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1

INTRODUÇÃO

Decorrente da apreciação efetuada ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA), pela Comissão de Avaliação
(CA), com vista à verificação da conformidade dos documentos recebidos para o procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3032, foi considerado necessário apresentar informação
adicional, conforme solicitado através do Ofício Ref.ª SO52448-201809-DAIA.DAP, de 5 de setembro de
2018.
Neste sentido, é apresentado o presente Aditamento 1 ao EIA que inclui os aspetos seguidamente
indicados, de acordo com o solicitado.
Em virtude das correções realizadas no âmbito do presente Aditamento é revisto e reproduzido o Tomo
17.2 – Resumo Não Técnico.

2

PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA
1. Objetivos e Justificação do Projeto

1.1. Apresentar uma fundamentação mais aprofundada para a justificação do projeto. Esclarecer
e justificar a proveniência dos ganhos esperados de passageiros para esta Linha.
Considerando estudos públicos disponibilizados pelo proponente na sua página da internet,
esclarecer quais as estratégias de compatibilização desta Linha e das suas principais
estações com a envolvente urbana e proximidade no que respeita, por exemplo, à
interferência com a circulação rodoviária, à capacidade das vias para acomodar as novas
necessidades de deslocação para estas estações e à capacidade de estacionamento
disponível para receber eventuais novos utilizadores do Metro que se desloquem em veículo
próprio até estas estações.
Os ganhos esperados de passageiros (27.775 validações/dia - EIA, p. 15) provirão:
 Desde logo, da captação de clientes vindos de sul (centro da cidade/Gaia) com destino às linhas
A, B e C, e vindos de norte, destas mesmas linhas, clientes estes que, até ao momento, fazem
transbordo na Trindade;
 E também de passageiros chegados à cidade pela rede CP, cuja rede suburbana ainda tem como
estação de terminus a Estação de S. Bento;
 Acresce ainda a captação do ganho esperado para a rede proveniente do prolongamento da Linha
Amarela a Vila d’Este, dada a projetada interface das duas linhas em S. Bento e, em associação,
a captação de passageiros vindo dos suburbanos de Aveiro que tem interface em General Torres;
 Desta forma, os ganhos esperados resultam desde logo da captação de clientes resultante da
expansão da Rede a Vila d’Este e da oferta de um trajeto periférico mais curto e cómodo entre
norte e sul.
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Os principais benefícios serão:
 Redução do tempo de viagem,
 Ganho de bem-estar social,
 Redução nos custos de transporte individual e
 Diminuição do congestionamento rodoviário.
Como Externalidades Positivas tem-se:
 A redução de GEE e, como consequência, a redução da contribuição para as alterações
climáticas,
 Benefícios na segurança (diminuição do n.º de acidentes),
 Redução do ruído ambiente (na fase de exploração) e
 Benefícios que a infraestrutura oferece pela redução da procura de estacionamento.
Os benefícios e as externalidades positivas potenciam a captação de passageiros a outros modos de
transporte.
Em resultado das análises efetuadas no Estudo da Procura para a Linha Circular, a procura potencial é
de 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.
No que se refere à utilização da rede do Metro do Porto, esta nova linha deverá representar um
acréscimo de 8,1% de passageiros transportados por quilómetro, a que correspondem 26,81 milhões de
passageiros.km anuais no 1º ano de cruzeiro (2026).
No caso específico desta nova Linha Circular do Metro do Porto, ela fará a ligação entre dois
importantes polos da cidade (Boavista e Baixa), integrando duas novas estações intermédias (Hospital
de Santo António e Galiza). Desta forma, especialmente face ao facto de esta constituir uma zona
bastante central e movimentada do Porto, esclarece-se que, como referido nas externalidades
positivas, a infraestrutura será geradora de benefícios pela redução da procura de estacionamento e do
congestionamento na zona, com a consequente libertação de espaço público.
A Análise de Custo-Benefício realizada (TIS 2018) refere que:
“Com base nas estimativas de transferência modal do TI para o Metro do Porto é possível
associar a estas viagens transferidas a correspondente diminuição na procura de
estacionamento. De forma a definir a área em que os benefícios por diminuição de procura de
estacionamento se farão sentir, assumiu-se que o estacionamento é pago na via pública em
todas as áreas servidas pela rede do Metro do Porto, para além das zonas na cidade do Porto
em que já está implementado.
Contabilizando as viagens transferidas do TI para o Metro do Porto apenas com destino nesse
conjunto de zonas, chega-se ao número de veículos que deixam de procurar estacionamento
nesta área em cada dia, tomando em linha de conta que, tipicamente, cada pessoa faz duas
viagens e que os veículos são ocupados por mais que uma pessoa (valor considerado – 1,3
pessoas).
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Para o número total de automóveis resultante, foi necessário admitir um rácio entre
estacionamento na via pública e em parque, assumindo que apenas a redução de
estacionamento na via pública se traduz num benefício - o valor utilizado foi de 2/3.”
Desta forma, não haverá necessidade de, associado a este projeto, serem consideradas zonas de
estacionamento adicionais.
2. Descrição do Projeto
2.1. Apresentar o estudo de alteração de tráfego rodoviário (trajetos, volumes e tipo de tráfego
deslocados)
Dado tratar-se de uma Linha Subterrânea construída em túnel, salienta-se que é nas zonas onde se
situarão as futuras estações, que a materialização do empreendimento se fará notar e sentir de modo
mais evidente e significativo, quer na Fase de Construção, quer na Fase de Exploração.
Deste modo, as atividades mais relevantes na Fase de Construção, prendem-se com a Execução das
Estruturas de Contenção e Estruturas Internas, e da consolidação da solução ao nível de Arquitetura e
Inserção Urbana.
Relativamente às especialidades referidas anteriormente e em termos do âmbito e alcance do trabalho
desenvolvido na Fase de Estudo Prévio, é possível desde já prever as alterações de tráfego rodoviário
que serão necessárias e ocorrerão forçosamente, para a construção das estruturas das quatro estações,
bem como estimar a duração prevista das respetivas interrupções.
No seguimento do Pedido da APA, foram estudadas, ao nível do Estudo Prévio as alterações à circulação
de tráfego nas zonas das estações a construir. No Anexo 1 ao presente documento, apresenta-se uma
descrição das alterações induzidas ao tráfego em cada uma das etapas construtivas, incluindo
esquemas ilustrativos dessas alterações.
•

Projeto de Execução de inserção urbana - Objetivos

Na seguinte fase de Projeto de Execução, e relativamente às questões relacionadas com o tráfego
rodoviário importa salientar que as respetivas alterações- incluindo os trajetos, volumes e tipo de
tráfego deslocados – resultarão principalmente do desenho urbano proposto no Projeto de Inserção
Urbana, dada a sua relevância no desenho final.
O Projeto de Inserção Urbana reveste-se de particular importância por este corresponder ao proposto
para a Fase de Exploração do Empreendimento, correspondendo à situação que prevalecerá não só para
o tráfego rodoviário (veículos automóveis ligeiros e pesados), mas para os outros tipos de tráfego e
modos de transporte – Pedonal, Ciclável/Mobilidade Sustentável e Transportes Públicos: Elétrico e
Autocarros, cujos principais objetivos se indicam de seguida:
 Correta integração do sistema de metro na malha urbana;
 Convivência pedonal, rodoviária e do metro com integração de todos os meios de transporte no
desenho final;
 Criação de passeios seguros para os peões permitindo que se desloquem através de espaços livres
de obstáculos;
Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000005-00
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 Definição clara das áreas de cargas e descargas e estacionamento;
 Criar uma hierarquia de espaços que promovam a identidade do local;
 Promoção das atividades para o público;
 Mobiliário Urbano, Sinalização e Iluminação que promova a funcionalidade dos espaços,
garantindo a segurança para peões e viaturas;
 Materiais selecionados de acordo com a finalidade, uso intensivo e manutenção.
Na área de inserção do traçado / área de estudo do EIA, e na Cidade do Porto, de um modo geral, os
arruamentos e os passeios podem por vezes exibir um carácter de variedade e diversidade. Este aspeto
tem sido corrigido com uma nova linguagem, impulsionado pelas obras realizadas pela Metro do Porto
na concretização da Primeira Fase do Empreendimento (que correspondem genericamente à
infraestrutura em exploração na cidade), com relevo para as intervenções já realizadas no Centro
Histórico, ou noutros locais nobres da cidade.
Conforme anteriormente explicado, a construção da rede do Sistema Metro Ligeiro da Área
Metropolitana do Porto (Primeira Fase do Metro do Porto), é considerada um sucesso e um fator de
mudança positiva na cidade, apresentando reconhecido valor e qualidade urbanística bem como
respeito pelo seu edificado. Também no presente empreendimento, se procurará influenciar
positivamente a dinâmica da cidade, e ao mesmo tempo, requalificando os espaços que venham a ser
intervencionados durante a construção.
Apesar de se verificar alguma variação na identidade da área de inserção da Linha Circular ao longo do
projeto, na Subsequente Fase de Projeto de Execução, para além de serem incorporadas as Medidas
que constem da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), bem como outras medidas que se venham a
revelar pertinentes, procurar-se-á melhorar e porventura corrigir as áreas a intervencionar, elevando o
carácter dos arruamentos existentes e, sempre que possível, criando uma zona clara para os peões e as
suas atividades, em consonância com os objetivos elencados anteriormente.
As obras a realizar futuramente permitirão a integração dos passeios com o sistema de transporte,
identificando claramente as áreas pedonais e dimensionando-as de acordo com os movimentos
existentes.
Deste modo, o empreendimento assumirá o compromisso de melhorar a qualidade do espaço público de
modo a garantir que este seja revitalizado, tendo como principal objetivo garantir e melhorar a
conetividade do peão, em segurança, encorajando o uso do sistema de metro.
•

Gestão dos Desvios de Tráfego durante a Fase de Construção

Será durante a Fase de Construção que se verificarão os maiores impactes em termos de Desvios de
Tráfego.
As soluções de desvios de tráfego propostas, tiveram como base a análise da Rede Viária Existente e as
propostas para a Inserção Urbana desenvolvidas na presente Fase de Estudo Prévio.
Nas etapas seguintes, com particular relevância para a Fase de Construção, a articulação da
empreitada com a gestão da rede viária municipal terá de ser realizada em estreita colaboração entre
a Metro do Porto em conjunto com a(s) empresa(s) construtora(s) e o Departamento de Trânsito da
Câmara Municipal do Porto.
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Importar relevar que a Câmara Municipal do Porto dispõe já de um moderno Sistema de Controlo de
Tráfego para a área da cidade do Porto, designado Sistema Inteligente de Gestão Autónoma (SIGA)
gerido pela Direção Municipal de Gestão da Via Pública, responsável pela gestão da infraestrutura
viária do concelho.
Ao nível da informação ao público em geral, o Sistema existente permite à Câmara Municipal do Porto,
através de um portal de internet (http://www.porto.pt/transito), onde é agregada a informação sobre
condicionamentos de tráfego que existam em qualquer momento em toda a área geográfica do município.

Figura 1 – Consulta realizada ao Portal www.porto.pt/transito realizada em 10 de outubro de 2018 onde são
apresentados os condicionamento de tráfego existentes (exemplo)

Dadas as implicações dos desvios de tráfego nos diversos arruamentos que venham a ser total ou
parcialmente afetados por interrupções de circulação, prevê-se que venham a existir diversas
implicações na operação de transportes públicos: linhas de elétrico e trajetos de autocarros, pelo que
no âmbito da implementação do Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada, deverão ser assegurados
os mecanismos de articulação e cooperação com as Entidades Gestoras com destaque para as Direções
Municipais de Gestão da Via Pública e de Mobilidade bem como com as Operadoras de Transporte
Público que operem nas áreas afetadas pelas obras.
Conforme sucedido no passado recente, no que diz respeito à construção da designada Primeira Fase do
Metro do Porto, cuja materialização constituiu um fator estratégico de mudança positiva na cidade, e
que correspondeu a uma intervenção muito significativa, cujos valor, qualidade urbanística e respeito
pelo edificado são reconhecidos, também no presente empreendimento, se procurará influenciar
Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000005-00
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positivamente a dinâmica da cidade, e ao mesmo tempo, requalificar os espaços que venham a ser
intervencionados durante a construção.
Deste modo, na Fase de Construção será necessário, realizar a atualização da informação relativa à
rede viária em funcionamento na altura da construção, nomeadamente:
 Caraterísticas da Rede Viária existente;
 Sentidos de circulação existentes;
 Cortes e interrupções de tráfego que se verifiquem à data;
 Percursos e acessos a manter (transportes públicos, emergência);
 Sinalização existente a desativar;
 Informação sobre outras intervenções e obras públicas ou privadas concorrentes no tempo com a
construção das estações;
 Sugestões ou reclamações de entidades ou público em geral;
 Outras informações consideradas relevantes
No âmbito da Gestão Ambiental e de Segurança da Empreitada, serão desenvolvidos e ajustados sempre
que necessário pela Construtora e aprovados pelo Proponente, os Planos de Desvios a apresentar à
entidade responsável pela Gestão da Rede Viária (Direção Municipal de Gestão da Via Pública - CMP)
para aprovação e compatibilização com o Sistema de Gestão de Tráfego.
A articulação com as entidades proprietárias ou gestoras da Rede Rodoviária, permitirá, com a colaboração
e concordância destas entidades (CMP, Infraestruturas de Portugal, S.A., e outras concessionárias ou
subconcessionárias) que sejam analisadas alternativas com vista a possibilitar outras alterações aos fluxos
de tráfego que afluam aos locais das obras, em locais mais afastados das obras, bem como a introdução de
medidas de acalmia de tráfego para garantia das condições de segurança em arruamentos em zonas
residenciais ou junto a equipamentos de utilização coletiva ou escolas, situados na periferia das obras que
possam sofrer acréscimos nos volumes de tráfego em virtude da realização das obras.
Estas intervenções apenas poderão ser avaliadas e ponderadas no início, bem como durante toda a fase
de construção não sendo possível, na presente Fase de Estudo Prévio propor novos trajetos ou estimar
volumes e tipologias relativas ao tráfego desviado.

2.2. Apresentar estimativa de número de veículos pesados associados às várias atividades de
obra (transporte de materiais de e para a obra), e indicar os trajetos mais prováveis em
cartografia, a escala adequada
A estimativa de veículos pesados associados à obra é desconhecida nesta fase, estando dependente dos
meios e da metodologia adotada pelo empreiteiro pelo que só será conhecida em fase de obra.
Da mesma forma, o percurso a utilizar pelos veículos pesados só será definido com rigor em fase de
obra, contudo, no cumprimento da medida C28 do EIA.
Nesta fase, é possível prever os trajetos de veículos pesados e que fazem a ligação aos principais eixos
viários de distribuição, como se expõe na carta apresentada no Anexo 2.
Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000005-00
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2.3. Apresentar a velocidade de circulação considerada no projeto, referindo se a mesma é
constante para todo o traçado
A velocidade base de projeto considerada nos critérios de projeto é 80 km/h. No entanto dadas as
características do traçado, designadamente, raios em planta e distâncias entre estações, esta
velocidade nunca é alcançada como se pode constatar no gráfico de velocidades, resultante da
simulação de marcha realizada.

Figura 2 – Gráfico de velocidades resultante da simulação de marcha

De facto a velocidade máxima alcançada é, pontualmente, de 65 km/h, sendo que nos troços em curva
está limitada a 60 km/h.

2.4. Referir a duração média da viagem entre Estações.
Da simulação de marcha realizada (ver tabelas abaixo) deduz-se uma duração média da viagem entre
estações de 1 min 40 s.
O tempo total de viagem é de cerca de 6 minutos contando com um tempo de paragem em estações de
30 segundos.
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Quadro 1 - Simulação de Marcha
Estação

Pk

Hora
Chegada

Tempo
Espera

Hora Saída

Tempo
entre
estações

IDA
Liberdade

235.0

00:00:32

00:00:30

00:01:02

Santo António

932.44

00:02:03

00:00:30

00:02:33

00:01:31

Galiza

1768.12

00:03:47

00:00:30

00:04:17

00:01:44

Casa da Musica

2729.87

00:05:34

00:00:30

00:06:04

00:01:47

VOLTA
Casa da Musica

2729.87

00:07:14

00:00:30

00:07:44

Galiza

1768.12

00:09:01

00:00:30

00:09:31

00:01:47

Santo António

932.44

00:10:44

00:00:30

00:11:14

00:01:43

Liberdade

235.0

00:12:15

00:00:30

00:12:45

00:01:31

2.5. Referir a altura prevista para os lanternins em relação ao terreno envolvente, e esclarecer
se a sua função é exclusivamente a iluminação.
A altura prevista para os lanternins é de 1,2 metros.
A sua função é unicamente a de iluminação (natural).

Figura 3 – Corte de lanternim na estação da Galiza

A análise das peças desenhadas da estação da Galiza (apresentadas no Anexo 2.2.3 do EIA) permitem
identificar e localizar o posicionamento dos lanternins em planta e perfil.
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2.6. Esclarecer se os sistemas de ventilação a instalar serão dotados de controlo de vibrações.
As partes rotativas dos ventiladores serão isoladas da estrutura de civil ou das condutas de ar.
O corpo do ventilador deverá possuir patas de apoio com suportes anti vibráteis.
A ligação entre o ventilador e o troço de conduta que termina no atenuador acústico será feita através
de uma junta flexível de modo a impedir a transmissão de vibrações residuais.
Os suportes de montagem e os dispositivos anti vibração serão montados de modo a que, a aceleração
de vibração nas lajes de pavimento em que o equipamento assenta, não seja superior a 20 cm/s2.
Quando a suportagem do equipamento for ao teto haverão isoladores de mola.
As duas chumaceiras do motor de cada ventilador serão equipadas com sensores de vibração do tipo
acelerómetro.
Os sensores de vibração, a equipar nas duas chumaceiras do motor do ventilador, de forma a permitir
medir as suas vibrações e possibilitar a monitorização do estado dos rolamentos, terão as seguintes
características:
 Tipo acelerómetro;
 Montados com os meios de transmissão e codificação/descodificação de sinal;
 Construídos em aço inox;
 Classe de proteção: IP65;
 Sinal de saída analógico: 4 a 20 mA;
 O cabo integrado do sensor terá incluído uma bainha exterior isolante em aço inox, para uma
maior compatibilidade eletromagnética;
 A gama de frequências deverá ser adequada ao equipamento a monitorizar;
 A base do sensor deverá possuir um perno roscado, para uma fixação aparafusada ao
equipamento, possibilitando um controlo permanente mais rigoroso.
O autómato produzirá sinalização de pré-alarme e sinalização de alarme com ordem de paragem dos
ventiladores (permitindo que o autómato do SSIT interprete os sinais recebidos e devolva sinalização de
pré-alarme ou sinalização de alarme com ordem de paragem).
No quadro elétrico de ventilação serão disponibilizados dois contactos, por sensor de vibração, com um
sinal em corrente (4-20 mA) para que esta informação seja disponibilizada ao Sistema de Supervisão
das Instalações Técnicas (SSIT).
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2.7. Referir se existe alguma diferença, em termos de atividades associadas à construção e
correspondentes etapas e faseamento, que diferencie as duas alternativas em avaliação.
As atividades de construção são semelhantes nas duas alternativas em estudo.
Do ponto de vista construtivo, desenvolvendo-se a Alternativa 2 a maior profundidade relativamente à
Alternativa 1, a estação do Hospital de Santo António implicará, na Alternativa 2, mais tempo para
construir o poço e maior volume de terras a escavar.

2.8. Apresentar cronograma expetável da obra. Com indicação da duração das operações “cut &
cover” para cada estação, PEV, perfuração dos troços entre estações, e do período de
funcionamento da obra ao longo do dia e da semana, incluindo a intervenção de integração
paisagística.
Nesta fase não será possível desenvolver um cronograma de obra com o detalhe solicitado estando este
dependente do Empreiteiro.
O cronograma possível de apresentar nesta fase é exposto no Anexo 3.
3. Análise Específica por Fator Ambiental
3.1. Recursos Hídricos e Qualidade da Água
3.1.1. Rever as peças desenhadas (plantas e perfis) relativas às propostas de desvio dos quatro cursos
de água, de forma a apresentarem as respetivas legendas e contemplarem, de forma
inequívoca, os traçados dos leitos existentes e propostos, tendo em vista caraterizar
devidamente esses desvios.
No Anexo 4 ao presente documento são apresentadas as plantas-perfil das intervenções previstas, que
correspondem a peças desenhadas dos Serviços Afetados, nomeadamente das linhas de água
intercetadas (Desenhos P-PR-LI-8000-SA-DS-SCN-00095-00 a 00099-00).
Atualmente a situação dos cursos de água intercetados corresponde, como referido nos capítulos 3.15 e
4.5 do EIA, a uma situação de total canalização dos mesmos pela drenagem pluvial da cidade do Porto.
A situação apresentada na figura 4.19 do EIA que corresponde a um extrato da Carta de Condições de
Drenagem de Superfície da Carta Geotécnica do Porto, representa um eventual traçado natural, tendo
em conta a topografia do terreno e uma situação de drenagem natural, não sendo, contudo, esta a
situação atualmente presente no terreno em virtude do meio urbano extremamente artificializado em
que o projeto se desenvolve.
Esta situação é também comprovada por uma análise da Cartografia Militar onde não é identificável a
presença de qualquer linha de água intercetada pelo projeto.
Desta forma, os eventuais desvios necessários ao desenvolvimento do projeto assentam num recurso já
completamente artificializado por tubagens integradas no sistema de drenagem pluvial pelo que, as
implicações ao nível dos impactes nos recursos hídricos são nulas.
Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000005-00
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3.2. Sistemas Ecológicos
3.2.1.

Apresentar, para o capítulo 4.10 de caraterização dos Sistemas Ecológicos o elenco florístico
dos espaços verdes coincidentes com a construção das estações e dos poços de ventilação e
emergência, à semelhança da metodologia utilizada para a fauna.

Os espaços verdes coincidentes com a construção das estações e dos poços de ventilação e emergência
são espaços verdes urbanos e, no caso da Estação da Casa da Música, correspondem a um espaço
abandonado onde apenas se encontra vegetação ruderal, sem qualquer valor de conservação.
O elenco florístico dos jardins não é objeto de estudo do descritor Sistemas Ecológicos, uma vez que
estas áreas têm apenas flora exótica ornamental, sem valor conservacionista.
Todavia, é possível destacar algumas das espécies ocorrentes nos espaços verdes da área de estudo,
espécies florestais de grande porte, essencialmente exóticas, como a Pseudotsuga menziensii (América
do Norte), a Agathis robusta (Papua Nova Guiné, Austrália), a Cunninghamia lanceolata (China,
Vietname, Camboja), a Sequoia sempervirens (América do Norte), a Cedrus libanii (Mediterrâneo
oriental), a Tilia chordata (Europa), a Acer negundo (América do Norte), a Prunus cersasifera var
piassardii (variedade ornamental), a Araucaria bidwillii (Austrália), a Washingtonia filífera (zona
costeira da Califórnia) ou Platanus orientalis (Eurasia), entre outras.
Neste contexto e decorrendo das intervenções à superfície para a construção das estações, destaca-se
a necessidade de remoção de alguns exemplares arbóreos (ver figuras no Anexo 5) que se identificam
de seguida segundo a sua espécie e porte (DC – diâmetro da copa; DAP – diâmetro da altura do peito).
•

Estação Hospital de Santo António (Jardim do Carregal):
−
−

•

Cryptomeria japonica (criptoméria, Japão) - DC = 8.00 m / DAP = 0.80m
Acer platanoides (bordo-da-Noruega, Eurásia) - DC = 4.00m / DAP = 0.40 m

Estação Galiza (Praça da Galilza):
−

Ligustrum sp. (alfeneiro),
o 1- DC = 5.00 m / DAP = 0.20m
o 33 - DC = 6.00 m / DAP = 0.40m
o 37 - DC = 4.00 m / DAP = 0.20m
o 38 - DC = 5.00 m / DAP = 0.35m
o 39 - DC = 6.00 m / DAP = 0.40m
o 40 - DC = 5.00 m / DAP = 0.20m
o 41 - DC = 5.00 m / DAP = 0.20m
o 42 - DC = 5.00 m / DAP = 0.20m
o 43 - DC = 1.20 m / DAP = 0.08m
o 44 - DC = 5.00 m / DAP = 0.30m
o 45 - DC = 4.00 m / DAP = 0.20m
o 46 - DC = 4.00 m / DAP = 0.25m
o 47 - DC = 5.00 m / DAP = 0.30m
o 48 - DC = 5.00 m / DAP = 0.30m
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−
−
−

−

−

Ficus sp. (pan-tropical),
o 2 - DC = 5.00 m / DAP = 0.15m
Persea sp. (América do Sul e Central),
o 6 - DC = 6.00 m / DAP = 0.15m
Fraxinus angustifolia (freixo, autóctone),
o 7 - DC = 9.00 m / DAP = 0.45m
o 8 - DC = 7.00 m / DAP = 0.35m
o 9 - DC = 8.00 m / DAP = 0.40m
o 11 - DC = 8.00 m / DAP = 0.40m
o 12 - DC = 8.00 m / DAP = 0.40m
o 13 - DC = 7.00 m / DAP = 0.35m
o 14 - DC = 8.00 m / DAP = 0.40m
o 15 - DC = 8.00 m / DAP = 0.40m
o 16 - DC = 4.00 m / DAP = 0.15m
o 17 - DC = 6.00 m / DAP = 0.35m
o 18 - DC = 6.00 m / DAP = 0.30m
o 19 - DC = 6.00 m / DAP = 0.20m
o 20 - DC = 8.00 m / DAP = 0.40m
o 22 - DC = 8.00 m / DAP = 0.35m
o 23 - DC = 10.00 m / DAP = 0.45m
o 24 - DC = 6.00 m / DAP = 0.25m
o 28 - DC = 5.00 m / DAP = 0.30m
o 29 - DC = 13.00 m / DAP = 0.70m
Acer negundo (bordo-negundo, América do Norte e Central),
o 25 - DC = 7.00 m / DAP = 0.45m
o 27 - DC = 10.00 m / DAP = 0.60m
Acer saccharinum (bordo prateado, América do Norte).
o 30 - DC = 7.00 m / DAP = 0.45m
o 31 - DC = 5.00 m / DAP = 0.35m

 Nesta estação há ainda a necessidade de proceder ao transplante de outros exemplares e
espécies, como:
−

−
−
−

Acer palmatum (Ácer do Japão, China/Coreia/Japão),
o 3 - DC = 8.00 m / DAP = 0.40m
o 5 - DC = 6.00 m / DAP = 0.30m
Camellia japonica (camélia, China/Coreia/Japão),
o 4 - DC = 6.00 m / DAP = 0.40m
Acer negundo (bordo-negundo, América do Norte e Central),
o 10 - DC = 0.80 m / DAP = 0.06m
Jacaranda mimosifolia (jacarandá, América do Sul),
o 21 - DC = 5.00 m / DAP = 0.18m
o 34 - DC = 5.00 m / DAP = 0.16m
o 35 - DC = 6.00 m / DAP = 0.20m
o 36 - DC = 7.00 m / DAP = 0.30m
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−

Acer platanoides (bordo-da-Noruega, Eurásia)
o 26 - DC = 2.00 m / DAP = 0.10m
o 32 - DC = 3.00 m / DAP = 0.12m

No que respeita ao espaço com flora ruderal, não foi realizado o seu levantamento por este se traduzir
numa lista de espécies cosmopolitas ruderais, eventualmente exóticas, sem qualquer relevância no
âmbito da preservação dos sistemas ecológicos.
Apresenta-se seguidamente uma lista de algumas espécies que ocorrem nesta tipologia.
Quadro 2 - Elenco florístico – flora ruderal
Taxon

Família

Naturalidade

Amaranthaceae

Chenopodium album

Apiaceae

Daucus carota subsp. maximus

Apiaceae

Foeniculum vulgare

Asteraceae

Andryala integrifolia

Asteraceae

Arctium minus

Asteraceae

Aster squamatus

Asteraceae

Bidens aurea

Exótica

Asteraceae

Bidens frondosa

Exótica

Asteraceae

Coleostephus myconis

Asteraceae

Conyza bonariensis

Asteraceae

Dittrichia viscosa subsp. viscosa

Asteraceae

Filago minima

Asteraceae

Galactites tomentosus

Asteraceae

Galinsoga parviflora

Asteraceae

Hypochaeris radicata

Asteraceae

Lactuca serriola

Asteraceae

Lapsana communis subsp. communis

Asteraceae

Picris echioides

Asteraceae

Pseudognaphalium luteo-album

Asteraceae

Senecio lividus

Asteraceae

Senecio vulgaris

Asteraceae

Sonchus asper

Asteraceae

Sonchus oleraceus

Boraginaceae

Echium plantagineum

Brassicaceae

Capsella bursa-pastoris

Brassicaceae

Cardamine hirsuta

Brassicaceae

Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum

Campanulaceae

Jasione montana

Caryophyllaceae

Cerastium glomeratum

Caryophyllaceae

Silene gallica

Caryophyllaceae

Spergula arvensis

Caryophyllaceae

Spergularia purpurea

Cistaceae
Dennstaedtiaceae

Cistus psilosepalus
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum

Euphorbiaceae

Mercurialis ambigua

Fabaceae

Cytisus striatus

Fabaceae

Lotus pedunculatus

Exótica

Exótica

Exótica
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Taxon

Família

Naturalidade

Fabaceae

Lotus subbiflorus

Fabaceae

Ornithopus compressus

Fabaceae

Trifolium repens

Fabaceae

Ulex europaeus subsp. europaeus

Fabaceae

Vicia disperma

Fabaceae

Vicia sativa subsp. sativa

Geraniaceae

Erodium moschatum

Geraniaceae

Geranium dissectum

Geraniaceae

Geranium molle

Juncaceae

Juncus bufonius

Lamiaceae

Lamium maculatum

Lamiaceae

Prunella vulgaris

Malvaceae

Lavatera cretica

Malvaceae

Malva tournefortiana

Papaveraceae

Chelidonium majus

Phytolaccaceae

Phytolacca americana

Plantaginaceae

Plantago coronopus

Plantaginaceae

Plantago lanceolata

Plantaginaceae

Plantago major subsp. intermedia

Plantaginaceae

Veronica hederifolia

Poaceae

Arundo donax

Poaceae

Briza maxima

Poaceae

Briza minor

Poaceae

Cortaderia selloana

Poaceae

Dactylis glomerata

Poaceae

Holcus lanatus

Poaceae

Hordeum murinum

Poaceae

Lolium perenne

Polygonaceae

Rumex bucephalophorus

Portulacaceae

Portulaca oleracea

Rosaceae

Rubus ulmifolius

Scrophulariaceae

Scrophularia auriculata subsp. auriculata

Solanaceae

Datura stramonium

Urticaceae

Parietaria judaica

Urticaceae

Urtica dioica

Verbenaceae

Verbena bonariensis

Exótica

Exótica

Exótica

Exótica

Exótica
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3.2.2.

Para esse capítulo, apresentar duas figuras, semelhante à Figura 3.35 da página 54 do
Relatório Síntese, ilustrativas das intervenções à superfície propostas para o Jardim do
Carregal e para a Praça da Galiza, complementadas com informação sobre os exemplares
florísticos a afetar (espécie e porte). No caso particular das intervenções preconizadas para
a Praça da Galiza, demonstrar a afetação ou não do Acer negundo de grande porte, existente
a poente da fonte de Rosália de Castro, e ponderar a sua conservação e manutenção.

É apresentado no Anexo 5 ao presente documento as peças desenhadas com indicação das espécies a
afetar nas intervenções previstas na Estação do Hospital de Santo António e da Praça da Galiza,
nomeadamente:
 Estação do Hospital de Santo António - 2 exemplares: Cryptomeria japonica (criptoméria, Japão)
e Acer platanoides (bordo-da-Noruega, Eurásia)
 Praça da Galiza - 48 exemplares: Ligustrum sp. (alfeneiro), Ficus sp. (pan-tropical), Persea sp.
(América do Sul e Central), Fraxinus angustifolia (freixo, autóctone), Acer negundo (bordonegundo, América do Norte e Central), Acer saccharinum (bordo prateado, América do Norte).
Nesta estação há ainda a necessidade de proceder ao transplante de outros exemplares e
espécies, como Acer palmatum (Ácer do Japão, China/Coreia/Japão), Camellia japonica
(camélia, China/Coreia/Japão), Acer negundo (bordo-negundo, América do Norte e Central),
Jacaranda mimosifolia (jacarandá, América do Sul), Acer platanoides (bordo-da-Noruega,
Eurásia)
Como é possível identificar na figura seguinte bem como no desenho referente à Praça da Galiza (vide
Anexo 5) não está prevista a afetação do Acer negundo (identificado na figura abaixo a rosa).

Figura 4 – Identificação do Acer Negundo a manter na Praça da Galiza
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3.2.3.

Ainda na Praça da Galiza, equacionar ou justificar a viabilidade de uma intervenção por meio
de poço de ataque e escavação em galeria ao invés de escavação a céu aberto (técnica “cut
& cover”) proposta.

Nesta estação o recobrimento é muito reduzido o que impossibilita a utilização de outro método, sendo
inevitável o uso do método de “cut&cover”.
Por outro lado, na hipótese, que não se admite, de construção por meio de poço de ataque, este teria
que ter um diâmetro superior à largura da estação para permitir o ataque da caverna, o que levaria a
maior afetação da Rua Júlio Diniz durante mais tempo, já que o poço teria que se manter aberto
durante todo o período de construção.

3.2.4.

Esclarecer a localização do poço de ataque e quais as intervenções a realizar à superfície
com influência direta no Jardim do Carregal, uma vez que as Figuras 3.35, 3.56 e 4.56 do
Relatório Síntese, apresentam diferentes localizações para o mesmo, e a figura 3.56
apresenta dois poços, contrariando a informação exposta nas outras.

Nos desenhos relativos à especialidade de Túneis e Ocupações Temporárias são representados dois
poços, um de geometria circular situado no topo nascente dos cais, na vertical da estação, e outro de
geometria oval situado lateralmente ao eixo do túnel. Este último é uma estrutura provisória que só
será utilizada para ataque da escavação da caverna transversal. Constitui, portanto, uma afetação
temporária de parte do Jardim do Carregal.
Uma vez terminada a construção dos acessos e da caverna transversal, o poço será recoberto e será
reposta a superfície.
Desta forma, a figura 3.56 do EIA corresponde a uma situação de obra, sendo que as restantes figuras
mencionadas (3.35, 3.36) representam a solução final da área de ocupação da estação no subsolo.
A circunferência correspondente ao poço de acesso fará parte da estação e é onde se inserem os
elevadores e as escadas de emergência. O poço apresenta cerca de 27m 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.
Relativamente à figura 4.56, ela é substituída pela figura abaixo.
Na Planta de Implantação do Traçado que agora se apresenta revista no RNT (figura 1) são identificadas
as áreas das intervenções a realizar à superfície, na fase de construção.
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Figura 5 – Área de intervenção da Estação Hospital Stº António (substituição da figura 4.56 do EIA)

3.2.5.

Reformular as figuras 3.35, 3.36, 3.56 e 4.56 de forma a torna-las legíveis e apresentar as
respetivas legendas

São apresentadas abaixo as figuras 3.35, 3.36 e 3.56 revistas.
Como acima referido, a figura 4.56 foi apresentada por lapso, sendo substituída pela figura acima.

Figura 6 – Estação Hospital de Santo António. Alternativa 1. Inserção urbana (figura 3.35 EIA)
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Figura 7 – Estação Hospital de Santo António. Alternativa 2. Inserção urbana (figura 3.36 EIA)

Figura 8 – Estação Hospital de Santo António - Localização dos poços de ataque (oval) e do poço de acesso
(circular) (figura 3.56 EIA)
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3.3. Alterações climáticas – vertente adaptação
3.3.1. Abordar especificamente as questões da adaptação às alterações climáticas no âmbito do
projeto
Em Portugal, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010 de 18 de março, foi aprovada a
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), cuja primeira fase de trabalhos
decorreu entre 2010 e 2013 com os objetivos seguidamente elencados:
−
−

−
−

Informação e conhecimento – manter atualizado e disponível o conhecimento científico;
Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta – definir, de forma
integrada, medidas que Portugal terá de adotar com vista à minimização dos efeitos das
alterações climáticas, no seguimento do se verifica na comunidade internacional:
Participar, sensibilizar e divulgar – promover o aumento da consciencialização sobre a
realidade das alterações climáticas e os seus impactes;
Cooperar a nível internacional – apoiar países mais vulneráveis, nomeadamente no
quadro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

No seguimento dos trabalhos dos diferentes grupos setoriais e da experiência adquirida na prossecução
dos objetivos anteriormente indicados, foi promovida a revisão da ENAAC, procurando limitar as falhas
detetadas e potenciar os pontos fortes e oportunidades identificadas, culminando na aprovação da
ENAAC2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho), enquadrando-a no
Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) que, por sua vez, procede ao estabelecimento
de uma visão e objetivos da política climática nacional no horizonte 2030, reforçando a aposta no
desenvolvimento de uma economia competitiva, resiliente e de baixo carbono.
O Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC – Intergovernmental Pannel on
Climate Change) define adaptação como um ajustamento nos sistemas naturais ou humanos como
resposta a estímulos climáticos verificados ou esperados, que moderam danos ou exploram
oportunidades benéficas. Esta entidade distingue ainda diversos tipos de adaptação:
−
−

−

Adaptação Antecipatória – medidas tomadas previamente à ocorrência dos impactes das
alterações climáticas, sendo também designada de adaptação proactiva;
Adaptação Autónoma – medidas desencadeadas por alterações ecológicas em sistemas
naturais e por alterações de mercado e de bem-estar em sistemas humanos e não como
resposta consciente a estímulos climáticos. Pode ser designação de adaptação
espontânea;
Adaptação Planeada – medidas que resultam de decisão política deliberada, tendo por
base a consciência de qua as condições ou se alteraram ou a sua alteração está para
breve e que são necessárias para o regresso ou para a manutenção de um estado
desejado.

No contexto da adaptação às alterações climáticas, em Portugal, é de extrema relevância destacar o
projeto ClimaAdaPT.Local, cujo objetivo foi o de iniciar um processo contínuo de elaboração de
Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) e a sua integração nas
ferramentas de planeamento municipal através da capacitação dos corpos técnicos municipais, da
consciencialização dos atores locais e do desenvolvimento de ferramentas que possibilitem e facilitem
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a elaboração e implementação das EMAAC nos municípios participantes do Projeto, entre os quais, o
município do Porto.
A referida EMAAC do Porto - elaborada de acordo com a metodologia de base ADAM (Apoio à Decisão
em Adaptação Municipal) desenvolvida no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local e especialmente
adaptada à realidade portuguesa a partir do modelo desenvolvido pelo UK Climate Impacts Programme
(UKCIP) – resultou na identificação de vulnerabilidades atuais e futuras, bem como na avaliação do
risco climático relativo ao concelho e, finalmente, na identificação, implementação e
acompanhamento das opções de adaptação para o Porto.
Estas opções abrangem um leque alargado de situações decorrentes das alterações climáticas, desde o
desenvolvimento de um plano de proteção e defesa costeira como prevenção ao aumento do nível do
mar e maior frequência de galgamento costeiro, passando pelo desenvolvimento e implementação do
Plano de Valorização e Reabilitação de Linhas de água (para melhorar a capacidade de adaptação a
fenómenos de precipitação excessiva que possam resultar em inundações, cheias e movimentos de
terrenos) até à implementação do programa de expansão do coberto vegetal nativo em áreas
selecionadas do contexto urbano (para desenvolvimento da estrutura ecológica).
No caso do Projeto em estudo, e atendendo à tipologia do mesmo, a opções de adaptação às alterações
climáticas correspondem a soluções incorporadas pelo projeto de modo a prevenir a disrupção do
serviço/afetação da infraestrutura face a fenómenos climáticos extremos passiveis de derivarem de
processos de alteração climática, nomeadamente a rede de drenagem de águas pluviais e o sistema
de bombagem, que darão resposta a episódios de precipitação excessiva passíveis de provocar
inundações.
No primeiro caso, a rede de drenagem de águas pluviais procederá à recolha e encaminhamento das
águas provenientes das grelhas de ventilação à superfície, das caixas de elevadores entre a superfície e
os átrios das estações, das escadas e galerias de acesso às estações, da infiltração de água ao longo dos
túneis e à água proveniente da potencial intervenção de meios de primeira e/ou segunda intervenção
no combate a incêndios. Esta rede será constituída por diversos órgãos (caleiras, tubos de queda e
caixas de visita, etc.) que procedem ao encaminhamento para os poços de recolha e bombagem das
águas pluviais.
Este sistema de bombagem tem como objetivo o armazenamento e posterior descarga das águas
recolhidas na rede municipal de águas pluviais, prevenindo a ocorrência de situações de inundação da
infraestrutura e disrupção do serviço.
Face à fase de desenvolvimento do Projeto – Estudo Prévio – estes dois sistemas não se encontram
ainda dimensionados, sendo importante referir que o seu dimensionamento na fase de Projeto de
Execução implicará o 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.
É ainda importante referir, neste contexto, o funcionamento do sistema de ventilação da
infraestrutura. A este nível considera-se que os passageiros em trânsito nas estações de metro, entre a
rua e o material circulante, deverão poder usufruir de condições ambientais interiores idênticas ou
melhoradas relativamente ao ar exterior. Em regime de exploração “normal”, e para efeitos do número
de renovações de ar por hora, admite-se que a temperatura no interior da estação ao nível da
plataforma de embarque não exceda em 3 °C o valor da temperatura do ar exterior e 6 °C no túnel.
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No interior das estações e nos túneis de ligação entre estas, a ventilação será realizada através de:
a. 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.
b. Ventilação forçada ou mecânica mediante:
i. Extração de ar nos PEV's localizados nos túneis de ligação entre estações;
ii. Insuflação de ar sobre os cais das estações (plataformas de embarque);
O sistema de ventilação forçada proposto funcionará em três regimes de exploração:
−
−
−

Regime "Normal" – (aprox. 25 Hz);
Regime "Noturno" – (aprox. 15 Hz);
Regime de "Emergência" (Desenfumagem) - (50 Hz). Os ventiladores e os seus motores,
no seu conjunto e nas suas partes, serão projetados e fabricados para poderem funcionar
com gases transportados a 400 °C, durante 2 horas.

Com a instalação dos variadores de velocidade nos ventiladores, pretende-se que estes adequam o seu
ponto de funcionamento em função:
−
−
−
−
−

Do regime de exploração;
Das condições ambientais:
Temperatura exterior;
Temperatura interior;
Qualidade do ar.

No período de encerramento das estações aos passageiros, durante o período noturno, em que as
cargas térmicas das estações e as temperaturas exteriores são menores, os ventiladores das estações e
túneis poderão funcionar, sobretudo quando ocorram trabalhos de manutenção, permitindo deste modo
melhorar as 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.
Os sistemas mencionados deverão ainda permitir o seu funcionamento em Regime de "Emergência"
(Desenfumagem em caso de situação de incêndio), assegurando o caudal de ar necessário à evacuação
do calor e dos fumos produzidos pelo fogo, permitindo deste modo a fuga dos passageiros e pessoal
empregado e a intervenção dos serviços de socorro.
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3.3.2.

Incluir a avaliação dos fenómenos extremos tendo em consideração não apenas os registos
históricos, mas também o clima futuro para a identificação das vulnerabilidades do projeto,
uma vez que se trata de um projeto de infraestruturas públicas, de vida útil muito longa e de
custos avultados.
Considerar, nomeadamente, como aspetos importantes o aumento dos fenómenos extremos
de precipitação, mais especificamente de precipitação intensa, e o aumento de ondas de
calor, tendo em conta os cenários climáticos disponíveis para Portugal (por exemplo os
cenários constantes do Portal do Clima, bem como outros trabalhos disponíveis,
designadamente as Estratégias Locais de Adaptação para os municípios do Porto e Viana do
Castelo, em matéria de vulnerabilidades climáticas).

A EMAAC do Porto (2016) indica que as principais alterações climáticas projetadas para o município do
Porto até ao final do século estão relacionados com a diminuição da precipitação média anual, com o
aumento da temperatura média anual (em especial das temperaturas máximas, com ondas de calor
mais frequentes e intensas), com a subida do nível médio da água do mar (potencialmente até 1,10 m
em 2100, sendo mais gravosa quando associada a tempestades) e com o aumento de fenómenos
extremos de precipitação.
Em virtude da tipologia e localização do Projeto em estudo, dos fenómenos extremos identificados na
EMAAC (e em outras bases, nomeadamente o sítio da Autoridade Nacional de Proteção Civil),
considera-se que o que apresenta potencial para impactar negativamente a infraestrutura é a
precipitação extrema.
De acordo com as fontes consultadas (IPCC, Portal do Clima, Soares et al (2015), European Severe
Weather Database), a precipitação média anual tenderá a reduzir ao longo do tempo, com as projeções
a apresentarem uma redução entre 3 e 25% relativamente aos valores registados entre 1976 e 2005
consoante o cenário e modelo utilizados, sendo que a ocorrência de fenómenos de precipitação
extrema tenderá a aumentar.
Neste contexto, o que potencialmente se pode verificar é a incapacidade da infraestrutura para
assegurar a correta drenagem das afluências de água pluviais por deficiente dimensionamento da rede
de drenagem e dos corpos de bombas, implicando em cúmulo a inundação de estações e,
consequentemente, a disrupção da circulação na(s) linha(s) afetadas. Este impacte será negativo,
significativo, direto, de magnitude correspondente à extensão da rede afetada, temporário, reversível
e minimizável, sendo de ocorrência incerta.
Uma vez que o projeto contempla uma rede de drenagem de águas pluviais instalada ao longo da linha
e nas estações, que procederá à recolha das águas provenientes das grelhas de ventilação, das caixas
dos elevadores para o exterior, das escadas e galerias de acesso e das eventuais exsurgências de águas
subterrâneas nos túneis, que, por sua vez, estará ligada a um sistema de bombagem para o exterior
(rede municipal de drenagem de águas pluviais) de modo a possibilitar o escoamento destas águas,
considera-se que este impacte será de ocorrência pouco provável. É importante referir que, face à
atual fase de desenvolvimento do Projeto, os sistemas ainda não se encontram dimensionados em
detalhe, sendo este dimensionamento - em Fase de Projeto de Execução – efetuado em conformidade
com a 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.
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No que concerne ao aumento das ondas de calor, este fenómeno não representa um impacte direto
relevante sobre o Projeto em estudo, face às caraterísticas do mesmo. No entanto, o aumento das
ondas de calor poderá implicar um maior consumo de energia elétrica utilizada na climatização
durante os períodos de duração das mesmas.

3.3.3.

Identificar as vulnerabilidades do projeto ao clima futuro (fase de exploração) e eventuais
medidas de minimização.

De acordo com o IPCC (2001), a vulnerabilidade é definida como o grau de suscetibilidade de um
sistema aos efeitos adversos das alterações climáticas, ou a sua incapacidade de gerir esses efeitos,
incluindo a variabilidade climática ou os extremos. A vulnerabilidade é função do caráter, magnitude e
taxa de variação climática a que um sistema está exposto, a sua sensibilidade e capacidade de
adaptação (“The degree to which a system is susceptible to, or unable to cope with, adverse effects of
climate change, including climate variability and extremes. Vulnerability is a function of the
character, magnitude, and rate of climate variation to which a system is exposed, its sensitivity, and
its adaptive capacity”, IPCC 2001, IPCC Third Assessment Report: Climate Change 2001. Working Group
II: Impacts, Adaptations and Vulnerability, Cambridge University Press. 1032pp).
Do anteriormente expresso no presente documento resulta que o Projeto em estudo apresenta
vulnerabilidade no que concerne aos fenómenos de precipitação extrema, fundamentalmente devido à
potencial incapacidade para a rede de drenagem de águas pluviais associada dar resposta a afluências
excessivas num curto espaço de tempo. Tal como anteriormente referido, esta incapacidade dos
sistemas previstos darem a resposta necessária, no que a este fator diz respeito, poderá implicar a
inundação das linhas/estações do Metro que se traduzirão na disrupção do serviço prestado, o que se
traduz num impacte negativo, significativo, mas de ocorrência incerta, improvável e minimizável
através das caraterísticas e componentes do próprio projeto.
Efetivamente, na fase seguinte do desenvolvimento do Projeto agora em estudo, serão dimensionadas
todas as redes associadas à Linha, entre as quais a rede de drenagem de águas pluviais e sistema de
bombagem, que terão como função proceder à recolha e encaminhamento das águas pluviais (e de
eventuais infiltrações) para a rede municipal. É importante referir que, como foi anteriormente
indicado, o dimensionamento destas componentes no Projeto de Execução implicará o 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, contemplando necessariamente a ocorrência de
fenómenos desta natureza.
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3.4. Vibrações
3.4.1. Esclarecer e justificar porque não foram consideradas normas internacionais específicas para
vibrações provenientes de ferrovias (ISO/TS 14837), nomeadamente a normalização nacional
sobre avaliação da exposição do corpo inteiro a vibrações (NP ISO 2631-1:2001) e a normalização
britânica sobre a avaliação da exposição humana a vibrações em edifícios (série BS 6472).
3.4.2. Mencionar qual é o critério de avaliação utilizado para frequências inferiores a 63 Hz.
3.4.3. Esclarecer o procedimento das vibrações e justificar o critério adotado para a localização dos
sensores.
3.4.4. Justificar porque não foi efetuada a caraterização mais detalhada dos níveis de vibração atuais
que pudesse servir de base para a avaliação de impactes diferenciados das duas alternativas de
traçado, atendendo à diversidade do parque edificado que ficará sobrejacente ou na
proximidade imediata da futura Linha, e à limitação geográfica da zona que poderá ser
intervencionada.
3.4.5. Apresentar uma caraterização da situação atual que seja representativa da diversidade de
recetores presente ao longo dos traçados alternativos da Linha Circular. Nesta caraterização,
para além dos pontos já caraterizados, incluir novos pontos na proximidade de todas as
estações, dos poços de ventilação, estaleiros e sempre que os edifícios apresentem
caraterísticas que possam potenciar a transmissão de vibrações ou afetação por vibrações.
3.4.6. Esclarecer a razão de se ter optado por uma combinação de metodologias de abordagem,
culminando com a seleção do método LNEC, quando se refere a utilização parcial do “Transit
Noise and Vibration Impact Assessment”, 2006, da Federal Transit Administration, EUA –
específico para os diversos modos de transporte – que incorpora metodologias de avaliação de
impactes ou metodologias mais recentes relacionadas diretamente com o modo ferroviário como
a série de normas ISO 14837 e os resultados do projeto europeu RIVAS – Railway-Induced
Vibration Abatement Solutions.
3.4.7. Esclarecer quais os valores considerados para cada um dos coeficientes considerados, uma vez
que se menciona que a propagação de vibrações é dependente da velocidade de vibração na
fonte, da distância da fonte ao ponto de referência no solo, da atenuação geométrica e de uma
fator de atenuação que depende da constituição do solo. Esclarecer, ainda, e justificar os
pressupostos de geração da figura 6.3.
3.4.8. Apresentar a avaliação dos impactes na fase de construção, para as duas alternativas de
projeto, identificando os potenciais afetados, a possibilidade (ou não exequibilidade) da
implementação de medidas de minimização e a eventual ocorrência de impactes não
minimizáveis, a duração estimada para os correspondentes impactes atendendo às operações de
construção previstas.
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3.4.9. Apresentar a avaliação de impactes para a fase de exploração, no qual devem se devidamente
estimados (quantificados) e localizados os impactes previstos, para as duas alternativas em
avaliação. Incluir a análise da possibilidade de implementação de medidas de minimização,
assim como a eficácia esperada dessas medidas e a identificação dos impactes residuais,
salientando-se se será provável ou perspetivado o cumprimento dos critérios de avaliação
adotados.
3.4.10. Acautelar, caso não se confirme a velocidade máxima de projeto de 60 km/h, a alteração da
velocidade, na avaliação atrás solicitada.
3.4.11.

Esclarecer e justificar os critérios de classificação e avaliação de impactes associados às
vibrações, tanto para a fase de construção como de exploração.

3.4.12.

Considerar nas avaliações atrás solicitadas a existência de enquadramentos normativos mais
direcionados para este meio de transporte, que não foram contemplados.

O estudo elaborado, em fase de Estudo Prévio, teve como objetivo a avaliação de impactes na
componente sonora do ambiente e avaliação da necessidade de implementação de medidas
minimizadoras do ruído transmitido em meio sólido (vibrações) e rerradiado por emissão secundária no
interior de habitações.
A avaliação foi balizada pelas boas práticas nacionais e internacionais referentes a projetos ferroviários
urbanos (metropolitanos subterrâneos e de superfície), pelo que a metodologia de análise utilizada
seguiu os documentos e normas considerados mais relevantes face ao objetivo do estudo,
nomeadamente, tendo como referência o documento do LNEC cujos critérios de incomodidade sobre
vibrações ambiente são resultado de normalização nacional e internacional, tal como a NP ISO 2631-1.
Os cálculos elaborados para a análise de impactes foram realizados de forma a serem confrontados com
os critérios das boas práticas normalmente seguidas, nomeadamente com o Quadro “Incomodidade:
Valores Limite da Velocidade. Eficaz da Vibração, no Local”. Adicionalmente, para o estudo de
medidas minimizadoras foi também considerado 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.
O documento da FTA foi apenas utilizado para a obtenção dos valores de emissão utilizados para as
previsões, não sendo considerado como critério para avaliação de impactes.
Os locais de avaliação de vibrações foram selecionados na proximidade de fontes vibratórias em
presença, nomeadamente circulação em linhas de metro ou de elétricos. Outras localizações não
deverão ser alvo de estímulos vibráteis dignos de registo.
No presente estudo foram apresentadas previsões de propagação por via estrutural, considerando o
local mais exposto para cada zona analisada, maximizando os valores recebidos e os resultantes
impactes. Da mesma forma, e devido à complexidade do meio de propagação, foi minimizada a
atenuação de propagação maximizando igualmente os impactes, optando-se nesta fase de estudo por
adotar as possíveis situações mais desfavoráveis, conforme consta do estudo.
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O projeto em estudo projeta-se na vizinhança de usos do solo sensíveis ao ruído, nomeadamente áreas
habitacionais, escolas e hospitais onde se preveem, em alguns locais, impactes negativos no ambiente
sonoro local, quer na fase de construção quer na fase de exploração.
A necessidade de medidas de minimização, na componente ruído e vibrações, determinada no estudo,
permite reduzir em grande escala os impactes residuais diversos.
Para a fase de construção, os impactes residuais no ambiente sonoro poderão assumir significado,
devido essencialmente ao ruído gerado por maquinaria ruidosa e pela circulação de veículos pesados
com materiais. Contudo, estes impactes são temporais e de duração transitória pelo que os
consequentes impactes negativos serão muito localizados no tempo e no espaço.
Recomendações que garantam que as operações mais ruidosas, que se efetuem na proximidade de
habitações, ocorram apenas no período diurno permitem minimizar estes impactes. Deverão também
ser sempre selecionados métodos construtivos que produzam menores impactes.
Para a fase de exploração, a significância dos impactes residuais no ambiente sonoro não assumirá
significado, uma vez, que a introdução das medidas minimizadoras irá “conter” os efeitos da circulação
ferroviária dentro dos valores limite legalmente estabelecidos. De ressalvar que o projeto se
desenvolve no subsolo não havendo transmissão do ruído de circulação ferroviária por via aérea e que a
transmissão por via estrutural pode ser contida através de medidas de minimização, tal como
evidenciado no estudo.
Os impactes serão reavaliados, em fase de projeto de execução, com maior detalhe após o
conhecimento dos dados finais de projeto.

3.4.13.

Considerar a componente vibrações, na avaliação de impactes de outros fatores ambientais
(como exemplo socioeconomia, saúde humana e património), para as fases de construção e
exploração.

Durante a fase de obra haverá o aumento dos níveis de ruído e vibração devido ao funcionamento dos
equipamentos e máquinas nos estaleiros de obras, na construção dos túneis que atingirá diretamente a
área de implantação da obra, assim como o aumento dos níveis de ruído e vibração ambiente nos
percursos de transporte a vazadouro (de terras) e transportes de materiais, decorrentes do movimento
adicional de veículos pesados.
Os fatores ambientais referidos integram referências à componente vibrações na sua avaliação de
impactes ambientais:
 No que respeita à Componente Social o potencial impacte resultante da emissão de ruído e
vibrações foi considerado, embora de forma limitada ao âmbito deste fator e remetendo sempre
para a respetiva componente ambiental do EIA, nomeadamente nas páginas 452, 462, 464, 465 e
466 do Relatório Síntese, para as fases de construção e exploração.
−

Capítulo 6.14.2.3 – Fase de Construção – intervenções no subsolo e Capítulo 6.14.2.4.2 –
Bem-estar das populações (integrado no 6.14.2.4 – Fase de exploração):
°

“Os impactes que podem ocorrer podem resultar de vários tipos de afetações: (…)
afetações resultantes de vibrações produzidas pelas operações construtivas,
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inclusivamente o potencial uso de explosivos para desmonte de formações rochosas
que possam ocorrer”

−

°

“Ainda relativamente às vibrações, importa referir que entre a Estação Liberdade /
São Bento e a Estação Galiza, as duas alternativas em estudo se desenvolvem sob
vários quarteirões, incluindo edifícios públicos e áreas habitacionais, de construção
mais antiga e com taxas elevadas de edifícios degradados.

°

Neste particular, a Alternativa 2 é ligeiramente mais favorável, por evitar a
passagem sob alguns edifícios públicos e atravessar menor área com edificação à
superfície (áreas de logradouro de habitações ou espaços verdes).”

Quadro 6.44: Qualidade ambiental em áreas sociais (ruído e vibrações, qualidade do ar,
segurança, desestruturação dos espaços – são classificados os impactes na fase de
construção (Negativos, diretos, certos ou prováveis, temporários e intermitentes, locais,
reversíveis, magnitude elevada, significativos e mitigáveis) e exploração (Negativos,
diretos, prováveis, permanentes e intermitentes, locais, irreversíveis, magnitude
reduzida, pouco significativos e mitigáveis)

É importante referir que esta análise da Componente Social reporta-se à totalidade do
edificado, quer seja classificado do ponto vista patrimonial ou não, aplicando-se assim também
aos elementos referidos na componente Património Arquitetónico e Arqueológico.
 No âmbito do Património Arquitetónico e Arqueológico
No âmbito da resposta ao ponto 3.6.5 do presente Aditamento é apresentada uma representação
das ocorrências patrimoniais em perfil (Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-0019 – Anexo 7.3),
permitindo uma identificação clara do distanciamento em profundidade do túnel do metro à
superfície do terreno onde se implantam as ocorrências.
De qualquer forma a análise de impactes baseia-se no pressuposto que o projeto de execução da
empreitada garante a conservação in situ do edificado à superfície do terreno que esteja fora
das áreas de ocupação de superfície. Ou seja, os potenciais impactes decorrentes de vibrações
serão devidamente acautelados no projeto para evitar danos nas estruturas construídas.
 No âmbito da Saúde Humana
−

Capítulo 6.15.2.2 – Fase de exploração: “Não se prevê também a ocorrência de impactes
diretos, com significado, no que respeita à emissão de ruído e vibrações, desde que
tomadas as devidas medidas mitigadoras. Também neste caso poderão ocorrer impactes
positivos indiretos resultantes da eventual redução do tráfego rodoviário de superfície”.

Na fase de construção, a fim de mitigar o efeito das vibrações nas atividades socioeconómicas, saúde
humana e património, serão adotadas as seguintes medidas:
−

−
−

Medição das vibrações emitidas durante as obras, sendo a monitorização, sempre que
possível, de forma automatizada, a fim de informar o responsável pela obra caso os
níveis sejam excessivos.
Realizar testes in situ dos equipamentos que emitem mais vibrações para determinar a
distância, a partir da qual, não haverá incómodo nos usuários das edificações.
Avaliar a necessidade de utilização de equipamentos de menor porte e potência.
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−

−
−

−

3.4.14.

Estabelecer restrições de horários e duração para as atividades potencialmente
originadoras de vibrações mais excessivas (detonações, perfurações ou escavações em
materiais mais resistentes, etc.)
Evitar a circulação de veículos pesados em zonas estritamente residenciais. Caso não
seja possível, selecionar trajetos com menor número de edificações.
Realizar operações de demolição, de movimento de terra e de impacto no solo, sempre
que possível, em diferentes períodos no tempo. Isto é, operar as fontes de vibrações
separadamente.
Evitar, se possível, atividades em períodos noturnos.

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

Por lapso, o EIA não apresentou a informação relativa à entidade responsável pela implementação da
medida.
Uma vez ser uma medida para projeto de execução considera-se a revisão de “instalação de mantas
antivibráteis…” para “consideração de mantas antivibráteis…”
A retificação apresenta-se em seguida:
N.º

Medida

A1

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

Descritor

RV

Fonte

Local de
Aplicação

-

Locais onde o túnel se
desenvolve a menor
profundidade e
próximo de
edificações de uso
sensível

Responsável
pela
implementação
Projetista
Proponente

A medida será aplicada à fase de projeto de execução pelo que será nessa fase que será definido
concretamente o local onde se irá implementar consoante as necessidades.

3.4.15.

Esclarecer porque não se prevê a intervenção dos especialistas de Ruído e Vibrações na
definição da medida de minimização A9

A elaboração do Estudo de Mobilidade Viária e Pedonal ficará a cargo do projetista/equipa técnica
contratada pelo proponente para a realização do Projeto de Execução com as valências necessárias ao
correto desenvolvimento do estudo.
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3.4.16.

Esclarecer se a medida B2 se estende a outros fatores ambientais ou se é limitada à
Socioeconomia. O mesmo para a medida C12

As medidas B2 e C12 são propostas no âmbito da Socioecomonia tendo como intuito a identificação da
afetação estrutural das habitações e eventual compensação dos proprietários por danos provocados nas
estruturas.
Contudo, estas ações podem ser igualmente uteis para a monitorização dos efeitos noutros descritores
ambientais como o património e ruido e vibrações.

3.4.17.

Esclarecer o âmbito da medida de minimização C14, nomeadamente o destino dos produtos
de escavação que não possam ser aproveitados e a localização prevista para o
armazenamento temporário previsto na medida C16.

Durante a realização dos trabalhos prevê-se o depósito temporário de terras provenientes da escavação
dos túneis, apenas no interior dos estaleiros.
Para minimizar os impactes ambientais negativos que tais depósitos possam causar (assoreamento da
drenagem superficial, contaminação dos corpos hídricos, sujidade de ruas) serão tomadas as seguintes
medidas mitigadoras, a integrar no Plano de Gestão de Resíduos:
−
−
−
−
−

3.4.18.

Reutilizar o material escavado classificado como de boa qualidade, incorporando-o
sempre que possível na obra;
Manter o material escavado, junto às frentes de obra, humedecido para evitar a emissão
de partículas e pó para a atmosfera;
Manter as vias internas dos estaleiros humedecidas.
Minimizar o armazenamento e a saída de material das escavações no estaleiros de obra;
Implantar um Programa de Monitorização da qualidade do ar na área de intervenção,
durante o período da obra.

Esclarecer a razão pela qual, do levantamento integral da “interferência com o edificado
resultante das vibrações geradas durante a fase de construção” apenas constam do Anexo 21
do projeto os “…Edifícios denominados como Sensíveis…Este edificado é caraterizado pelo
seu relevo cultural, museológico e/ou arquitetónico…”, atendendo à diversidade e número
de edificações existentes na proximidade imediata do sobrejacentes à futura Linha.

Foi completado o Volume 21 do projeto com a informação de todo o edificado e que se insere no
Anexo 10 ao presente documento.
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3.4.19.

Elaborar um plano de monitorização específico para as vibrações, para as fases de
construção e de exploração, tendo em consideração os resultados da avaliação de impactes
atrás solicitada. Mencionar as normas nacionais e internacionais em vigor, específicas para
este tipo de impactes e para o modo de transporte em avaliação. A análise dos valores
resultantes dessa monitorização deve estar de acordo com a normalização seguida, em
particular com o indicado na série de normas ISO 14837.

Nesta fase de estudo prévio são apresentadas no EIA as diretrizes para o programa de monitorização.
O complemento descritivo e normativo será efetuado em fase de RECAPE.

3.4.20.

Reformular a comparação de alternativas e esclarecer se os impactes na fase de construção
constituem um elemento diferenciador das duas alternativas em avaliação

Conforme escrito no estudo apresentado: “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”. (Capítulo
11.2.5)

3.5. Ruído
3.5.1.

Apresentar o relatório das medições acústicas efetuadas para caraterizar a situação de
referência, complementado com cartografia a escala adequada (não inferior a 1:2500) que
enquadre a escolha de pontos face à seguinte informação que deve também ser sintetizada:
traçado com localização de estações e PEV, áreas de ocupação de superfície da obra, zonas
classificadas como mistas e sensíveis, toponímia dos arruamentos e localização exata dos
pontos de medição com referência à sua distância à fachada de edifício de uso sensível

É apresentado no Anexo 6, o boletim de ensaio relativo às medições acústicas realizadas (Anexo 6.2)
bem como o desenho com a localização dos pontos de medição acústica e o zonamento acústico
(Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00015-00 a P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00017-00 – Locais de
Avaliação Acústica - Anexo 6.1).
O quadro seguinte identifica a localização dos pontos de medição, em complemento ao apresentado no
quadro 4.29 do EIA.
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Quadro 4.26 – Coordenadas de localização dos pontos de medição acústica

3.5.2.

Localização ETRS89
X(m)

Y(m)

Distância à fachada
mais próxima (m)

Local 1

4579

-491

5

Local 2

4355

-790

12

Local 3

4154

-820

24

Local 4

3536

-1222

3,5

Local 5

3228

-1219

27

Local 6

2762

-1070

18

Local 7

2368

-803

4

Local 8

2250

-655

6

Local

Fundamentar a escolha dos Locais 2 e 8 que não correspondem a áreas de ocupação de
superfície na fase de obra, nem à proximidade de Poços de Emergência/Ventilação (PEV) ou
relocalizá-los para dar resposta ao ponto seguinte.

A seleção dos locais de medição teve como objetivo a obtenção de uma imagem acústica atual e
representativa na envolvente do projeto, considerando a proximidade ao traçado e às fontes de ruído
em fase de obra ou exploração.
Devido aos óbvios constrangimentos de ordem topográfica e/ou ocupação da via pública, nem sempre
foi possível realizar a caracterização sonora na imediata proximidade dos locais exatos previstos para
poços de ventilação e estações, tendo sido selecionados locais na proximidade com idêntico ambiente
sonoro (fontes sonoras em presença e distância às mesmas).

3.5.3.

Realizar medições adicionais nas seguintes situações correspondentes a áreas de ocupação de
superfície:

Estação da Liberdade/ S.
Bento
PEV2 da Alternativa 1
PEV2 da Alternativa 2
Estação Hospital Sto.
António
PEV3
Estação da Galiza

Locais de medição
3 Locais adicionais na Rua da Madeira, Praça Almeida Garrett e Praça da
Liberdade/R. Clérigos
Relocalização do Local 3 de modo a caraterizar as fachadas potencialmente mais
expostas da obra do PEV2
Local adicional de modo a caraterizar as fachadas potencialmente mais expostas
da obra do PEV2
2 Locais adicionais na R. Clemente Meneres/R. Rosário e fachada do Hospital junto
ao poço de ataque
Relocalização do Local 4 na zona de ocupação do PEV3 para representar as
fachadas potencialmente mais expostas à emissão de ruído de PEV3 (fachadas
viradas para o interior dos pátios e não viradas para a Rua Miguel Bombarda)
2 Locais adicionais junto da Escola EB 2/3 Gomes Teixeira (Rua do Campo Alegre)
e Escola Secundária Infante D. Henrique (R. Júlio Dinis)
Relocalização do Local 5 junto dos edifícios habitacionais da R. Júlio Dinis

Tendo sido observada uma notável homogeneidade do ambiente sonoro, resulta que a avaliação de
locais adicionais não trará qualquer mais-valia técnica ao estudo realizado, seus resultados e
conclusões.
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3.5.4.

Apresentar estudo adicional de ruído para previsão com detalhe e rigor possível dos níveis
sonoros expetáveis para cada tipo de trabalhos (incluindo circulação de veículos pesados
afetos à obra), em cada local, a sua duração e ocorrência nos períodos
dia/entardecer/noite, bem como fases críticas de elevada emissão sonora, que estarão
associados a graus de incomodidade mais elevados sentidos pela população. Caso os níveis
previsionais apontem para uma impossibilidade técnica de adoção de medidas eficazes para
conter as emissões dentro do valor limite aplicável em período superior a um mês, poderá
ser forçoso equacionar a interdição de realização de alguns trabalhos da obra (o estudo
adicional de ruído deve explicitar quais e em que local) durante o período noturno, período
de maior sensibilidade para a população, não sendo pois passíveis de ser excecionados por
concessão de Licença Especial de Ruído

O presente estudo corresponde à fase de estudo prévio e seleção de corredores, pelo que a informação
acerca da circulação de veículos afetos à obra, não se encontra ainda definida.
Esta situação será reavaliada em fase posterior de projeto, utilizando os dados então disponíveis.

3.5.5.

Apresentar para a fase de exploração, a previsão fundamentada dos níveis sonoros
expetáveis, em regime normal e de emergência, junto das fachadas potencialmente mais
expostas a ruído dos PEV1, PEV2, PEV3 e PEV4, com indicação da distância a que ficarão
estes equipamentos dessas fachadas

Os ventiladores axiais, nos PEV’s e nas Estações são equipados a montante e a jusante do escoamento
de ar de secções de atenuação acústica, devidamente dimensionados para que o ruído exterior
produzido pelos ventiladores e pelo escoamento de ar, medido a 1 metro das grelhas de admissão e de
extração de ar seja inferior aos valores limite de exposição previstos no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º
9/2007 de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do Ruído).

3.5.6.

Fundamentar a equivalência das alternativas em estudo ou efetuar comparação das mesmas
no sentido de apontar a menos impactante em termos de ruído.

A seleção da melhor alternativa encontra-se fundamentada no EIA, onde é referido que “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”. (Capítulo 11.2.5)
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3.5.7.

Apresentar medidas de minimização com o detalhe possível, de modo a que, após a sua
adoção, se passe a verificar a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído (DL 9/2007)

O EIA propõe a aplicação de diversas medidas de minimização de impactes ambientais associadas às
diferentes fases de desenvolvimento do Projeto, bastante abrangentes e com aplicabilidade a mais do
que um fator ambiental. No que concerne particularmente ao ambiente sonoro são propostas diversas
medidas de minimização (apresentadas no quadro 7.1, capítulo 7.2 – Medidas de Minimização de
Impactes) cujo objetivo fundamental e final é o do cumprimento da legislação nacional em matéria de
ruído, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído.
São de destacar, neste domínio, as medidas que implicam o controlo das emissões na fonte,
nomeadamente no que concerne a maquinaria, equipamentos em obra e processos construtivos utilizados
(medida C32, C33 e C40); medidas que limitam em horário as operações mais ruidosas ao período diurno
(medida C34) e medidas de limitação na localização de equipamentos mais ruidosos face a recetores
sensíveis ao ruido (medida C38 e C39). Estas medidas são consubstanciadas pelo desenvolvimento do
Plano de Gestão Ambiental da obra (medida A16), que implica uma vinculação da entidade executante ao
cumprimento das medidas de minimização propostas e expressas na DIA, bem como ao cumprimento da
restante legislação em matéria ambiental com aplicabilidade na obra em causa.
Adicionalmente, a implementação de programas de monitorização (medida A15) – incluindo a
monitorização do ambiente sonoro – possibilita a verificação in loco da conformidade dos diferentes
aspetos ambientais com a legislação em vigor, para além de permitir a retificação imediata de
situações não conformes.
É importante referir que o presente EIA incide num projeto desenvolvido em fase de Estudo Prévio,
pelo que a definição detalhada de algumas das medidas poderá vir a ser melhor concretizada em fase
subsequente do desenvolvimento do Projeto.

3.5.8. Fundamentar a proposta de programa de monitorização apresentada no EIA, face à ausência de
qualquer quantificação minimamente rigorosa de níveis sonoros expetáveis quer para a fase de
construção, quer para a fase de exploração (junto dos PEV). Assim, e, face dos elementos
solicitados, rever e alterar a referida proposta, caso necessário.
O programa de monitorização de ruído apresentado indica as diretrizes a seguir e será ajustado em
conformidade com os resultados obtidos em fase de projeto de execução.

3.6. Património arquitetónico e arqueológico
3.6.1. Apresentar comprovativo da entrega do Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos nos serviços
competentes da tutela.
No Anexo 7.1 ao presente documento é apresentado comprovativo da entrega do Relatório Final de
Trabalhos Arqueológicos.
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3.6.2. Apresentar cartografia em ambiente SIG, formato ESRI shapefile, com as várias componentes do
projeto, bem como a cartografia patrimonial.
Juntamente com a informação enviada em formato digital são remetidas as shapefiles com a
informação patrimonial.

3.6.3. Apresentar uma carta de condicionantes do Projeto, autónoma relativamente ao Património
Classificado e Em Vias de Classificação, conforme a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e
legislação de desenvolvimento, onde se encontrem enunciadas não só as zonas gerais de
proteção e as zonas especiais de proteção, como as respetivas restrições (ZNA – zonas nonaedificandi), o que não sucede na carta apresentada relativa ao “Património – Sítios
Classificados e Servidões Administrativas”. Dada a densidade da informação gráfica sobreposta,
respeitar as cores convencionais e transparências utilizadas pela DGPC no “Atlas do Património
Classificado e em Vias de Classificação”. Corrigir a legenda, pois não se tratam somente de
“sítios” classificados mas, genericamente de “bens imóveis classificados”. Como modelo utilizar
a Fig. 2. Representar integralmente as “Edificações da Rua da Cedofeita” relativamente às quais
se encontra delimitada apenas a respetiva zona especial de proteção e a Torre do Palácio das
Terenas, que não é percetível.
No Anexo 7.2 é apresentado o Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-000018-00 - Património Classificado
e em Vias de Classificação.
Foi corrigida a legenda, substituindo “sítios classificados” por “bens imóveis classificados” e revista a
representação das cores de acordo com o solicitado.
Foi acrescentado no desenho a ocorrência n.º 196 - Edificações da Rua de Cedofeita e topo norte da
Praça de Carlos Alberto que não havia sido apresentada anteriormente por estar na sua totalidade fora
da área em estudo.
A torre do Palácio das Terenas corresponde à ocorrência n.º 111 identificada no desenho do EIA,
contudo, uma vez estar sobre o eixo da Alternativa 2 representava difícil legibilidade, estando no
desenho agora desenvolvido corrigida esta situação.

3.6.4. Adotar na avaliação da afetação do “Centro Histórico do Porto, Ponte D. Luís e Mosteiro da
Serra do Pilar” classificado como Monumento Nacional e que se encontra inscrito desde 1996 na
Lista de Património Mundial da UNESCO, a metodologia enunciada quer na “Declaração de Xi’an,
Sobre a Conservação do Entorno Edificado, Sítios e Áreas do Património Cultural”, preconizada
pela UNESCO em Xi’an, China, a 21 de outubro de 2005, quer nas orientações “Guidance on
Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties”, uma publicação do
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), de janeiro de 2011, com tradução
portuguesa já de 2018, de que deverá resultar um Estudo de Impacte Patrimonial (Heritage
Impact Assessment) autónomo.
No Anexo 11 ao presente documento é apresentado o Estudo de Impacte Patrimonial desenvolvido ao
abrigo das orientações do ICOMOS.
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3.6.5. Apresentar, complementarmente ao quadro do Anexo 4.1 – Relação das ocorrências patrimoniais com
os corredores e troços em estudo, a relação da distância com a profundidade das mesmas, uma vez
que o grau de afetação das ocorrências patrimoniais inventariadas pelo EIA não é claro, relativamente
a eventuais impactes diretos, no que concerne à profundidade das infraestruturas em túnel
De modo a ser possível verificar a localização das ocorrências patrimoniais face à profundidade do
túnel é apresentado no desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00019-00, no Anexo 7.3 ao presente
documento a planta-perfil do projeto com a identificação das ocorrências patrimoniais.
O quadro seguinte (relação das ocorrências patrimoniais com os corredores em estudo) completa o
apresentado no EIA (Anexo 4.1 do EIA) com a informação referente à profundidade do topo do túnel
relativamente à superfície na zona de implantação das várias ocorrências.
No que diz respeito à análise da distância da superfície do solo à cota de projeto, importa destacar que
as ocorrências com menor distância (11m), localizam-se junto às áreas de ocupação de superfície (n.º
1, n.º 3, n.º4, n.º 5, n.º 10, n.º 18, n.º 19), onde a escavação será realizada por cut β cover, sendo o
solo reposto após a construção terminar. Ou seja, não há impactes patrimoniais negativos diretos
adicionais aos que já foram descritos.
As restantes ocorrências patrimoniais dispostas ao longo do eixo da Alternativa 1 (distância 0)
encontram-se a mais de 14m de distância da cota da superfície, enquanto na Alternativa 2 (distância 0)
encontram-se a mais de 19m de distância da cota de superfície.
No Anexo 10 é exposto o Volume 21 do Projeto que integra o Levantamento Patrimonial e Avaliação de
Riscos onde é possível verificar com detalhe as principais características dos imoveis.
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Quadro 3 - Relação das ocorrências patrimoniais com os corredores em estudo
Alternativa 1

Alternativa 2

PK

Distância
ao Eixo
(m)

Distância
(m) ao
topo do
túnel

PK

Distância
ao Eixo
(m)

Distância
(m) ao
topo do
túnel

Infraestrutura

Distância
(m) ao
topo do
túnel

ELS.º Bento (0m)

11 <

N.º

Designação

Tipo de Sítio

1

Área de interesse urbanístico e
arquitetónico da UF de
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé,
Miragaia, São Nicolau e Vitória

Cidade

0+000/1+280;
2+396/2+917

0

11 <

0+000/1+249;
2+390/2+911

0

11 <

2

Área Sudeste de interesse
urbanístico e arquitetónico da
UF do Lordelo do Ouro e
Massarelos

Cidade

1+280/2+396

0

12<

1+249/2+390

0

12 <

3

Conjunto da Zona Histórica do
Porto Património Mundial

Zona de
Potencial
Arqueológico

0+000/0+780

0

11 <

0+000/0+820

0

11 <

4

Zona histórica do Porto

Cidade

0+000/0+669

0

11 <

0+000/0+591

0

11 <

5

Centro Histórico do Porto

Cidade

0+000/0+300

0

11 <

0+000/0+300

0

11 <

ELS.º Bento (0m)

11 <

6

Estação dos Caminhos de Ferro
de São Bento

Conjunto
edificado

0+000/0+191

0

12 <

0+000/0+191

0

12 <

ELS.º Bento (0m)

12 <

8

Rua Sá da Bandeira, n.º 10

Edifício

0+114

7

14

0+114

7

14

9

Antiga Camisaria Gomes

Edifício

0+106

4

14

0+106

4

14

10

Conjunto da Praça da
Liberdade, Avenida dos Aliados
e Praça do General Humberto
Delgado

Conjunto
edificado

0+156/0+303

0

11 <

0+156/0+303

0

11 <

ELS.º Bento (1m)

11 <

14

Rua Sá da Bandeira, n.º 1-3

Edifício

0+145

9

13

0+145

9

12

Estaçãp Hospital St.º
António (0m); ELS.º
Bento (0m)
ELS.º Bento (0m);
EHSt.º António (0m)

11 <
11 <
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Alternativa 1

Alternativa 2
Infraestrutura

Distância
(m) ao
topo do
túnel

---

ELS.º Bento (0m)

13

0

11 <

ELS.º Bento (0m)

11 <

0+175/0+280

10

11 <

ELS.º Bento (1m)

11 <

---

0+213

42

---

ELS.º Bento (0m)

11

9

14

0+285

9

14

0+319

6

15

0+319

6

15

Edifício

0+325

6

17

0+325

6

17

Rua dos Clérigos, n.º 34-38

Edifício

0+331

5

17

0+331

5

17

Rua dos Clérigos, n.º 42-44

Edifício

0+337

4

17

0+337

4

17

32

Rua dos Clérigos, n.º 62-64

Edifício

0+361

0

19

0+361

0

19

33

Rua dos Clérigos, n.º 70-74

Edifício

0+366

0

22

0+366

0

22

34

Rua dos Clérigos, n.º 78-82

Edifício

0+378

0

22

0+378

0

22

37

Rua dos Clérigos, n.º 90-92

Edifício

0+391

0

24

0+392

0

24

0+400

0

27

0+400

0

26

0+254/0+446

0

27

0+254/0+448

0

26

PK

Distância
ao Eixo
(m)

Distância
(m) ao
topo do
túnel

Edifício

0+148

8

12

0+148

8

12

Porto - Praça Almeida
Garrett/Rua do Loureiro

Vestígios
diversos

0+146

55

---

0+146

55

18

Porto - Avenida dos Aliados

Núcleo de
povoamento

0+147/0+277

0

11 <

0+147/0+277

19

Palácio das Cardosas

Edifício

0+175/0+280

10

11 <

21

Estátua equestre de D. Pedro IV

Estatua

0+213

42

27

Rua do Almada, n.º 3-9

Edifício

0+285

28

Rua dos Clérigos, n.º 24

Edifício

29

Rua dos Clérigos, n.º 28-32

30
31

N.º

Designação

Tipo de Sítio

15

Igreja dos Congregados

17

Conjunto
edificado
Igreja e
necrópole

PK

Distância
ao Eixo
(m)

Distância
(m) ao
topo do
túnel

38

Quarteirão Conde de Vizela

39

Igreja dos Clérigos

40

Rua das Carmelitas, n.º 7-17

Edifício

0+448

0

32

0+448

15

30

41

Edifício dos "Armazéns da
Capela"

Edifício

0+480

32

---

0+473

6

31
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Alternativa 1

Alternativa 2
Infraestrutura

Distância
(m) ao
topo do
túnel

39

PEV2 (17m; 1m)

39

---

39

PEV2 (18m; 1m)

39

0+620

45

---

PEV2 (20m; 1m)

39

---

0+593

32

---

PEV2 (0m;1m)

39

51

---

0+640

0

39

0+640

65

---

0+620

0

39

0+620

71

---

0+610

5

PK

Distância
ao Eixo
(m)

Distância
(m) ao
topo do
túnel

Edifício

0+490

36

---

0+485

6

31

Edifício "Quatro Estações"

Edifício

0+500

39

---

0+497

5

31

46

Edifício Fernandes, Mattos & C.ª

Edifício

0+503

41

---

0+506

5

34

47

Rua da Galeria de Paris, n.º 2529

Edifício

0+540

46

---

0+526

0

36

48

Rua da Galeria de Paris, n.º 123

Edifício

0+520

43

---

0+516

0

36

49

Armazéns do Castelo

Edifício

0+560

51

---

0+554

0

36

51

Rua das Carmelitas, n.º 150-162

Edifício

0+540

48

---

0+538

0

36

52

Livraria Lello e Irmão

Edifício

0+448/0+625

0

36

0+448/0+600

0

35

53

Reitoria da Universidade do
Porto

Edifício

0+558/0+625

0

36

0+560

22

---

54

Estátua em Homenagem de
Guilherme Gomes Fernandes

Escultura

---

---

39

---

---

55

Rua Sá Noronha, n.º 28-36

Conjunto
edificado

---

---

39

---

56

Rua Sá Noronha, n.º 18-22

Edifício

0+638

114

---

57

Praça Guilherme Gomes
Fernandes, n.º 19-21

Conjunto
edificado

0+620

98

63

Casa Brasonada da Família
Moreira do Couto

Edifício

0+660

64

Armazéns Cunha

Edifício

65

Praça Gomes Teixeira, n.º 23-25

Edifício

N.º

Designação

Tipo de Sítio

42

Rua das Carmelitas, n.º 92-94

43

PK

Distância
ao Eixo
(m)

Distância
(m) ao
topo do
túnel

39
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Alternativa 1

Alternativa 2
Infraestrutura

Distância
(m) ao
topo do
túnel

EHSt.º António (15m)

---

---

EHSt.º António (1m)

27

PK

Distância
ao Eixo
(m)

Distância
(m) ao
topo do
túnel

Conjunto
edificado

0+672/0+777

0

39

0+600/0+847

0

39

Antigo Convento dos Carmelitas
Descalços

Conjunto
edificado

0+720

0

34

0+720

17

---

72

Escola Médico-Cirúrgica Abel
Salazar

Conjunto
edificado

0+800

0

29

0+808

6

14

81

Estátua em Homenagem de Abel
Salazar

Estátua

0+870

0

24

0+880

0

27

82

Rua Clemente Menéres, n.º 7172

Edifício

0+952

7

22

0+940

45

---

83

Rua Clemente Menéres, n.º 87

Edifício

0+920

28

---

0+900

45

N.º

Designação

Tipo de Sítio

68

Hospital da Venerável Ordem
Terceira de Nossa Senhora do
Carmo

71

PK

Distância
ao Eixo
(m)

Distância
(m) ao
topo do
túnel

84

Jardim do Carregal

Jardim

0+862/0+936

0

22

0+869/0+976

0

26

EHSt.º António (0m)

26

85

Porto - Praça Filipa de
Lencastre

Vestígios
diversos

0+920

63

---

0+960

28

---

EHSt.º António (0m)

29

88

Rua Prof. Jaime Rios de Sousa,
n.º 18-42

Conjunto
edificado

1+000

57

---

1+004

0

33

Edifício

1+232

7

39

1+200

67

---

Edifício

1+260

5

39

1+230

53

---

1+120

0

33

1+120

78

---

1+100

47

---

1+082

4

40

94
98

Rua Miguel Bombarda, n.º 441451
Rua Adolfo Casais Monteiro, n.º
82-92

99

Rua do Rosário, n.º 141-151

102

Rua do Rosário, n.º 77-95

Conjunto
edificado
Conjunto
edificado
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Alternativa 1

Alternativa 2
Infraestrutura

Distância
(m) ao
topo do
túnel

EGaliza (0m)

12

PEV4 (0m)

30

---

PEV1 (0m)

22

---

---

EHSt.º António (2m)

35

---

---

---

EHSt.º António (1m)

35

---

---

---

EHSt.º António (5m)

35

PK

Distância
ao Eixo
(m)

Distância
(m) ao
topo do
túnel

Edifício

1+040

95

---

1+074

5

38

Jardim da Cerca

Jardim

1+270

5

31

1+093/1+249

0

39

106

Palácio dos Carrancas

Palácio

1+110/1+287

0

33

0+987/1+256

0

41

109

Rua Miguel Bombarda, n.º 641 643

Edifício

1+420

0

33

1+415

0

34

111

Torre do Palácio dos Terenas

Torre

1+442/1+514

0

32

1+433/1+508

0

29

112

Palácio dos Terenas

Edifício

1+460

0

32

1+460

0

29

113

Rosália de Castro

Conjunto
escultório

1+840

31

---

1+834

31

---

114

Rua Júlio Dinis, n.º 509 -521

Edifício

1+950

3

19

1+945

3

19

116

Mercado do Bom Sucesso

Edifício

2+300

12

---

2+300

12

---

118

Praça Mouzinho de Albuquerque

Jardim

2+413/2+604

0

25

2+408/2+593

0

25

119

Monumento aos Heróis e Mortos
da Guerra Peninsular

Monumento
escultório

2+513

4

21

2+507

4

21

120

Quiosque na Praça de Mouzinho
de Albuquerque

Edifício

2+584

10

25

2+479

10

25

175A

Muralhas de D. Fernando e
Miradouro (troço da Rua da
Madeira)

Edifício

0+040

14

---

0+040

14

235

Rua Clemente Menéres, n.º 1113

Edifício

---

---

---

---

236

Rua do Rosário, n.º 14-22

Edifício

---

---

---

239

Antigo Hotel Bragança

Edifício

---

---

---

N.º

Designação

Tipo de Sítio

103

Rua do Rosário, n.º 67

105

PK

Distância
ao Eixo
(m)

Distância
(m) ao
topo do
túnel
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3.6.6. Explicitar relativamente aos impactes a eventual afetação das ocorrências patrimoniais através
das vibrações, quer na fase de construção, quer na fase de exploração.
Durante a fase de obra haverá o aumento dos níveis de ruído e vibração devido ao funcionamento dos
equipamentos e máquinas nos estaleiros de obras, na construção dos túneis que atingirá diretamente a
área de implantação da obra, assim como o aumento dos níveis de ruído e vibração ambiente nos
percursos de transporte a vazadouro (de terras) e transportes de materiais, decorrentes do movimento
adicional de veículos pesados.
A fim de mitigar o efeito das vibrações no património, serão adotadas medidas referidas na resposta ao
ponto 3.4.13.

3.6.7. Apresentar o levantamento fotográfico dos imóveis inventariados pelo EIA que se prevê serem
diretamente afetados pelo presente projeto (ou das partes afetadas), associado à respetiva
localização cartográfica.
No Anexo 7.4 é apresentado o Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00020-00 com a identificação dos
imóveis.

3.7. Paisagem
3.7.1. Apresentar a Carta de Qualidade Visual para a Área de Estudo definida no EIA, devendo ser
considerada uma classe visual para cada rua (não por unidade de paisagem), ou para parte dela
se for o caso, com base no levantamento/registo fotográfico a efetuar e/ou já apresentado no
EIA ou no conhecimento da referida área por parte da equipa Consultora. Apresentar a mesma à
escala 1:5000 sobreposta de forma translúcida ao orto e que permita uma clara leitura da base
em causa. Para todas as intervenções à superfície – Estação Boavista, Estação Galiza, Estação
Hospital Sto. António, Estação Liberdade/S. Bento, PEV1, PEV2, PEV3, PEV4, PEV5 e outras
pertinentes – considerar um buffer centrado em cada um dos locais referidos, ou mais
concretamente em cada uma das componentes, (considerando os limites que definem a área
total prevista ser afetada durante a Fase de Obra tal como consta no “Anexo 2.4 – Ocupação de
Superfície” ou seja, a partir dos referidos limites) e que inclua as áreas a partir das quais cada
uma das intervenções em causa, poderá ser claramente visível. A definição dos limites espaciais
deve considerar todas as ruas potencialmente afetadas até uma distância que inclua o intervalo
a partir do qual cada um dos locais de obra poderá ser claramente visível. De cada uma das
ruas, e na direção da intervenção, procurar transmitir através de fotografia o impacte visual da
respetiva intervenção.
A avaliação qualitativa da paisagem, nomeadamente no que se refere ao seu valor cénico (Carta de
Qualidade Visual da Paisagem), tem por objetivo estabelecer uma valoração para a qualidade da
paisagem, subjacente à ideia de avaliação dos seus atributos.
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Em cidades consolidadas como o Porto, com uma identidade patrimonial forte, não existem elementos
que causem intrusões visuais consideráveis. No entanto é possível avaliar a qualidade visual das ruas
afetas ao corredor considerado para o projeto em estudo.

•

Metodologia

Para a valoração da qualidade visual ao nível de escala das ruas, foi considerada genericamente a
mesma metodologia utilizada para a valoração da qualidade visual das unidades de paisagem, no
âmbito do EIA.
Assim, percorreram-se as ruas da área de intervenção, identificando e caracterizando 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.
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, criando uma opinião estética
favorável ou desfavorável. Desse modo, com o intuito de minimizar a subjetividade inerente a esta
avaliação, definiram-se parâmetros, de natureza simples e objetiva, nomeadamente:
−
−

−

−
−

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.

Foram igualmente considerados elementos dissonantes, de desvalorização da paisagem, tais como:
congestionamento automóvel, estacionamento desordenado, poluição visual associada ao excesso de
publicidade, de informação, de sinalética rodoviária, as zonas das obras, etc., entre outros elementos
que surgem dissonantes na paisagem urbana.
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Aos parâmetros acima mencionados é atribuída uma escala de valoração e hierarquização, de acordo
com o quadro seguinte.
Quadro 4 - Critérios de aplicação da escala de valoração dos parâmetros de qualidade da paisagem
Parâmetro

Harmonia

Diversidade

Elementos
naturais
Singularidade

Vistas

Elementos
dissonantes

Critérios de aplicação da escala de valoração
Reduzida (1)
Moderada (2)
Elevada (3)
A sintonia de volumes,
A disparidade de volumes,
alinhamento de cérceas e
desalinhamentos de cérceas e
fachadas, a integração
fachadas, elevada variedade
entre materiais e cores,
de materiais e cores,
Situação intermédia
apresentam unidade de
apresentam ruturas de leitura
leitura da paisagem,
da paisagem, traduzindo uma
traduzindo uma imagem de
imagem de falta de coerência
coerência e de equilíbrio
e equilíbrio
A variedade funcional e de
tipologia de ocupação do
piso térreo, a alternância
A falta de multiplicidade de
de alinhamentos e de
usos, de desalinhamentos de
diferentes tipologias de
fachadas, de diferentes
Situação intermédia
espaço público imprimem
tipologias de espaço público,
ritmos e dinamismos de
traduz uma imagem de
vivência urbana, traduzindo
monotonia
uma imagem de cidade
diversificada
Presença de alinhamentos
Presença de
de árvores, placas
Presença de alinhamentos de
alinhamentos de árvores
ajardinadas e jardins
árvores
e de placas ajardinadas
formais
Ausência de ocorrências de
Conjunto de ocorrências de
Situação intermédia
valor patrimonial e cultural
valor patrimonial e cultural
Grande amplitude – campo
Média amplitude –
de visão amplo, em praças
Reduzida amplitude - campo
campo de visão entre
ou num perfil de rua largo
de visão entre fachadas, num
fachadas, num perfil de
conjugado com baixa
perfil de rua estreito e em
rua estreito ou largo e
volumetria do edificado, e
situação de relevo plano
em situação de relevo
em situação de relevo
moderado
plano a moderado
Congestionamento
automóvel, estacionamento
desordenado, excesso de
Presença de um menor
Presença de um menor
publicidade, de informação,
número de elementos
número de elementos
de sinalética rodoviária,
dissonantes em relação
dissonantes em relação à
zonas com obras, entre
à valoração reduzida
valoração moderada
outros, traduzem uma
imagem de desordem,
desvalorizadora da paisagem

Ao somatório atingido 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).

•

Qualidade Visual

Seguindo a metodologia definida e apresentada acima, o quadro abaixo sintetiza o resultado obtido em
termos de avaliação da qualidade visual, para cada uma das ruas identificadas no corredor
considerado.
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Quadro 5 - Avaliação da qualidade visual da paisagem à escala da rua
Identificação das Ruas

Avaliação da Qualidade Visual

Rua 31 de Janeiro

Moderada (2)

Rua da Madeira

Moderada (2)

Rua Sá da Bandeira

Elevada (3)

Rua de Sampaio Bruno

Elevada (3)

Praça da Liberdade

Elevada (3)

Avenida dos Aliados

Elevada (3)

Praça de Almeida Garrett

Elevada (3)

Rua do Loureiro

Moderada (2)

Rua de Trindade Coelho

Moderada (2)

Largo dos Lóios

Elevada (3)

Rua do Almada

Elevada (3)

Rua dos Clérigos

Moderada (2)

Rua Estreita dos Lóios

Moderada (2)

Rua dos Caldeireiros

Moderada (2)

Rua Arq. Nicolau Nazoni

Moderada (2)

Rua de Trás

Moderada (2)

Rua da Assunção

Elevada (3)

Rua de S. Filipe de Nery

Elevada (3)

Rua do Conde de Vizela

Elevada (3)

Rua de Cândido dos Reis

Elevada (3)

Rua das Carmelitas

Elevada (3)

Praça de Lisboa

Elevada (3)

Rua Dr. Ferreira da Silva

Elevada (3)

Praça de Gomes Teixeira

Elevada (3)

Praça de Parada Leitão

Elevada (3)

Rua do Carmo

Moderada (2)

Rua Campo dos Mártires da Pátria

Elevada (3)

Rua da Galeria de Paris

Moderada (2)

Praça de Guilherme Gomes
Fernandes

Elevada (3)

Rua Ator João Guedes

Elevada (3)

Largo do Moinho de vento

Moderada (2)

Rua de Sá Noronha

Moderada (2)

Praça de Carlos Alberto

Elevada (3)

Rua Prof. Vicente José de Carvalho

Elevada (3)

Largo do Prof. Abel Salazar

Elevada (3)

Rua do Dr. Tiago de Almeida

Elevada (3)

Jardim de Carrilho Videira

Elevada (3)
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Identificação das Ruas

Avaliação da Qualidade Visual

Rua de Clemente Meneres

Elevada (3)

Travessa do Carregal

Moderada (2)

Rua do Professor Jaime Rios de Sousa

Moderada (2)

Rua do Rosário

Elevada (3)

Rua de D. Manuel II

Elevada (3)

Rua de Miguel Bombarda

Moderada (2)

Rua de Adolfo Casais Monteiro

Elevada (3)

Rua da Boa Nova

Moderada (2)

Rua da Piedade

Elevada (3)

Praça da Galiza

Elevada (3)

Rua de Calouste Gulbenkian

Elevada (3)

Rua do Campo Alegre

Elevada (3)

Rua de Júlio Dinis

Elevada (3)

Rua do Padre Cruz

Moderada (2)

Rua de Rodrigues Lobo

Moderada (2)

Rua de S. Paulo

Elevada (3)

Rua da Saudade

Moderada (2)

Largo de Ferreira Lapa

Elevada (3)

Rua de Caldas Xavier

Elevada (3)

Avenida da Boavista

Elevada (3)

Rua de Nossa Senhora de Fátima

Moderada (2)

Praça de Mouzinho de Albuquerque

Elevada (3)

Rua de 5 de Outubro

Elevada (3)

Rua de Dom António Barroso

Moderada (2)

Rua do Capitão Henrique Galvão

Moderada (2)

Avenida de França

Elevada (3)

Rua de Domingos Sequeira

Moderada (2)

Rua General Norton de Matos

Moderada (2)

Rua Vieira Portuense

Moderada (2)

Rua da Graciosa

Moderada (2)

Da leitura do quadro acima e da Carta de Qualidade Visual (Anexo 8 – Desenho P-PR-LI-8000-AM-DSSCN-00021-00), verifica-se que estamos, maioritariamente, perante ruas de qualidade visual elevada,
consequência da harmonia, monumentalidade, vivência urbana e presença de espaços verdes. Contudo,
no trecho final do traçado, as ruas da sua envolvente, apresentam-se com uma classificação de
qualidade visual moderada.
Sobrepondo a classificação à escala das ruas, com a definição das unidades de paisagem, constata-se
que a qualidade visual determinada para cada rua, enquanto leitura conjunta e agrupada, corrobora a
valoração da qualidade visual das unidades de paisagem efetuada no âmbito do EIA.
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Boavista/Casa
da Música

Terminal/Av
da França

Elevada (3)

Moderada (2)

Aditamento 1 - Elementos Adicionais para Verificação da Conformidade do EIA
Quadro 6 - Avaliação da qualidade visual da paisagem

Qualidade
Visual

Praça da
Liberdade/S.
Bento

Praça de Lisboa
- Jardim do
Carregal

Avaliação

Elevada (3)

Elevada (3)

Unidades de paisagem
Museu Soares
dos Reis –
Galiza
Palácio de
Cristal
Elevada (3)
Elevada (3)

Chama-se a atenção que por lapso, no EIA, a Unidade Terminal/Av. da França, apesar do somatório dos
parâmetros de valoração resultarem no valor de 11, foi classificada com qualidade visual reduzida.
Segundo a metodologia definida, esse somatório corresponde à classificação moderada, tal como se
apresenta no quadro acima e tal como é confirmado pela classificação das ruas incluídas nesta
unidade.

•

Registo fotográfico

Seguidamente apresenta-se um registo fotográfico centrado em cada área de intervenção à superfície,
(ou seja nas estações - Estação Boavista, Estação Galiza, Estação Hospital St.º António, Estação
Liberdade/São Bento - e nos poços de ventilação e emergência - PEV1, PEV2, PEV3, PEV4, PEV5),
efetuado a partir de uma seleção de pontos preferenciais, que inclui as áreas a partir das quais cada
uma das intervenções em causa poderá ser claramente visível.

Figura 9 - PEV 1
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1 – Vista a partir da Rua da Madeira. Trata-se de uma zona bastante confinada adjacente à atual
estação de S. Bento

Figura 10 - Estação Liberdade / São Bento
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2 – Vista a partir da Rua de Sá da Bandeira

3 – Vista a partir da Rua 31 de Janeiro
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4 – Vista para a Praça de Almeida Garrett, no interior da área de ocupação de superfície da Estação
Liberdade

5 – Vista a partir da Rua Trindade Coelho
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6 - Vista a partir da Rua dos Clérigos

Figura 11 - PEV2, Alternativa 2
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7 – Vista a partir do início da Praça de Guilherme de Gomes Fernandes

8 – Vista a partir da Rua de Santa Teresa/Rua de José Falcão
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Figura 12 - PEV2, Alternativa 1

9 – Vista a partir da Praça de Carlos Alberto (Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo)
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10 – Vista a partir da Praça de Parada Leitão

11 – Vista a partir da Praça de Parada Leitão/Jardim de João Chagas
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Figura 13 - Estação Hospital de Santo António

12 – Vista a partir da Rua Dr. Vicente José de Carvalho
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13 – Vista a partir da Rua Dr. Tiago de Almeida

14 – Vista a partir da Rua de Clemente Menéres
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15 – Vista a partir do interior do Jardim do Carregal

Figura 14 - Estação Hospital de Santo António (Rua Clemente de Menéres)
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16 – Vista a partir da Rua Dr. Tiago de Almeida

17 – Vista a partir da Rua Dr. Tiago de Almeida para a Rua de Clemente Menéres
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18 – Vista a partir da Rua Dr. Tiago de Almeida para a Rua do Rosário

Figura 15 - PEV 3
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19 – Vista a partir da Rua Miguel Bombarda (nascente)

20 – Vista a partir da Rua Miguel Bombarda (poente)
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Figura 16 - Estação Galiza

21 – Vista a partir da Rua de Júlio Diniz (sul)
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22 – Vista a partir Praça da Galiza / Rua de Júlio Dinis

23 – Vista a partir da Rua da Piedade (poente)
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24 – Vista a partir da Rua da Piedade (nascente)

25 – Vista a partir da Rua de Júlio Diniz / Rua de São Paulo (norte)
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Figura 17 - PEV4

26 – Vista a partir do Largo de Ferreira Lapa. O PEV4 situa-se numa área confinada, com muito reduzida
visibilidade
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27 – Vista a partir do Largo de Ferreira Lapa

Figura 18 - Estação Boavista / Casa da Música
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28 – Vista a partir da Rotunda da Boavista (norte)

29 – Vista para a Avenida de França, a partir da Rotunda da Boavista
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30 – Vista a partir da Avenida de França (norte)

Figura 19 - PEV5 e Ramal de Injeção
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31 – Vista a partir da Rua General Norton de Matos

32 – Vista a partir da Rua de Domingos Sequeira (PEV5)
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33 – Vista a partir da Rua de Domingos Sequeira (Ramal de Injeção). Esta área está a cotas inferiores às do solo
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4. Resumo Não Técnico
4.1. Reformular o RNT, tendo em consideração os aspetos atrás solicitados bem como os
seguintes:
4.1.1. Corrigir a designação do Ministério do Ambiente, no capítulo 1.1.
O Resumo Não Técnico foi revisto (Versão 01) e corrigida a referência mencionada.

4.1.2. Esclarecer a duração da fase de construção, tendo em conta que no capítulo 2.4 se refere um
prazo de 30 meses e na apresentação do projeto se referiu um prazo de 36 meses
Esclarece-se que o prazo de execução da obra é de 30 meses como exposto na resposta ao ponto 2.8.
Refira-se, no entanto, que no máximo a empreitada pode estender-se até 36 meses, se forem
adicionados prazos para resolução de questões administrativas (mas que não são de obra).

4.1.3. Pormenorizar e complementar os capítulos relativos aos impactes ambientais e medidas de
minimização relativas à fase de construção, no que diz respeito à Socioeconomia
Foi completada essa informação no Resumo Não Técnico.

4.1.4. Apresentar cartas mais pormenorizadas do traçado, mantendo a sobreposição à fotografia
aérea, face à pequena extensão do projeto e à implantação eminentemente urbana. Incluir
excertos de imagens do orto e/ou da Carta Militar correspondentes a todas as áreas de
intervenção à superfície, devendo constar o desenho gráfico da linha limite expetável de
afetação em Fase de Obra, exatamente como consta no “Anexo 2.4 – Ocupação de Superfície”,
mas que permita uma perfeita leitura do local e das ruas em causa, com melhor definição da
que consta do EIA.
É revisto o desenho apresentado no Resumo Não Técnico, de acordo com o solicitado.
De modo a ser percetível as reais afetações do projeto durante a fase de obra são identificadas as
áreas de ocupação de superfície.

4.1.5. Referir a “Zona histórica do Porto”, classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP) e o
“Centro Histórico do Porto, Ponte D. Luís I e Mosteiro da Serra do Pilar”, classificado como
Monumento Nacional e que se encontra inscrito desde 1996 na Lista de Património Mundial da
UNESCO.
Foi corrigida esta referência no capítulo 3.1.8 do Resumo Não Técnico.
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