem 

 Controlo e 
manutenção do 
sistema de drenagem 

 

Realça-se, a este respeito, que de acordo com o Relatório de Sustentabilidade do Metro do Porto 

referente ao ano de 2016, nesse ano verificaram-se apenas 69 acidentes de circulação, 39 dos quais 

referentes a acidentes com clientes (passageiros) nos veículos, 19 a colisões com veículos automóveis 
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(não aplicável no Projeto em análise) e 11 acidentes com peões (idem). Enquanto que a maior parte dos 

acidentes está associada à queda de passageiros no interior das composições ou entalamento em portas, 

no que diz respeito a colisões, estas foram exclusivamente da responsabilidade de condutores de veículos 

terceiros, sendo que a principal causa se prende com o desrespeito pela sinalização vertical luminosa 

(passagem com sinal vermelho) ou viragens à esquerda em local não autorizado. Não foram registados 

outros acidentes relacionados com a circulação. A figura seguinte sintetiza o número de acidentes por 

no período entre 2003 e 2016. 

 

Fonte: Metro do Porto, S.A 

Figura 8.1 - Número de acidentes de circulação por tipo 

Como é possível constatar da análise da figura, o número de acidentes por ano é bastante baixo, 

considerando a extensão da rede. Da mesma forma, verifica-se que o número de acidentes com clientes 

nos veículos tem um aumento relacionado com a abertura de diversos troços em 2006 – Pedras 

Rubras/Póvoa do Varzim, Fórum Maia/ISMAI, Pólo Universitário/H.S. João, Verdes/Aeroporto – 

implicando uma extensão adicional de 24,22 km.  

No presente caso, dado o facto da linha em estudo ser totalmente enterrada e em via dupla, é de admitir 

que não haverá acidentes de “colisões” e “acidentes com peões”. 

8.3 Riscos Naturais sobre o Projeto em Estudo 

Como anteriormente referido, este capítulo tem como objetivos não só a identificação de situações de 

risco sobre o ambiente decorrentes da implantação e operação do Projeto em estudo, mas igualmente 

os riscos potenciais do meio sobre o Projeto. 
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O sítio institucional da Autoridade Nacional de Proteção Civil1  refere 13 riscos naturais potencialmente 

ocorrentes no território nacional e passíveis de causar problemas graves e muito graves nas populações, 

rede de infraestruturas (e.g. rede viária, produção e transporte de energia) e mesmo meio ambiente. 

Considerando os referidos riscos bem como a localização, tipologia e método construtivo do Projeto em 

estudo, nem todos os riscos naturais elencados pela ANPC apresentam a mesma probabilidade de 

ocorrência na área de implantação do Projeto, bem como nem todos têm efeitos diretos sobre o mesmo. 

De seguida referem-se os riscos naturais considerados prováveis de ocorrer na área em estudo. 

8.3.1 Precipitações intensas 

As precipitações intensas são fenómenos meteorológicos caraterísticos do período compreendido entre o 

outono e a primavera, mas podem ocorrer ao longo de todo o ano, sendo originados por fenómenos 

distintos, podendo dividir-se em precipitações moderadas e prolongadas e precipitações muito fortes de 

curta duração. Estes fenómenos de precipitação moderada e prolongada ficam a dever-se ao 

atravessamento consecutivo de sistemas frontais associados a núcleos depressionários que têm a sua 

formação ou desenvolvimento no Atlântico, e têm como consequência a saturação dos solos, propiciando 

a ocorrência de cheias. 

A zona de desenvolvimento do Projeto em estudo não interfere com a zona com risco elevado de 

inundações do Porto/Vila Nova de Gaia, definida na Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-A/2016, 

de 18 de novembro, mas as caraterísticas da infraestrutura a construir podem ser vulneráveis a episódios 

deste tipo, nomeadamente a partir dos acessos às estações e dos poços de ventilação, embora com uma 

baixa probabilidade de ocorrência. 

Adicionalmente, no que concerne à interferência com linhas de água, o atravessamento das linhas de 

água regularizadas e encanadas pelo Projeto, é efetuado de modo a não interferir diretamente com os 

mesmos, pelo que este risco é irrelevante. 

8.3.2 Inundações urbanas 

De acordo com o Estudo para a identificação de áreas suscetíveis de serem afetadas por cheias urbanas 

na Cidade do Porto (FLUP, 2015 in CMP, 2018 2), foram identificadas 1407 ocorrências de inundações 

urbanas para as quais havia referência espacial desde 1974 até 2014. Naturalmente – atendendo à 

localização e às características climáticas da zona – é durante os meses de outubro, novembro e 

                                                 

1 www.prociv.pt, consultado 04/2018 

2 Câmara Municipal do Porto (2018) Suporte Biofísico e Ambiente – Caraterização Biofísica. Relatório de 

Caraterização e Diagnóstico in www.cm-porto.pt/caracterizacao-e-diagnostico consultado em maio de 2018 

http://www.prociv.pt/
http://www.cm-porto.pt/caracterizacao-e-diagnostico
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dezembro que se registam mais ocorrências, sendo que a Via de Cintura Interna é a via mais referenciada 

quando analisado o número de ocorrências por ruas da cidade. 

De acordo com a referida fonte, a Avenida da Boavista, a Via Panorâmica, a Avenida de Gustavo Eifell e 

a Rua Justino Teixeira apresentam mais de 30 ocorrências no período compreendido entre 1974 e 2014, 

sendo que a Estrada da Circunvalação, a Rua Barão de Forrester, a Praça de Nove de Abril, a Rua de 

Santa Catarina, a Avenida Fernão de Magalhães, a Rua da Torrinha, a Rua de Alexandre Braga, a Rua de 

Pedro Hispano, a Rua de Gondarém ou o Campo 24 de Agosto também apresentam elevado número de 

ocorrências. A figura seguinte é ilustrativa do referido, com a maior densidade de ocorrências a 

corresponder ao centro da cidade, com maior impermeabilização e poucos espaços verdes favoráveis à 

infiltração de água. 

 

Fonte: www.cm-porto.pt/caracterizacao-e-diagnostico 

Figura 8.2 - Ocorrências de inundações urbanas (1974 – 2014) 

Este processo desenvolve-se, principalmente, em locais de escoamento associados a falta de 

limpeza/manutenção dos sistemas de escoamento de águas pluviais. 

Neste contexto e considerando que se prevê uma rede de drenagem de água pluviais, instalada nas 

estações, que efetua a recolha das águas provenientes das grelhas de ventilação à superfície, da caixa 

do elevador entre a superfície e o átrio da estação e das escadas e galerias de acesso, a dimensionar em 

conformidade com os Critérios de Projeto da Metro do Porto, considera-se que este risco é minimizado 

http://www.cm-porto.pt/caracterizacao-e-diagnostico
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pelas caraterísticas do próprio projeto, sendo certo que todo o sistema será adequadamente 

dimensionado em fase subsequente de desenvolvimento do projeto. 

Importa igualmente referir que o Projeto, ao inserir-se na rede de Metro do Porto em exploração 

atualmente, aplicará todos os procedimentos relativos a segurança definidos em conformidade com o 

Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do Porto e com as orientações da Autoridade Nacional 

de Proteção Civil. 

8.3.3 Sismos 

Os sismos, verificam-se pela rotura mais ou menos violenta no interior da crosta terrestre e correspondem 

à libertação súbita e inesperada de uma grande quantidade de energia, que provoca vibrações que se 

propagam em todas as direções a uma vasta área circundante. Os dados disponíveis apontam para que a 

atividade sísmica no território do continente seja originado quer por fenómenos localizados ao longo da 

fronteira entre as placas euro-asiática e africana (sismicidade inter-placa), quer por fenómenos 

localizados no interior da placa euro-asiática (sismicidade intra-placa). O enquadramento geodinâmico 

regional do território português permite a conclusão que a sismicidade associada a falhas ativas apresenta 

dois casos distintos: 

  Grau de sismicidade elevada no caso de sismos gerados no oceano, geralmente de magnitude elevada 

e período de retorno de algumas centenas de anos; 

 Grau de sismicidade moderada ou fraca nos sismos gerados intra-placas consoante a zona do território 

onde têm o seu epicentro. No norte o grau de sismicidade é geralmente fraco como se verifica no 

capítulo 4.3 deste estudo. 

Os principais efeitos associados ao risco sísmico prendem-se com a destruição de estruturas urbanas, a 

rotura de redes de abastecimento de água, águas residuais, gás, energia elétrica e comunicações, sendo 

que a extensão dos danos estará dependente de diversos fatores, como sejam a magnitude do evento, 

das condições locais (topografia, tipo de solos) e das caraterísticas das infraestruturas em presença. 

De acordo com a caracterização efetuada e apresentada no capítulo respeitante à “Neotectónica e 

Sismicidade” a área do Projeto enquadra-se na Zona D correspondente à zona de baixo risco sísmico do 

território nacional, estando-lhe associado um coeficiente de sismicidade (α) de 0,3. 

Por sua vez, de acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 2010 3 e no respetivo Anexo Nacional 

(NA), o Projeto em estudo atravessa as zonas sísmicas 1.6 (Ação Sísmica Tipo 1) e a zona sísmica 2.5 

(Ação Sísmica Tipo 2). De acordo com este zonamento sísmico, os valores de aceleração máxima (agR) 

de referência a considerar, são de 0,35 m/s2 (zona sísmica 1.6) e de 0,8m/s2 (zona sísmica 2.5). 

                                                 

3 Norma Portuguesa NP EN 1998-1: 2010, consultada em www.dec.fct.unl.pt em 04/2018 

http://www.dec.fct.unl.pt/
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Figura 8.3 - Zonamento sísmico segundo o Anexo Nacional da NP EN 1998-1: 2010  

8.4 Vulnerabilidades do Projeto perante os riscos de acidente graves ou de catástrofes que sejam 

relevantes para o próprio Projeto 

Da análise dos fatores de risco naturais como definidos e descritos pela Autoridade Nacional de Proteção 

Civil (ANPC) e tendo em consideração todos os fatores relacionados com o Projeto em estudo e referidos 

anteriormente, apenas no caso do risco sísmico se verificará a potencial interferência direta com o 

Projeto em estudo. A extensão desta potencial interferência/efeito no Projeto será condicionada por 

diversos fatores sendo que o principal se prende com a intensidade do sismo em si, isto é, quanto mais 

intenso potencialmente mais destrutivo. Neste contexto, importa reafirmar que a região onde o Projeto 

se implanta apresenta uma suscetibilidade a sismos reduzida e um baixo risco sísmico (coeficiente de 

sismicidade α = 0,3, Zona D, de acordo com RSAEEP), tendo a sua conceção tido obrigatoriamente em 

consideração as recomendações dos documentos normativos em vigor no que diz respeito a construção 

antissísmica, o que por sua vez implica uma maior capacidade de resistência a esse fenómeno. 

Igualmente relevante é o risco de afetação direta da infraestrutura por inundações urbanas provocadas 

por episódios de precipitação excessiva. Contudo, o próprio Projeto já contempla grupos de bombagem 

Zona de implantação do 
Projeto 
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por forma a prevenir a disrupção da rede devido à acumulação anormal de água, estando ligado à rede 

existente de águas pluviais.  

Acresce que a localização topográfica do projeto a cerca da cota 80 acima do nível do mar, faz com que 

o risco de inundação pela subida do nível das águas seja mínimo. 

Pelo referido, a vulnerabilidade do Projeto perante os riscos de acidente graves ou de catástrofes 

resultantes de riscos naturais é considerada mínima, verificando-se que o Projeto respeita os 

regulamentos de segurança e possui mecanismos de resposta necessários de eventuais situações de risco. 
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9 MONITORIZAÇÃO 

9.1 Considerações Gerais 

O presente Capítulo tem como objetivo a apresentação das diretrizes dos programas de monitorização a 

desenvolver para os fatores ambientais que nesta fase do projeto e dos estudos ambientais, se revelem 

mais importantes e cuja evolução seja necessário acompanhar. 

É importante igualmente referir que os programas de monitorização apresentados serão necessariamente 

revistos em fase subsequente de desenvolvimento do projeto, com a definição do Projeto de Execução. 

9.2 Qualidade do Ar 

9.2.1 Introdução 

Nesta fase é apresentado o plano de monitorização para a fase de construção, que segue os requisitos 

definidos na Diretiva 2008/50/CE, transposta para o regime nacional através do Decreto-Lei nº 102/2010, 

de 23 de Setembro, na sua redação atual. 

9.2.2 Parâmetros a monitorizar 

O programa de monitorização contemplará a medição da concentração, no ar ambiente, dos poluentes 

NO2, CO, PM10 e PM2,5, que se encontram abrangidos pela legislação nacional (Decreto-Lei nº 102/2010, 

de 23 de Setembro, na sua redação atual). 

Paralelamente à monitorização dos poluentes atmosféricos deverão ser efetuadas medições dos 

parâmetros meteorológicos locais, nomeadamente: 

 Velocidade do Vento; 

 Direção do Vento; 

 Quantidade de Precipitação; 

 Temperatura do Ar; 

 Humidade Relativa; 

 Radiação Solar. 

9.2.3 Locais e frequência de amostragem 

Tendo em conta o artigo 7, ponto 3, alínea c, do Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro, na sua 

redação atual, propõe-se uma combinação de medições fixas com métodos de referência, no local do 

estaleiro (zona próxima do local de obra), perto de um recetor sensível, com medições indicativas. O 

período de frequência mínimo para as medições indicativas deverá respeitar o estipulado no Decreto-Lei 
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nº 102/2010, de 23 de Setembro, na sua redação atual. Desta forma, é apresentada no quadro seguinte 

uma síntese dos períodos previstos na legislação e adotados no presente plano de monitorização. 

Quadro 9.1 - Períodos de frequência prevista para as medições de NO2, CO, PM10 e PM2,5 

Poluente Local Período de referência mínimo por local 

NO2, CO, PM10 e PM2,5 
Estaleiros (perto de 

um recetor 
sensível) 

Pelo menos 14% 

8 semanas repartidas de modo uniforme ao longo do ano ou 1 dia 
por semana durante 52 semanas 

 

A localização exata dos pontos de monitorização, deverá ser selecionada após visita ao local, a efetuar 

com o menor espaço temporal possível antes do início das medições. Na seleção exata dos locais a 

monitorizar deverá ter-se em conta, tanto quanto possível, os seguintes critérios: 

 O fluxo de ar em torno da entrada de ar no amostrador deve ser livre, sem quaisquer obstruções 

que afetem o fluxo de ar na proximidade do dispositivo de amostragem (em geral, a alguns 

metros de distância de edifícios, varandas, árvores ou outros obstáculos e, no mínimo, a 0,5 m 

do edifício mais próximo, no caso de pontos de amostragem representativos da qualidade do ar 

na linha de edificação); 

 Em geral, a entrada da sonda deve estar a uma distância entre 1,5 m (zona de respiração) e 4 

metros do solo; 

 A entrada da sonda não deve ser colocada na vizinhança imediata das fontes, a fim de evitar a 

captura direta de emissões não difundidas no ar ambiente; 

O exaustor da sonda de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a recirculação do ar expelido 

para a entrada da sonda. 

Deverá também atender-se aos seguintes fatores: 

 Fontes interferentes; 

 Segurança; 

 Acessibilidade; 

 Disponibilidade de energia elétrica e comunicações telefónicas; 

 Visibilidade do local em relação ao espaço circundante; 

 Segurança do público e dos operadores; 

 Requisitos em matéria de planeamento. 

9.2.4 Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos necessários 

Propõe-se que sejam utilizados uma combinação de medições fixas com medições indicativas, de acordo 

com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua redação atual.  
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Os períodos de integração dos dados obtidos, para cada poluente monitorizado, deverão ser no mínimo 

coincidentes com o período considerado nos valores limite do Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua redação 

atual, de forma a permitir a comparação dos valores obtidos com os respetivos valores limite presentes 

na legislação nacional. No quadro seguinte são apresentados os critérios de avaliação dos dados relativos 

aos poluentes NO2, CO, PM10 e PM2,5. 

Para além da comparação dos dados medidos com os valores limite estipulados na legislação, devem ser 

realizadas rosas de poluição que permitam fazer a correlação das concentrações medidas com as direções 

de vento registadas e desse modo perceber a influência do projeto para os valores de concentração 

locais. 

Em caso de registo de valores acima dos respetivos valores limite, deverá ser investigada para cada 

ocorrência de excedência, a causa dos valores elevados, nomeadamente a investigação acerca da 

exposição do local a massas de ar de fontes específicas, identificadas no local. 

Quadro 9.2 - Critérios de avaliação dos dados relativos aos poluentes NO2, CO, PM10 e PM2,5 

Referência Poluente Parâmetro estatístico 
Período 

integração 
Valor limite 

Limiar superior 

de avaliação 

Decreto-Lei nº 
102/2010, de 23 
de Setembro, na 
sua redação atual 

NO2 
Valor máximo horário Horário 200 µg∙m-3 (1) 140 µg∙m-3 (1) 

Valor médio anual Anual 40 µg∙m-3 32 µg∙m-3 

CO 
Valor máximo diário da 

média das 8h 
Octohorário 10 mg∙m-3 7 mg∙m-3 

PM10 
Valor máximo diário Diário 50 µg∙m-3 (2) 35 µg∙m-3 (2) 

Valor médio anual Anual 40 µg∙m-3 28 µg∙m-3 

PM2,5 
Valor limite anual para 

proteção da saúde humana 
Anual 25 µg∙m-3 17 µg∙m-3 

(1) A não exceder mais de 18 horas por ano civil; (2) A não exceder mais de 35 dias no ano; (3) A não exceder mais de 24 vezes por 

ano civil; (4) A não exceder mais de 3 vezes por ano civil. 
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9.3 Ruído e Vibrações 

9.3.1 Introdução 

A sensibilidade ao ruído, das zonas envolvente do projeto da Linha Circular do Metro do Porto – Troço 

Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música, requer um acompanhamento e uma fiscalização especial 

no que concerne ao ruído emitido. 

Tanto em termos dos requisitos da atual da Legislação do Ruído, como da delicadeza dos ambientes 

sonoros locais recomenda-se a adoção de um Programa de Monitorização do Ruído. 

O Programa de Monitorização de Ruído desenvolver-se-á em duas fases correspondentes aos trabalhos de 

construção e à evolução da exploração do traçado. 

9.3.2 Parâmetros a Monitorizar 

A caracterização acústica a efetuar será baseada nos registos e análise dos valores do nível sonoro 

contínuo equivalente ponderado em malha A de longa duração LAeq, especificado na legislação nacional 

em vigor. Serão ainda registados os valores de diversos índices estatísticos, no sentido de assessorar a 

análise. 

Para além destes índices deverão ser registados, em cada local, os espectros dos sinais sonoros em bandas 

de frequência de 1/3 de oitava, durante o funcionamento de máquinas, equipamentos e quaisquer 

operações ruidosas.  

Esta análise será efetuada na vigência dos três períodos de referência definidos na alínea p) do Artigo 3º 

do RGR, se aplicável em fase de construção, conduzindo à determinação dos valores dos indicadores de 

ruído ambiente: Ld (LAeq no período diurno), Le (LAeq no período entardecer) e Ln (LAeq no período noturno). 

A partir dos valores registados, será calculado, também, o valor do indicador de ruído diurno-entardecer-

noturno Lden, a partir da fórmula seguinte, de acordo com a alínea j) do artigo 3º do RGR: 
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Para averiguar da existência ou não de características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo 

de avaliação deverá ser monitorizado o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, em simultâneo com 

característica impulsiva e fast.  

Os procedimentos experimentais seguidos durante a realização das medições acústicas efetuadas deverão 

estar em conformidade com as recomendações constantes nas normas portuguesas aplicáveis, 
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nomeadamente com as estabelecidas na Norma Portuguesa NP ISO 1996 (Acústica. Descrição e medição 

do ruído ambiente). 

9.3.3 Fase de Construção 

9.3.3.1 Locais de Amostragem 

Durante a fase de construção, os locais de monitorização deverão ser selecionados em função da 

proximidade dos recetores com usos sensíveis ao ruído relativamente aos locais em obra. 

Os locais de avaliação acústica poderão corresponder às seguintes zonas com usos do solo com 

sensibilidade ao ruído mais próximos de obras à superfície e poços de ataque:  

 A1 – Alternativa A1: 

 entre cerca do km. 0+120 e cerca do km 0+320, ambos os lados; 

 entre cerca do km. 0+895 e cerca do km 0+970, ambos os lados; 

 entre cerca do km. 1+720 e cerca do km 1+887, ambos os lados; 

 entre cerca do km. 2+690 e cerca do km 2+785, ambos os lados. 

 A2 – Alternativa A2: 

 entre cerca do km. 0+120 e cerca do km 0+320, ambos os lados; 

 entre cerca do km. 0+915 e cerca do km 0+985, ambos os lados; 

 entre cerca do km. 1+715 e cerca do km 1+885, ambos os lados; 

 entre cerca do km. 2+685 e cerca do km 2+770, ambos os lados. 

Poderão ser selecionados outros locais resultantes de reclamações. 

9.3.3.2 Periodicidade das campanhas de monitorização 

As campanhas de monitorização deverão incidir nos períodos entardecer e/ou noturno, consoante a 

calendarização e o regime de construção (atividades e funcionamento de máquinas e equipamentos) se 

esta possuir Licença Especial de Ruído, conforme disposto no RGR. 

Os intervalos de tempo de amostragem serão os necessários para garantir a estacionaridade dos sinais 

sonoros e a representatividade estatística dos registos em relação à totalidade da duração do período de 

referência. 

A seleção das amostras temporais deverá estar em conformidade com o recomendado pelas Normas 

Portuguesas aplicáveis, nomeadamente com os procedimentos estabelecidos na Norma Portuguesa NP 

ISO 1996 (Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente) e de outras Notas Técnicas, tendo 

em conta a necessidade de garantir a representatividade estatística dos resultados. 
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A frequência de realização destas medições deverá ser agendada em função da calendarização das 

atividades de construção e à definição do tipo de equipamento a utilizar.  

9.3.4 Fase de Exploração 

9.3.4.1 Locais de Amostragem 

9.3.4.1.1   Ruído 

Os locais a monitorizar situam-se na envolvente do traçado mais especificamente junto de usos do solo 

com sensibilidade ao ruído e nas zonas onde são recomendadas medidas minimizadoras.  

As zonas de avaliação que deverão ser alvo de monitorização acústica são as seguintes: 

 Alternativa 1 

 Cerca do km 1+370, na zona envolvente do PEV3, no lado direito. 

 Alternativa 2 

 Cerca do km 1+350, na zona envolvente do PEV3, no lado direito. 

Poderão ser selecionados outros locais resultantes de reclamações. 

9.3.4.1.2   Vibrações 

As zonas de avaliação que deverão ser alvo de monitorização de vibrações são as seguintes: 

 A1 - Alternativa 1 

 cerca do km 0+400, junto aos Clérigos, no lado esquerdo; 

 cerca do km 0+600, no lado direito; 

 cerca do km 1+900, junto ao Edifício escolar, no lado esquerdo; 

 cerca do km 2+800, no lado direito. 

 A2 – Alternativa 2 

 cerca do km 0+400, junto aos Clérigos, no lado esquerdo; 

 cerca do km 0+600, no lado esquerdo; 

 cerca do km 1+900, junto ao Edifício escolar, lado esquerdo; 

 cerca do km 2+800, no lado direito. 
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9.3.4.2 Períodos de Avaliação Acústica 

Os períodos de avaliação acústica serão o diurno (07h00 - 20h00), o entardecer (20h00-22h00) e o noturno 

(22h00-07h00), de acordo com a legislação em vigor. 

Os intervalos de tempo de amostragem serão os necessários à garantia de estacionaridade dos sinais e 

representatividade estatística dos registos em relação à totalidade da duração do intervalo de referência, 

conforme disposto na NP ISO 1996. 

As vibrações poderão ser registadas em qualquer dia útil da semana, devendo no mínimo conter três a 

cinco passagens de Metropolitano. 

9.3.4.3 Periodicidade das campanhas de monitorização 

Recomenda-se a realização de uma campanha de medições acústicas e de vibrações no 1º ano logo após 

a entrada em funcionamento da Linha Circular do Metro do Porto – Troço Liberdade/S. Bento – 

Boavista/Casa da Música, e ao longo dos quatro seguintes anos de exploração. Após este período deverá 

ser avaliada, com base em todas as campanhas anteriores, a necessidade de estender e reavaliar este 

programa de monitorização. 

9.3.5 Técnicas e Métodos de Análise 

Os trabalhos de monitorização de ruído deverão ser executados por uma entidade acreditada. 

O(s) equipamento(s) de medição acústica a utilizar são sonómetros integradores de classe de precisão 1, 

com análise em frequência por bandas de terços de oitava, homologado(s) pelo Instituto Português da 

Qualidade e devidamente verificado(s) por Laboratório de Metrologia Acústica. 

Os procedimentos experimentais deverão seguir as recomendações das Normas Portuguesas aplicáveis, 

nomeadamente as constantes na NP ISO 1996 e na NP ISO 2631. Afastamentos significativos para valores 

superiores face aos valores previstos deverão despoletar a implementação de medidas minimizadoras de 

ruído suplementares.  

Os equipamentos necessários à realização das medições de vibração serão constituídos por Acelerómetro 

de alta sensibilidade e correspondente Analisador de sinal. Deverão ser registados os valores eficazes e 

de pico de vibração, tal como o espectro em terços de oitava para as bandas entre 1 e 200 Hz. 

9.3.6 Critérios de Análise 

Os critérios de análise dos resultados obtidos nas medições acústicas a efetuar, serão os estabelecidos 

na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-

Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro), retificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007 de 16 de março 

e alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007 de 1 de agosto. 
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Os valores obtidos e/ou previstos para os indicadores de ruído Lden e Ln devem ser comparados com os 

valores limites fixados no Artigo 11º do RGR. Esses valores limite serão definidos em função da 

classificação acústica efetuada pelo Município do Porto. Nas zonas ou locais onde se verifique o 

incumprimento dos critérios legais vigentes deverão ser adotadas as adequadas medidas de controlo de 

ruído (medidas de redução na fonte de ruído, no meio de propagação, no recetor sensível).  

Os valores obtidos para as vibrações devem ser analisados de acordo com os critérios constantes na 

normalização aplicável bem como com os critérios definidos pelo LNEC relativos à incomodidade humana.  

9.3.7 Relatórios de Monitorização 

No final de cada campanha de monitorização de ruído será emitido um Relatório de Monitorização 

correspondente. Cada Relatório de Monitorização seguirá a estrutura recomendada na Portaria n.º 

395/2015 de 4 de novembro. Nele deve constar, no mínimo, a seguinte informação: 

 descrição do âmbito e dos objetivos expressos dos trabalhos; 

 descrição de antecedentes, se aplicável (EIA, RECAPE, DIA e medidas de prevenção ou redução 

de ruído); 

 descrição do enquadramento legal aplicável; 

 identificação cartográfica e registo fotográfico do ponto de medição acústica, se possível; 

 descrição das técnicas, metodologias e procedimentos experimentais seguidos; 

 intervalos de avaliação experimental e técnica(s) de amostragem; 

 data das medições acústicas; 

 identificação dos equipamentos de medição utilizados;  

 condições meteorológicas verificadas em cada sessão experimental; 

 resultados dos registos acústicos e meteorológicos efetuados; 

 o tipo de trabalho de construção efetuado (na fase de construção/remodelação); 

 identificação das fontes de ruído presentes e determinantes para o estabelecimento do 

ambiente sonoro local, e caracterização qualitativa, com base nas observações auditivas e 

percetuais, do ambiente sonoro em cada local. 

Estes Relatórios deverão, ainda, apresentar uma análise de tendências relativas ao ambiente acústico 

nos locais monitorizados. Deverá ser apresentada uma análise e interpretação das tendências 

encontradas.  

Sempre que se verifiquem reclamações ou alterações nos valores de tráfego e na sua composição deverá 

ser revisto o programa de monitorização de ruído. Esta revisão poderá incluir a alteração do número e 

locais a monitorizar, periodicidade das monitorizações e atualizações resultantes de alterações na 

legislação.  
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10 LACUNAS DE CONHECIMENTO 

No que concerne ao fator ambiental Qualidade do Ar, identificaram-se as seguintes lacunas de 

informação: 

 Para as estações de monitorização da qualidade do ar de Sobreiras-Lordelo de Ouro e Francisco Sá 

Carneiro – Campanhã, não se encontravam disponíveis os dados referentes ao ano de 2017, uma vez 

que os mesmos ainda não foram validados pela entidade responsável; 

 Não foi possível aceder a dados de tráfego rodoviário das principais vias municipais do Porto, 

existentes na envolvente próxima do projeto em estudo, não permitindo efetuar um balanço entre 

a situação que se verifica atualmente a situação após a implementação da nova ligação de metro. 

Com importância para a Componente Social, à data de elaboração do presente relatório, desconhecem-

se os seguintes aspetos: 

 Tipo de máquinas utilizadas no método mineiro de construção dos túneis; 

 Número veículos/dia necessários para o transporte do volume de terras a levar a depósito e 

respetivos percursos e periodicidade; 

 Número de veículos/dia utilizados para transporte de materiais para a obra, respetiva periodicidade 

e percursos; 

 Localização exata dos estaleiros e existência ou não de estaleiro social; 

 Volume de mão-de-obra empregue ao longo da fase de construção, por tipo de obra; 

 Volume de emprego na fase de exploração. 
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11 CONCLUSÕES  

11.1 Síntese Conclusiva  

 Clima e das Alterações Climáticas 

No caso do Clima e das Alterações Climáticas, as ações da obra e depois do funcionamento da linha não 

implicam efeitos diretos no clima, mas o facto de se prever que a linha retire tráfego rodoviário (que 

gera CO2) de circulação e evite cerca de 50.000 tCO2e por ano é um efeito muito positivo. 

 Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais 

Uma vez que o projeto da Linha em estudo se desenvolve em túnel, os afloramentos de Granitos do Porto 

não são afetados negativamente. Assim, do ponto de vista da Geologia e Geomorfologia, os principais 

efeitos deverão ocorrer durante a construção, sendo negativos mas de magnitude e significância 

reduzidas. 

 Solos e Aptidão da Terra 

Da mesma forma não ocorre afetação de solos com aptidão agrícola, não havendo perda de solo. 

Temporariamente poderá verificar-se a ocupação de solos pela deposição do material escavado, mas é 

previsível uma transferência contínua dos solos escavados para depósitos licenciados fora do centro 

urbano do Porto. Assim, não se preveem impactes negativos sobre esta componente. 

 Recursos Hídricos 

11.1.4.1 Recursos Hídricos Superficiais 

Tendo em conta a situação de referência em termos de recursos hídricos superficiais, em que as linhas 

de água se encontram todas canalisadas, não são expectáveis impactes sobre este descritor em 

resultado das ações do projeto. 

11.1.4.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Os traçados em análise desenvolvem-se em ambiente urbano da cidade do Porto em formações geológicas 

ígneas correspondentes a “Granitos do Porto”. Este conjunto geológico corresponde a uma tipologia de 

aquífero poroso-fissurado devido à ocorrência de zonas meteorizadas e aluvionares e troços de maciço 

granítico menos alterado. 
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Os traçados em análise interferem com troços reconhecidos de galerias de minas de águas subterrâneas 

e ribeiras canalizadas. Será de pormenorizar em projeto de execução a melhor forma possível de 

preservação das ocorrências ou minimização destes impactes, que o projeto já contempla em fase de 

estudo prévio. Deste modo, não são expectáveis impactes sobre este descritor em resultado das ações 

do projeto. 

11.1.4.3 Qualidade dos Recursos Hídricos 

Os principais impactes na qualidade dos recursos hídricos ocorrem essencialmente durante a fase de 

construção e resultam das atividades que estão relacionadas com movimentação de terras, das quais 

resulta o escoamento superficial de efluentes contaminados com arraste de partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos para o meio hídrico recetor. Pelas características da área de estudo, ausência de zonas 

protegidas, e do projeto, construção de uma linha integralmente em túnel, as situações mais críticas não 

irão ocorrer. 

Os impactes a ocorrer, não irão originar alterações na qualidade da água, sendo ainda minimizáveis nas 

zonas dos acessos e áreas do estaleiro. Não se prevê, por isso, qualquer alteração no uso (que se considera 

inexistente) dos recursos hídricos, sendo os impactes residuais considerados muito pouco significativos. 

 Qualidade do Ar 

A caraterização da qualidade do ar, na situação atual, teve por base a avaliação de valores de 

concentração dos poluentes NO2, PM10, PM2,5 e O3, medidos na estação de monitorização de qualidade 

do ar de Sobreiras - Lordelo de Ouro, de NO2, PM10 e CO, medidos na estação de monitorização de 

qualidade do ar de Francisco Sá Carneiro – Campanhã.  

De acordo com os dados medidos na estação de Sobreiras – Lordelo de Ouro, verifica-se o cumprimento 

legal da legislação vigente, para todos os poluentes analisados, com exceção do poluente PM10, para o 

ano de 2012, em que existem ultrapassagens ao valor limite diário em número superior ao permitido (35 

dias em cada ano civil). Relativamente à estação de Francisco Sá Carneiro – Campanhã, verifica-se o 

cumprimento legal da legislação vigente, com exceção do valor limite anual de NO2, para os anos 2012, 

2014, 2015 e 2016. 

Ao nível das emissões de poluentes atmosféricos e de GEE, verifica-se que o concelho do Porto promove 

mais emissões ao nível do CO, NO2 e CO2.  

É ainda evidente que as principais fontes emissoras existentes no local em estudo são referentes às 

principais vias rodoviárias nomeadamente A1 e vias municipais, tendo sido identificados como recetores 

sensíveis as localidades presentes ao longo do traçado.  

Durante a fase de construção da ligação de metro prevêem-se impactes negativos temporários devido à 

emissão de partículas – movimentação de terras, central de betão, etc. – e às emissões de gases de 

escape provenientes do transporte de materiais de e para a obra, bem como o funcionamento de 

máquinas não rodoviárias. O impacte na qualidade do ar será mais significativo na envolvente do(s) 
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estaleiro(s) e zonas de construção e na envolvente das vias rodoviárias mais usadas para a circulação dos 

veículos pesados. Durante esta fase são também expectáveis emissões de GEE, devido aos consumos 

elétricos previstos para o estaleiro e ao funcionamento dos equipamentos de apoio.  

Na fase de exploração da nova ligação de metro, uma vez que tem prevista a circulação de metros de 

tração elétrica, é expectável a diminuição das emissões de poluentes atmosféricos e de GEE, devido à 

transferência modal do transporte rodoviário para o transporte de metro. A redução das emissões 

(poluentes atmosféricos e GEE) será mais significativa nas principais vias que estabelecem a ligação entre 

a Praça da Liberdade e a Casa da Música.  

Desta forma, em termos de impactes na qualidade do ar/alterações climáticas, para as fases de 

construção e de exploração do projeto, conclui-se que: 

 Fase de construção – impactes negativos, diretos, imediatos, certos, temporários, locais, 

reversíveis, de magnitude reduzida a média e com impactes significativos a pouco 

significativos. Ao nível dos GEE o impacte é negativo, direto, médio a longo prazo, certo, 

temporário, nacional, reversível, de magnitude reduzida a média e com impactes significativos 

a pouco significativos; 

 Fase de exploração – impactes positivos, diretos (qualidade do ar)/indiretos (alterações 

climáticas), imediatos, prováveis, permanentes, locais (qualidade do ar)/regionais (alterações 

climáticas), irreversíveis, de magnitude reduzida a média e significância reduzida. 

 Ruido e Vibrações 

As operações mais ruidosas necessárias à construção do projeto em estudo poderão ser responsáveis 

pela geração de níveis de ruído muito elevados na sua imediata vizinhança. 

Os impactes gerados na fase de construção podem ser particularmente significativos nos locais mais 

próximos da via com utilização sensível ao ruído, nomeadamente naqueles que se situem na proximidade 

de obras a céu aberto, poços de ataque na zona das futuras estações, futuros poços de ventilação e 

estaleiros. As zonas potencialmente mais afetadas são as ocupadas pelas edificações sensíveis mais 

próximas ao traçado, nomeadamente na proximidade dos poços de ataque.  

Consideram-se como suscetíveis de sofrer impactes negativos as seguintes zonas com usos do solo com 

sensibilidade ao ruído: 

 Alternativa A1: 

 entre cerca do km 0+120 e cerca do km 0+320, ambos os lados; 

 entre cerca do km 0+895 e cerca do km 0+970, ambos os lados; 

 entre cerca do km 1+720 e cerca do km 1+887, ambos os lados; 

 entre cerca do km 2+690 e cerca do km 2+785, ambos os lados. 
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 Alternativa A2: 

 entre cerca do km 0+120 e cerca do km 0+320, ambos os lados; 

 entre cerca do km 0+915 e cerca do km 0+985, ambos os lados; 

 entre cerca do km 1+715 e cerca do km 1+885, ambos os lados; 

 entre cerca do km 2+685 e cerca do km 2+770, ambos os lados. 

Recomenda-se a adoção de medidas minimizadoras de ruído na fase de construção. 

No que diz respeito a Vibrações, a tipologia de máquinas e equipamentos de construção utilizada em 

obras desta natureza, pode gerar velocidades de vibração com algum significado. Deste modo, é 

previsível a ocorrência de impactes negativos, devido à emissão de vibrações, constituindo estes, no 

entanto, situações pontuais (no espaço e no tempo) dependentes da calendarização da obra.  

O túnel será executado a profundidades variáveis, entre cerca de 12 m e cerca de 40 m, ficando o limite 

do túnel, por vezes, a distâncias inferiores a uma dezena de metros da estrutura de edifícios, prevendo-

se assim que venha a existir perceção humana das vibrações geradas. Na envolvente dos poços de ataque, 

junto às estações, também se prevê que possam vir a existir valores de velocidade de vibração que 

possam ser percetíveis.  

Pelo exposto, em termos de incomodidade nas populações, considera-se que não existem impactes 

negativos significativos, sendo estes decorrentes de ações temporárias, localizadas, reversíveis e de 

magnitude reduzida a média. 

Durante a Fase de Exploração, como a totalidade do traçado se desenvolve em túnel, apenas na 

proximidade de PEV’s, podem advir impactes no ambiente sonoro na fase de exploração. 

Uma vez que os usos do solo com sensibilidade ao ruído mais próximos dos PEV’s se situam a distâncias 

superiores ou da ordem de grandeza de 20 m, não se preveem impactes nos períodos diurno e de 

entardecer. Junto ao PEV 3 no período noturno, devido ao ambiente sonoro mais sossegado nesta zona, 

poderão ocorrer eventuais impactes que, no entanto, não deverão ter particular significado, atendendo 

ao horário de funcionamento do Metro do Porto e ao regime de funcionamento mais baixo dos 

ventiladores espectável fora deste horário. 

Para o tráfego ferroviário a céu aberto, a transmissão do ruído processa-se principalmente por condução 

aérea. Para o troço em análise do Metro do Proto, uma vez que este se desenvolve em túnel, há que ter 

em conta que também serão geradas vibrações, as quais se transmitem por condução estrutural, gerando 

ruído por emissão secundária (radiação das superfícies sólidas vibrantes). O mecanismo de condução 

estrutural é importante quando as estruturas sólidas são percutidas diretamente pelas fontes radiantes. 

Os recetores mais próximos situam-se na imediata proximidade da via. Como tal, os mecanismos de 

geração de ruído por via estrutural ou de transmissão de estímulos de vibrações assumirão importância. 

Considerando velocidades de circulação no subsolo de 60 km/h e distâncias entre 10 e 40 m do comboio 

a circular, prevêem-se velocidades de vibração entre 0,48 mm/s e 0,15 mm/s. Deste modo, é espectável 
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a existência de impactes negativos, sendo justificável a adoção de medidas minimizadoras de ruído 

(medidas antivibráteis) na totalidade do traçado. Por esta razão o projeto prevê já a utilização de mantas 

antivibráteis do tipo  LVT (Low Vibration Track), pelo que os impactes residuais serão de reduzida 

significância. 

 Gestão de Resíduos 

Os impactes mais expressivos deste descritor ocorrem claramente na fase de construção. Decorrentes 

das operações de manutenção de máquinas e veículos afetos à obra, serão originados resíduos perigosos, 

como os óleos usados, baterias, filtros e desperdícios contaminados, cuja gestão deverá ser rigorosa, 

face aos impactes negativos significativos associados à sua gestão.  

Na fase de exploração, os resíduos gerados serão em quantidades muito inferiores e resultam de ações 

de manutenção. 

A aplicação de medidas para prevenção e minimização da quantidade de resíduos a produzir, e a opção 

por opções de gestão adequadas, que potenciem a reutilização e/ou a valorização e reciclagem dos 

resíduos, em detrimento da eliminação, permitirão reduzir ou compensar grande parte dos impactes 

negativos identificados. 

 Usos do Solo 

Os principais efeitos sobre os Usos do Solo dizem respeito à interferência ou substituição dos usos do solo 

atuais, passando estes a estar afetos à Linha. Neste caso, estas afetações ocorrem nos locais das estações 

e dos poços de ventilação, uma vez que como a linha se desenvolve em túnel, a ocupação de solo à 

superfície não sofre alteração.  

Considerando os locais onde se vão construir estas estruturas – que são áreas públicas como a Praça da 

Liberdade, o Jardim do Carregal, a Praça da Galiza e passeio da Avenida da França – os impactes podem 

ser considerados negativos e diretos, de magnitude e significância elevadas nos primeiros troços e de 

magnitude e significância moderadas no restante troço e pode ser minimizado com uma gestão da obra 

eficaz.  

Durante a fase de funcionamento da Linha, as alterações à superfície assumem um caráter definitivo, 

podendo verificar-se alguns impactes positivos com o aumento de acessibilidade a estas zonas. 

 Sistemas Ecológicos 

No que diz respeito à componente dos Sistemas Ecológicos, atendendo a que o projeto se localiza numa 

zona urbana consolidada e se desenvolve em túnel, apenas se sentirão efeitos associados à fase de obra. 

Mesmo neste caso, uma vez que não são afetadas espécies de plantas relevantes e as espécies de fauna 

são comuns e de distribuição alargada, não se preveem impactes relevantes. 
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 Património Cultural 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património (levantamento de informação e prospeções 

arqueológicas) demonstraram a existência de 124 ocorrências com valor patrimonial ao longo dos 2 

corredores em estudo. 

Apesar dos impactes negativos diretos conhecidos, não existem motivos para inviabilizar este projeto, 

desde que sejam realizados todos os esforços para alterar a localização do PEV1, para evitar o potencial 

impacte no troço de muralha Fernandina (n.º 175 A), que o projeto de execução seja aprovado pela 

Câmara Municipal do Porto e pela Direção Regional de Cultura do Norte, e sejam cumpridas as medidas 

mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de construção são 

minimizáveis e na fase de exploração serão nulos. 

 Paisagem 

Na fase de construção, são os estaleiros associados às estações e outras áreas de menor dimensão 

associadas aos Poços de Ventilação, que pela extensão, terão efeitos mais relevantes na imagem da 

cidade. Nestas áreas, os tapumes, a circulação de maquinaria e demais ações associadas à obra surgirão 

nos campos visuais como elementos perturbadores da leitura da paisagem.  

O impacte da alteração será negativo, direto, certo, temporário ocorrendo durante o período de 

construção, reversível com o fim da fase de construção, de magnitude e significância elevada, apenas 

minimizável com uma correta gestão de obra.  

Na fase de exploração, haverá um efeito positivo relevante devido à potencial diminuição do tráfego 

rodoviário nesta zona da cidade em resultado da transferência modal que a rede de metro proporciona. 

A redução do tráfego rodoviário permitirá uma imagem do espaço público mais desafogada,  traduzindo-

se num impacte positivo, direto, localizado, certo e com potencialidade para ser permanente, de elevada 

magnitude e significado nas unidades de paisagem “Praça da Liberdade/ S. Bento” e “Praça de Lisboa – 

Jardim do Carregal” e de moderada magnitude e significância nas restantes unidades de paisagem. 

 Ordenamento e Condicionantes 

Uma rede de metropolitano tem uma influência determinante na estruturação e funcionalidade de um 

território. A construção e funcionamento da Linha em estudo tem, portanto, efeitos relevantes a estes 

níveis, seja na sua área de influência direta seja no contexto mais amplo da rede de Metro e da rede de 

transportes em geral. 

Importa, deste modo, verificar em que medida os efeitos potenciais do projeto estão em conformidade 

com as orientações estratégicas e as propostas e regulamentações constantes dos instrumentos de 

ordenamento do território. 

No que respeita a instrumentos de nível mais global e estratégico, as análises efetuadas foram mais 

generalistas e aproximativas. No caso do PNPOT, por exemplo, concluiu-se que o projeto contribui 
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positivamente, direta e indiretamente, para a concretização de um conjunto de opções estratégicas 

definidas para a Região do Porto (região urbano-metropolitana do noroeste), entre as quais as seguintes: 

 Reforçar o papel da metrópole Porto no sentido da sua afirmação como principal centro terciário 

do Nordeste peninsular, desenvolvendo as acessibilidades, as funções aeroportuárias, portuárias 

e de plataforma logística intermodal e as funções ligadas a ciência e a cultura, explorando o 

potencial das novas tecnologias e qualificando os serviços urbanos em geral; 

 Organizar o sistema territorial de mobilidades, de modo a reforçar polarizações urbanas e a 

estruturar sistemas urbanos sub-regionais, e conciliar o serviço público de transporte rodo e 

ferroviário com a racionalização do uso do automóvel. 

Os principais impactes fazem-se sentir, naturalmente, a escalas mais localizadas, e a sua avaliação é, 

sobretudo, pertinente, considerando as políticas e os instrumentos de ordenamento de nível municipal, 

particularmente o PDM do Porto. 

Neste âmbito, as análises efetuadas permitiram concluir o seguinte, no que respeita às intervenções à 

superfície, na fase de construção: 

 Os principais impactes resultam da desestruturação direta dos espaços e afetação da respetiva 

funcionalidade, nas zonas de construção das Estações e, de forma menos importante, nas zonas 

de construção dos poços de ventilação. Este impacte afeta, sobretudo espaços verdes, ruas 

(algumas das quais estruturantes) e praças. 

 A presença das frentes de obra não impede, mas condiciona, os acessos pedonais aos espaços 

edificados e respetiva funcionalidade (habitação, comércio, serviços, equipamentos sociais), e 

a desestruturação dos espaços exteriores e os incómodos ambientais gerados prejudicam a 

normal funcionalidade dos espaços edificados. 

Quanto às intervenções no espaço subterrâneo, traduzem-se em dois tipos de impactes. Um que resulta 

da afetação direta de serviços diversos; outro que resulta da eventual perturbação da funcionalidade dos 

espaços como resultado indireto das operações construtivas, nomeadamente do resultado de vibrações 

induzidas nos terrenos e potencial afetação de estruturas abaixo ou acima do solo. 

Na fase de exploração os impactes que resultam da funcionalidade do projeto são, sobretudo, de 

natureza positiva, com significativa incidência na mobilidade no eixo Boavista/Galiza/Praça da 

Liberdade, em conformidade com as orientações estratégicas e as políticas e ações definidas pelo 

município para a Cidade e para a área de influência da Linha G, nomeadamente na zona da Baixa e 

Centro Histórico. Os impactes positivos podem ser potenciados. O projeto favorece também, 

indiretamente, a consolidação dos espaços urbanos na área de influência das estações, bem como os 

processos de requalificação e revivificação socioeconómica da Baixa. 

Subsistem também possibilidades de a Linha G, contribuindo para aumentar a mobilidade e a 

concomitante atratividade dos espaços, e em cumulatividade com outras tendências como a 

intensificação dos fluxos turísticos, poder vir a contribuir para reforçar algumas dinâmicas 

potencialmente negativas, nomeadamente ao nível da repulsão, do centro da Cidade, da população 

residente mais vulnerável e de perda de identidade dos espaços urbanos centrais. 
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No que respeita à análise dos impactes do projeto ao nível das restrições de utilidade pública e das 

servidões administrativas que incidem sobre a área de intervenção, os impactes mais significativos são, 

sobretudo de natureza temporária e ocorrem na fase de construção, traduzindo-se na grande 

proximidade de algumas frentes de obra a elementos do património arquitetónico classificado, a usos 

sensíveis (estabelecimentos de saúde e de ensino), interferência com eixos viários estruturantes e com 

a rede de serviços (água, eletricidade, telecomunicações, gás). 

 Componente Social 

A identificação e avaliação de impactes efetuada na componente social, procurou, dentro das limitações 

temporais e de informação disponível, evidenciar os principais efeitos do projeto e propor medidas, em 

conformidade com o tipo e significância dos potenciais impactes identificados, os quais (impactes e 

medidas) deverão ser pormenorizados e aprofundados em fase de projeto de execução e em sede de 

RECAPE. 

Num projeto deste tipo, os principais impactes negativos ocorrem na fase de construção e assumem uma 

significância elevada, devido à duração temporal da obra (30 meses), à extensão das intervenções à 

superfície, principalmente na zona das estações e, em menor grau, dos poços de ventilação e ramal de 

injeção de veículos, e à diversidade e natureza das operações construtivas, à movimentação de máquinas 

e aos fluxos de tráfego pesado gerado. 

Os impactes mais significativos ocorrem nas áreas de construção das estações que implicarão a interdição 

de áreas significativas, em zonas particularmente sensíveis, no que respeita aos usos funcionais do 

edificado, à presença de população com estratos vulneráveis, ao valor do património cultural 

arquitetónico, à intensidade do tráfego rodoviário, à fruição dos espaços públicos, como são a Praça da 

Liberdade e envolvente, o Largo de Abel Salazar, a Praça da Galiza e envolvente, e a Avenida de França. 

A desestruturação dos espaços, o condicionamento ou impedimento das circulações rodoviárias e 

pedonais, a afetação de propriedade, o incómodo ambiental em zonas de habitação e equipamentos 

sociais (saúde, ensino), a proximidade das frentes de obra a habitações, comércio, hotelaria e 

restauração são fatores causadores de impactes significativos, ainda que, na maior parte, temporários. 

É, portanto, exigível uma estreita articulação entre o dono de obra, o município, as juntas de freguesia 

e as pessoas e entidades afetadas no sentido de planificar a obra e definir, adotar e acompanhar a 

aplicação das medidas indispensáveis para a mitigação dos diversos impactes identificados. 

O mesmo acontece, embora em menor grau e extensão, com a construção dos poços de ventilação e a 

construção dos ramais de injeção de veículos. 

Na fase de construção ocorrem também impactes positivos, como o emprego e aquisições locais, no 

âmbito de uma obra cujo investimento se prevê atinja um valor avultado. Não basta, porém, falar de 

uma forma geral destes impactes. É necessário que o dono de obra e os empreiteiros, em articulação 

com as autarquias, os centros de emprego e as associações empresariais, procurem direcionar os efeitos 
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positivos no sentido de reter o máximo valor dentro do concelho do Porto e sub-região do Grande Porto 

e promover o emprego tendo em conta as populações mais desfavorecidas. 

Ao contrário da fase de construção, os principais impactes positivos ocorrem, naturalmente, na fase de 

exploração, na qual a razão de ser do projeto se materializa na nova acessibilidade criada e na 

mobilidade que lhe está associada. 

Os impactes da Linha G na mobilidade são positivos e significativos, num eixo urbano com dois polos 

onde se verificam algumas das mais importantes dinâmicas económicas, sociais e culturais da Cidade 

(Boavista e Baixa/Centro Histórico) e onde, em breve, um terceiro polo se consolidará com a conclusão 

da requalificação do Pavilhão Rosa Mota e o funcionamento de um novo centro de congressos e espaços 

para eventos culturais e desportivos. A presença, neste eixo, de importantes equipamentos (saúde, 

cultura, ensino), praças e espaços verdes, e referências monumentais ilustra também a sua importância 

na Cidade. 

O intenso tráfego rodoviário que se verifica neste eixo é também indicador da importância deste eixo 

urbano. Outro indicador relevante é o facto de o estudo de procura da Linha G ter permitido concluir 

que esta é a linha mais rentável de todas as previstas para a expansão da atual rede do Metro do Porto. 

Nem todos os impactes são, porém, positivos, nomeadamente no que respeita aos impactes indiretos. O 

impacte direto do meio de transporte é o incremento da mobilidade. Os efeitos indiretos dessa 

mobilidade dependem menos do meio de transporte do que dos atores que protagonizam as dinâmicas 

socioeconómicas e as políticas públicas. 

Nesta perspetiva, os impactes que resultam, cumulativamente, da funcionalidade do projeto no contexto 

da rede de Metro e do sistema de transportes e intermodalidade da AMP são, sobretudo, de natureza 

positiva, e estão em conformidade com as orientações estratégicas e as políticas e ações definidas, pelo 

município, para a cidade do Porto e para a área de influência da Linha G, nomeadamente na zona da 

Baixa e Centro Histórico.  

Porém, subsistem também possibilidades de a Linha G, contribuindo para aumentar a mobilidade e a 

concomitante atratividade dos espaços e valorização da propriedade, e em cumulatividade com outras 

tendências como a intensificação dos fluxos turísticos e a explosão de alojamento local no centro da 

cidade, poder vir a contribuir para reforçar dinâmicas potencialmente negativas, nomeadamente ao nível 

da repulsão, do centro da Cidade, da população residente mais vulnerável e de perda de identidade dos 

espaços urbanos centrais. 

No que respeita à qualidade do ambiente urbano, os principais impactes resultam da redução das áreas 

verdes do Jardim do Carregal e do Jardim de Sophia, em função da construção dos acessos à superfície 

e, no caso do Jardim do Carregal, da construção do poço de ataque para construção da estação. Estes 

impactes devem ser mitigados por uma adequada reabilitação dos dois jardins.  

A presença dos poços de ventilação constitui também um impacte negativo, pela ocupação e 

condicionamento do espaço público ou privado, e como potencial fonte de ruído e de menor qualidade 

do ar. 
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O projeto pode ter um efeito positivo indireto, enquanto alternativa ao transporte rodoviário, com 

efeitos positivos ao nível da emissão de gases e partículas poluentes. Não sendo possível afirmar que esta 

alternativa irá contribuir para uma redução, em termos absolutos, do volume de tráfego rodoviário de 

superfície, na medida em que muitos outros fatores têm influência a este nível, é possível, porém, 

concluir que o volume de tráfego à superfície será inferior ao que seria se a Linha G não fosse construída, 

com vantagem para a qualidade do ambiente urbano (qualidade do ar, ruído, segurança). 

No que respeita à rede de transportes públicos, o desenvolvimento da rede do Metro do Porto tem vindo 

a repercutir-se numa redução de procura do transporte coletivo rodoviário, sobretudo nos STCP. 

O efeito de transferência do transporte coletivo rodoviário para o Metro faz-se sentir em toda a área 

abrangida pela rede e prevê-se que venha a prosseguir no âmbito da expansão da rede, em geral, e da 

Linha G, em particular, estimando-se (MP/TIS, 2017) que, neste percurso, se verifique uma transferência 

de cerca de 20.367 passageiros/dia dos STCP para o Metro, ou seja, 58,5% dos 36.500 passageiros 

captados pelo Metro com a construção da Linha G. 

No corredor entre a Rotunda da Boavista, Galiza e Praça da Liberdade, os STCP têm bastante oferta de 

transporte que, eventualmente, terá de ser objeto de reajustamento. Uma eventual redução da oferta 

ou frequência de serviço neste corredor, pode refletir-se, indiretamente, de forma negativa, na 

mobilidade de alguns estratos, nomeadamente mais idosos e menos favorecidos economicamente que 

tendem a preferir utilizar o autocarro. 

O impacte da Linha G, e sobretudo o impacte cumulativo de toda a de rede do Metro, nos STCP pode, 

portanto, considerar-se negativo e significativo. 
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11.2 Síntese Comparativa das Alternativas 

 Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais 

As duas opções de traçado (Alternativa 1 e Alternativa 2) desenvolvem-se muito próximas e interessam 

as mesmas estruturas geológicas, pelo que o impacte se considera idêntico, para ambas, relativamente 

à geologia, geomorfologia e recursos minerais. 

 Solos e Aptidão da Terra 

Não se prevendo impactes neste descritor, a análise comparativa não permite constatar diferenças 

significativas. 

 Recursos Hídricos  

11.2.3.1 Recursos Hídricos Superficiais 

Após a análise dos impactes considera-se que as duas alternativas estudadas são igualmente viáveis, não 

se destacando nenhuma alternativa diferenciadora em termos de causar menores incómodos aos usos de 

água superficial e subterrânea existentes e previstos na área de estudo 

11.2.3.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Tendo em conta que a afetação assumida pelas duas soluções de traçado é semelhante em termos de 

tipologias de aquíferos interferidos, a análise comparativa não permite constatar diferenças significativas 

no impacte sobre as ocorrências hidrogeológicas. 

11.2.3.3 Qualidade dos Recursos Hídricos 

Em termos de qualidade da água, considera-se que as duas alternativas são igualmente viáveis, não se 

destacando nenhum corredor como diferenciador. 

 Qualidade do Ar 

Apesar de existirem 2 alternativas de traçado, os impactes na qualidade do ar, tendo em conta as 

características do Projeto, serão análogos entre alternativas, não permitindo diferenciá-las. 

 Ruido e Vibrações 

Tendo em consideração o traçado das duas alternativas projetadas, considerou-se como elemento 

diferenciador dos traçados, a extensão (número de zonas e/ou locais potencialmente afetadas), 
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magnitude e significância dos impactes gerados no ambiente sonoro pela circulação ferroviária em análise 

por cada uma das alternativas propostas, junto dos usos do solo com sensibilidade ao ruído. 

O traçado da alternativa que induzirá menores impactes quer em significância, quer em magnitude no 

ambiente sonoro local e consequente o que exigirá a adoção de um menor número de soluções de controlo 

de ruído, é a Solução mais favorável em termos de afetação do ambiente sonoro. 

Considerando que as alternativas propostas apresentam um desenvolvimento coincidente na maioria da 

sua extensão e quando divergentes projetam-se em zonas acusticamente idênticas e densamente 

povoadas, gerando desta forma impactes semelhantes, consideram-se as duas alternativas propostas 

como equivalentes em termos de afetação de ambiente sonoro. 

 Gestão de Resíduos 

Analisando-se as alternativas em estudo, tendo em consideração a localização do Projeto, a sua 

configuração e a sua tipologia, considera-se que as duas são genericamente equivalentes, residindo a 

diferença fundamental nos movimentos de terras previstos. Os dados de Projeto indicam que a 

Alternativa 1 apresenta um balanço de terras mais favorável que a Alternativa 2, ainda que de forma 

muito marginal. 

 Usos do Solo 

Em termos gerais, analisando-se as alternativas verifica-se não haver diferenciação entre ambas, durante 

a fase de construção, uma vez que nas duas soluções, a Estação Hospital de St. António se localizará no 

Jardim do Carregal. Contudo pode-se referir que a localização prevista do poço de ventilação (PEV2) da 

Alternativa 2, na Praça Guilherme Gomes Fernandes, induzirá maior perturbação comparativamente com 

o PEV2 da Alternativa 1 localizado numa área mais desafogada na Praça de Parada Leitão. 

 Sistemas Ecológicos 

No que respeita à Flora e Vegetação, dada a ausência de impactes não se justifica a realização de uma 

comparação de alternativas. 

Já no tocante à Fauna, o único local onde poderão ocorrer alguns impactes negativos sobre a mesma, 

ainda que de reduzida dimensão, é no acima referido Jardim do Carregal. Este jardim é afetado pela 

construção de uma estação em ambas as alternativas e a dimensão desta afetação será semelhante nas 

duas soluções. Assim sendo, este descritor não contribui para a discriminação das alternativas em 

apreciação. 
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 Património Arquitetónico e Arqueológico 

Para se proceder à comparação do valor patrimonial e à hierarquização de impactes patrimoniais nos 

corredores e nos troços em estudo, decidiu-se fazer a contagem simples do número de ocorrências 

patrimoniais ao longo das alternativas em estudo. 

Face aos resultados anteriormente apresentados, conclui-se que: 

 As 5 servidões administrativas (n.º 1 a n.º 5) têm os mesmos impactes negativos diretos, não 

existindo diferenças substanciais entre a Alternativa 1 e a Alternativa 2. 

 As quatro estações de metro (Liberdade/S. Bento, Hospital de St.º António, Galiza e 

Boavista/Casa da Música) têm os mesmos impactes negativos diretos, não existindo 

diferenças entre a Alternativa 1 e a Alternativa 2. 

 Na área de impacte indireto, à superfície do terreno, registaram-se 28 ocorrências sobre o 

eixo da Alternativa 1 e 17 ocorrências nas imediações no eixo da Alternativa 1. Na Alternativa 

2, registaram-se 31 ocorrências sobre o eixo da linha e 22 ocorrências nas suas imediações. 

Perante estes valores, considera-se que a Alternativa 2 é menos favorável que a Alternativa 

1, porque apresenta maior número de potenciais impactes. 

 A Alternativa 2 é sobreposta por 3 edifícios classificados (n.º 52, n.º 68 e n.º 111) e a 

Alternativa 1 não tem sobreposições de edifícios classificados. 

 Verifica-se ainda que a localização proposta para o PEV2 na Alternativa 2 reúne 4 potenciais 

impactes, enquanto a respetiva localização na Alternativa 1 não tem qualquer impacte à 

superfície. 

Desta forma, face aos resultados obtidos, considera-se que a Alternativa 1 é a solução mais favorável 

para o traçado do troço da Praça da Liberdade/Casa da Música, da Linha Circular do Metro do Porto, 

porque apresenta menor número de potenciais impactes indiretos. 

 Paisagem  

Analisando-se as alternativas em estudo, verifica-se não haver uma diferenciação entre ambas as 

soluções no que diz respeito ao impacte induzido pela construção da Estação Hospital de St. António, 

uma vez que o local a afetar à obra será o mesmo, no Jardim do Carregal.  

Contudo, no tocante aos poços de ventilação, verifica-se que a área a afetar para a concretização do 

PEV2 na Alternativa 2, na Praça Guilherme Gomes Fernandes, induzirá maior perturbação 

comparativamente com o PEV2 da Alternativa 1 localizado numa área mais desafogada, na Praça de 

Parada Leitão, onde a densidade de sinalética viária e publicitária já surgem como elementos dissonantes 

da imagem da cidade. 

Em fase de exploração, ao nível do impacte visual não há diferenciação entre as alternativas estudadas. 
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 Ordenamento do Território e Condicionantes 

De uma forma geral, tanto na fase de construção como na fase de exploração não foi possível detetar 

diferenças muito marcadas entre as duas Alternativas, surgindo a Alternativa 2 como ligeiramente mais 

favorável por se desenvolver em áreas com menor ocupação edificada à superfície. 

 Componente Social 

Finalmente, relativamente à existência de duas alternativas de projeto, numa parte da extensão da 

Linha, verificou-se, em função dos elementos disponíveis, que a diferenciação entre as duas alternativas 

não é muito marcada.  

Ainda assim, foi possível identificar alguns fatores em que a diferenciação assume algum significado, 

determinando a Alternativa 2 como ligeiramente mais favorável, nomeadamente pelo facto de o poço de 

ventilação nº 2 da Alternativa 1 se localizar em zona mais sensível (Praça de Parada Leitão, integrada na 

Zona Histórica do Porto, com património classificado e em função dos usos habitacionais e comerciais, 

numa zona com muita afluência) do que na alternativa 2 (Praça de Guilherme Gomes Fernandes, em 

função dos usos habitacionais e comerciais, mas menor afluência) e, sobretudo, pelo facto de a 

Alternativa 2 se desenvolver em maior extensão (cerca de 440 m) sob espaços sem edificação à superfície 

(logradouros e Jardim da Cerca), o que é potencialmente mais vantajoso. 

 Saúde Humana 

Tendo em conta a localização do projeto, nomeadamente as ações derivadas do mesmo, a população 

potencialmente afetada é muita idêntica nas duas Alternativas em estudo, pelo que este fator não 

contribui para a sua diferenciação. 

 Síntese Comparativa 

Como já foi referido anteriormente, a diferenciação entre as duas alternativas não é muito marcada, 

sendo mesmo inexistente para a grande maioria dos descritores ambientais estudados.  

Porém, e de salientar o facto de em nenhum descritor serem identificados impactes negativos muito 

significativos que possam por em causa a realização do projeto. 

Ainda assim, é possível determinar alguns fatores em que a diferenciação assume algum significado, 

conforme se analisa no Quadro 11.1, em que se utiliza a seguinte notação: 
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 Mais favorável 

 Menos favorável 

 Equivalente 

Quadro 11.1 - Avaliação comparativa de alternativas 

Descritor Alternativa 1 Alternativa 2 

Clima   

Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais   

Recursos Hídricos    

 Recursos Hídricos Superficiais   

 Recursos Hídricos Subterrâneos   

 Qualidade da Água   

Qualidade do Ar   

Ruido e Vibrações   

Gestão de Resíduos   

Usos do Solo   

Sistemas Ecológicos   

 Património Arquitetónico e Arqueológico   

Paisagem   

 Ordenamento do Território e Condicionantes   

 Componente Social   

Saúde Humana   

 

Assim, em resumo, os descritores seguintes apontam a Alternativa 1 como a mais favorável, pelas 

seguintes razões: 

 Gestão de Resíduos - É a que implica um menor volume de terra, ainda que de forma marginal 

 Usos do Solo e Paisagem - a localização prevista do poço de ventilação (PEV2) da Alternativa 1, 

na Praça de Parada Leitão é preferível à da Alternativa 2 na Praça Guilherme Gomes Fernandes, 

por ser uma área de maior dimensão, onde é mais fácil em fase de exploração dissimular as 

grelhas de ventilação e a saída de emergência  

  Património Arquitetónico e Arqueológico 

 As 5 servidões administrativas (n.º 1 a n.º 5) têm os mesmos impactes negativos diretos, 

não existindo diferenças substanciais entre a Alternativa 1 e a Alternativa 2. 

 As quatro estações de metro (Liberdade/S. Bento, Hospital de St.º António, Galiza e 

Boavista/Casa da Música) têm os mesmos impactes negativos diretos, não existindo 

diferenças entre a Alternativa 1 e a Alternativa 2. 
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 Na área de impacte indireto, à superfície do terreno, registaram-se 28 ocorrências sobre 

o eixo da Alternativa 1 e 17 ocorrências nas imediações no eixo da Alternativa 1. Na 

Alternativa 2, registaram-se 31 ocorrências sobre o eixo da linha e 22 ocorrências nas suas 

imediações. 

 A Alternativa 2 é sobreposta por 3 edifícios classificados (n.º 52, n.º 68 e n.º 111) e a 

Alternativa 1 não tem sobreposições de edifícios classificados. 

 Verifica-se ainda que a localização proposta para o PEV2 na Alternativa 2 reúne 4 

potenciais impactes, enquanto a respetiva localização na Alternativa 1 não tem qualquer 

impacte à superfície. 

Apenas os Descritores Ordenamento e Condicionantes e Componente Social apontam a Alternativa 2 como 

a mais favorável, pelos seguintes motivos: 

 O poço de ventilação (PEV2) da Alternativa 1, na Praça de Parada Leitão / Praça dos Leões é 

menos favorável do que o da Alternativa 2 na Praça Guilherme Gomes Fernandes, por ser uma 

área de grande afluência de público, nomeadamente turistas, numa praça emblemática da 

cidade, pelo que a perturbação durante a fase de construção assume um significado mais 

elevado. 

 Desenvolve-se em maior extensão (cerca de 440 m) sob espaços sem edificação à superfície 

(logradouros e Jardim da Cerca), o que é potencialmente mais vantajoso. 
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11.3 Conclusão Final 

A Linha G do Metro do Porto, entre a Boavista/ Casa da Música e a Praça da Liberdade /São Bento, objeto 

do presente Estudo de Impacte Ambiental, tem apenas cerca de 3 km de extensão e desenvolve-se 

totalmente em túnel. É composta por 4 estações: Praça da Liberdade /São Bento, Hospital de Santo 

António,  Galiza e Boavista/ Casa da Música. A primeira permite a articulação com a Linha D (existente) 

e com a estação de São Bento, permitindo a ligação à ferrovia convencional. A última, na Boavista, 

permite e articulação com a Linha C (existente), onde constitui um importante ponto de articulação com  

a restante rede da Metro do Porto. 

As estações intermédias localizam-se em  pontos nevrálgicos da cidade do Porto onde constituirão 

importantes pontos de atração de utentes para este meio de transporte. 

No entanto, a complexidade do meio urbano, a nível social, cultural, económico, ambiental e urbanístico 

e a multiplicidade de fatores, interconexões e dinâmicas envolvidas, particularmente quando se trata de 

uma área nobre e sensível de um centro metropolitano, como a cidade do Porto, implicam a ocorrência 

de impactes relevantes, tanto positivos como negativos, que é necessário ter em conta e gerir, numa 

perspetiva de sustentabilidade social e ambiental. 

A implementação do projeto, em qualquer das duas soluções alternativas, está em conformidade com as 

opções estratégicas de ordenamento e desenvolvimento, designadamente, contribuindo positivamente 

para a valorização da identidade urbana, a racionalização do sistema de transportes tendo em vista 

melhorar a mobilidade intraurbana, dando prioridade aos transportes coletivos, e a afirmação do Cento 

Histórico e da Área Central. 

Da análise efetuada, e como seria de prever, os impactes mais significativos ocorrem na fase de 

construção, nas áreas de construção das estações que implicarão a interdição de áreas significativas, em 

zonas particularmente sensíveis, no que respeita aos usos funcionais do edificado, à presença de 

população com estratos vulneráveis, ao valor do património cultural arquitetónico, à degradação do 

ambiente visual, à perturbação com ruído, à produção de poeiras, à intensidade e perturbação do tráfego 

rodoviário, à fruição dos espaços públicos, como são a Praça da Liberdade e envolvente, o Jardim do 

Carregal, a Praça da Galiza e envolvente, e a Avenida de França. 

A desestruturação dos espaços, o condicionamento ou impedimento das circulações rodoviárias e 

pedonais, a afetação de propriedade, o incómodo ambiental em zonas de habitação e equipamentos 

sociais (saúde, ensino), a proximidade das frentes de obra a habitações, comércio, hotelaria e 

restauração são fatores causadores de impactes significativos, ainda que, na maior parte, temporários, 

ocorrendo apenas durante a fase de construção. 

O mesmo acontece, embora em menor grau e extensão, com a construção dos poços de emergência e 

ventilação e a construção dos ramais de injeção de veículos. Os poços de emergência e ventilação (PEV)  

localizam-se na rua da Madeira (PEV1) junto à Estação de São Bento, na Praça Parada Leitão (PEV2 – Alt1) 

ou Praça de Guilherme Gomes Fernandes (PEV2 – Alt2), junto à rua de Miguel Bombarda (PEV3), no Largo 
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de Ferreira Lapa (PEV4) e junto à Rua General Norton de Matos (PEV5). O ramal de injeção 1 parte da 

Linha C existente, paralela à rua General Norton de Matos. 

Ao contrário da fase de construção, os principais impactes positivos ocorrem, naturalmente, na fase de 

exploração, na qual a razão de ser do projeto se materializa na nova acessibilidade criada e na 

mobilidade que lhe está associada, em conformidade com as orientações estratégicas e as políticas e 

ações definidas pelo município para a Cidade e para a área de influência da Linha G, nomeadamente na 

zona da Baixa e Centro Histórico. Os impactes positivos podem ser potenciados. O projeto favorece 

também, indiretamente, a consolidação dos espaços urbanos na área de influência das estações, bem 

como os processos de requalificação e revivificação socioeconómica da Baixa. 

Assim, os impactes da Linha G na mobilidade são positivos e significativos, num eixo urbano com dois 

polos onde se verificam algumas das mais importantes dinâmicas económicas, sociais e culturais da 

Cidade (Boavista e Baixa/Centro Histórico) e onde, em breve, um terceiro polo se consolidará com a 

conclusão da requalificação do Pavilhão Rosa Mota e o funcionamento de um novo centro de congressos 

e espaços para eventos culturais e desportivos. A presença, neste eixo, de importantes equipamentos 

(saúde, cultura, ensino), praças e espaços verdes, e referências monumentais ilustra também a sua 

importância na Cidade. Neste âmbito são de referir a Estação de São Bento, o Tribunal da Relação, 

Hospital de Santo António, jardins do Palácio de Cristal, Museu Soares dos Reis, Maternidade de Júlio 

Dinis, Escola Básica 2/3 Gomes Teixeira, Escola Secundária Infante D. Henrique, Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, Mercado do Bom Sucesso e Casa da Música. 

O intenso tráfego rodoviário que se verifica neste eixo é também indicador da importância deste eixo 

urbano. Outro indicador relevante é o facto de o estudo de procura da Linha G ter permitido concluir 

que esta é a linha mais rentável de todas as previstas para a expansão da atual rede do Metro do Porto. 

O projeto pode ter um efeito positivo indireto, enquanto alternativa ao transporte rodoviário, com 

efeitos positivos ao nível da emissão de gases e partículas poluentes e de ruído. Não sendo possível 

afirmar que esta alternativa irá contribuir para uma redução, em termos absolutos, do volume de tráfego 

rodoviário de superfície, na medida em que muitos outros fatores têm influência a este nível, é possível, 

porém, concluir que o volume de tráfego à superfície será inferior ao que seria se a Linha G não fosse 

construída, com vantagem para a qualidade do ambiente urbano (qualidade do ar, ruído, segurança). 

Neste contexto, a Linha G, ao reforçar as acessibilidades e favorecer as oportunidades de mobilidade, 

contribui positivamente para estas dinâmicas que se pretende sejam social e ambientalmente 

sustentáveis. 

Assim, em termos globais conclui-se que, no que respeita à qualidade do ambiente urbano, os principais 

impactes negativos resultam da perturbação provocada na fase de construção do projeto, em que a 

principais áreas de incidência são as áreas de localização dos poços de ataque nas áreas onde se 

localizarão as futuras estações, nas áreas de localização dos poços de emergência e ventilação e 

naturalmente nas vias utilizadas para acesso a estas áreas, onde também se localizarão os estaleiros. 

Haverá uma afetação ao nível da generalidade dos fatores ambientais estudados. No entanto, embora, 
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nalguns casos sejam negativos, de magnitude e significância elevada, trata-se  de impactes minimizáveis 

e acima de tudo de duração temporária.  

Já na fase de exploração, os impactes são sobretudo positivos com reflexos significativos na qualidade 

de vida das populações afetadas através da melhoria da mobilidade urbana neste eixo da cidade, com 

reflexos noutros parâmetros ambientais, como a qualidade do ar, o ruído, a segurança, etc., também 

eles com efeito positivo sobre a saúde humana. 

Particularmente, no que diz respeito ao Património Cultural, refira-se que a localização deste projeto 

no Centro Histórico da Cidade do Porto, numa área repleta de elementos de interesse cultural e 

patrimonial, onde numa extensão de  cerca de 3 km se identificaram 124 ocorrências patrimoniais, das 

quais 20 com classificação oficial de Imóvel de Interesse Público e de Monumento Nacional, levantava 

desde o início, particular preocupação. No entanto, do estudo realizado resulta como conclusão que, 

desde que se cumpram as medidas de minimização preconizadas, globalmente os impactes conhecidos 

na fase de construção são minimizáveis e na fase de exploração serão nulos. 

Por fim, em termos de análise comparativa das 2 alternativas estudadas, conclui-se que a diferença em 

termos estritamente ambientais, entre ambas é muito ténue, apontando-se, no entanto, ainda que de 

forma marginal, como solução Ambientalmente mais Favorável a Alternativa 1.  

Adicionalmente, é de referir que, em termos de exploração, a Alternativa 2 afigura-se como menos 

vantajosa na Estação da Liberdade / São Bento, obrigando a maiores percursos em contra via numa 

situação em que o cais da via 2 fique fora de serviço. Ainda para a Alternativa 2, e, em particular na 

estação Hospital de Santo António, ao ser mais profunda, implica maior tempo de acesso aos cais em 

exploração normal, e mais tempo de evacuação, em situação de emergência. 

Se considerados ainda os custos de construção e manutenção, verifica-se que a Alternativa 2, ao ser mais 

profunda, em particular na Estação Hospital de Santo António, conduzirá a maior volume de obra (mais 

escavação, poços mais profundos e com mais volume de estruturas internas) e a mais equipamentos (mais 

escadas mecânicas, elevadores mais profundos) e mais equipamento de segurança contra incêndio, 

revelando-se menos favorável do que a Alternativa 1. 

Podemos assim, concluir que a Alternativa 1, ao apresentar vantagens ambientais, ainda que marginais, 

a que acrescem mais baixos custos de construção e manutenção e ainda vantagens em termos de 

exploração da via, constitui-se como a Alternativa que, do ponto de vista dos estudos realizados, 

apresenta melhores condições para desenvolver em fase de Projeto de Execução. 
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