Linha Circular

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

ESTUDO PRÉVIO

Volume 17 – Ambiente

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental
Parte 17.1.2 – Resumo Não Técnico
Código: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000002-01
Data: 2018-10-12

Página:
Data:

i

2018-10-12

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental – Parte 17.1.2 – Resumo Não Técnico

Realizado

Verificado

Aprovado

Controlo de Assinaturas

Otília Baptista Freire

Otília Baptista Freire

Aguinaldo Azevedo

Data e Assinatura

Data e Assinatura

Data e Assinatura

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000002-01

Página:
Data:

ii

2018-10-12

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental – Parte 17.1.2 – Resumo Não Técnico

Registo de Alterações

Rev.

Data

Autor

Secção afetada

Alterações

00

2018-06-12

Otília Baptista Freire

Tudo

Versão inicial

01

2018-10-15

Otília Baptista Freire

Capítulo 1.1; 1.4;
2.3; 3.1.8; 4.2.12;
5.1, Anexo

Revisões decorrentes do
Pedido
de
Elementos
Adicionais da APA

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000002-01

Página:
Data:

iii

2018-10-12

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental – Parte 17.1.2 – Resumo Não Técnico

Linha Circular

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

ÍNDICE GERAL DO PROJETO
PE 00

- ENQUADRAMENTO GERAL

PE 01

-

PE 03

- FERROVIA

ARQUITETURA
Tomo 03.3 – Traçado
Tomo 03.4 – Via

PE 04

- TÚNEIS

PE 05

-

ESTRUTURAS

Tomo 05.1 – Estações

Tomo 05.2 – Obras de Contenção
PE 06

-

GEOLOGIA – GEOTECNIA

PE 09

-

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (SCI)

PE 10

-

SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTOS (DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE AGUA)
Tomo 10.1 – Abastecimento de Água
Tomo 10.2 – Residual
Tomo 10.3 – Pluvial

Tomo 10.4 – Bombagem
PE 11

-

INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS
Tomo 11.1 – Alimentação MT, Subestações e Catenária

Tomo 11.3 – Deteção de Intrusão e Controlo de Acessos
PE 12

-

Tomo 11.4 – Iluminação e Alimentação BT

VENTILAÇÃO E DESENFUMAGEM DO TÚNEL E ESTAÇÕES ENTERRADAS

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000002-01

Página:
Data:

iv

2018-10-12

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental – Parte 17.1.2 – Resumo Não Técnico

PE 13

-

SISTEMA DE AR CONDICIONADO (AVAC)

PE 14

-

INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E
CARGAS
Tomo 14.1 – Escadas Mecânicas
Tomo 14.2 – Elevadores

PE 15

-

PLANO DE OCUPAÇÃO

PE 17

-

AMBIENTE

Tomo 15.1 – Ocupações Temporárias

Tomo 17.1 – Estudo de Impacto Ambiental
Parte 17.1.1 - Relatório Síntese

Parte 17.1.2 - Resumo Não Técnico
Parte 17.1.3 - Anexos Técnicos

Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas

Aditamento 1 - Elementos Adicionais para Verificação da Conformidade do EIA
PE 19

-

SERVIÇOS AFETADOS

PE 21

-

LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000002-01

Página: i
Data:

2018-10-12

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.2 - Resumo Não Técnico

Linha Circular

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

Resumo Não Técnico
ÍNDICE
1 - APRESENTAÇÃO ........................................................................................................ 1

1.1 - O Resumo Não Técnico .................................................................................... 1
1.2 - Porquê o Estudo de Impacte Ambiental ................................................................ 1

1.3 - Antecedentes................................................................................................ 1

1.4 - Quem são os intervenientes .............................................................................. 1

2 - PROJETO ............................................................................................................ 3

2.1 - Onde se localiza o Projeto ................................................................................ 3
2.2 - O que é o Projeto e para que serve ..................................................................... 3
2.3 - A linha de Metro e as Estações ........................................................................... 5

2.4 - Qual a programação temporal do Projeto ........................................................... 11

3 - ESTADO ATUAL DO AMBIENTE NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO .............................................. 12

3.1 - Caraterização Geral do Ambiente ..................................................................... 12
3.2 - O que acontecerá se não se fizer o Projeto ......................................................... 20

4 - PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO ....................................................................... 21
4.1 - Principais ações do Projeto que causam efeitos no Ambiente ................................... 21

4.2 - Quais os principais efeitos do Projeto ................................................................ 22

5 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO PREVISTAS ............................................................ 27

5.1 - Que medidas de minimização são previstas ......................................................... 27

5.2 - Como se vai monitorizar o Projeto .................................................................... 28

6 - CONCLUSÕES ........................................................................................................ 29

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000002-01

Página: 1
Data:

2018-10-12

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.2 - Resumo Não Técnico

1
1.1

APRESENTAÇÃO
O Resumo Não Técnico

Este documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio da
linha Circular – Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música do Metro do Porto.
O Resumo Não Técnico (RNT) tem como objetivo sintetizar os aspetos mais relevantes do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA), numa linguagem clara e acessível, que possibilite aos Cidadãos interessados
um conhecimento do Projeto e facilite a sua participação na Consulta Pública do EIA.

Para uma informação técnica mais aprofundada, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) está disponível
online (em formato digital) no site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e no portal PARTICIPA.PT.
1.2

Porquê o Estudo de Impacte Ambiental

O EIA tem como objetivo identificar e analisar os efeitos diretos e indiretos da linha do Metro do Porto
designada como Linha Circular – Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música, tendo sido
elaborado para possibilitar a realização do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do
Projeto. A legislação em vigor (o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos
Decretos-Lei n.os 47/2014, de 24 de março, 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) exige que um projeto com as suas
caraterísticas seja sempre sujeito a um procedimento de AIA que resultará numa Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) que obrigatoriamente terá de ser considerada na fase seguinte de
desenvolvimento do Projeto.
1.3

Antecedentes

O EIA da Linha Circular – Troço Liberdade/ S. Bento – Boavista/Casa da Música do Metro do Porto não
tem antecedentes no âmbito do procedimento de AIA, nunca tendo sido anteriormente desenvolvido
EIA nem outro Estudo Ambiental para esta Linha do Metro do Porto. No entanto, pode-se destacar o
estudo Avaliação do Impacte Global da 1ª Fase do Projeto do Metro do Porto que é um documento
síntese realizado com dados efetivos, e que demonstra que os reais impactes gerados pelo Metro do
Porto extravasam os pressupostos iniciais para o Projeto como um todo.
1.4

Quem são os intervenientes

O Projeto da Linha Circular Troço Liberdade/ S. Bento – Boavista/Casa da Música do Metro do Porto é
da responsabilidade da Metro do Porto, S.A., designando-se por proponente.
A entidade licenciadora é o Ministério do Ambiente.

Uma vez que o projeto é uma linha de metropolitano e se enquadra na alínea h) do n.º 10 do Anexo II
do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelos Decretos-Lei n.os 47/2014, de 24 de
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março, 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 152B/2017, de 11 de dezembro), de acordo com a mesma legislação (n.º 1 do artigo 8º) a Autoridade de
AIA é a Agência Portuguesa de Ambiente, I.P.
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.
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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2
2.1

PROJETO
Onde se localiza o Projeto

O Projeto localiza-se no Concelho do Porto, nas freguesias da União das Freguesias de Cedofeita, Santo
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau, e Vitória e União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos.
Em termos regionais, o Concelho do Porto insere-se na Região Norte (NUTS II) e na Área Metropolitana
do Porto (NUTS III).

Fonte: CAOP 2017

Figura 1.1- Enquadramento Administrativo do Projeto

2.2

O que é o Projeto e para que serve

O Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto tem por base uma filosofia diferente de
transporte público de caraterísticas urbanas que vai ao encontro de políticas de ocupação do solo, de
mobilidade e de ambiente, que têm como objetivo tornar as cidades mais sustentáveis, abandonando o
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transporte individual não por necessidade ou obrigação, mas pela disponibilidade de um transporte
público de grande qualidade.

A Linha Circular Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música tem como objetivo a resposta à
crescente procura deste meio de transporte na Área Metropolitana do Porto, justificando-se pela
estimativa do número de passageiros captados e pela sinergia que permite com a rede atual.

Figura 1.2 - Articulação da Linha Circular com a rede do Metro do Porto

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000002-01

Página: 5
Data:

2018-10-12

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.2 - Resumo Não Técnico
2.3

A linha de Metro e as Estações

A Linha Circular Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música desenvolve-se entre a Estação
da Liberdade/S. Bento até à Estação Boavista/Casa da Música, totalmente em túnel e em via dupla,
incluindo duas estações adicionais – Hospital de St.º António e Galiza – cinco poços de ventilação e
emergência e o ramal de injeção veículos, em via simples, a partir da Linha C, já em exploração.
Inicialmente, no desenvolvimento do Estudo Prévio, foram estudadas quatro alternativas de traçado
para este Troço da Linha Circular, correspondendo a Alternativa 0 ao traçado do Programa Preliminar,
a Alternativa 1 a uma variante da Alternativa 0 com o traçado otimizado (em termos geométricos e de
consideração de condicionantes como caves de edifícios), a Alternativa 2 correspondendo a uma
variante à Alternativa 1 entre a Praça da Liberdade e a Praça da Galiza para obter um traçado menos
sinuoso e um maior afastamento da Igreja dos Clérigos; e a Alternativa 3 com um traçado variante a
todas as anteriores de modo a desenvolver-se num eixo com menos edifícios na sua vertical e com a
possibilidade de construção a céu aberto da estação alternativa à estação do Hospital de St.º António.

- Abandonada

- Abandonada

Figura 1.3- Alternativas Estudadas em fase preliminar

Após uma análise preliminar às alternativas de traçado desenvolvidas, foram abandonadas as
Alternativas 0 e 3, sendo que no caso da Alternativa 0 este abandono se deve ao incumprimento dos
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Critérios de Projeto de Traçado em vigor na Metro do Porto e por passar sob um edifício do condomínio
Les Palaces, com a abóbada do túnel muito perto das caves deste edifício, podendo existir um perigo
de segurança quer para a construção do túnel, quer para o edifício em causa; no caso da Alternativa 3,
embora apresentasse um traçado mais retilíneo e mais favorável em termos de manutenção da via, as
vibrações originadas pelos equipamentos de escavação durante a obra teriam impactes muito negativos
no funcionamento do Hospital, uma vez que cruzava todo o edifício. Neste caso, a falta de espaço para
a construção de um poço de ataque na Rua D. Manuel II implicava que a implantação da Estação do
Hospital de St.º António fosse no Jardim da Cordoaria, o que se traduziria em impactes negativos sobre
as árvores classificadas do referido Jardim e na própria exploração da linha devido à grande
proximidade entre esta estação e a estação imediatamente anterior e o grande afastamento à estação
seguinte.
Assim, o presente EIA estuda e compara as Alternativas 1 e 2, como se representam
esquematicamente na figura seguinte e em anexo numa escala maior.

Figura 1.4- Alternativas selecionadas para desenvolvimento em Estudo Prévio
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Como acima referido, a linha de metro agora projetada, contempla 4 estações, a saber:
 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) sobre a Linha D (existente), a uma cota superior,
possibilitando assim uma eventual extensão da linha para nascente.

Figura 1.5- Vista do Local de Implantação da Estação Liberdade/ S.Bento

 Estação Hospital de St. António:

Localizada no Jardim Carrilho Videira (Carregal)1, tem a sua implantação condicionada pela
intenção de se preservar ao máximo a vegetação arbórea existente (apenas serão derrubadas 2
árvores); 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.

1

No presente estudo designado simplesmente por Jardim do Carregal
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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 árvore. A estação é acessível através de 2 elevadores.

Figura 1.6– Implantação da Estação Hospital de Santo António (Alternativa 1)
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Figura 1.7– Implantação da Estação Hospital de Santo António (Alternativa 2)

 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.
A estação é acessível 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.
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Figura 1.8- Estação Galiza. Inserção urbana

 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.

Figura 1.9- Estação Boavista/Casa da Música. Planta de inserção urbana
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Em anexo, apresenta-se o desenho com a Implantação do projeto em estudo onde se identificam
igualmente as zonas de ocupação de superfície durante a fase de construção.

O eixo da linha segue preferencialmente sob os eixos das vias existentes de maneira a evitar, sempre
que possível, a interferência com os edifícios existentes e minimizar as perturbações causadas pela
obra. Por exemplo, no troço compreendido entre a Estação do Hospital de St.º António e a Estação da
Galiza optou-se por desviar a linha da Rua de D. Manuel II com o objetivo de não passar sob o Hospital
de St.º António, um edifício datado do século XVIII e que foi classificado como Monumento Nacional
desde 1910.
O eixo projetado 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 Júlio Diniz.
2.4

Qual a programação temporal do Projeto

Estima-se que a construção da Linha Circular Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música dure
30 meses:
 Trabalhos iniciais – instalação de estaleiros e abertura do poço de ataque: 5 meses
 Troço Liberdade/S. Bento/S. Bento – Hospital de St.º António: 12 meses
 Troço Hospital de St.º António – Galiza: 13 meses

 Troço Galiza – Boavista/Casa da Música: 13 meses

 Trabalhos finais – ensaios, integração urbana, desmontagem de estaleiros: 8 meses
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3
3.1
3.1.1

ESTADO ATUAL DO AMBIENTE NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
Caraterização Geral do Ambiente
Clima

O clima da região do Porto carateriza-se pelos verões temperados e os invernos húmidos, estando as
estações do ano bem definidas e com a época mais seca a corresponder ao Verão.

Em traços gerais, as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) que influenciam as alterações
climáticas constituem cerca de 68,9 MtCO2e (valores de 2015), sendo que o dióxido de carbono é o gás
com maior representatividade (cerca de 76%). A rede do Metro do Porto não é responsável pela
emissão direta de GEE que resultam do consumo de energia elétrica para a tração. As emissões
associadas situam-se em 10.903 tCO2e para o ano de 2016, tendo-se verificado uma redução desde
2014 (12.005 tCO2e para 2014, 11.651 tCO2e para 2015). Adicionalmente, o funcionamento da rede do
Metro do Porto foi responsável por evitar emissões líquidas globais na casa das 50.000 tCO2e por ano.
3.1.2

Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia

A área de implantação da Linha Circular Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música é, em
termos geológicos, predominantemente granítica, o que influencia a existência de vales e encostas
com alturas moderadas. As zonas de desenvolvimento das soluções de linha estudadas inserem-se numa
região aplanada, com uma ligeira inclinação para o mar, onde zonas baixas pouco pronunciadas se
sucedem a colinas com topos aplanados. Esta é uma zona de baixo risco sísmico e não há registo de
nenhuma área importante para a exploração de recursos geológicos.
No que diz respeito às águas subterrâneas, as soluções para a Linha Circular Troço Liberdade/S. Bento
– Boavista/Casa da Música localizam-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, a mais presente
em Portugal. A altura do nível do aquífero leva a que seja possível a interferência com o projeto, sendo
que esta varia entre 1 e 7 metros de profundidade.
3.1.3

Recursos Hídricos

O troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música da Linha Circular localiza-se totalmente na
Região Hidrográfica do Douro (RH3), que é a maior bacia hidrográfica de Portugal. Em termos de
Recursos Hídricos Superficiais, a rede hidrográfica do concelho do Porto apresenta duas realidades
distintas: linhas de água parcialmente canalizadas e linhas de água a céu aberto. Os corredores das
Alternativas estudadas atravessam três linhas de água canalizadas e que desaguam no rio Douro: o Rio
da Vila (próximo da Estação da Liberdade), o Rio Frio (Estação do Hospital de Santo António) e a
Ribeira de Massarelos (Estação da Galiza).

No que diz respeito aos Recursos Hídricos Subterrâneos, os traçados em análise desenvolvem-se em
ambiente urbano da cidade do Porto em formações geológicas ígneas correspondentes a “Granitos do
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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.

Relativamente à Qualidade das Águas Superficiais, a taxa na drenagem e tratamento das águas
residuais é quase de 100% podendo, no entanto, ocorrer descargas não tratadas no meio hídrico. No
que diz respeito à rede na área da Linha do Metro, as linhas de água encontram-se canalizadas e
integradas na rede de drenagem de águas pluviais, não existindo estações de monitorização da
qualidade da água superficial. Neste sentido, para se poder fazer uma avaliação da qualidade das águas
foi considerada uma estação de monitorização localizada na bacia de uma das linhas de água
atravessadas pelo projeto. Os dados indicam que a água se integra na classe E, sendo inadequada para
a maioria dos usos e pode mesmo ser uma ameaça para a saúde pública, não sendo apta para uso
humano.
No que concerne à Qualidade das Águas Subterrâneas, o projeto não interfere com nenhum sistema
aquífero individualizado, localizando-se na formação do Maciço Antigo Indiferenciado. Uma vez que não
existem estações de monitorização das águas subterrâneas nas proximidades, para obter uma
caraterização em termos de qualidade foram considerados os dados de caraterização hidrogeológica do
Manancial de Paranhos/Túnel de Arca d’Água – Rua Nova do Regado situado nas proximidades da área
de projeto. Estes indicam uma composição muito rica em sulfatos e nitrados possivelmente resultantes
de acumulação de poluentes provenientes do escoamento de águas urbanas, o que leva a admitir que a
qualidade das águas subterrâneas na área de projeto é deficiente.
3.1.4

Qualidade do Ar

A qualidade do ar da área de desenvolvimento da Linha Circular Troço Liberdade/S. Bento –
Boavista/Casa da Música foi analisada com base nos dados de duas estações de monitorização:
Sobreiras-Lordelo de Ouro e Francisco Sá Carneiro – Campanhã tendo-se verificado que, no geral, o ar
na Cidade do Porto cumpre os parâmetros de qualidade definidos na Lei. As principais fontes emissoras
de poluentes atmosféricos são as vias rodoviárias da área de implantação do projeto, incluindo os
arruamentos e também a Autoestrada A1.
3.1.5

Ruido e Vibrações

O ruído da área de projeto é determinado pelo tráfego rodoviário nas ruas existentes, pela circulação
de elétricos e de comboios, pelo tráfego aéreo, pela circulação e presença de pessoas ou ainda por
fenómenos naturais (por exemplo, vento). Para a caraterização desta componente foram realizadas
medições em 8 locais na área de implantação do projeto, nos períodos definidos pela legislação de
ruído em vigor.
As medições mostraram duas situações: os locais próximos de vias estruturantes da cidade do Porto
estão muito perturbados em termos de ruído, sendo que este é emitido principalmente pela circulação
de automóveis; os locais mais afastados destas vias são menos perturbados. Estas medições mostraram
também que em nenhum dos 8 locais amostrados se respeitam os limites estabelecidos para as zonas
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sensíveis, e apenas em 2 locais os valores respeitam os limites para as zonas mistas, ou seja, 65 dB(A) e
55 dB(A) para Ln e Lden respetivamente.

Para a caraterização das vibrações foram realizadas medições em três locais da área de
desenvolvimento do projeto, tendo-se constatado que os resultados não inferiores ao limiar definido
pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) como passível de causar incomodidade
(0,11 mm/s), sendo que um dos locais onde foram realizadas medições se encontra sobre a atual linha,
equipada com condicionamento anti vibrátil.
3.1.6

Resíduos

Relativamente à gestão de resíduos, o concelho do Porto e os concelhos limítrofes são servidos pela
Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, que no total gere os
resíduos urbanos de 8 municípios, abrangendo uma área de 646 km2 e uma população de mais de
915 000 habitantes e sendo responsável pela gestão de 482 054 toneladas de resíduos.
No que diz respeito a resíduos não urbanos, como os que resultam da construção, a sua gestão tem de
ser realizada por operadores licenciados para tal, sendo que os resíduos resultantes das obras do Metro
do Porto devem ser encaminhados para uma ou mais destas entidades.
3.1.7

Usos do Solo

O solo apresenta uma ocupação essencialmente urbana muito heterogénea, com uso habitacional
dominante, mas com uma presença de equipamentos e de espaços verdes que integram a estrutura
ecológica da Cidade. As duas Alternativas estudadas iniciam-se numa área de frente urbana
consolidada, numa zona de grande monumentalidade e na “fronteira” para a área histórica da Cidade
do Porto onde edifícios emblemáticos têm uma presença marcante (Estação de São Bento, Igreja de
Santo António dos Congregados, Palácio das Cardosas, Clérigos). Nesta zona destacam-se os serviços
associados à grande vocação turística da Cidade, com a Praça da Liberdade a constituir um elemento
contrastante, de grande amplitude e definição de um dos principais eixos no tecido urbano da Cidade
do Porto.

Após este troço inicial, as Alternativas em estudo divergem em termos de traçado, mas o edificado à
superfície mantém a sua heterogeneidade, com a presença de zonas de habitação, serviços e comércio,
equipamentos e espaços verdes. Destacam-se neste troço a Praça de Lisboa, a Universidade do Porto
e o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana, bem como o Jardim da Cordoaria e o
Hospital de Santo António, perto do qual se prevê a construção de uma Estação (Estação Hospital de
Santo António), no espaço do Jardim do Carregal.
No seu trajeto para Norte, as Alternativas prosseguem o seu desenvolvimento sob zonas edificadas de
matriz habitacional com serviços e comércio, podendo ser destacados o Museu Soares dos Reis e o
antigo Velódromo Rainha D. Amélia. Após esta zona edificada, as Alternativas em estudo voltam a
coincidir em termos de desenvolvimento, assumindo a orientação da Rua Júlio Diniz até à Rotunda da
Boavista. Este troço é igualmente de matriz fortemente habitacional, de serviços e de comércio,
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destacando-se na envolvente o espaço verde da Praça da Galiza (onde se prevê a Estação da Galiza), a
Escola Secundária Infante D. Henrique e a Escola EB 2/3 de Gomes Teixeira.

A zona envolvente à Rotunda da Boavista carateriza-se igualmente pela forte componente urbana
(habitação, serviços e comércio), mas com a presença de áreas de equipamentos muito relevantes,
nomeadamente a Casa da Música e a Estação da Casa da Música.

Como já referido, o projeto da linha Circular Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música
situa-se em plena cidade do Porto, fortemente edificada, não estando definidas áreas de proteção e
conservação da natureza na zona onde o projeto se implanta. A cerca de 2,6 km localiza-se a Reserva
Natural Local do Estuário do Douro, criada pela Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia e que não é
afetada pelo projeto. Em termos de Flora e Vegetação, a área de desenvolvimento e implantação do
projeto é essencialmente urbana e edificada, estando presentes algumas manchas verdes
correspondendo a espaços verdes urbanos, compostos por espécies ornamentais, cosmopolitas e por
vezes exóticas infestantes, sem valor para a conservação da natureza. No que diz respeito à Fauna, a
grande humanização da área onde se implantará o projeto condiciona bastante a presença de espécies
de animais, estando presentes espécies comuns, caraterísticas das zonas urbanas, não tendo sido
identificada nenhuma especialmente importante para a conservação da natureza.
3.1.8

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, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra
do Pilar, Área de interesse urbanístico e arquitetónico da UF de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé,
Miragaia, São Nicolau e Vitória, e, a Área Sudeste de interesse urbanístico e arquitetónico da UF do
Lordelo do Ouro e Massarelos.

A localização do projeto junto ao Centro Histórico do Porto conduziu a que o levantamento de
informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas executadas no âmbito do Descritor
Património contribuíssem para o registo de 294 ocorrências patrimoniais na área de enquadramento
histórico e de 124 ocorrências patrimoniais no corredor em estudo.

A distribuição das 124 ocorrências pelas Alternativas e Infraestruturas em estudo são as seguintes:
Alternativa 1 – 95 ocorrências; Alternativa 2 – 101 ocorrências; Estação Liberdade/S.Bento – 7
ocorrências; Estação Hospital Santo António – 7 ocorrências; Estação Galiza – 1 ocorrência; PEV1 – 1
ocorrência (em função do desenvolvimento do Projeto de Execução, o PEV1 pode não ser construído no
local agora previsto); PEV2 (Alternativa 2) – 4 ocorrências; PEV4 – 1 ocorrência.
A área de estudo abrange assim, 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 Relatório Síntese do EIA.

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000002-01

Página: 16
Data:

2018-10-12

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.2 - Resumo Não Técnico
No quadro abaixo apresenta-se uma listagem do património cultural classificado como Monumento
Nacional, Imóvel de Interesse Público ou Conjunto de Interesse Público, situado nas proximidades da
área do projeto.
Elemento

Estação de Caminhos de Ferro de S. Bento

Conjunto da Praça da Liberdade, Av. dos Aliados e Praça
Humberto Delgado
Estátua Equestre de D. Pedro IV
Igreja e Torre dos Clérigos
Livraria Lello e Irmão

Edifício da Reitoria da Universidade do Porto

Hospital da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do
Carmo

Descrição

Conjunto classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP)
Conjunto classificado como Conjunto de Interesse Público (CIP)
Classificado como IIP

Classificado como Monumento Nacional (MN)

Classificado como Monumento de Interesse Público (MIP)
Integrado no Centro Histórico classificado como IIP
Classificado como IIP

Igreja dos Carmelitas Descalços

Classificado como MN

Edifício do Café ‘Âncora D’Ouro’

Integrado no Centro Histórico classificado como IIP

Igreja de Nossa Senhora de Monte do Carmo
Edifícios nº 41-47 e nº 55-57 da Praça de Parada Leitão
Hospital de Santo António
Palácio dos Carrancas

Torre do Palácio dos Terenas
Mercado do Bom Sucesso

3.1.9

Classificado como MN

Integrado no Centro Histórico classificado como IIP
Classificado como MN
Classificado como IIP

Classificado como MN

Classificado como MIP

Paisagem

Em termos de Paisagem, a área de implantação do projeto enquadra-se na Unidade de Paisagem 30 –
Grande Porto, de acordo com o Contributo para a Identificação e Caraterização da Paisagem em
Portugal Continental (DGOTDU/Universidade de Évora, 2002) que se carateriza “(…) por enormes
contrastes, produto das intervenções humanas que, ao longo de séculos, foram construindo e
reconstruindo paisagens, com objetos e ideias indiferenciadas, 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 do núcleo antigo 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
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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.

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
assim de uma paisagem diversificada sendo possível distinguir-se 6 unidades:

 Praça da Liberdade/S. Bento – distingue-se pela monumentalidade da frente contínua edificada,
pelo alinhamento das fachadas e por ser uma área muito concorrida por peões e tráfego de
veículos. As bacias visuais são fechadas pelos edifícios, com uma volumetria dominante de 4
pisos. Como elementos singulares, destaca-se a grande concentração de ocorrências
patrimoniais, desde logo a torre dos Clérigos a qual, pela sua verticalidade, é visível de vários
enfiamentos servindo de ponto de referência. Esta unidade apresenta uma sensibilidade visual
elevada;
 Praça de Lisboa – Jardim do Carregal - 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. Esta unidade
apresenta uma sensibilidade visual elevada;

 Museu Soares dos Reis – Palácio de Cristal - 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. Esta unidade apresenta uma sensibilidade
visual moderada;

 Galiza – nesta unidade de paisagem, 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. 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.
Esta unidade apresenta uma sensibilidade visual elevada;

 Boavista/Casa da Música - 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. 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
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singular e ponto de referência visual para quem percorre os eixos viários que se encontram na
Rotunda da Boavista. Esta unidade apresenta uma sensibilidade visual elevada;

 Terminal / Avenida da França - 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. 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. Esta unidade apresenta uma sensibilidade visual moderada.
3.1.10

Ordenamento do Território

Do ponto de vista do Ordenamento do território, a Linha Circular desenvolve-se integralmente no
concelho do Porto estando, por isso, sob a alçada do Plano Diretor Municipal correspondente. Este
encontra-se em processo de revisão e tem diversos objetivos estratégicos para o Concelho, desde a
valorização da identidade urbana do Porto, passando pela requalificação do espaço público e
valorização das componentes ecológicas, pela racionalização do sistema de transportes, pela redução
das assimetrias urbanas, até à afirmação do Centro Histórico e da Área Central como referências
insubstituíveis do desenvolvimento urbano da Área Metropolitana do Porto.

Relativamente ao PDM em vigor, o projeto desenvolve-se em Solos Urbanizados (frentes urbanas
consolidadas, por exemplo) e em Solos afetos à estrutura ecológica (áreas de equipamentos, como o
Museu Nacional de Soares dos Reis). O processo de revisão do PDM procura responder a quatro grandes
desafios: atratividade/fixação de população mais jovem, coesão/reforço da matriz bairrista,
dinâmica/caráter cosmopolita como cidade acolhimento e sustentabilidade ambiental, onde se
enquadra a promoção da rede de metro.
Na área de desenvolvimento do projeto estão constituídas muitas servidões administrativas, restrições
de utilidade pública e condicionantes ao uso do solo destacando-se, entre outros, o Património
classificado.
3.1.11

Componente Socioeconómica

A análise dos aspetos demográficos realizada indica que, enquanto o Grande Porto tem tido uma
evolução positiva em termos demográficos de acordo com os sensos realizados, o Concelho do Porto
onde se localiza o projeto Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música da Linha Circular tem vindo a
apresentar uma tendência demográfica negativa, apresentando igualmente um índice de
envelhecimento da população muito elevado.

Nesta análise realizada à componente socioeconómica verificou-se que 40% do edificado é anterior a
1946 para a globalidade da Cidade do Porto, sendo esta proporção muito maior nas freguesias da Baixa
e do Centro Histórico, atingindo 87,2% em São Nicolau, 86,6% na Sé e em Vitória e 61,1% em Santo
Ildefonso, com as freguesias que abrangem áreas de expansão em torno da Baixa a apresentarem
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proporções menos elevadas (por exemplo, 37,7% em Cedofeita). É de assinalar uma apreciável
proporção de edificado anterior a 1919, que chega a tingir os 70% na freguesia de S. Nicolau.
Noutro aspeto, a envolvente próxima da área de implantação da Linha Circular possui bastantes
equipamentos (por exemplo, a Estação de S. Bento, o Hospital de Sto. António ou a Maternidade Júlio
Dinis), espaços verdes (Jardim do Carregal, Jardim da Cordoaria, Jardins do Palácio de Cristal) e
património cultural classificado (Muralhas de D. Fernando, Igreja e Torre dos Clérigos, Mercado do Bom
Sucesso).
Relativamente à mobilidade urbana, são de destacar a rede dos STCP (Serviço de Transportes Coletivos
do Porto), o transporte ferroviário convencional e a rede do Metro do Porto, tendo-se constatado que
mesmo com o aumento da oferta das redes de transportes públicos, o uso de veículo individual
aumentou. Também se contatou que este aumento do uso de automóvel individual foi menos
acentuado nos movimentos entre o Porto e os Concelhos vizinhos.
Outro dos aspetos analisados foi o turismo e as suas dinâmicas, sendo que a cidade do Porto foi
distinguida 3 vezes como Melhor Destino Europeu. Constata-se que a capacidade de alojamento
turístico tem aumentado significativamente quer no concelho do Porto, quer no Grande Porto.
3.1.12

Saúde Humana

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. Neste âmbito procedeu-se a um retrato da população da
área envolvente do projeto, com base Perfis Locais de Saúde (PLS) publicados pela ARS Norte, para
num segundo momento cruzar essa informação com as ações de projeto suscetíveis de afetar a saúde e
o bem-estar das populações e também com a caracterização ambiental efetuada pelos diversos fatores
ambientais estudados, como a qualidade do ar, o ruído, etc.

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. Da análise efetuada, foi
possível concluir que nesta área 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. No entanto, 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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3.2

O que acontecerá se não se fizer o Projeto

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.
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4

PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO

4.1

Principais ações do Projeto que causam efeitos no Ambiente

Nesta fase de Estudo Prévio, é previsível que a construção e funcionamento do 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 máquinas e trabalhadores

 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
 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. Dado que não se perspetiva a desativação da linha num horizonte temporal
razoável, os impactes nesta fase não foram estudados neste EIA.
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4.2

Quais os principais efeitos do Projeto

As atividades necessárias para a construção da linha e para a sua exploração, têm efeitos no meio
ambiente, quer sejam diretos quer sejam indiretos. Nos pontos seguintes apresenta-se um resumo dos
efeitos previstos e avaliados em cada um dos descritores ambientais estudados.
4.2.1

Clima e 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 tCO2 por ano é um efeito muito positivo.
4.2.2

Geologia e Geomorfologia

Uma vez que o projeto da Linha Circular 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.
O aspeto mais significativo diz respeito ao volume de terras a escavar e levar a depósito, sendo a
Alternativa 1 a que, deste ponto de vista, é marginalmente mais favorável.
4.2.3

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.
4.2.4

Recursos Hídricos

No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, as obras poderão provocar alterações quer na
qualidade das águas subterrâneas, quer na quantidade. Relativamente à quantidade, as obras poderão
implicar uma redução da produção das captações e furos devido à interferência do túnel com estes
pontos de água, bem como o rebaixamento do nível freático. Estes impactes são negativos, mas de
significância e magnitude reduzidas.
Uma vez que as linhas de água se encontram todas canalizadas, não há lugar a impactes negativos
sobre os recursos hídricos superficiais.
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4.2.5

Qualidade do Ar

Os principais impactes negativos sobre a Qualidade do Ar ocorrem durante a fase de obra, devido às
emissões de gases provenientes dos escapes dos veículos usados na construção, bem como de partículas
provenientes dos movimentos de terras. Mas durante o funcionamento da Linha Circular, uma vez que
as composições são elétricas e que muitas pessoas irão preferir o Metro ao carro individual ou a outros
transportes coletivos, as emissões de gases para a atmosfera serão reduzidas, o que se traduz num
impacte positivo.
4.2.6

Ruído e Vibrações

No que diz respeito ao ruído e às vibrações, durante a fase de obra poderão ser gerados níveis de
ruído muito elevados devido ao tipo de maquinaria utilizado para a construção, mas trata-se de
situações pontuais e com duração limitada. Já a profundidade a que os túneis se desenvolvem leva a
que não se considere que haja impactes negativos significativos resultantes das vibrações produzidas
embora possa existir perceção humana das vibrações geradas. Quando a Linha estiver a funcionar, não
se preveem impactes negativos significativos no ruído e, com a utilização do tipo de via previsto no
projeto (LVT - Low Vibration Track), as vibrações não serão significativas.
4.2.7

Gestão de Resíduos

A fase de construção é quando ocorre maior produção de resíduos, desde resíduos urbanos gerados
pelo funcionamento dos estaleiros de apoio à obra, passando por resíduos da movimentação de terras e
por resíduos de construção e demolição. Tratando-se de uma fase temporária, os impactes relacionados
são também temporários e podem ser minimizados, quer pelo controlo sobre a produção, quer pela
prevenção, quer ainda pela reutilização do que pode ser reutilizado sempre que possível. Durante a
fase de funcionamento da Linha, a manutenção das infraestruturas e composições serão as atividades
responsáveis por gerar resíduos, podendo ainda haver produção ligada a algumas obras de manutenção.
O funcionamento das estações e composições também gerará resíduos urbanos que serão separados
segundo as diferentes frações e enviados para entidades gestoras, sendo um impacte negativo, mas
pouco relevante.
4.2.8

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 mantém-se. 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
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alterações à superfície assumem um caráter definitivo, podendo verificar-se alguns impactes positivos
com o aumento de acessibilidade a estas zonas.
4.2.9

Sistemas Ecológicos

No que diz respeito à componente dos Sistemas Ecológicos, atendendo a que este 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 para a
consideração e as espécies de fauna são comuns e de distribuição alargada, não se preveem impactes
relevantes.
4.2.10

Património Arquitetónico e Arqueológico

Na área de incidência direta da Estação Liberdade/S. Bento identificou-se 1 ocorrência com potenciais
impactes negativos; na Estação Hospital Santo António identificaram-se 2 ocorrências patrimoniais com
potenciais impactes negativos; na Estação da Galiza identificou-se 1 ocorrência patrimonial com
potencial impacte negativo e no poço de emergência e ventilação 1 (PEV1) identificou-se 1 ocorrência
com potencial impacte negativo direto (este será aferido em fase posterior do projeto, na medida em
que pode não ser construído no local agora previsto).
Com os traçados propostos existem 28 ocorrências na área de incidência indireta da Alternativa 1; 31
ocorrências na área de incidência indireta da Alternativa 2; 5 ocorrências na área de incidência
indireta da Estação Liberdade/S. Bento; 5 ocorrências na área de incidência indireta da Estação
Hospital de Santo António e no PEV2 (Alternativa 2) registaram-se 4 ocorrências na área de incidência
indireta.
Da análise efetuada, conclui-se que a Alternativa 1 é a melhor solução, porque apresenta menor
número de potenciais impactes indiretos.
Após o estabelecimento final do traçado da linha do metro, deverão ser realizadas prospeções
arqueológicas sistemáticas em toda a sua extensão, num corredor com 100 m de largura, bem como,
nas áreas de ocupação de superfície (estaleiros e poços de ataque).

Com a realização desta fase de trabalho de campo será necessário proceder a nova avaliação de
impactes patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada pela
materialização dos componentes de obra, e nova proposta de Medidas de Minimização Patrimonial.
4.2.11

Ordenamento do Território

Os efeitos no Ordenamento do território são positivos durante a exploração e negativos durante a obra.
No primeiro caso, a aposta no desenvolvimento de uma rede de transportes públicos como a do Metro
do Porto em detrimento de transportes individuais numa ótica sustentável, vai ao encontro dos
objetivos do Plano Diretor Municipal, nomeadamente contribuindo para a valorização da identidade
urbana, para a racionalização do sistema de transportes e a afirmação do Centro Histórico e da Área
Central. No segundo caso, as obras vão implicar alterações na funcionalidade dos espaços à superfície,
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sendo que se consideram negativos, mas temporários em termos de duração, podendo ser minimizados
no decurso dos trabalhos.

Relativamente à interferência com servidões administrativas, restrições de utilidade pública e
condicionantes ao uso do solo, registam-se algumas interferências resultantes da implantação da Linha
Circular - como é o caso do Domínio Público Hídrico representado por três linhas de água canalizadas e
regularizadas, restabelecidas no âmbito do projeto. Estas interferências devem ser minimizadas no
decurso dos trabalhos, sendo particularmente importante a autorização das autoridades competentes
para a execução dos mesmos.
4.2.12

Componente Socioeconómica

Os impactes do projeto no meio social iniciam-se antes do começo da obra, ainda na fase de projeto,
com a criação de receios ou expectativas relativamente à nova Linha e aos seus potenciais efeitos.

A fase de obra terá efeitos positivos e negativos. Os principais efeitos positivos consistem na criação de
emprego e na aquisição local de bens e serviços. No âmbito de uma obra cujo investimento se prevê
atinja os 184 milhões de euros, os efeitos locais serão tanto mais positivos quanto maior for a
preocupação de reter o máximo de valor dentro do concelho do Porto e sub-região do Grande Porto e
promover o emprego tendo em conta as populações mais carenciadas.

Os impactes negativos mais significativos da fase de obra 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 mais idosa, 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 construção dos poços de ventilação e do ramal de injeção de veículos também provocará alguns
impactes, mas em áreas mais reduzidas.

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.
As intervenções no subsolo, para construção dos túneis e outras estruturas, também podem provocar
impactes negativos como, por exemplo, a interferência com serviços de abastecimento de água ou
eletricidade ou os efeitos das vibrações decorrentes da construção.
Durante a exploração/funcionamento do Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música da Linha
Circular do Metro do Porto originará um impacte positivo na oferta proporcionada pela rede do Metro
do Porto, fundamentalmente devido ao aumento da procura, da captação de novos utilizadores e na
diminuição dos tempos de percurso. Durante esta fase, face à expectável transferência de utentes da
rede dos STCP para a rede do Metro do Porto, o que se traduz num impacte negativo no que a essa
rede diz respeito. Da mesma forma, face à intermodalidade entre a rede da CP e do Metro do Porto, o
efeito prevê-se positivo.
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Relativamente ao bem-estar das populações, o projeto tem efeitos na mobilidade (melhoria das
condições de mobilidade), no emprego e modos de vida (melhoria das acessibilidades proporciona
melhores condições para o surgimento de novas oportunidades de emprego e de acesso ao emprego),
na qualidade do ambiente urbano e na segurança que serão, globalmente, positivos. Positivos são
também os efeitos esperados nas atividades económicas, com a melhoria das acessibilidades e dos
fluxos turísticos e também no que diz respeito à prossecução das políticas municipais de
desenvolvimento local sustentável.
4.2.13

Saúde Humana

Os principais efeitos sobre a saúde humana durante a fase de obra resultam das atividades realizadas
durante esta fase sobre alguns dos fatores já considerados e abordados neste Resumo Não Técnico,
como seja o caso do Ruído.

Neste contexto, a fase de construção poderá acarretar impactes negativos na saúde particularmente no
que diz respeito ao Ruído, mas principalmente pela conjunção dos diferentes impactes em cada uma
das áreas envolventes às frentes de obra (por exemplo, a interferência com os padrões de mobilidade
local, ou a afetação de zonas verdes). Estes impactes são, genericamente temporários, mas requerem a
adoção de medidas de minimização e de acompanhamento de proximidade.
Durante a fase de exploração, a melhoria das condições de mobilidade e de acessibilidade a alguns
equipamentos como o Hospital de Santo António poderá constituir um aspeto positivo sobre a saúde
humana, bem como a criação de emprego e da potenciação das atividades económicas.
Não são previsíveis impactes negativos ao nível do ruido e das vibrações desde que implementadas
medidas de minimização, podendo verificar-se impactes positivos indiretos pela diminuição do tráfego
à superfície. Os efeitos negativos incidirão principalmente sobre a ocorrência de acidentes potenciados
pela infraestrutura e, a outro nível, no aumento da pressão potencialmente resultante do aumento de
procura imobiliária, que se pode traduzir no afastamento da população mais idosa e vulnerável das
habitações arrendadas com as inerentes consequências para a estabilidade, saúde e bem-estar de
indivíduos e famílias.
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5
5.1

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO PREVISTAS
Que medidas de minimização são previstas

São previstas medidas de minimização adequadas aos efeitos gerados pelo projeto nas suas diferentes
fases: Projeto de Execução, Fase Prévia à Obra, Fase de Construção, Fase de Conclusão da Obra e Fase
de Exploração.

Como medidas para a Fase de Projeto de Execução propõe-se o desenvolvimento de vários Planos que
têm como objetivo uma maior definição do projeto propriamente dito e a melhoria do seu desempenho
ambiental. É exemplo a inclusão de mantas antivibráteis no projeto de modo a minimizar a produção e
vibrações que possam incomodar quer a população, quer as estruturas. Nesta fase, propõe-se o
desenvolvimento do Projeto de Inserção Urbana das estruturas de superfície e das zonas afetadas pela
obra, em especial nas estações, um Estudo de Mobilidade Viária e Pedonal que analise os padrões de
mobilidade local que resultarão da construção da Linha de Metro, ou ainda um Plano de Gestão
Ambiental (PGA) que pormenorize todas as medidas de minimização a implementar durante a fase de
obra e a sua calendarização. Será ainda elaborado um Plano de Prevenção de Resíduos de Construção
e Demolição (PPGRCD) que tem como objetivo a estimativa e gestão adequada dos resíduos gerados
pela construção.

Durante a Fase de Prévia à Obra – que ocorre antes do início da construção propriamente dita e inclui a
implantação dos estaleiros, por exemplo – propõe-se a criação de um sistema de aviso e informação à
população que consiga divulgar o programa das obras à população, as principais ações a realizar ou
ainda os constrangimentos que possam resultar das obras. Ainda nesta fase, propõe-se a realização de
ações de formação aos trabalhadores envolvidos na construção que incida sobre as principais atividades
que podem provocar impactes no ambiente e os cuidados a ter para evitar esses impactes. Muito
importante previamente à obra é a definição da localização dos estaleiros, dos acessos que é preciso
construir/definir e de todas as áreas de apoio à construção.
É, portanto, importante que haja uma estreita colaboração entre o dono de obra, os empreiteiros, o
município e as juntas de freguesia, em articulação com as pessoas e entidades afetadas, no sentido de
uma boa planificação da obra e uma adequada e eficaz aplicação das medidas indispensáveis para a
mitigação dos diversos impactes identificados. O acompanhamento de toda a fase de obra e a
monitorização dos impactes e da aplicação das medidas mitigadoras é importante para assegurar a
concretização destes objetivos.

Uma vez que é durante a Fase de Construção que se dão os principais impactes sobre o ambiente, esta
é a fase para a qual se propõem mais medidas, desde a limitação da área de intervenção nas atividades
de corte de vegetação, passando pela armazenagem dos materiais escavados para posterior utilização
(se não for possível reutilizar, devem ser enviados para um operador licenciado), pela limpeza dos
acessos e da área de obra, de modo a evitar a acumulação de poeiras. Deve ainda nesta fase garantirse que as máquinas que se utilizarão estejam em perfeitas condições de manutenção, e modo a
minimizar a produção e ruído e de gases de escape para a atmosfera, que o transporte de terras seja
feito com camiões cobertos, e que se cumpram as indicações constantes do PPGRCD.
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As medidas para a Fase de Conclusão da Obra têm como objetivo a recuperação das zonas
intervencionadas, propondo-se a limpeza das áreas dos estaleiros (e a sua desmontagem), a
recuperação dos acessos afetados pela obra e a reposição de serviços/infraestruturas afetadas pela
construção.

Já no que diz respeito à Fase de Exploração, quando a Linha Circular estiver a funcionar em pleno,
propõe-se a consideração da redução do regime de funcionamento dos ventiladores fora das horas de
funcionamento (diminuir o ruído), ou ainda a possibilidade do aproveitamento das águas subterrâneas
para a rega dos espaços verdes, lavagens do próprio metro ou arruamentos com o recurso a águas de
menor qualidade.
5.2

Como se vai monitorizar o Projeto

Atendendo ao projeto e aos efeitos que causará, quer durante a sua construção, quer durante o
funcionamento desta linha, é necessário fazer o seguimento de alguns aspetos ambientais, mais
sensíveis, de maneira a saber se é necessário implementar mais medidas, corrigir alguns procedimentos
entre outros aspetos.
Tendo em consideração os impactes identificados, identifica-se desde já como importante proceder à
monitorização da componente de ruído e vibrações durante a fase de obra e durante a fase de
funcionamento da Linha Circular, sendo também importante monitorizar a qualidade do ar no mesmo
período, bem como os impactes socioeconómicos.
Os resultados obtidos durante a monitorização serão devidamente analisados e apresentados em
Relatórios de Monitorização, elaborados de acordo com a legislação em vigor, sendo importante referir
que a monitorização deverá necessariamente ser mais detalhada na fase de Projeto de Execução e ser
especificamente direcionada para a solução de traçado selecionada.
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6

CONCLUSÕES

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 desenvolvese 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 de 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 (como já referido, a
localização final do PEV1 será aferida em fase de Projeto de Execução), na Praça Parada Leitão (PEV2 –
Alt1) ou Praça de Guilherme Gomes Fernandes (PEV2 – Alt2), junto à rua de Miguel Bombarda (PEV3),
no Largo 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.
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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,
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
Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000002-01

Página: 31
Data:

2018-10-12

Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental | Parte 17.1.2 - Resumo Não Técnico
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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ANEXO – IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
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