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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), nos termos do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º152-
B/2017, de 11 de dezembro, o Metro do Porto, na qualidade de entidade proponente do projeto 
submeteu na plataforma eletrónica SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, no 
Módulo LUA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto da “Linha Circular: Troço Liberdade 
/São Bento – Boavista/ Casa da Musica”, em fase de Estudo Prévio. A entidade licenciadora deste 
projeto é o Ministério do Ambiente e da Transição Energética.  

O projeto foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao abrigo do artigo 1º, 
n.º 3, alínea b), subalínea i), enquadrando-se em Áreas Sensíveis (AIA obrigatória ≥ 1km), da alínea 
h), do n.º 10, do Anexo II do RJAIA – “Linhas de elétrico, linhas de metropolitano aéreas e 
subterrâneas, linhas suspensas ou análogas de tipo específico, utilizadas exclusiva ou principalmente 
para transporte de passageiros”. 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nomeou ao abrigo 
do Art.º 9º do RJAIA, a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: 
Agência Portuguesa do Ambiente, IP: Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA), que preside, 
Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (DCOM), Departamento de Gestão Ambiental 
(DGA), Departamento de Alterações Climáticas (DCLIMA), e Administração da Região Hidrográfica do 
Norte (ARH N); Direção-Geral do Património Cultural (DGPC); Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN); Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG); 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP); e, o Centro de Ecologia Aplicada Prof. 
Baeta Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA).  

Foram nomeados, pelas entidades acima referidas que integraram a CA, os seguintes representantes: 

• APA - Eng.ª Dora Beja (presidente);  

• APA - Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública); 

• APA – Eng.º Sérgio Fortuna (recursos hídricos); 

• APA – Eng.ª Maria João Leite (ambiente sonoro); 

• APA – José Paulino (alterações climáticas); 

• CCDR Norte – Arq.ª Alexandra Cabral (usos do solo, componente social, qualidade do ar, 
sistemas ecológicos e ordenamento do território); 

• DGPC – Dr.º João Marques (património cultural); 

• LNEG – Dr.º Narciso Ferreira (geologia, geomorfologia e recursos minerais); 

• FEUP – Prof. Cecília Rocha (vibrações); 

• CEABN/ISA – Arq. João Jorge (paisagem). 

A coordenação da CA contou ainda com a colaboração da Arq.ª Vânia Vassalo. 

O EIA foi elaborado pela empresa ARQPAIS - Consultores de Arquitetura Paisagista e Ambiente, Lda. 
e é datado de julho de 2018.  

  



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º 3032 
Linha Circular: Troço Liberdade / S. Bento – Boavista/ Casa da Música  2 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

• Realização de reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e do EIA 
à CA. 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

o Solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do artigo 14.º do Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação. 

o Análise dos elementos adicionais, recebidos sob a forma de Aditamento ao EIA. 

o Declaração da conformidade do EIA a 26/10/2018. A CA considerou que persistiam 
ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a 
apresentação de elementos complementares. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 5 de 
novembro a 14 de dezembro de 2018. As exposições recebidas durante este período 
encontram-se descritas no capítulo 7 do presente parecer. 

• Solicitação de parecer externo às seguintes entidades: Comissão Nacional da UNESCO, Casa 
da Música, Administração Regional de Saúde do Norte, Águas do Porto, EDP Distribuição – 
Energia S.A., REN Serviços S.A., REN Portgás Distribuição, S.A., Câmara Municipal do Porto, 
Centro Hospitalar do Porto, Autoridade Nacional de Comunicações, Infraestruturas de 
Portugal, S.A., Autoridade Nacional de Proteção Civil, Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A., Agência Nacional de Aviação Civil e ANA 
Aeroportos Portugal. Os pareceres recebidos encontram-se resumidos no capítulo 6 e 
incluídos no Anexo II ao presente parecer, no ponto 11 deste parecer. 

• Apreciação da resposta ao pedido de elementos complementares submetidos pelo 
proponente a 21/11/2018. 

• Realização de uma visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, a 22 de 
novembro de 2018, onde estiveram presentes representantes da CA, do proponente e da 
equipa que elaborou o EIA. 

• Realização de reuniões de trabalho, com os seguintes objetivos: verificar a conformidade do 
EIA; analisar e avaliar os impactes do projeto e respetivas alternativas; analisar os contributos 
setoriais das várias entidades da CA; definir os fatores ambientais determinantes para a 
avaliação ambiental do projeto; analisar os resultados da Consulta Pública e os pareceres 
externos recebidos; e, propor uma decisão. 

• Elaboração do presente parecer técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente 
à viabilidade ambiental do projeto. 
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3. ANTECEDENTES, OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente projeto constitui uma nova linha inserida na rede de Metro do Porto, enquadrando-se no 
âmbito das diferentes linhas já construídas e em exploração. 

Este projeto não possui antecedentes no âmbito do procedimento de AIA. Contudo, referem-se no 
EIA que os estudos ambientais da mesma tipologia de projeto, bem como todos os procedimentos 
de AIA já desenvolvidos no âmbito das diferentes linhas já construídas e em exploração da rede de 
Metro do Porto, constituíram um repositório de experiência significativo. Destaca ainda o estudo 
“Avaliação do Impacto Global da 1ª Fase do Projeto do Metro do Porto” que constitui um documento 
síntese de avaliação ex-post, demonstrativo dos efetivos impactes gerados pelo projeto Metro do 
Porto. 

Importa, no entanto, assinalar que foi anteriormente projetada a Linha do Campo Alegre (Figura 1), 
entre Matosinhos Sul e São Bento, a qual que foi objeto do procedimento de AIA n.º 2160, com 
decisão emitida a 12 de maio de 2010, Favorável Condicionada à Linha e Desfavorável “(…) à solução 
projetada para a Estação de São Bento II”. 

 

Figura 1 – AIA n.º 2160 (2010): Área de implantação do projeto da Estação de São Bento II. 
Planta ao nível do mezanino (Fonte: EIA - Anexos / Desenhos / Estações). 

De acordo com o parecer da então Comissão de Avaliação de abril de 2010, em que participou o 
IGESPAR, I.P. e a DRC Norte (pp. 33-35): 

“Merecem também particular preocupação, a intervenção junto à Quinta de Vilar ou dos Pacheco 
Pereira, no vale de Massarelos, cuja zona de protecção será atravessada pelo túnel implantado a 
escassos 3 metros do muro que delimita a propriedade, e a Estação de São Bento II, a implantar na 
Praça da Liberdade, pela enorme afectação do espaço e perturbação que a construção pelo sistema 
de cut&cover implicará, bem como pelos impactes negativos e condicionamentos que os poços de 
ventilação e acessos de superfície à estação acarretarão, não só no conjunto da Praça da Liberdade 
e Avenida dos Aliados, mas também sobre a Igreja dos Congregados e o Edifício da Estação Ferroviária 
de São Bento. 

O próprio EIA reconhece que os impactes negativos sobre o património arqueológico serão 
irreversíveis, directos e de magnitude elevada, existindo um elevado risco de afectação negativa de 
eventuais vestígios arqueológicos que venham a ser identificados ao longo do traçado, propondo 
medidas de minimização globalmente adequadas, sem prejuízo da necessidade de acertos pontuais 
e do estabelecimento de medidas complementares de salvaguarda/minimização. 
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(…) 

Não se encontra esclarecida a forma como se pretende fazer a articulação com a referida Linha D, 
nem qual a intervenção a realizar no edifício da actual estação ferroviária de São Bento (Monumento 
Nacional). 

Tratando-se de uma zona tão sensível em termos patrimoniais, já de si tão condicionada actualmente, 
entende-se que a construção de uma nova estação de metro nos moldes preconizados no presente 
EIA, não é aceitável face aos impactes negativos sobre o património que acarretará. 

Podendo aceitar-se a necessidade de um novo espaço em subsolo que configure, simultaneamente, 
um terminus da Linha do Campo Alegre e um interface com outras linhas de Metro, considera-se que 
este deverá articular-se com os acessos de superfície já existentes (Estação dos Aliados e Estação de 
São Bento), sem necessidade de criar novos acessos e condicionar ainda mais a superfície com a 
multiplicação de entradas e saídas. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável à designada Estação de São Bento II, entendendo-
se que a solução apresentada deverá ser reformulada ou substituída por outra, preferencialmente do 
tipo mineiro, que considere a articulação, em subsolo, com a Linha D já existente e utilize, 
exclusivamente, os acessos de superfície já existentes (Estação dos Aliados e Estação de São Bento)”. 

Para a Linha Circular, em avaliação, o proponente promoveu um contacto prévio com diversas 
entidades públicas e privadas consideradas relevantes face ao contexto da área de estudo e do 
projeto em avaliação para obtenção de informação específica para o desenvolvimento do EIA. 

Assim, o principal objetivo do projeto da Linha Circular é dar resposta à procura deste meio de 
transporte público na Área Metropolitana do Porto, justificando-se pela estimativa do número de 
utentes potencialmente captados pela Metro do Porto e pela sinergia que permite com a rede atual, 
refletindo a importância crescente que o Sistema de Metro Ligeiro assume para a mobilidade de 
pessoas na Área Metropolitana do Porto e constituindo um elemento estruturante do sistema de 
transportes e um fator de coesão social e territorial da região. 

De acordo com o EIA, o projeto justifica-se igualmente por dar resposta ao Plano Nacional de 
Reformas, aprovado pelo Governo a 21 de abril de 2016, o qual incluiu a retoma das ações de 
planeamento e estruturação da expansão das redes de metropolitano de Lisboa e Porto. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO  

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 
procedimento de AIA. 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO 

O presente projeto, representado na Figura 2, localiza-se na Região Norte (NUTS II) e na Área 
Metropolitana do Porto (NUTS III), no Concelho do Porto, nas freguesias da União das Freguesias de 
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau, e Vitória e União das Freguesias de Lordelo do 
Ouro e Massarelos. 

 

Figura 2 - Enquadramento administrativo do projeto (Fonte: CAOP 2017_ imagem 
extraída do EIA) 

Relativamente à afetação de áreas sensíveis, nos termos do RJAIA, verifica-se que na área afeta ao 
projeto não existem áreas protegidas nem sítios da Rede Natura 2000, afetando-se, contudo, zonas 
de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidas nos termos da Lei n.º 
107/2001, de 8 de setembro. 

 

4.2 DESCRIÇÃO GERAL 

A Linha Circular Troço Liberdade/São Bento – Boavista/Casa da Música desenvolve-se entre a Estação 
da Liberdade/São Bento até à Estação Boavista/Casa da Música, totalmente em túnel e em via dupla, 
com cerca de 3 km de extensão, inclui duas estações adicionais – Hospital de St.º António e Galiza – 
cinco poços de ventilação e emergência e o ramal de injeção veículos, em via simples, a partir da 
Linha C, já em exploração. 

São ainda viabilizados o ramal de injeção na Linha de Gaia (ramal 2) a partir do ramal de injeção 1 e 
o futuro ramal de ligação à Linha de Campo Alegre. 

Uma ligação técnica ao tronco comum a partir da nova estação Boavista/Casa da Música assegura a 
injeção/recolha diária de comboios. Esta estação disporá ainda de um término para inversão e 
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parqueamento de veículos e deverá ficar preparada para acomodar a futura linha Casa da Música-
Devesas. 

Alternativas Analisadas 

Na fase preliminar do desenvolvimento do Estudo Prévio, foram estudadas e analisadas 4 alternativas 
(Figura 3) de traçado, conducentes à apresentação de propostas otimizadas sob o ponto de vista de 
traçado, implantação de estações e minimização de impactes sobre o edificado à superfície, a saber: 

• Alternativa 0 – Traçado do Programa Preliminar (PP). 

• Alternativa 1 – Variante à solução de traçado do PP, resultante da otimização do traçado, 
com introdução de clotóides e tendo em conta novas condicionantes identificadas nesta fase 
do estudo (caves de edifícios, por exemplo). 

• Alternativa 2 - Com um traçado variante à Alternativa 1 entre a Praça da Liberdade e a Praça 
da Galiza, com o objetivo de obter um traçado menos sinuoso e mais afastado da Igreja dos 
Clérigos. 

• Alternativa 3 – Com um traçado variante às alternativas anteriores, de modo a implantá-lo 
num eixo com menos edificado na sua vertical e com possibilidade de construir a céu aberto 
a estação alternativa à estação Hospital de Santo António. 

 

Figura 3 - Alternativas estudadas em fase preliminar (Fonte: EIA). 

A análise de alternativas, segundo o EIA, foi desenvolvida ao longo de várias reuniões com os técnicos 
da Metro do Porto num processo iterativo e de colaboração estreita entre a equipa de projeto de 
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engenharia e a equipa de arquitetura, envolvendo também a mobilização das equipas de campo para 
recolha de informação visando a identificação das condicionantes mais significativas existentes em 
cada corredor, designadamente, o levantamento topográfico do túnel dos Almadas (vulgarmente 
conhecido por Túnel de Ceuta), a identificação de património classificado (cultural e arbóreo) e a 
consulta de projetos de edifícios para localização de caves em profundidade. 

Destas alternativas, retiveram-se para Estudo Prévio, a Alternativa 1 e 2 (Figura 4), abandonando-se 
as Alternativas 0 e 3 pelas seguintes razões: 

• Alternativa 0 – por se tratar da solução base que foi desenvolvida e otimizada com evolução 
natural para as Alternativas 1 e 2; e, por passar sob um edifício do condomínio Les Palaces, 
com a abóbada do túnel muito perto das caves do edifício, o que poderia constituir um 
problema de segurança tanto para o edifício como para a construção do túnel; 

• Alternativa 3 – embora apresentasse o traçado mais retilíneo e, portanto, mais favorável em 
termos de manutenção da via, as vibrações originadas pelos equipamentos de escavação 
durante a construção do túnel teriam impactes muito negativos no funcionamento do 
Hospital de Santo António, edifício cuja construção remonta ao século XVIII e que foi 
classificado como Monumento Nacional desde 1910. Para além disto, a falta de espaço para 
construção de um poço de ataque na Rua de D. Manuel II obrigava a implantar a estação 
Hospital de Santo António (HSA) no Jardim da Cordoaria, localização que implicaria impactes 
negativos significativos: no ambiente, pelo abate de árvores classificadas do Jardim da 
Cordoaria e na exploração, pela posição da estação que ficaria muito próxima da precedente 
e muito afastada da estação seguinte.  

 

Figura 4 - Alternativas selecionadas para desenvolvimento em Estudo Prévio 

(Fonte: EIA). 
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As Alternativas 1 e 2 apresentam desenvolvimentos com cerca de 3 km de extensão aos quais acresce 
o ramal de injeção, contemplando a construção das seguintes estações: 

Estação Liberdade/São Bento 

Localizada no extremo sul da Praça da Liberdade. A sua posição foi ajustada de forma a minimizar 
perturbações no edifício do Palácio das Cardosas, onde se localiza o Hotel Intercontinental e com os 
restantes edifícios no arranque da Rua dos Clérigos. As limitações construtivas resultantes das 
edificações adjacentes e do espaço disponível anulam praticamente qualquer variante de traçado. 
Qualquer uma das alternativas (coincidentes nesta zona) preveem o cruzamento da Linha G (em 
estudo) sobre a Linha D (existente), a uma cota superior, possibilitando assim uma eventual extensão 
da linha para nascente. 

Estação Hospital de Santo António 

Localizada no Jardim Carrilho Videira (Carregal), tem a sua implantação condicionada pela intenção 
de se preservar ao máximo a vegetação arbórea existente; poucos metros a sul da Estação, o túnel 
de Ceuta condiciona substancialmente o traçado, tanto planimétrica como altimetricamente. A sua 
localização também primará pela menor incidência de perturbações em relação aos arruamentos que 
delimitam o local adjacente ao Hospital, de forma a minimizar eventuais cortes de trânsito durante 
a fase construtiva. 

A Estação Hospital de Santo António foi desenvolvida paralelamente para duas alternativas de 
traçado (1 e 2). Embora apresentem alterações nomeadamente na orientação dos cais e posição do 
poço de acesso (na Alternativa 1 o poço está deslocado um pouco mais para nascente), as duas 
alternativas de estação seguem o mesmo princípio conceptual.  

A estação compreende duas partes: a estação propriamente dita, executada em túnel (mineira) e 
uma outra, realizada em “cut & cover”, que constitui o poço de ataque à estação, cuja localização 
teve em consideração as árvores existentes no Jardim do Carregal, tendo sido intenção minimizar e 
reduzir o impacte do poço à superfície. 

Estação Galiza 

Implantada no interior do Jardim de Sophia de forma a minimizar a afetação do trânsito das Ruas 
adjacentes, designadamente as Ruas do Campo Alegre, Júlio Dinis e da Piedade. Esta estação será 
cruzada futuramente pela linha de Campo Alegre. 

A Estação Galiza situa-se na Praça da Galiza e estende-se ao longo da Rua de Júlio Dinis, sendo 
realizada no sistema “cut & cover”. 

A estação é acessível aos PMR através de 3 elevadores: o primeiro, localizado na Praça da Galiza, 
junto à Escola Gomes Teixeira, serve diretamente o mezanino alto; um segundo elevador, localizado 
na Rua de Júlio Dinis, junto à Rua da Piedade, privilegiando um acesso à Maternidade de Júlio Dinis, 
serve diretamente o mezanino alto da estação; um terceiro elevador, localizado mais a Sul da Rua de 
Júlio Dinis, mais perto do Palácio de Cristal, serve outro mezanino alto, que serve diretamente o cais. 

Está prevista nesta estação uma ligação à futura Linha do Campo Alegre, ainda em estudo. 

Estação Boavista/Casa da Música 

Localizada entre a estação existente com o mesmo nome e a Praça Mouzinho de Albuquerque 
(Rotunda da Boavista), será uma estação central de ligação entre as diversas linhas que a ela irão 
confluir, designadamente o troço comum da linha existente, a linha Circular e a futura linha de Gaia. 
A sua implantação permitirá o transbordo dos passageiros entre as diversas linhas que coexistirão 
em dois níveis. 
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A Estação da Boavista/Casa da Música estende-se ao longo da Avenida da França e no terreno 
localizado mais a Poente da Avenida, sendo construída no sistema “cut & cover”. 

Está prevista nesta estação um cais que permitirá no futuro uma nova ligação à futura Linha de Gaia. 

A estação é acessível aos PMR através de um elevador, localizado na Avenida da França, do lado 
Poente, e serve diretamente o nível intermédio, localizado junto à estação atual da Casa da Música 
e o mezanino alto da estação. 

De referir que a estação foi divida em duas fases: 

• Uma primeira fase, respondendo à linha proposta, Linha Circular: Liberdade/São Bento – 
Boavista/Casa da Música. 

• Uma segunda fase será a ligação à Linha de Gaia. 

Ao longo do traçado de ambas as Alternativas propostas serão construídos 5 Poços de Emergência e 
Ventilação (PEV) para assegurar condições de evacuação seguras (atmosfera livre de fumos e saídas 
de evacuação seguras) aos passageiros durante uma situação de emergência. Três dos poços serão 
localizados a meio dos troços entre estações e os outros dois nos extremos (término Liberdade e 
Ramal de Injeção), neste caso para assegurar as condições de segurança e saúde aos condutores dos 
comboios e do pessoal em operações de manutenção. A necessidade do PEV 1 terá ainda de ser 
confirmada durante a fase de projeto, uma vez que dependendo da possibilidade de construir uma 
saída de emergência alternativa, este poderá vir a ser suprimido. 

 

Na figura 5 apresenta-se a integração da Linha Circular nas restantes linhas do metro. 

 

Figura 5 – Linha Circular em avaliação na Rede de Metro existente e prevista (Fonte: 

EIA). 
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Para a elaboração das Alternativas de traçado, apresentadas no EIA, foram tidas em consideração as 
seguintes condicionantes: 

De ordem física e patrimonial: 

• Túnel da Linha Amarela (Linha D): condiciona o prolongamento para Nascente e, 
consequentemente, a cota da Estação Liberdade/São Bento, uma vez que obriga a subir a 
cota da via para que o novo túnel passe sobre o existente, condicionando também a própria 
conceção da estação. Foram estudadas várias hipóteses construtivas que permitam 
minimizar os riscos de atravessamento. 

• Edificado na envolvente da estação Liberdade/São Bento: aliado à orientação da estação 
condicionou fortemente tanto a sua arquitetura e funcionalidade como o método 
construtivo. Foram ensaiadas várias configurações de estação e distintos métodos 
construtivos, num processo iterativo com a arquitetura e as equipas de túneis, estruturas, 
ventilação e segurança contra incêndios até se conseguir uma solução viável. 

• Túnel de Ceuta: condiciona a implantação da estação Hospital de Santo António, e 
particularmente a sua cota, uma vez que o túnel do metro tem que passar por baixo desta 
infraestrutura viária. Na Alternativa 2 o cruzamento faz-se a uma cota inferior o que obriga 
a aprofundar a cota da estação cerca de 3 m relativamente à Alternativa 1. 

• Parque de Estacionamento da Rua Júlio Diniz: condiciona o traçado em planta e perfil. Foi 
necessário baixar o traçado para minimizar as interferências com o parque subterrâneo. 

• Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular (Rotunda da Boavista): trata-se de uma 
interferência que não é possível evitar dados os condicionamentos geométricos impostos 
pela localização da estação Boavista/Casa da Música e do futuro prolongamento para Gaia e 
da ocupação à superfície, designadamente terrenos da IP objeto de protocolo com o El Corte 
Inglês; houve que alterar o layout e a localização preconizados na Solução de Referência ao 
mesmo tempo que se baixou a rasante o mais possível antes da passagem sob o monumento 
para minimizar as interferências durante a construção. 

• Estação Casa da Música existente: condiciona a localização e sobretudo a cota da estação 
Boavista/Casa da Música (BCM) e da estação da futura Linha de Gaia uma vez que ambos os 
términos têm que passar por baixo desta estação. 

• Infraestruturas enterradas, com destaque para os rios encanados: Rio da Vila (Praça da 
Liberdade/São Bento), Rio Frio (Jardim do Carregal), Ribeira de Massarelos (Praça da Galiza). 

• Outro património edificado (classificado e não classificado), designadamente: 
 

• Igreja de Santo António dos Congregados. 

• Edifício das Cardosas (Hotel Intercontinental). 

• Igreja e Torre dos Clérigos. 

• Parque subterrâneo localizado sob a zona circundante da Praça dos Leões até ao início 
da Rua dos Clérigos. 

• Edifício da Reitoria da Universidade do Porto. 

• Igreja do Carmo. 

• Túnel de Ceuta. 

• Hospital de Santo António. 

• Jardim do Carregal. 
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• Museu Soares dos Reis. 

• Palácio Torre da Marca. 

• Edifício do condomínio Les Palaces (Situado na Rua Júlio Dinis). 

• Parque de Estacionamento Subterrâneo do Parque Itália. 

De operação e manutenção: 

• Raio mínimo: de forma a minimizar as operações de manutenção e maximizar a velocidade, 
foi adotado o raio mínimo de 200 m. Nos ramais de ligação obtiveram-se sempre raios 
superiores a 30 m. 

• Términos: o traçado em planta e perfil, bem como a configuração (implantação de aparelhos 
de mudança de via (AMV)) foram estudados de forma a assegurar as necessidades de 
operação, i.e, inversão e estacionamento (Boavista/Casa da Música e Liberdade) e 
injeção/retirada de composições (em BCM) para início/fim de serviço. 

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

• Comunicações: os traçados foram estudados de forma a permitir implantar, em reta (a 
distâncias mínimas de alinhamentos curvos) e em pendente constante, as comunicações 
previstas no Programa Preliminar. 

• Ligação a futuras ampliações: futura Linha de Campo Alegre. O traçado em planta e perfil foi 
desenhado para assegurar a futura ligação a esta Linha na zona da Galiza. 
 

São apresentadas no EIA, figuras com a implementação em planta das Alternativas 1 e 2 (Figura 6). 

 

Figura 6 - Implantação do projeto (Fonte: EIA). 

Alternativa 1  

Na parte inicial do traçado (até ao PK 0+320) o eixo da Alternativa 1 é coincidente com o da 
Alternativa 2, uma vez que os constrangimentos de espaço para implantação da estação 
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Liberdade/São Bento (PK do eixo = 0+235) a isso obrigam, e desenvolve-se sensivelmente no 
alinhamento das Ruas 31 de Janeiro e dos Clérigos. 

Após a estação (Figura 7), o traçado flete para Noroeste, numa curva de raio 300 m em direção ao 
Jardim do Carregal, onde se localiza a estação Hospital de Santo António (PK 0+632) no final de um 
alinhamento reto de cerca de 440 m; no trajeto entre as estações Liberdade/São Bento e Hospital de 
Santo António, o traçado passa perto (ainda que a cerca de 20 m de profundidade) da Igreja dos 
Clérigos e sob a Praça de Lisboa e edifício da Reitoria da Universidade do Porto. O PEV 2 está 
localizado na Praça de Parada Leitão ao PK 0+653 mas a saída de emergência e grelha de ventilação 
situar-se-ão junto ao parque de estacionamento. 

 

Figura 7 - Ponto de divergência dos traçados das alternativas 1 e 2 (Fonte: EIA). 

A partir da estação Hospital de Santo António e até à estação Galiza o traçado é condicionado pela 
localização e orientação dos cais destas estações e pela necessidade de evitar passar sob o 
condomínio Les Palaces com 4 caves abaixo da superfície, obrigando ao desenho de um traçado 
curvilíneo. A última destas curvas termina já na Rua Júlio Diniz, ao PK 1+640, ponto a partir do qual 
os traçados das Alternativas 1 e 2 voltam a coincidir para não mais se separarem; 98 m mais adiante 
situa-se o eixo da estação Galiza (PK 1+768) localizada no Jardim de Sophia num alinhamento 
ligeiramente enviesado relativamente à Rua Júlio Diniz. Sensivelmente a meio do troço, ao PK 1+356, 
encontra-se o PEV3 localizado no logradouro de um prédio na Rua Miguel Bombarda. 
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Figura 8 - Localização da Estação Galiza (Fonte: EIA). 

Após a estação Galiza (Figura 8), o traçado continua em alinhamento reto até aproximadamente ao 
entroncamento com a Rua Rodrigues Lobo (PK 1+803) fletindo então para a esquerda num raio de 
320 m para tomar um novo alinhamento reto que se desenvolve ao longo do eixo da Rua Júlio Diniz, 
até à entrada na Rotunda da Boavista. Neste ponto roda para norte num alinhamento curvo, que 
passa sob a Rotunda da Boavista e que faz a concordância com o alinhamento da Avenida de França, 
sob a qual está implantada a estação Boavista/Casa da Música.  

Na curva sob a Rotunda (Figura 9) implantou-se o maior raio possível com o intuito de desviar o mais 
possível o traçado do Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular. Contudo, devido aos 
constrangimentos impostos pelos alinhamentos da Rua Júlio Diniz e Avenida da França, aliados à 
posição da estação (PK 2+730) não foi possível afastar o traçado do monumento em cerca de dois 
diâmetros de túnel para que a construção da linha se fizesse sem preocupações de interferências no 
monumento. 

 

Figura 9 - Passagem sob a Rotunda da Boavista (Fonte: EIA). 

Cerca do PK 2+000 insere-se o AMV que dá acesso ao ramal de ligação à futura linha de Campo Alegre 
e um pouco mais adiante, ao PK 2+232 insere-se a galeria de ligação ao PEV4 que devido à ocupação 
na envolvente da Rua Júlio Diniz se localiza no Largo de Ferreira Lapa, junto ao Interface do Bom 
Sucesso. 
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Após a estação Boavista/Casa da Música (Figura 10) desenvolve-se o término de inversão e 
estacionamento com um traçado, composto por dois alinhamentos retos separados por uma ligeira 
curva, com a extensão necessária para permitir a manobra de inversão de uma composição dupla, os 
aparelhos de mudança de via para ligação à Linha C (Linha Azul), bem como os pára-choques de 
resguardo de fim de linha. A curva entre os dois alinhamentos retos tem como objetivo possibilitar o 
prolongamento futuro para norte ao longo do eixo da Avenida da França. 

 

Figura 10 - Estação e Término Boavista/Casa da Música (Fonte: EIA). 

Alternativa 2  

Até ao PK 0+320,091 o alinhamento é igual ao da Alternativa 1, dado que os condicionalismos 
anteriormente expostos na envolvente da Estação Liberdade/São Bento não permitem variações 
dignas de registo. 

Finalizado o alinhamento reto, em que está implantada a estação Liberdade/São Bento, o traçado 
diverge da Alternativa 1, rodando mais pronunciadamente para a direita, com um raio de 201,65 m, 
no intuito de se afastar da Igreja e Torre dos Clérigos passando sob a Rua das Carmelitas e 
contornando a Praça de Lisboa, para rodar depois em sentido contrário, passando nas traseiras da 
Igreja do Carmo e, de seguida sob o túnel de Ceuta (PK 0+840), para concordar com o alinhamento 
reto que tem inicio um pouco antes do Jardim do Carregal e onde está implantada a estação Hospital 
de Santo António (PK 0+948), num alinhamento mais paralelo ao Jardim do Carregal.  
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Figura 11 - Alternativas 1 e 2. Traçado entre Igreja do Carmo 
e Rua da Boa Nova e cruzamento com o Túnel de Ceuta 

(Fonte: EIA). 

Após a estação Hospital de Santo António, o traçado continua em alinhamento por cerca de mais 344 
m (até ao PK 1+324) passando sobe uma zona de logradouros de edifícios, onde se situa uma 
edificação anexa ao Museu Soares dos Reis.  

Após o PK 1+354 segue-se uma curva à direita com R=201,65 m após a qual o traçado da Alternativa 
2 entra na reta onde está implantada a estação Galiza, passando a ter um traçado coincidente com a 
Alternativa 1, partir do PK 1+640. No seu términus ao PK 3+002,881 diverge apenas em 0,735 m de 
extensão da Alternativa 1 (Figura 11). 

Ramais de Injeção na Estação Boavista/Casa da Música 

Está prevista a implantação de uma ligação a partir do Troço Comum com vista a permitir a injeção 
de veículos para a Linha Circular, designada de Ramal 1, sendo que essa ligação será materializada 
com a colocação de um aparelho de via na Linha A (Figura 12). 

O ramal 1 tem uma extensão de cerca de 495 m, com origem no AMV a instalar no términus da via 2 
da Linha Circular. Devido aos constrangimentos decorrentes do edificado urbano à superfície, foi 
concebido para ser construído em túnel, saindo do término com uma curva de raio reduzido (40 m) 
e sem clotóides. 

O resto do traçado tem um desenvolvimento relativamente suave para um ramal técnico, com dois 
alinhamentos retos unidos por uma curva de raio 150 m, o primeiro com uma direção Este-Oeste – 
onde está implantado o AMV de ligação ao Ramal 2 - e o segundo já paralelo à Linha existente, com 
a inserção a fazer-se a cerca de 35 m a sul do viaduto da Rua de Pedro Hispano. 
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Figura 12 - Traçado dos ramais de injeção (Fonte: EIA). 

O Ramal 2 (que permite futuramente a ligação da Linha C (Linha Azul) à futura Linha de Gaia) tem 
uma extensão total de 329,930 m, tendo-se convencionado, para efeitos do Estudo Prévio, que tem 
origem no centro da estação da futura estação. 

Os maiores constrangimentos na conceção deste alinhamento são a passagem sob a estrutura 
existente da estação Casa da Música, bem como a inserção da curva e comunicação entre os cais da 
Estação da Linha de Gaia e a estrutura de contenção da atual estação. Este ramal funcionará também 
como término de inversão da futura estação, tendo-se para o efeito limitado a sua pendente a 1%. 

Ligação à futura Linha de Campo Alegre 

É apresentada uma proposta de traçado em planta para a futura injeção de composições na Linha de 
Campo Alegre. Desta forma, pretende-se comprovar a viabilidade futura desta ligação, a qual não 
será construída com o projeto da Linha Circular. 

O eixo proposto (Figura 13) tem início sensivelmente ao PK 2+000 da Linha G e passa sob três edifícios 
localizados na Rua Júlio Dinis, sendo um deles de dimensão considerável, e depois, após descrever 
uma curva de raio 60 m, sob os terrenos da Escola EB 2,3 de Gomes Teixeira, interseta um dos 
pavilhões, mas aproveitando sobretudo o espaço aberto, ausente de edificações. 

Insere-se na futura Linha do Campo Alegre na Rua com o mesmo nome, a poente da futura estação. 
A sua extensão total ronda os 294 m. 
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Figura 13 - Ligação à futura Linha de Campo Alegre (Fonte: EIA). 

 

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

Estação 
Cota do carril 

(m) 

Profundidade média 

(m) | (*) 

Liberdade/ São Bento 47,30 11,70 

Hospital de Santo António 
Alt. 1: 52,60 

Alt. 2: 48,73 

Alt. 1: 23,35 

Alt. 2: 28,25 

Galiza 51,20 12,60 

Boavista/ Casa da Música 66,70 21,10 

Quadro 1 - Profundidade média das quatro estações (Fonte: EIA). 

 

Ramais de Injeção na Estação Casa da Música 

Ambos os ramais foram estudados ao nível da rasante, de modo a serem garantidos os parâmetros 
mínimos dos Critérios de Projeto.  

Assim, com base no traçado proposto em planta e mantendo-se a cota do carril na Estação Boavista 
/ Casa da Música ao nível 66,70, é possível garantir que a rampa atinja no máximo 6,5 % no Ramal 1, 
com curvas verticais de raio igual ou superior a 800 m. 

Ramal de injeção na Linha de Campo Alegre 

Com base no traçado proposto em planta e considerando-se uma cota de ligação na linha de Campo 
Alegre de 41,70 consegue-se uma rasante com uma pendente máxima de 6,50% e curvas de 
concordância vertical com raio mínimo de 800 m. 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º 3032 
Linha Circular: Troço Liberdade / S. Bento – Boavista/ Casa da Música  18 

Para o cálculo e verificação relativamente à análise dinâmica utilizaram-se os parâmetros definidos 
nos Critérios de Projeto de Traçado do Metro do Porto. 

 

Poços de Ventilação e Emergência 

Está prevista, em cada Alternativa (Quadro 2), a execução de cinco Poços de Emergência e Ventilação 
(PEV), três dos quais implantados nos troços entre estações (PEV2 a PEV4), e os outros dois nos troços 
extremos do projeto, isto é, um (PEV1) no término da Estação Liberdade/São Bento e outro (PEV5) 
no Ramal de Injeção. A necessidade do PEV1 terá, contudo, que ser confirmada ainda em fase de 
Projeto de Execução. 

 

PEV 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Localização (PK) Prof (m)e Localização (PK) Prof (m) 

PEV1 0+047 28 0+047 28 

PEV2 0+653 42 0+608 45 

PEV3 1+356 39 1+337 39 

PEV4 2+232 36 2+232 36 

PEV5 0+203* 27 0+203* 27 

*Quilometragem referida à origem do ramal de Injeção. 

Quadro 2 - Localização e profundidade dos Poços de Emergência e Ventilação (Fonte: EIA) 

 

Nesta fase de Estudo Prévio prevê-se que o projeto se concretize envolvendo uma sequência de 
atividades que incluirão: 

Fase de construção 

Ocupação de espaços públicos associada à obra e à instalação dos estaleiros; desvios de trânsito e 
alterações dos esquemas de circulação e estacionamento; circulação de maquinaria; 
demolições/limpeza dos terrenos a serem intervencionados; escavação dos poços de ataque, 
estações, poços de ventilação e túnel; consumo de recursos, materiais e energia; produção de 
efluentes, resíduos e emissões; trabalhos de assentamento de via; montagem do sistema de tração; 
trabalhos de construção civil diversos; e trabalhos de inserção urbana. 

Fase de exploração 

Tráfego do metro ligeiro do porto; geração de ruído e vibrações; consumo de recursos (água e 
energia); produção de resíduos urbanos e equiparados; emissões de GEE; atividades de operação e 
manutenção; e atividades de responsabilidade social. 

A desativação da linha implicará essencialmente a remoção das infraestruturas instaladas e o fecho 
do túnel, envolvendo a produção de materiais e a realização de atividades semelhantes às referidas 
para a fase de construção. No entanto, não se perspetiva a desativação da linha num horizonte 
temporal razoável, pelo que os impactes, nesta fase, não foram estudados no EIA.  
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Projetos Associados, complementares ou subsidiários 

São considerados projetos associados os projetos das diferentes especialidades que a ele estão 
associados, nomeadamente de hidráulica, segurança contra incêndio, sistema de alimentação de 
energia e catenária, ventilação e desenfumagem do túnel e AVAC, os quais serão desenvolvidos e 
detalhados em fase posterior de Projeto de Execução. 

Consideram-se igualmente como projetos associados, os projetos de desvio de tráfego e as 
reposições dos serviços afetados, quer se tratem de infraestruturas de abastecimento de água e de 
saneamento, quer se tratem de infraestruturas elétricas, de gás e de telecomunicações. 

 O eixo da Linha Circular projetado permitirá a ligação a outras linhas constantes das propostas de 
expansão da Rede de Metro, nomeadamente: 

• Linha de Gaia, a partir do Ramal 2. 

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

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

A este respeito refere-se em particular a ligação à futura Linha de Campo Alegre, com a qual o 
presente projeto se compatibiliza, tendo sido estudada uma proposta de traçado em planta e em 
perfil para a futura injeção de composições garantindo-se, assim, a viabilidade da ligação. 

Programação Temporal 

De acordo com a estratégia de expansão da Rede de Metro, consolidada no Memorando de 
Entendimento relativo ao Desenvolvimento do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do 
Porto, assinado em maio de 2007 e, suspenso em maio de 2011, retomado em 2016 ao abrigo do 
Plano Nacional de Reformas aprovado pelo Governo com o respetivo orçamento associado, o Projeto 
em avaliação insere-se na 2ª Fase de expansão da rede, que decorrerá entre 2018 e 2022. 

Para ser viável executar a obra, por forma a ter a linha em serviço em 2022, é necessário que esta 
tenha lugar em 30 meses, desenvolvendo-se com a seguinte progressão prevista: 

• Trabalhos iniciais, nomeadamente de instalação de estaleiro e abertura do poço de ataque – 
primeiros 5 meses. 

• Troço Liberdade/ São Bento – Hospital de Santo António – do mês 6 ao mês 18. 

• Troço Hospital de Santo António – Galiza – do mês 7 ao mês 20. 

• Troço Galiza – Boavista/ Casa da Música – do mês 9 ao mês 22. 

• Trabalhos finais, nomeadamente de ensaios, de integração urbana e de desmontagem do 
estaleiro – do mês 22 ao mês 30. 

 

Estimativa Orçamental 

Para a concretização do projeto em estudo está estimado um investimento de cerca de 110 milhões 
de euros. Este valor poderá sofrer alteração com a realização do projeto de execução. 
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5. ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS 

5.1 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

De acordo com o EIA, a implantação do projeto não se traduz em efeitos diretos sobre o clima, não 
só pela tipologia de projeto em si mas também pelo facto de se tratar de um projeto que se 
desenvolve totalmente no subsolo. 

Assim, as ações decorrentes da execução da obra são insignificantes do ponto de vista climático, não 
se prevendo, desta forma a ocorrência de impactes ao nível deste fator. 

No contexto do referido, na fase de exploração, considerando que o projeto se desenvolve no 
subsolo, também não se verificam impactes microclimáticos locais. 

Contudo, numa perspetiva global e num prazo mais dilatado, a concretização do projeto traduz-se 
num impacte positivo indireto para o clima, uma vez que toda a rede do Metro do Porto apresenta 
um elevado potencial de captação de tráfego automóvel gerador de emissões de CO2, quer se trate 
de transporte individual, quer se trate de transporte coletivo. Os dados mais recentes constantes do 
Relatório de Sustentabilidade de 2016 do Metro do Porto indicam que a rede é responsável por evitar 
emissões líquidas contabilizando cerca de 50 000 t CO2 por ano. 

Neste sentido, atendendo à capacidade do Metro do Porto em potenciar a transferência de utentes 
de outros meios de transporte para a sua rede, é expectável que a expansão da rede se traduza 
igualmente no aumento das transferências intermodais e com isso implicando uma maior capacidade 
para evitar emissões de CO2 e, consequentemente, contribuir positivamente para a redução dos 
fatores potenciadores das alterações climáticas, o que constitui um impacte positivo, direto, 
imediato, provável, permanente, local, irreversível, de magnitude reduzida e significância reduzida a 
média. É importante referir que esta problemática é abordada com maior detalhe no capítulo 
referente à Qualidade do Ar. 

 

5.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

Geomorfologia 

A caracterização geomorfológica da área abrangida pelo projeto e zona envolvente está devidamente 
fundamentada em bibliografia temática publicada e na Carta Geotécnica do Porto na escala 1:10 000, 
Câmara Municipal do Porto (2003). 

Em termos geomorfológicos as áreas interessadas pelas várias opções de traçado integram-se no 
sistema de colinas drenadas por pequenas linhas de água e afetadas pelos sistemas de fracturação 
do maciço granítico, gerados aquando dos movimentos hercínios (270 Ma.) e dos rejogos que as 
fraturas sofreram até à atualidade. 

Na cidade, verifica-se que as orientações dos principais alinhamentos de fraturas são ENE-WSW a 
NW-SE, bem como as orientações mais tardias NNE-SSW a NS que são as mais marcadas. A direção 
das diaclases, medidas em locais distribuídos pelos afloramentos graníticos, revela como sistemas 
principais os de orientação NE-SW (N30 a N60E), que é o mais marcado, e ENE-WSW a NW-SE (N100 
a N140E), conforme descrito na Carta Geotécnica do Porto. 

Em termos orográficos, o Porto assenta numa série de colinas coroadas de planaltos, de maior 
altitude a nordeste baixando suavemente em direção ao oceano até à foz do Douro, e de modo 
abrupto para o lado do rio. A linha de costa é subparalela ao grande acidente NNW-SSE que é a falha 
Porto-Tomar. O rio Douro é o responsável pelo vale estreito e profundo visível em toda a marginal e 
que se prolonga até à Foz, com vertentes íngremes e elevadas que apresentam em alguns pontos 
altitudes da ordem dos 80 metros, como na zona da ponte de D. Maria I, e de 70 metros nas 
proximidades da ponte da Arrábida.  
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A cidade do Porto está situada numa região onde a plataforma litoral, considerada como uma 
superfície de aplanação de origem subaérea, corresponde a um conjunto de patamares escalonados, 
descendo para o mar a partir de um relevo marginal. 

Na cidade do Porto, o ponto mais elevado encontra-se no vértice geodésico da Areosa à cota de 163 
m, que corresponde à mais alta superfície de aplanação existente na região portuense. Os vales do 
Douro e os seus afluentes instalaram-se na referida plataforma. 

Segundo a Carta Geomorfológica do Porto (in CGP2003) é possível identificar que os traçados 
intersectam linhas de água (atualmente canalizadas) e respetivos depósitos aluvionares, 
correspondentes ao cruzamento atual das Ruas Júlio Dinis com a Rua de Campo Alegre (rio do Vilar), 
Rua Clemente Meneres/Hospital de Santo António (rio Frio) e Praça de Almeida Garrett/São Bento 
(rio da Vila). Refira-se também a existência de alinhamentos de falha na Praça de Almeida 
Garrett/São Bento e na Rua de Júlio Dinis. 

Geologia 

Os trabalhos de caracterização geológica foram efetuados com o detalhe exigível a uma fase de 
Estudo Prévio, tendo sido alicerçados na bibliografia publicada, nomeadamente: 

• Carta Geológica de Portugal, Folha nº 9-C Porto, na escala 1:50 000. Serviços Geológicos de 
Portugal (1957) e respetiva notícia explicativa. 

• Carta Geotécnica do Porto na escala 1:10.000. Câmara Municipal do Porto (2003). 

• Carta Neotectónica de Portugal Continental, à escala 1:1 000 000. Serviços Geológicos de 
Portugal, em colaboração com J. Cabral & A. Ribeiro (1988). 

• Estudos e trabalhos académicos. 

• Foi ainda consultado o Estudo Geológico-Geotécnico realizado nesta fase de Estudo Prévio, 
que constitui o Volume 06. No Anexo 3 do presente EIA. 

Em termos geológicos, podem distinguir-se na região do Porto três tipos de formações litológicas: as 
formações sedimentares de cobertura, as formações metamórficas ou metassedimentares e as 
formações de origem ígnea. Deste conjunto o mais expressivo na cidade do Porto são as formações 
de origem ígnea e em particular o das rochas graníticas de idade hercínica (340 aos 270 Ma). 

As rochas sedimentares correspondem a conjuntos de rochas detríticas que constituem os diferentes 
tipos de depósitos pós-pliocénicos e que são, no essencial, compostas por material herdado e 
resultante da erosão das rochas ígneas e metamórficas mais antigas, a saber: Aterros; Aluviões que 
correspondem a depósitos fluviais, que ocupam os vales de pequenos rios e ribeiros e que são 
essencialmente constituídos por sedimentos argilosos e areias (i.e vales dos rios Tinto e Torto); 
Depósitos de Praias e Plio-quaternário de origem fluvial. 

As aluviões surgem associados às 3 linhas de água dos traçados: rio de Vila, ribeira das Virtudes (ou 
rio Frio) e ribeira de Vilar. Encontram-se recobertos por aterros e serão intercetados pelos traçados 
entre os PK 0+150 a PK 0+250, PK 0+840 a PK 0+980 e PK 1+770 a PK 1+910. Nem sempre é possível 
diferenciar as aluviões dos aterros superficiais, sendo que estas duas unidades, no conjunto, atingem 
os 8m de profundidade (EGG/EIA, 2018). 

Relativamente às rochas metamórficas da região do Porto, é referido no EIA que na zona ocidental 
da Cidade do Porto, nomeadamente na orla litoral entre a foz do rio Douro e o Castelo do Queijo, se 
encontram afloramentos de variadas rochas metassedimentares, com metamorfismo de alto grau, 
espacialmente associadas a rochas ortognáissicas de diferentes tipos e anfibolitos (Complexo 
Metamórfico da Foz do Douro), que no seu conjunto foram cortadas por granitos de idade hercínica. 
Na zona oriental da cidade ocorrem micaxistos e metagrauvaques, menos metamorfizados 
(Complexo Xisto-Grauváquico), que são também recortados por granitos hercínios. As rochas 
metamórficas não ocorrem, contudo na área abrangida pelos traçados em estudo. 
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As rochas ígneas que ocorrem na cidade do Porto estão representadas por granitos. Os terrenos 
graníticos sobre os quais assenta a cidade são dominantemente constituídos por granitos hercínicos 
de duas micas, sintectónicos relativamente a F3: Granito de grão médio (Granito do Porto) e granito 
porfiroide e/ou tendência porfiroide de grão grosseiro ou médio a grosseiro (Granito de Contumil). 
O maciço, no seu conjunto, define um alinhamento NW-SE, orientado segundo as estruturas 
hercínicas e está envolvido por terrenos metamórficos que a nordeste pertencem ao Complexo Xisto-
Grauváquico e a sudoeste ao Complexo Metamórfico da Foz do Douro.  

Os corredores em estudo inscrevem-se principalmente sob a formação de Granitos do Porto (granito 
de duas micas, de grão médio e cor clara) com atravessamentos de depósitos aluvionares 
correspondentes ao cruzamento atual das Ruas de Júlio Dinis com a Rua de Campo Alegre (rio do 
Vilar), Rua Clemente Meneres/Hospital de Santo António (rio Frio) e Praça Almeida Garrett/São 
Bento (rio da Vila). Em termos geológicos não existem diferenças significativas entre os dois traçados 
considerados. 

O fator mais relevante a considerar, em termos construtivos e de trabalhos no subsolo, será a 
espessura dos depósitos aluvionares e o grau de alteração ou meteorização do granito que se pode 
manifestar pela caulinização ou arenização do maciço. Este aspeto está bem patente no Estudo 
Geológico-Geotécnico em que se constata uma grande heterogeneidade ao nível da alteração do 
granito com espessuras muito variáveis entre sondagens próximas. 

Os solos residuais e o granito decomposto tendem a ser dominantes à superfície. Apenas 
pontualmente (PK 0+840, PK 2+110 e PK 2+160), se encontra o maciço rochoso medianamente 
alterado (W3) a 1-2m de profundidade, sempre sem continuidade. O horizonte de solos e rocha 
branda (W6, W5 e W4) prolonga-se para além dos 20 m de profundidade, podendo ultrapassar a cota 
de trabalhos do túnel nos locais onde o recobrimento é menor, como nas estações da Liberdade/ São 
Bento, Hospital de Santo António e da Galiza (EGG, 2018). 

Os registos de sismicidade histórica em Portugal revelam que vários sismos tiveram origem na zona 
entre as placas euro-asiática e Africana com epicentros no banco submarino de Gorringe, localizado 
cerca de 200 km a SW do Cabo de São Vicente (Sagres). De entre estes sismos com origem nos 
movimentos interplacas, destaca-se o sismo de 1755, de elevada magnitude, sentido em toda a 
Península Ibérica e que provocou grande destruição em Portugal. 

Os registos de sismicidade instrumental mostram uma tendência para a sismicidade se concentrar, 
sobretudo na região do Algarve e na região de Lisboa e Vale do Tejo, associados à falha do vale 
Inferior do Tejo (Cabral 1995). A cidade do Porto situa-se numa região de sismicidade moderada a 
baixa, com Intensidade sísmica média de VI na escala de Mercalli modificada. 

Segundo o zonamento sísmico do território continental, adotado no Regulamento de Segurança e 
Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), a área em estudo situa-se na zona sísmica D, 
de risco sísmico baixo, à qual se atribui um valor de coeficiente de sismicidade, α de 0.3. Ainda de 
acordo com o RSAEEP, os terrenos são considerados do tipo I – Rochas e solos coerentes rijos. 

A análise da Carta de Casualidade Sísmica (Sousa et al, 1997) aponta para uma reduzida importância 
dos fenómenos sísmicos na região do Porto. Constata-se que os corredores em estudo se 
desenvolvem em zona para a qual se admitem valores de aceleração da ordem dos 50 - 75 cm/s2, 
para um período médio de retorno de 1000 anos. 

A Carta Neotectónica de Portugal na escala 1:1 000 000 indica a ocorrência na região do Porto de 
algumas falhas classificadas como "ativas prováveis". 

A análise da informação sismológica da região do Porto mostra tratar-se de uma sismicidade difusa, 
de magnitude moderada a baixa, característica de uma zona intraplaca, que não permite relacionar 
as fontes sísmicas com estruturas geológicas particulares. Segundo o registo da sismicidade 
instrumental, a magnitude máxima conhecida de sismos gerados na região do Porto é de 5,6. 
Considerando que as taxas de deslizamento sísmico das falhas ativas em Portugal se situam entre 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º 3032 
Linha Circular: Troço Liberdade / S. Bento – Boavista/ Casa da Música  23 

valores da ordem de 0,01 a 0,001 mm/ano, estima-se que um sismo de magnitude 6 teria na região 
do Porto um intervalo de recorrência entre 10 000 e 100 000 anos (CGP, 2003). 

Relativamente à existência de recursos geológicos nos corredores abrangidos pelos traçados foram 
consultadas diversas entidades: DGEG, LNEG e CCDRN. De acordo com a informação disponibilizada 
considera-se que os granitos têm potencial intrínseco como material de construção e de exploração 
de caulino em função do contexto geológico regional em que se inserem. Relativamente às servidões 
administrativas de âmbito mineiro e hidromineral não foram referenciadas situações na área urbana 
do Porto. O projeto desenvolve-se em zona urbana e edificada desde longa data, não sendo 
conhecidos recursos com interesse económico relevante. 

Quanto à existência de afloramentos geológicos com potencial interesse como Património Geológico 
na zona de intervenção do projeto e sua área envolvente, refere-se que se encontram inventariados 
vários afloramentos de Granito do Porto. O afloramento principal encontra-se perto da Sé e Estação 
de São Bento (Coord. Geográficas: P=41,144215º / M=-8,610928º). Existem outros afloramentos 
graníticos situados na encosta norte por baixo da ponte da Arrábida (Coord. Geográficas: 
P=41,148512º / M=-8,641093º) e na Rua de D. Pedro V (Coord. Geográficas: P=41,149796º / M=-
8.630500º). O Granito do Porto tem também interesse patrimonial em edifícios e monumentos da 
cidade. Os traçados em análise não interferem, contudo com nenhum destes afloramentos. 

� Análise de Impactes 

Não se prevendo impactes negativos importantes nos afloramentos superficiais dos Granitos do 
Porto, devido à própria natureza subterrânea do projeto, recomenda-se apenas o registo e 
cartografia das estruturas e demais aspetos geológico-estruturais interessantes, do ponto de vista 
pedagógico-científico, que eventualmente venham a ser detetados durante os trabalhos de 
perfuração do túnel. 

No entanto, as terras resultantes da escavação dos túneis e das estações e não utilizadas no projeto 
terão que ser levadas a depósito. Nesta fase do estudo, desconhece-se a localização final dos 
depósitos, sendo certo que serão aterros licenciados para o efeito. 

Os impactes previsíveis deverão ocorrer exclusivamente durante a fase de construção e assumem, 
portanto, um caráter negativo, direto, certo, permanente e local, de baixa magnitude e de baixa 
significância, constituindo o balanço da movimentação de terras o único fator de diferenciação entre 
as alternativas estudadas. Considera-se o balanço entre Escavação/Aterro nas duas alternativas 
resultando para a Alternativa 1 = 503 204 m3 e a Alternativa 2 = 529 947 m3. 

Conclui-se assim que a Alternativa 1 é a Alternativa mais favorável, ainda que de forma marginal, 
dada a diferença muito reduzida entre as mesmas. 

Como impactes cumulativos e relativamente à geologia, deve referir-se a existência da rede de metro 
atualmente em funcionamento, a que acrescem garagens e parqueamentos subterrâneos no âmbito 
de outras obras de construção civil, que podem contribuir para impactes cumulativos do projeto com 
outras infraestruturas. 

Desde que os trabalhos de movimentação de terras sejam executados de acordo com as melhores 
práticas, não se perspetivam efeitos cumulativos significativos com outros projetos existentes ou 
futuros. 

Identificação de Riscos e Medidas de Prevenção  

Relativamente à análise de risco, abordada no EIA, refere-se qua a legislação atual deixa de se limitar 
aos riscos do projeto sobre o ambiente, passando a ser igualmente necessário ponderar os riscos do 
ambiente sobre o projeto, estando previstas e identificadas as vulnerabilidades do projeto perante 
os riscos de acidentes graves ou de catástrofes, que sejam relevantes para o próprio projeto.  
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Foram identificados no EIA os riscos durante a fase de construção que se preveem para o risco 
geológico e geotécnico, causados por trabalhos de escavação e construção, tendo como 
consequências a afetação da estabilidade dos maciços rochosos e o abatimento das infraestruturas 
construídas, com riscos ambientais e com impactes socioeconómicos. Como medidas preventivas 
refere-se o seguimento de proximidade das ações de construção, e a adoção de métodos 
construtivos que privilegiem a estabilidade dos maciços. 

Para os riscos naturais sobre o projeto em estudo, o EIA considerou o Risco Sísmico tal como definido 
e descrito pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que apenas para o caso do risco sísmico 
se verificará a potencial interferência direta com o projeto em estudo. A extensão desta potencial 
interferência/efeito no projeto será condicionada por diversos fatores sendo que o principal se 
prende com a intensidade do sismo em si, isto é, quanto mais intenso potencialmente mais 
destrutivo.  

Neste contexto, importa reafirmar que a região onde o projeto se implanta apresenta uma 
suscetibilidade a sismos reduzida e um baixo risco sísmico (coeficiente de sismicidade α = 0,3, Zona 
D, de acordo com RSAEEP), tendo a sua conceção tido obrigatoriamente em consideração as 
recomendações dos documentos normativos em vigor no que diz respeito a construção antissísmica, 
o que por sua vez implica uma maior capacidade de resistência a esse fenómeno. 

Considera-se que os principais impactes a ocorrer neste fator, deverão ter efeitos na fase de 
construção, sendo negativos, mas de magnitude e significância reduzidas. 

Quanto à síntese comparativa das Alternativas, considera-se que as duas opções de traçado 
(Alternativa 1 e 2) se desenvolvem muito próximas e intersectam as mesmas estruturas geológicas, 
pelo que o impacte se considera idêntico, para ambas, relativamente à geologia, geomorfologia e 
recursos minerais. 

Como conclusão final considera-se que a Alternativa 1, ao apresentar vantagens ambientais, ainda 
que marginais, a que acrescem mais baixos custos de construção e manutenção e ainda vantagens 
em termos de exploração da via, constitui-se como a Alternativa que, do ponto de vista dos estudos 
realizados, apresenta melhores condições para desenvolver em fase de Projeto de Execução. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator, condicionado ao 
cumprimento das condições referidas no capítulo 10 do presente parecer. 
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5.3 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Recursos hídricos superficiais 

O traçado da linha e alternativas em estudo desenvolvem-se na sua totalidade na Região Hidrográfica 
do Douro (RH3). 

A área de estudo implanta-se na sub-bacia do “Douro e Costeiras entre o Douro e o Vouga”, que 
apresenta uma área de 6 211 km2. 

A rede hidrográfica do concelho do Porto apresenta duas realidades distintas: as linhas de água 
parcialmente canalizadas e as linhas de água a céu aberto. 

O corredor da Linha em estudo intersecta 3 cursos de água - o rio da Vila, o rio Frio e a ribeira de 
Massarelos – todos canalizados e a desaguar no rio Douro. 

Todas as linhas de água intersetadas (rio da Vila, rio Frio e ribeira de Massarelos) encontram-se 
entubadas, na área de intervenção, e integradas na rede pluvial existente, sem estações de 
monitorização da qualidade da água superficial, pelo que não há dados sobre a qualidade das águas 
destes cursos de água. Contudo, não se perspetiva que venha a ocorrer a sua degradação com a 
implementação do projeto. 

Recursos hídricos subterrâneos 

Em termos gerais, a área abrangida pelo Projeto não se insere em sistemas aquíferos individualizados 
(Almeida et al. 2000), estando abrangida pelo que se designa, correntemente, por formação granítica 
fissurada do maciço antigo. Esta unidade constitui um meio hidrogeológico descontínuo do tipo 
poroso- fissurado, em função da espessura de meteorização dos granitos. 

Relativamente às captações destinadas a abastecimento público e serviços de limpeza urbanos não 
existem ocorrências a assinalar.  

Relativamente à informação piezométrica, o Estudo Geológico-Geotécnico (EGG) (2018) refere que, 
para um vasto conjunto de 62 sondagens foi possível reconhecer o nível de água em 17 delas. No 
Relatório Geológico-Geotécnico do Túnel, de 1995 é indicada a existência de alguns poços 
domésticos próximos dos traçados, entre a Praça Carlos Alberto e o Jardim do Carregal com nível 
freático muito próximo da superfície. Concluiu-se que o nível piezométrico acompanha a superfície 
topográfica, posicionando-se, de um modo geral, acima dos 10-12 m de profundidade, mesmo nas 
zonas topograficamente elevadas, onde foi intercetado aos 8 -10 m. Nas Estações da Liberdade, de 
Santo António e da Galiza, o posicionamento do nível piezométrico varia entre 1 e 7 m. 

Os trabalhos de caracterização hidrogeológica, alicerçados na consulta da Carta Geotécnica do Porto 
(CGP, 2003) e no Estudo Geológico-Geotécnico do projeto, permitiram concluir que, do ponto de 
vista hidrogeológico, as alternativas de traçado se distribuem por três formações hidrogeológicas 
distintas em função da espessura de alteração e dos materiais recentes de cobertura: 

• Formações Aluvionares - formação superficial heterogénea, porosa e permeável, vulnerável 
à poluição, correspondente a terrenos aluvionares das linhas de água rio do Vilar, rio Frio e 
rio da Vila. O nível freático encontra-se relativamente próximo da superfície. 

• Formação Granítica alterada e meteorizada – pode apresentar espessura de alteração 
(caulinização) suscetível de suportar um aquífero freático de caraterísticas poroso-fissural. 

• Formação Granítica pouco alterada – apresenta reduzida permeabilidade e comportamento 
fissural dominante, ocorrendo a profundidades variáveis. 

Relativamente às estruturas condutoras de água subterrânea, encontra-se referenciada a existência 
de circulação hídrica subterrânea através de galerias de mina e água de nascente canalizada em 
diversos troços do traçado. 
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O traçado atravessará, subterraneamente, ainda algumas zonas aluvionares consideradas 
vulneráveis à poluição e de níveis freáticos elevados bem como pequenas áreas de recarga de 
aquíferos. 

A área interessada pelo projeto não se insere em sistemas aquíferos individualizados (Almeida et al. 
2000), estando abrangida pela formação do maciço antigo indiferenciado. Neste sistema, para a área 
de estudo, não existem estações de monitorização muito próximas. 

Os trabalhos de caraterização hidrogeológica e de qualidade da água do Manancial de 
Paranhos/Túnel de Arca d’Água - Rua Nova do Regado, situado 3 km para NE dos traçados em causa, 
indicou uma composição rica em nitratos e sulfatos, os quais parecem ser alvo de acumulação de 
compostos químicos provenientes do escoamento das águas urbanas de superfície derivadas de 
atividades antropogénicas. 

Deste modo, admite-se que a qualidade da água subterrânea da área em causa se encontre 
igualmente com elevada carga de nitratos e sulfatos, apresentando uma qualidade deficiente. 

Relativamente aos aspetos relacionados com os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, quer 
em termos de quantidade quer de qualidade, a evolução da situação atual na ausência de intervenção 
deverá ser no sentido da manutenção da situação existente, na área de implantação dos traçados. 

� Análise de Impactes  

Recursos hídricos superficiais 

Tendo em conta que as linhas de água se encontram todas canalizadas, não são expectáveis impactes 
significativos sobre este fator em resultado das ações do projeto. 

Fase de construção 

Os impactes na qualidade das águas superficiais estão associados ao seguinte conjunto de ações: 

• Implantação, operação e desativação dos estaleiros. 

• Escavações, terraplenagens e outros movimentos de terras. 

•  Abertura de acessos à obra. 

• Operação e movimentação de veículos e máquinas afetos à obra nas vias de acesso, em 
particular nas vias não pavimentadas. 

As atividades que estão relacionadas com movimentação de terras (incluindo abertura de acessos 
temporários) provocam a exposição prolongada de superfícies de solo e são responsáveis pela 
ocorrência de fenómenos de emissão de partículas. Associado a isto, nos períodos de precipitação 
mais intensa, estas ações irão proporcionar as condições ideais para o aumento do escoamento 
superficial com arraste de partículas para o meio hídrico recetor. 

Para além dos sólidos em suspensão, os principais poluentes produzidos são os metais pesados 
(cádmio, cobre e zinco), os hidrocarbonetos e os óleos, associados à circulação de veículos e 
máquinas afetos à obra e gerados pela combustão no motor, perdas de óleos dos sistemas de 
lubrificação e derrames. 

Pelas características da área de estudo e do projeto, construção de uma linha integralmente em 
túnel, as situações mais críticas de afetação da qualidade não irão ocorrer. A este aspeto acresce que 
as linhas de água existentes já se encontram entubadas, pelo que o escoamento superficial irá ser 
canalizado para a rede de águas pluviais existente. 

Em resultado disto, os impactes a ocorrer, não irão originar alterações na qualidade da água 
superficial, sendo ainda minimizáveis nas zonas dos acessos e áreas do estaleiro.  
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De um modo geral, os impactes relacionados com as intervenções são negativos, incertos, imediatos, 
diretos, temporários, reversíveis, muito localizados e de magnitude reduzida, sendo, por isso, muito 
pouco significativos, ou mesmo negligenciáveis. 

No estaleiro para além das movimentações de terra iniciais, durante a sua operação podem ocorrer 
situações de produção de efluentes contaminados com metais pesados (cádmio, cobre e zinco), 
hidrocarbonetos e os óleos provenientes das áreas de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, 
das áreas de armazenamento de produtos perigosos e das áreas de estacionamento de viaturas. 

Para esta situação, os impactes descritos serão, no essencial, negativos, diretos, incertos, 
temporários, localizados, reversíveis, de magnitude reduzia e pouco significativos. 

Fase de exploração 

Os impactes negativos induzidos pela operação do material circulante serão, na sua maioria, 
negligenciáveis, uma vez que o material circulante será de propulsão elétrica e a circulação das 
composições apenas irá provocar a produção de metais provenientes do desgaste na linha e das 
composições e óleos provenientes dos sistemas de travagem. 

As quatro estações de metro previstas serão responsáveis pela produção de efluentes domésticos 
provenientes de: 

• Instalações Sanitárias. 

• Espaços comerciais (quando existem). 

• Sala de lixos/Limpeza. 

O projeto prevê a instalação de uma rede de drenagem de águas residuais domésticas constituída 
por coletores, tubos de queda e caixas de visita que escoarão as águas até aos depósitos de recolha 
e de bombagem das águas residuais domésticas. 

O destino final das águas residuais recolhidas nos respetivos poços de bombagem localizados 
normalmente ao nível dos subcais, serão caixas de receção à superfície, a partir das quais o 
escoamento será processado de forma gravítica até à rede pública separativa. 

Os impactes na qualidade das águas superficiais serão negativos, diretos, certos, temporários, 
localizados, reversíveis, de magnitude reduzia e pouco significativos, ou negligenciáveis. 

Recursos hídricos subterrâneos 

Fase de construção 

Considera-se que, nesta fase, os impactes assumem um caráter negativo, direto, certo, permanente 
e local, embora de baixa magnitude e de baixa significância, nos locais em que interferem com o nível 
freático ou com os mananciais e poços locais. 

Os impactes na qualidade das águas subterrâneas, associados à fase de construção, são induzidos 
pelo conjunto de ações semelhantes ao identificado para as águas superficiais. 

O escoamento superficial, com arraste de partículas sólidas e deposição de metais pesados e 
hidrocarbonetos, poderá originar o principal impacte na qualidade da água dos aquíferos da área de 
estudo. 

O grau de contaminação dos aquíferos depende, em grande parte, dos processos de transporte de 
poluentes em meio subterrâneo, nomeadamente, das propriedades físicas, químicas e biológicas dos 
poluentes e das características do solo. 

Esta situação tem pouca relevância no contexto hidrogeológico local por se tratar de formações 
pouco permeáveis, descontínuas e de reduzida produtividade, provavelmente com alguma 
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contaminação urbana herdada, mas pode ser muito relevante se afetar mananciais e minas de água 
em funcionamento. 

Em função das intervenções previstas serem muito localizadas, considera-se que os impactes 
assumem um caráter negativo, direto, incerto, reversível, local, embora de baixa magnitude e de 
baixa significância se forem aplicadas medidas de minimização apropriadas. 

Tal como para as águas superficiais, não se consideram prováveis as ocorrências de impactes 
resultantes da produção de efluentes domésticos do estaleiro. 

Fase de exploração 

Considera-se que, nesta fase, os impactes assumem um caráter negativo, direto, certo, permanente 
e local, de média magnitude e de baixa significância, nos locais em que for necessário efetuar 
bombagens permanentes. 

Os impactes induzidos pela operação do material circulante serão, na sua maioria, negligenciáveis, 
uma vez que o material circulante será de propulsão elétrica. 

Pelas mesmas razões já apresentadas nas águas superficiais, os potenciais impactes provenientes da 
produção de efluentes domésticos nas estações de metro são igualmente negligenciáveis para a 
qualidade da água subterrânea. 

Considera-se que os impactes assumem um caráter negativo, direto, incerto, reversível, local, 
embora de baixa magnitude e de baixa significância se forem aplicadas medidas de minimização 
apropriadas. 

Os impactes incrementais deste projeto na qualidade dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, devido ao seu carácter predominantemente temporário (na sua maioria limitados à 
fase de construção) e pouco significativo, não irão representar uma diminuição significativa tanto da 
qualidade como no uso destes recursos. 

Desde que aplicadas corretamente as medidas de minimização, não se perspetivam efeitos 
cumulativos significativos na qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, com outros 
projetos existentes ou futuros. 

Os traçados em análise interferem com troços reconhecidos de galerias de minas de águas 
subterrâneas e ribeiras canalizadas. Será de pormenorizar em projeto de execução a melhor forma 
possível de preservação das ocorrências ou minimização destes impactes, que o projeto já contempla 
em fase de estudo prévio. Deste modo, não são expectáveis impactes sobre este fator em resultado 
das ações do projeto. 

Os principais impactes na qualidade dos recursos hídricos ocorrem essencialmente durante a fase de 
construção e resultam das atividades que estão relacionadas com movimentação de terras, das quais 
resulta o escoamento superficial de efluentes contaminados com arraste de partículas, metais 
pesados e hidrocarbonetos para o meio hídrico recetor. Pelas características da área de estudo e do 
projeto, construção de uma linha integralmente em túnel, as situações mais críticas não ocorrerão. 

Os impactes a ocorrer, não irão originar alterações na qualidade da água, sendo ainda minimizáveis 
nas zonas dos acessos e áreas do estaleiro. Não se prevê, por isso, qualquer alteração no uso (que se 
considera inexistente) dos recursos hídricos, sendo os impactes residuais considerados muito pouco 
significativos. 

Relativamente às duas alternativas de traçado, no que respeita a este fator e aos impactes nele 
causados é indiferente a opção a adotar. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator, condicionado ao 
cumprimento das condições referidas no capítulo 10 do presente parecer. 
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5.4 QUALIDADE DO AR 

Foi efetuada uma análise da qualidade do ar na envolvente do projeto. Na envolvente próxima do 
local em estudo, a cerca de 2,8 km a oeste e a 3,4 km a nordeste do local de implantação da nova 
linha de metro, existem, respetivamente, duas estações de monitorização da qualidade do ar: 
Sobreiras-Lordelo de Ouro e Francisco Sá Carneiro. 

Foi igualmente efetuada uma caracterização topográfica e meteorológica local. A topografia e uso do 
solo da envolvente são, juntamente com os dados meteorológicos e as emissões/condições de 
emissão, fatores determinantes no que diz respeito aos níveis de qualidade do ar. 

O ficheiro de base topográfica utilizado na simulação local foi criado a partir do modelo digital do 
terreno obtido através do ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer), gerido pelo METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão) e pela NASA. 

A variável meteorológica influencia significativamente a dispersão de poluentes, sendo, portanto, 
fundamental o uso de informação de elevada representatividade temporal. 

Foi ainda realizada uma identificação das principais fontes emissoras existentes na envolvente do 
projeto. Com o objetivo de caraterizar as principais fontes emissoras existentes na área envolvente 
do projeto, recorreu-se aos dados do inventário de emissões de Portugal, referente ao ano 2015, 
realizado pela APA.  

Focando a análise na envolvente próxima do projeto em estudo, verifica-se que as principais fontes 
emissoras são as vias rodoviárias tendo sido identificadas as seguintes vias: Avenida da Boavista, Rua 
da Boavista, Avenida da França, Rua de Júlio Dinis, Rua Dom Manuel II, Rua de Clemente Meneres, 
Rua Prof. Vicente José de Carvalho, Rua do Carmo, Praça de Guilherme Gomes Fernandes, Rua das 
Carmelitas, Rua dos Clérigos, Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados, Rua de Campo Alegre, Rua de 
Gonçalo Sampaio, Rua de Entrecampos, Rua da Constituição, - Rua de Egas Moniz, Rua de Domingos 
Sequeira e A1. 

Refira-se que, apenas foi possível obter dados de tráfego para a última via mencionada (A1). Desta 
forma foram consideradas as emissões de NO2, CO, PM10/PM2,5 e de Gases com Efeito de Estufa (GEE), 
provenientes do tráfego rodoviário da via A1. 

Os volumes de tráfego da A1 foram consultados no relatório de tráfego na rede nacional de 
Autoestradas do 4º trimestre de 2017, disponibilizado pelo Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, 
I.P., sendo que os dados mais recentes, para um ano, correspondem ao período de janeiro a 
dezembro de 2017. Os sublanços considerados foram Canidelo – Afurada (A1-1) e Afurada – Arrábida 
(A1-2). 

Relativamente aos fatores de emissão para o tráfego rodoviário, estes foram determinados em 
função do tipo de combustível consumido, idade, tara e cilindrada do parque automóvel nacional 
seguindo a metodologia desenvolvida por Barros e Fontes (2003) e Barros et al. (2004). Esta 
metodologia permite a adaptação dos fatores de emissão, apresentados pelo EMEP/CORINAIR 
(Atmospheric Emission Inventory Guidebook 2016), ao parque automóvel português. Este trabalho 
teve em conta dados estatísticos provenientes da Associação do Comércio Automóvel de Portugal e 
do Instituto de Seguros de Portugal. 

Relativamente aos principais recetores sensíveis existentes na zona envolvente do Projeto em 
estudo, estes são coincidentes com as localidades presentes ao longo do traçado. 

� Análise de Impactes  

Os impactes ao nível da qualidade do ar, decorrentes da nova ligação de metro, estão associados às 
atividades desenvolvidas durante a fase de construção e de exploração do Projeto. 

Dado o caráter temporário das atividades de construção, efetuou-se uma avaliação qualitativa dos 
impactes, tendo em conta as atividades emissoras de poluentes atmosféricos, previstas desenvolver 
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durantes as obras. Estabeleceu-se também a relação entre as atividades a desenvolver e os principais 
poluentes associados. 

Em relação à fase de exploração, não é expectável a emissão direta de poluentes atmosféricos, 
devido ao facto da ligação de metro ser eletrificada, com exceção da parte particulada resultante do 
atrito dos carris e da sua ressuspensão, considerada residual face à diminuição de partículas 
provenientes do tráfego rodoviário. Assim, a análise de impactes nesta fase teve por base a 
estimativa das emissões evitadas de poluentes atmosféricos, resultantes da transferência modal 
prevista, do transporte rodoviário para o transporte associado ao metro. Nesta fase foi também 
efetuado um balanço das emissões de GEE, decorrente do consumo energético expectável com a 
circulação do metro e com o funcionamento das estações de metro. 

Salienta-se que, apesar de existirem 2 alternativas de traçado, os impactes na qualidade do ar, tendo 
em conta as características do projeto, serão análogos entre alternativas. 

Fase de construção 

Durante esta fase prevê-se a realização de ações suscetíveis de causar impacte na qualidade do ar, 
nomeadamente: 

• Movimentação de terras, construção de aterros e escavações. 

• Erosão pela ação do vento. 

• Aplicação de betão. 

• Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias. 

Os impactes mais significativos ocorridos durante a construção da nova ligação de metro estão 
associados ao aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades relevantes 
identificadas. O impacte sentir-se-á maioritariamente nas zonas próximas da construção, podendo 
ser minimizado caso se proceda ao humedecimento contínuo do local por aspersão, ou se os 
trabalhos forem desenvolvidos durante a época menos seca. 

O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos 
(HC) e monóxido de carbono (CO), originado pela circulação de viaturas e outras máquinas não 
rodoviárias, depende do número de equipamentos previstos e do período de tempo alocado a cada 
um dos equipamentos. 

O impacte dos camiões de transporte de mercadorias de e para a obra terá um impacte geográfico 
mais extenso. É relevante selecionar os caminhos de circulação que afetem menos população (zonas 
de densidade habitacional mais reduzida) e os horários mais favoráveis (com menos trânsito). 

A produção e aplicação de betão emite material particulado, sendo a intensidade variável, no caso 
de ser instalada uma central de betão móvel provisoriamente no estaleiro ou de se recorrer às 
autobetoneiras.  

Assim, caso optem por instalar uma central de betão no estaleiro, haverá um aumento significativo 
do nível de partículas em ar ambiente na envolvente da zona onde a central será instalada, 
principalmente devido às emissões com origem no processo de carga dos silos e descarga do betão 
produzido. Este impacte pode ser significativamente minorado com a escolha adequada do local de 
implantação da central e com a utilização de sistemas de filtragem eficientes, que reduzem 
significativamente as emissões.  

No caso de se optar por autobetoneiras que façam o transporte do betão desde uma central fixa até 
à obra, as concentrações de partículas estão associadas somente à descarga do betão produzido e à 
movimentação dos veículos rodoviários, na zona de obra, mas existe o acréscimo das emissões de 
gases de escape e de ressuspensão de material particulado durante o percurso rodoviário. De acordo 
com informação do projeto e do proponente, não se prevê a utilização de centrais de betão móvel. 
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Os principais poluentes associados às ações descritas são a emissão de partículas em suspensão 
(poeiras) e gases provenientes da combustão dos motores dos veículos. 

Para além das emissões de poluentes atmosféricos são expectáveis emissões de GEE associadas ao 
consumo elétrico e ao funcionamento dos motores de combustão dos equipamentos/maquinaria de 
apoio às atividades de construção. São também expectáveis emissões indiretas de GEE, associadas à 
manufatura do cimento utilizado no betão aplicado na obra. 

O acréscimo das emissões de GEE depende da quantidade de energia elétrica consumida e do 
número de veículos/máquinas previstos e do respetivo período de funcionamento. Depende 
igualmente da quantidade de cimento prevista para o betão a aplicar na obra. De acordo com a 
constituição do betão, retirada do documento de compilação dos fatores de emissão da USEPA (AP42 
– Mineral Products Industry), é possível retirar a quantidade de cimento a utilizar na sua produção 
(para 1 m3 de betão são utilizados cerca de 170 kg de cimento). 

Para além das emissões de GEE, devido ao corte de árvores e à desmatação, previstos para esta fase, 
haverá uma redução dos sumidouros de carbono. 

O impacte devido à emissão difusa de partículas pela movimentação de terras e desmatação é 
negativo, direto, imediato, certo, temporário, local, reversível, de magnitude e significância reduzidas 
a moderadas. 

O impacte devido à emissão de partículas pelo funcionamento de autobetoneiras é negativo, direto, 
imediato, certo, temporário, local, regional, reversível, de magnitude e significância moderadas (na 
zona de descarga de betão da autobetoneira). 

O impacte devido à emissão de poluentes pelos motores dos veículos rodoviários e maquinaria 
usados em obra é negativo, direto, imediato, certo, temporário, local (pode ser regional no caso do 
transporte de materiais), reversível, de magnitude e significância reduzidas a moderadas. 

O impacte devido à ressuspensão de partículas nas vias não pavimentadas é negativo, direto, 
imediato, certo, temporário, local, reversível, de magnitude e significância reduzidas a moderadas. 

O impacte das emissões de GEE é negativo, direto, médio a longo prazo, certo, temporário, nacional, 
reversível, de magnitude reduzida a média e com impactes significativos a pouco significativos. 

De um modo geral, a magnitude e a significância dos impactes decorrentes das atividades previstas 
desenvolver, dependerá do tipo de ocupação do solo dos terrenos envolventes à obra, sendo mais 
significativos em locais próximos de habitações. Desta forma, é essencial a escolha de locais os mais 
afastados possíveis de habitações, para a minimização dos impactes inerentes à fase de obra da nova 
ligação de metro. 

Fase de exploração 

A entrada em funcionamento da ligação de metro, uma vez que tem prevista a circulação de metros 
de tração elétrica, não promoverá a emissão direta de poluentes atmosféricos, gerando impactes 
nulos a nível local, com exceção da parte particulada resultante do atrito dos carris e da sua 
ressuspensão, considerada residual face à diminuição das provenientes do tráfego rodoviário. 
Salienta-se que poderá registar-se um agravamento dos impactes nas zonas de influência das 
principais unidades de produção de energia elétrica, que tenham que assegurar a exploração do novo 
sistema de metro.  

No entanto, de acordo com o estipulado na Diretiva 28/2009/CE, que introduz a obrigatoriedade dos 
países membros da EU submeterem um plano de promoção da utilização de energia renovável, e 
tendo em conta que Portugal está comprometido com uma meta de 31% de renováveis no consumo 
final bruto de energia em 2020, é expectável uma redução das emissões de poluentes atmosféricos, 
devido à intensificação da energia proveniente de fontes renováveis. 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º 3032 
Linha Circular: Troço Liberdade / S. Bento – Boavista/ Casa da Música  32 

É ainda expectável que ocorra uma diminuição das emissões de poluentes atmosféricos inerentes à 
redução do número de veículos ligeiros e pesados que circulam atualmente nas vias rodoviárias 
existentes na proximidade da implementação da nova ligação. De acordo com o estudo de procura 
realizado pela TIS, verificou-se que a procura potencial captada pela implementação da nova ligação 
de metro (ligação Liberdade à estação Boavista/Casa da Música) resulta em aproximadamente  
36 500 passageiros diários, dos quais 38,1% correspondem a atuais utilizadores de transporte 
individual e 55,8% correspondem a atuais clientes de transporte público. Desta forma, considerou-
se que o número de passageiros que foram transferidos do transporte individual e público 
corresponderá a, 13 908 e 20 374, respetivamente. 

Tendo por objetivo estimar as emissões evitadas associadas ao transporte rodoviário, é necessário, 
em primeiro lugar, determinar o número de veículos que deixarão de circular. Para tal considerou-se 
que 1 veículo ligeiro (transporte individual) transporta, em média, 1,5 passageiros. Quanto ao 
número de veículos pesados (transporte público), de acordo com a informação disponível no sítio da 
STCP, verifica-se que um autocarro articulado tem ocupação de 144 lugares, sendo possível, desta 
forma, determinar o número de veículos que saem de circulação. 

Relativamente ao processo de transferência de passageiros dos transportes que habitualmente 
utilizam (transporte individual e público) para o novo modo de transporte, este não é imediato, ou 
seja, não ocorre assim que o novo serviço ou nova infraestrutura começa a funcionar. Existe um 
período de transição e de adaptação da procura à nova oferta. Neste caso em concreto, e de acordo 
com o estudo realizado pela TIS, assume-se que este período é de 5 anos e que a progressão do valor 
procura em relação ao valor estimado é de 88,0%, 92,7%, 96,3%, 98,8% e 100,0%, desde o Ano 1 ao 
Ano 5, para os veículos ligeiros. Para os veículos pesados, assume-se que não irá existir a completa 
eliminação deste serviço, com a entrada em funcionamento da linha de metro em estudo, pelo que 
para o Ano 5 adota-se uma percentagem de 99%, sendo que para os restantes anos se manterá a 
mesma abordagem. 

Face à redução prevista ao nível da emissão de poluentes atmosféricos, considera-se que os impactes 
na qualidade do ar, com a entrada em funcionamento da nova ligação de metro, são positivos, 
diretos, imediatos, prováveis, permanentes, locais, irreversíveis, de magnitude reduzida e 
significância reduzida a média. Conforme mencionado anteriormente, os impactes na qualidade do 
ar serão análogos para as diferentes alternativas de traçado. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator, condicionado ao 
cumprimento das condições referidas no capítulo 10 do presente parecer. 

 

5.5 RUÍDO  

A caracterização da situação atual foi realizada por meio de medições acústicas, realizada por 
empresa acreditada para o efeito, junto de 8 pontos. Os resultados, resumidos no Quadro 3, revelam 
incumprimento atual dos valores limite aplicáveis em todos os pontos exceto nos pontos 1 e 4, sendo 
o tráfego rodoviário a principal fonte sonora.  

Uma vez que os atuais pontos de medição 2 e 8 não se situam junto de zonas que terão ocupação à 
superfície durante a obra, nem onde se situarão futuros poços de ventilação, os mesmos devem ser 
relocalizados em projeto de execução, para caracterização de zonas de maior interesse conforme se 
indica no quadro seguinte.  
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Ponto/localização Lden Ln Observações para Projeto de Execução 

1/ R. Madeira 63 53 Em função da evolução do Projeto de Execução, relocalizar 
para caracterização dos edifícios habitacionais nas zonas 
com ocupação à superfície durante obra na Praça Almeida 
Garrett 

2/ R. Clérigos (Igreja) 73 66 Relocalizar para caracterização dos edifícios habitacionais 
nas zonas com ocupação à superfície durante obra na R. 
Trindade Coelho 

3/ Fonte dos Leões 72 65 - 

4/ R. Miguel Bombarda (na zona de 
trânsito condicionado) 

58 47 -  

5/ R. Júlio Dinis 67 54 Relocalizar para junto das fachadas dos edifícios 
habitacionais da Rua Júlio Dinis 

6/ Lg. Ferreira Lapa (terminal rodoviário) 67 55 - 

7/ Av. França (junto a R. D. António 
Barroso) 

70 62 - 

8/ Av. França  71 64 A eliminar 

Quadro 3 – Zonas de interesse com pontos de medição. 

Para a fase de projeto de execução, considera-se que devem ser realizadas medições adicionais nas 
seguintes situações correspondentes a áreas de ocupação de superfície durante a obra, de acordo 
com o quadro seguinte: 

Zona  Local adicional de medição (realizado, sempre que possível a distância de 3,5m da 
fachada) 

Estação Hospital Sto. 
António 

2 locais adicionais: junto a edifícios habitacionais na R. Clemente Meneres/R. Rosário e 
fachada do Hospital junto ao poço de acesso  

Estação da Galiza 1 local adicional junto da Escola EB 2/3 Gomes Teixeira e da Escola Secundária Infante D. 
Henrique (esquina R. Campo Alegre com R. Júlio Dinis) 

Ramal de Injeção 1 Relocalização do ponto 8 para caracterização dos edifícios habitacionais da R. General 
Norton de Matos (junto à R. Rocha Martins) 

Quadro 4 – Zonas de interesse para realização de medições adicionais. 

� Análise de Impactes  

Tendo em conta que este troço de Metro é, na sua quase totalidade, subterrâneo (à exceção dos 
últimos 160 metros no ramal de injeção com a Linha C existente), os impactes negativos decorrem 
essencialmente da fase de construção.  

O traçado em estudo apenas diverge entre o km 0+350 e km 1+600, constituindo-se as Alternativas 
1 e 2 cujos traçados se cruzam na zona da estação do Hospital de Santo António. 

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. Assim, ainda que nenhuma Alternativa atravesse zona 
classificada como sensível (exceto o Hospital de Santo António, zona onde as Alternativas se cruzam) 
e não difiram em termos de zonas ocupadas à superfície durante a obra, poder-se-á considerar como 
localmente preferencial a Alternativa 1. De resto, podem ser consideradas equivalentes. 

Para a fase de construção, o EIA não apresenta avaliação detalhada dos impactes negativos e, 
consequentemente, não especifica medidas concretas para minimizá-los, principalmente por 
ausência de informação que dependerá do desenvolvimento do projeto e do empreiteiro. 
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Genericamente, esperam-se impactes negativos significativos sobretudo em recetores sensíveis a 
distâncias iguais ou inferiores a 30 m das operações construtivas, em que os níveis sonoros poderão 
exceder os 80 dB(A), embora com duração limitada à execução dessas operações. 

Assim, face à duração prolongada da obra (cerca de 10 a 13 meses, consoante as Estações, podendo 
o condicionamento de cada zona prolongar-se até 30 meses), sua natureza e localização em espaço 
urbano densamente habitado, são expectáveis impactes negativos de magnitude elevada e 
significativos, pelo que para a fase de projeto de execução deve ser: 

• Considerado o planeamento da obra condicionado à interdição de operações construtivas 
durante o período noturno, não sendo passíveis de concessão de Licença Especial de Ruído. 

• Apresentado estudo adicional de ruído para previsão com detalhe e rigor possível dos níveis 
sonoros expectáveis 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, bem 
como fases críticas de elevada emissão sonora, que estarão associadas 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 interditar a 
realização de alguns trabalhos da obra (o estudo adicional de ruído deve explicitar quais e em 
que local) também durante o período entardecer.  

Na fase de exploração não são expetáveis impactes negativos significativos. No entanto, o projeto 
deve garantir que o funcionamento em regime normal dos PEV 1 a 5 cumprirá o critério de 
incomodidade junto das fachadas de edifícios de uso sensível potencialmente mais expostos, pelo 
que para a fase de projeto de execução se deve apresentar previsão fundamentada desses níveis 
sonoros, com indicação da distância do poço à fachada em consideração. Solicita-se também previsão 
dos níveis sonoros junto dos edifícios habitacionais da Rua General Norton de Matos, em resultado 
da circulação de composições no ramal de injeção 1. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator, condicionado ao 
cumprimento das condições referidas no capítulo 10 do presente parecer. 

 

5.6 VIBRAÇÕES 

No EIA são referidos instrumentos legais e normativos de aplicação em Portugal. O proponente 
considera de aplicar, no contexto da linha em avaliação, os requisitos da NP 2074:2015, 
complementada pelos “Critérios do LNEC”.  

Assim, na sua opinião, relativamente à componente das vibrações existem duas componentes a 
avaliar: 

• Danos nos edifícios: Valores limite recomendados para a velocidade de vibração (de pico), 
em mm/s (NP 2074:2015). 

 

 

 

 

Tipo de estruturas 
Frequência dominante 

f ≤ 10 Hz 10 < f ≤ 40 Hz f > 40 Hz 

Sensíveis 1,5 3,0 6,0 

Correntes 3,0 6,0 12,0 

Reforçadas 6,0 12,0 40,0 
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• Danos nos edifícios: Valores limite da Velocidade Eficaz da Vibração, no Local (Critério LNEC) 

Velocidade (mm/s)  Lv dBV  Efeitos 

Vef < 3,5 97 Praticamente nulos 

3,5 < Vef < 7 97-103 Possibilidade de danos cosméticos em edifícios antigos 

7 < Vef < 21 103-112 Fendilhação ligeira dos revestimentos 

21 < Vef < 42 112-118 Fendilhação acentuada nos revestimentos e alvenarias 

Vef > 42 118 Danos consideráveis; possível fendilhação da estrutura de betão armado 

A velocidade eficaz deverá ser o maior valor entre as velocidades vertical e horizontal. 

 

• Incomodidade percebida pelo recetor: Valores limite da Velocidade Eficaz da Vibração, no 
Local (Critério LNEC) 

Velocidade (mm/s)  Lv dBV  Sensação 

Vef < 0,11  67 Nula 

0,11 < Vef < 0,28  67-75 Percetível, suportável para pequena duração 

0,28 < Vef < 1,1  75-87 Nítida, incómoda, podendo afetar as condições de trabalho 

Vef > 1,1  87 Muito nítida, muito incómoda, reduzindo as condições de trabalho 

A velocidade eficaz deverá ser o maior valor entre as velocidades vertical e horizontal. 

 

O LNEC tem utilizado o seguinte critério, que assegurará geralmente a não emissão pelo elemento 
vibrante, piso, teto ou parede, de ruído superior a 40 dB(A): valor eficaz da componente da vibração 
perpendicular ao elemento vibrante acima dos 63 Hz, e nas bandas audíveis: vef (f ≥ 63 Hz) < 0,03 
mm/s. 

A caracterização foi feita com recurso a acelerómetro de tipo industrial de alta sensibilidade, 
instalado em 4 pontos selecionados na envolvente do traçado e na proximidade de usos do solo 
sensíveis. Foram efetuados os registos espectrais em bandas de terço de oitava. 

Segundo o proponente, as visitas técnicas e as medições realizadas (embora apenas parcialmente 
apresentadas) junto dos locais com ocupação sensível ao ruído situados na zona envolvente do 
projeto permitiram concluir que: 

i) A maioria dos locais encontram-se afastados de fontes vibratórias dignas de registo. 

ii) Apenas na proximidade da linha do Metro do Porto e de linhas de elétrico se identificaram 
zonas onde existem fontes de vibrações dignas de registo e eventualmente passíveis de gerar 
incómodo nas populações. 
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Quadro 5 – Resumo dos resultados da caracterização da situação atual (Fonte: EIA). 

 

Local Localização Geográfica Fotografia Descrição Vef 

[mm/

s] 

Local V1  

= Local 2 

PK 0+405 (Alternativa 1) e PK 0+400 (Alternativa 2), lado esquerdo, na proximidade de prédios de habitação, 

estabelecimentos comerciais, hotéis e edifícios religiosos, a 20 m do eixo da Alternativa 1 e 30 m do eixo da 

Alternativa 2 

  

Elétrico 

T. Rodoviário 

0,006 

Local V2 

= Local 3 

PK 0+610 da Alternativa 1 e PK 0+590 da Alternativa 2, lado direito da Alternativa 1 e esquerdo da 

Alternativa 2, na proximidade de habitação, comércio, museus, reitoria da UP e edifícios religiosos, a 55 m 

do eixo da via da Alternativa 1 e a 10 m do eixo da Alternativa 2 

  

Elétrico 

T. Rodoviário 

0,004 

Local V3 

= Local 7 

PK 2+810 da Alternativa 1 e PK 2+805 da Alternativa 2, lado direito, na proximidade de habitação, cafés, 

restaurantes, agências bancárias e outros estabelecimentos de pequeno comércio e serviços, a 15 m do 

eixo da via. 

  

Metro 

T. Rodoviário 

0,007 
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Figura 14 – localização dos pontos de caracterização da situação atual (Fonte: EIA). 

Segundo o proponente, a seleção dos locais eleitos para efetuar a avaliação da existência de sinais 
de vibração nas zonas de influência da expansão da rede de metro, em estudo, teve, então, como 
principal critério a proximidade a fontes vibratórias existentes na envolvente do traçado, 
eventualmente responsáveis por mecanismos de transmissão de ruído e, como tal, passíveis de 
influenciar o ambiente sonoro. 

Os resultados da campanha de medição de vibrações realizada nos 3 locais assinalados na Figura 14, 
estão indicados no  

Quadro  5, e evidenciam que os valores da velocidade de vibração registados são muito inferiores a 
0,11 mm/s, limiar definido nos critérios do LNEC como passível de poder causar incomodidade. Nota-
se que o Local V3 se encontra sobre a atual Linha C do Metro do Porto, na qual foi adotado 
condicionamento anti vibrátil. 

Não se concorda com esta opção nem com a afirmação de que a “situação atual encontra-se 
plenamente caracterizada”, pelo que deverá ser corrigida em fases subsequentes do projeto. Essa 
opção do proponente implica que nos locais que atualmente não estão sob a influência de “fontes 
vibratórias dignas de registo”, não tenha sido realizada qualquer caracterização da situação atual que 
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possibilite uma posterior comparação com a situação futura de presença da linha ou com ocorrências 
associadas a operações de construção.  

Também se constata que não foram indicadas as condições de medição, nem no documento inicial 
nem nos documentos complementares. Esta situação deverá ser esclarecida e deverão ser refeitas 
campanhas de caracterização mais extensivas, para que possam ser utilizadas na comparação com 
os modelos que serão desenvolvidos para estimativa dos níveis de vibração futuros e para posterior 
avaliação da eficácia das medidas de minimização selecionadas e de reclamações associadas a 
vibrações, tanto na fase de construção como posteriormente na de exploração. 

Para a evolução da situação atual assumiu-se que “na ausência do projeto os níveis de ruído 
associados às vibrações se manterão em valores semelhantes aos existentes atualmente uma vez que 
não se preveem alterações de ordem urbanística, turística ou industrial que indiciem alterações 
dignas de registo nas estruturas do solo e sua ocupação”. Afirmação com a qual se concorda. 

Genericamente, considera-se que a metodologia utilizada para a avaliação de impactes segue as boas 
práticas comummente aceites.  

Nas considerações gerais, específicas dos fatores Ruído e Vibrações, são enunciadas as principais 
ações e operações que podem induzir impactes nos mesmos, sejam temporárias e associadas à fase 
de construção ou permanente e associadas à fase de exploração. 

Para a fase de construção é apresentado um quadro no EIA, onde se refere as velocidades de pico de 
vibração esperadas para diferentes equipamentos de construção civil, reportados a uma distância de 
referência de 7,5 m. É referido que “É expectável que, pelo menos pontualmente, os valores da 
velocidade de vibração nos edifícios mais próximos às atividades construtivas possam ser superiores 
a 0,11 mm/s e, consequentemente, percetíveis de acordo com os limites de perceção humana 
estabelecidos nos critérios seguidos pelo LNEC. (…). Pelo que, é considerado que não existem 
impactes negativos significativos, sendo estes decorrentes de ações temporárias, localizadas, 
reversíveis e de magnitude reduzida a média. 

Não se concorda com este entendimento, uma vez que não foi efetuada qualquer previsão sobre o 
alcance das vibrações induzidas pelas operações de construção e atendendo à distância a que se 
localizarão os recetores sensíveis das futuras operações de construção, em muitas situações, muito 
mais próximas e em condições mais desfavoráveis do que em relação à futura linha, que permita 
obter a conclusão expressa no EIA. Por comparação com situações semelhantes já ocorridas na 
cidade e para o mesmo fim, constata-se que a probabilidade de ocorrência de impactes significativos 
a muito significativos é um facto pela grande proximidade dos recetores aos locais de trabalho, 
independentemente de poderem ser temporários, localizados e reversíveis. Nota-se que a estimativa 
da duração da fase de construção ascende a 30 meses. 

Em fases subsequentes deste projeto o proponente deverá realizar uma avaliação de impactes 
exaustiva para os recetores mais próximos, que efetivamente avalie os impactes na fase de 
construção e prever, desde logo, as medidas de minimização necessárias e indispensáveis para o 
bem-estar da população e o respeito pela sua saúde e pelas atividades que se desenvolvem nas suas 
imediações. 

As previsões da situação futura (fase de exploração) contemplaram o tipo de material circulante 
indicado pelo proponente. As velocidades de circulação adotadas situam-se entre os 40 e 60 km/h. 
No Aditamento, o proponente esclarece que a velocidade máxima será de 65 km/h e em curva de 60 
km/h, pelo que esta avaliação deverá ser reformulada em fases subsequentes do projeto. 

São descritas as diversas fontes em presença, nomeadamente as associadas ao transporte ferroviário 
e “grandes obras de estaleiro” cuja transmissão por condução estrutural (através de uma sequência 
de meios sólidos como maciços rochosos, solos, fundações e restante estrutura de edifícios) pode 
induzir vibrações. 
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Os vários mecanismos principais de geração de vibrações devido ao tráfego ferroviário fazem com 
que a energia transmitida se estenda por uma gama de frequências que pode ir desde 0,1 Hz até 200 
Hz. 

A metodologia simplificada utilizada permitiu concluir que são de esperar valores superiores ao limite 
de incomodidade de 0,11 mm/s (critério do LNEC) até uma distância de 50 m da futura linha (Figura 
15).  

Os recetores mais próximos situam-se na imediata proximidade da via. Como tal, os mecanismos de 
geração de ruído por via estrutural ou de transmissão de estímulos de vibrações assumirão 
importância. Como os recetores mais próximos situam-se na imediata proximidade da via, os 
mecanismos de geração de ruído por via estrutural ou de transmissão de estímulos de vibrações 
assumirão importância. 

 

Figura 15 – Velocidades de Vibração previstas para diferentes velocidades de 
circulação em função da distância (Fonte: EIA) 

Considerando velocidades de circulação no subsolo de 60 km/h e distâncias entre 10 e 40 m do 
comboio a circular, prevêem-se velocidades de vibração entre 0,48 mm/s e 0,15 mm/s. Deste modo, 
é espectável a existência de impactes negativos significativos, sendo justificável a adoção de medidas 
minimizadoras de vibrações na totalidade do traçado. 

Considera-se que na fase subsequente do projeto o proponente deve apresentar uma nova avaliação 
de impactes, com a estimativa dos níveis de vibração esperados, durante a fase de construção e para 
a fase de exploração, indicando também a eventual necessidade de medidas de minimização, qual a 
eficácia esperada para cada medida a implementar e as características específicas dessas medidas. 
Os critérios a utilizar deverão ser mais atuais, nomeadamente, os relativos à normalização nacional, 
internacional e, sempre que necessário, a britânica.  

O proponente propõe medidas de minimização, por fase de projeto e por fator ambiental, que têm 
o propósito de minimizar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos. 

Para a fase de projeto de execução refere que será pormenorizado um Plano de Monitorização. 
Apresenta as diretrizes de monitorização para os fatores ambientais que considera relevantes, entre 
os quais menciona Ruído e Vibrações. No entanto, constata-se que as diretrizes referidas, constantes 
do EIA, Aditamento e Elementos Adicionais, dizem genericamente respeito ao Ruído. 
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Quanto às vibrações apenas é referida para a fase de exploração, sendo proposta uma localização, o 
registo num qualquer dia útil, com indicação do cumprimento de uma norma genérica de vibrações 
e posterior comparação com o critério do LNEC. 

Quanto à fase de exploração, apenas com a consideração de medidas de minimização adequadas, 
com a correspondente integração no projeto de execução e posterior implementação em obra é que 
se poderá, eventualmente, considerar que os impactes serão de reduzida significância. Esta 
afirmação do proponente terá de ser devidamente avaliada e justificada na fase subsequente. 

Tanto para a alternativa 1 como para alternativa 2, consideram-se favoráveis condicionadas à 
implementação das disposições contidas neste parecer. Nomeadamente, com uma avaliação mais 
detalhada, na fase de projeto de execução, que integre o devido e adequado dimensionamento das 
medidas de minimização necessárias (fase de construção e fase de exploração) e a definição de um 
Plano de Monitorização. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator, condicionado ao 
cumprimento das condições referidas no capítulo 10 do presente parecer. 

 

5.7 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Segundo o EIA, a área de estudo (“zona de implantação da linha e buffer de 100 m envolvente aos 
traçados projetados”), não coincide com Áreas Protegidas nem áreas da Rede Natura 2000, sendo as 
áreas sensíveis mais próximas, do ponto de vista da conservação da natureza, a Reserva Natural Local 
do Estuário do Douro, a cerca de 2,6 km, e o SIC PTCON0024 Valongo, a cerca de 9 km. 

Muito pelo contrário, “a linha do metro em estudo está prevista para uma área urbana com ocupação 
do solo correspondente unicamente a tipologias de tecido urbano consolidado: tecido urbano 
contínuo, redes viárias e espaços associados, equipamentos e espaços verdes urbanos”. 

Nesse sentido, resultado da metodologia adotada para a caracterização da flora e da fauna, baseada 
em consulta bibliográfica, realização de trabalhos de campo, recolha de informação através do 
contacto com entidades públicas e privadas, o estudo conclui que: 

• “Na área do Projeto em análise não ocorrem quaisquer espécies vegetais com estatuto de 
proteção” e que “a vegetação natural que ocorre resume-se a algumas plantas cosmopolitas 
ou infestantes, sem valor de conservação”; 

• O grupo faunístico com maior representatividade na área de estudo é a avifauna, com um 
total de quarenta espécies identificadas como de potencial ocorrência; 

• Com a exceção de duas espécies de mamíferos que se incluem no anexo B-IV da Diretiva 
Habitats, nenhuma das espécies de avifauna, mamofauna ou herpetofauna elencadas e 
atribuídas à área de estudo tem “estatuto de conservação desfavorável”. 

Apesar do EIA abordar genericamente os valores naturais em causa, este apresentava algumas 
lacunas de informação ao nível das representações cartográficas, da caracterização do elenco 
florístico e exemplares a afetar nos espaços verdes a intervir (Jardim do Carregal e Praça da Galiza), 
da recuperação do Jardim do Carregal e da justificação para a intervenção a céu aberto na Praça da 
Galiza e (traçado e plantações), pelo que foi feito um pedido de elementos adicionais. 

Nesta sequência, os Aditamentos 1 e 2 feitos ao EIA deram resposta satisfatória aos elementos 
solicitados, permitindo uma melhor compreensão das intervenções a realizar nos espaços verdes 
intercetados pelo projeto e uma mais acertada avaliação dos possíveis impactes associados e das 
respetivas medidas de minimização e propostas de recuperação. 

� Análise de Impactes 
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No que respeita ao fator Sistemas Ecológicos, o estudo conclui que, atendendo à localização do 
projeto numa zona urbana consolidada e ao facto deste se desenvolver predominantemente em 
túnel, os principais possíveis impactes estarão associados sobretudo à fase de obra e às intervenções 
à superfície. Contudo, considera que “uma vez que não são afetadas espécies de plantas relevantes 
e as espécies de fauna são comuns e de distribuição alargada, não se preveem impactes relevantes”. 

Nesse sentido, o EIA classifica os impactes ao nível da Flora e Vegetação como nulos e, ao nível da 
Fauna, como de magnitude reduzida, locais, reversíveis e pouco significativos “apenas nos locais onde 
os trabalhos à superfície decorram em áreas ajardinadas ou com vegetação ruderal (Jardim do 
Carregal e área ruderal junto à casa da Música) ”. 

São de salientar os impactes associados à construção dos acessos às estações Hospital de Santo 
António e Galiza, que resultarão, em ambas as alternativas do projeto, na redução das áreas verdes 
do Jardim do Carregal e do Jardim de Sophia na Praça da Galiza e, com menor expressão, do jardim 
da Praça Guilherme Gomes Fernandes, no caso da construção do poço de ventilação PEV2 de acordo 
com a Alternativa 2. 

Tendo em conta o carácter urbano da área de intervenção, de pouco interesse conservacionista, e o 
facto de grande parte das intervenções se realizarem em profundidade, considera-se que os possíveis 
impactes ao nível dos Sistemas Ecológicos serão pouco expressivos, independentemente da 
Alternativa que venha a ser implementada. 

No entanto, dado o importante papel ecológico que os espaços verdes desempenham numa cidade 
densamente urbanizada como o Porto, os efeitos sobre estes espaços deverão ser minimizados ao 
máximo.  

Nesse sentido, considera-se a Alternativa 2 ligeiramente mais impactante ao nível dos Sistemas 
Ecológicos, já que o Poço de Ventilação 2 (PEV2) implica com uma área ajardinada com potencial de 
ocorrência de espécies faunísticas, na Praça Guilherme Gomes Fernandes, e que a escavação a 
realizar sob o Jardim do Carregal atravessa uma maior área coincidente com a localização dos 
exemplares arbóreos a salvaguardar, podendo ser afetado o seu sistema radicular em caso de 
negligência face às medidas de minimização. 

Considerando uma correta salvaguarda do Jardim do Carregal, concorda-se com o exposto no EIA 
relativamente à pouca relevância deste fator na “discriminação das alternativas”. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator, condicionado ao 
cumprimento das condições referidas no capítulo 10 do presente parecer. 

 

5.8 PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

O EIA procurou efetuar a caracterização do ambiente afetado pelo projeto a partir dos dados e 
informações obtidos junto de entidades locais, regionais e nacionais, de modo a estabelecer o quadro 
de referência das condições ambientais atuais da área de estudo.  

A respetiva análise procurou tomar como termo de comparação de impactes ambientais a evolução 
previsível da situação atual do ambiente na ausência de projeto. 

Assim, no Capítulo 4 o EIA apresenta, a partir dos dados e informações obtidas, o levantamento e 
caracterização, nomeadamente no que concerne ao fator Património Cultural. 

Para o efeito foi consultada previamente, entre outras entidades, a DGPC, que forneceu informação 
georreferenciada relativa aos polígonos de 29 imóveis classificados e em vias de classificação, 18 
zonas gerais de proteção (ZGP), 17 zonas especiais de proteção (ZEP) e três zonas non aedificandi 
(ZNA), bem como relativamente aos sítios arqueológicos terrestres georreferenciados, informação 
que não invalida a existência de outros sítios arqueológicos ainda não georreferenciados ou 
identificados. 
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Esta informação foi ainda completada através da consulta da Carta do Património do PDM do Porto. 

Convém destacar conforme o EIA que o próprio Granito do Porto possui um inegável Valor 
Histórico/Cultural pela associação ao património natural e arquitetónico da cidade, estando presente 
nas primeiras habitações, no sistema defensivo primitivo, na Muralha Fernandina, nos monumentos 
medievais, nos monumentos de estilo barroco, nos solenes edifícios públicos de estilo neoclássico e 
nas modestas habitações dos portuenses e que este património, o “Centro Histórico do Porto” 
integra, desde 1996, a Lista de Património Mundial da UNESCO.  

A área de estudo abrange assim uma multiplicidade de elementos com valor patrimonial, (figuras 16 
e 17) encontrando-se vários destes classificados nos termos da Lei, destacando-se a “Zona histórica 
do Porto”, classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP - Decreto n.º 67/97, DR, I Série-B, n.º 
301, de 31-12-1997; Portaria n.º 975/2006, DR, II Série, n.º 113, de 12-06-2006 que publicou nova 
planta) ou o já referido “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 conforme Aviso n.º 19137/2018, DR, 2.ª série, n.º 245, de 20-12-2018 (que repôs 
a ZEP), ao abrigo do art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, de 8-09-2001 (o Aviso n.º 15173/2010, DR, 
2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010 foi anulado). 

 

Figura 16 – Bens imóveis classificados e em vias de classificação e respetivas zonas de 
proteção legal (ZGP e ZEP) e restrições (ZNA) (Fonte: DGPC – DPIMI). 
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Figura 17 – Património classificado e em vias de classificação face às alternativas de projeto 

(Fonte: Aditamento 1). 

 
Para o levantamento de informação e escala de Análise Espacial o EIA refere que a situação atual do 
presente fator adotou uma área de enquadramento histórico (AE) relativamente grande, com a 
finalidade de contextualizar as ocorrências de elementos patrimoniais com interesse cultural.  

Procurou assim inventariar todas as ocorrências com significado histórico, arquitetónico, artístico e 
etnográfico. 

Contida nesta lata área de enquadramento histórico, o presente fator foi desenvolvido tendo em 
consideração a área de incidência de projeto (AI) que se encontra definida como consistindo num 
corredor de 100 m de largura (distância de 50 m ao eixo da linha) que acompanha toda a extensão 
da Alternativa 1 e da Alternativa 2. Esta área integra ainda o espaço abrangido pelas quatro estações 
a construir - Liberdade/São Bento, Hospital de Santo António, Galiza e Boavista/Casa da Música - bem 
como pelos cinco poços de ventilação propostos e os dois ramais de injeção de veículos. 

Dado que esta obra é essencialmente subterrânea, o EIA considera que a área de afetação direta (AD) 
se encontra circunscrita aos limites das escavações a céu aberto que correspondem às áreas de 
implantação das estações e dos poços de ventilação, que podem ser usados como acessos à frente 
de obra, permitindo a entrada e saída de materiais de construção e de pessoas. Para os troços 
subterrâneos não considerou a existência de AD a partir de determinada cota mínima a partir da 
superfície, como noutros projetos similares objeto de AIA. 

O EIA considera que a área de afetação indireta (AI) consiste num corredor à superfície do terreno, 
ao longo do qual as ocorrências patrimoniais podem ser eventualmente afetadas por intermédio da 
vibração do solo (causada durante a escavação do túnel). Este não se encontra explicitamente 
definido, deduzindo-se que corresponderá aos 100 m de largura. 

Considerou ainda de distinguir duas classes de afetações: as ocorrências patrimoniais que estão 
sobre o eixo das alternativas (maior probabilidade de impacte); as ocorrências patrimoniais que se 
localizam até 10 m de distância do eixo da linha do metro (menor probabilidade de impacte). 

Nesta fase não foram consideradas as áreas de ocupação da superfície, como as de implantação de 
estaleiros, zonas de depósito e de terras e zonas de ataque para a execução das escavações. 

De acordo com o EIA, o levantamento da informação de bens imóveis com interesse cultural, 
incluindo o património arqueológico incidiu sobre os seguintes recursos, nomeadamente, da DGPC: 
Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos (Endovélico); Património Classificado e em Vias de 
classificação; Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA).  

Destaca ainda o Plano Diretor Municipal do Porto, revisto em 2006 (Diário da República, 1ª Série B, 
nº 25, de 03/02/2006, com sucessivas correções e alterações). 
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As prospeções arqueológicas foram realizadas em toda a área de incidência do projeto. Nas 
Alternativas 1 e 2 no respetivo corredor de 100 m de largura (distância de 50 m ao eixo da linha). Nos 
locais de implantação das quatro estações, dos cinco poços de ventilação. Nos ramais de injeção de 
veículos foi prospetado um corredor de 100 m de largura (distância de 50 m ao eixo das linhas) em 
cerca de 500 m. 

O EIA não efetuou a determinação do Valor Patrimonial dos elementos inventariados por a 
considerar redundantes tendo em vista que “(…) a larga maioria das ocorrências inventariadas neste 
estudo (294 unidades) é proveniente dos trabalhos de ordenamento e valorização constantes no 
Plano Diretor Municipal do Porto ou correspondem a sítios com classificação oficial, ou seja, cada 
uma destas ocorrências já se encontra valorizada per si, não sendo necessário acrescentar ou divergir 
dessa avaliação oficial, que distingue positivamente os principais elementos patrimoniais da cidade 
do Porto”. 

Apresenta um esboço para enquadramento histórico da evolução da ocupação no espaço específico 
onde o projeto será implantado. 

Salienta que o extremo sudeste (da área de enquadramento histórico) implanta-se entre o traçado 
da muralha romana, que envolveu o “povoado castrejo original” do Porto e foi posteriormente 
substituída pela muralha românica construída no século XI ou XII, e pela muralha baixo-medieval, 
dita fernandina, cuja construção se iniciou no reinado de D. Afonso IV (1336) e se prolongou até ao 
reinado seguinte (1376). 

A Muralha de D. Fernando e Miradouro (troço da Rua da Madeira) (n.º 175A) e Muralha de D. 
Fernando e Miradouro (troços das Taipas) (n.º 175B) são os vestígios da muralha baixo medieval no 
interior da área de estudo e marcam os limites do povoamento mais antigo deste espaço, cujos 
vestígios de materiais deixa admitir a sua ocupação durante a época romana, ou em períodos 
anteriores. 

Este crescimento urbano, entre as duas cercas da cidade, será aqui estruturado pelo caminho com 
início na atual Rua Chã e toma a direção de Santo Ildefonso e pelo percurso que conecta, a oeste, a 
Rua da Reboleira à Porta do Olival, defendida por torres quadradas, onde se desenvolve um novo 
núcleo urbano quando, em 1386, D. João I estabelece a Judiaria no Monte do Olival, onde atualmente 
se encontra a Igreja e Convento de São Bento da Vitória. 

A fundação de vários conventos no interior do novo perímetro amuralhado marca também este 
processo de urbanização. Na área de enquadramento fundou-se o Convento de Santo Elói, em 1490, 
no local do Quarteirão das Cardosas (n.º 19) junto ao postigo do Vimial. Em 1518, D. Manuel I funda, 
perto da Porta dos Carros, o convento de São Bento de Avé Maria, onde hoje se encontra a Estação 
dos Caminhos de Ferro de São Bento (n.º 6). 

Será também D. Manuel I a criar outra das vias estruturantes deste processo de urbanização, ao 
mandar abrir, em 1521, a Rua das Flores de Santa Catarina, entre a Porta dos Carros, a Nordeste, e o 
Largo de São Domingos a Sudoeste. 

Entre o século XIII e o século XVII, a coroa definida pela muralha fernandina, onde se encontravam 
os terrenos de cultivo mais próximos da cidade, as suas hortas, vai sendo edificada. Mas, no séc. XVI, 
as hortas, pomares e jardins ainda caraterizavam fortemente esta paisagem, agora urbana. 

Este retrato histórico revela o valor patrimonial e o potencial arqueológico desta área da cidade. 

Na área de incidência do projeto, os trabalhos executados - levantamento de informação e prospeção 
arqueológica - revelaram um complexo conjunto patrimonial (124 elementos), que se enquadra em 
cinco servidões administrativas, relativas ao PDM do Porto e ao Património Cultural, “com valor 
histórico e patrimonial muito elevado”. 

Assim temos: Áreas com Interesse Urbanístico e Arquitetónico, conforme o artigo 44.º do PDM do 
Porto, a da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, 
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classificada (N.º 1), e da União de Freguesias do Lordelo do Ouro e Massarelos (N.º 2); Áreas de 
potencial valor arqueológico (ZOPA), conforme o artigo 46.º do PDM do Porto e Anexo I-B, n.º 53, o 
Conjunto da Zona Histórica do Porto Património Mundial (N.º 3); Zona Histórica do Porto, classificada 
como Imóvel de Interesse Público, conforme o Decreto n.º 67/97, DR, I Série-B, n.º 301, de 31-12-
1997 e Portaria n.º 975/2006, DR, II Série, n.º 113, de 12-06-2006 (N.º 4); Centro Histórico do Porto, 
classificado Património Mundial e Monumento Nacional, conforme o Aviso n.º 15173/2010, DR, 2.ª 
série, n.º 147, de 30-07-2010 e conforme Aviso n.º 19137/2018, DR, 2.ª série, n.º 245, de 20-12-2018 
(que repôs a ZEP), (N.º 5). 

Quanto a estas (N.º 3, 4 e 5), as áreas de ocupação de superfície (estaleiros e poços de ataque) 
localizadas nesta servidão estão condicionadas à execução de sondagens arqueológicas manuais: 
Estação da Liberdade/São Bento; Estação do Hospital de Santo António; PEV1; PEV2. 

O EIA destaca ainda a grande importância patrimonial da Zona/Centro Histórico do Porto, 
classificadas como Imóvel de Interesse Público (n.º 4) e como Monumento Nacional (n.º 5), referindo 
a existência de 15 edifícios com classificação oficial e respetivas zonas de proteção (Quadro 6). 

 

 
Quadro 6 – Imóveis com classificação oficial (Fonte: EIA). 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º 3032 
Linha Circular: Troço Liberdade / S. Bento – Boavista/ Casa da Música  46 

Para além dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação e das respetivas zonas de 
proteção, o EIA inventariou outras 98 ocorrências patrimoniais que fazem parte do PDM do Porto 
(Quadro 4.1, Anexo 4.1, Tomo 17.1 – Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos). 

Para o EIA, a área de incidência do projeto pode ser dividida em três grupos: Alternativa 1 e 
Alternativa 2 do Troço Praça da Liberdade/Casa da Música; quatro estações de metro (Liberdade/São 
Bento, Hospital de Santo António, Galiza e Boavista/Casa da Música); cinco poços de emergência e 
ventilação (PEV). 

Do ponto de vista quantitativo, e comparando a dispersão das ocorrências inventariadas na área de 
incidência de projeto, verifica-se que a Alternativa 2 apresenta maior número de ocorrências 
patrimoniais (101 unidades) que a Alternativa 1 (95 unidades), sendo ambas abrangidas por cinco 
servidões administrativas (n.º 1 a n.º 5). 

Quanto à distribuição dos 15 imóveis individualmente classificados e respetivas zonas de proteção 
pelas duas alternativas em avaliação, de acordo com o EIA existe apenas uma diferença no que se 
refere ao elemento n.º 45, que é afetado apenas pela Alternativa 2, mas que está a mais de 50 m de 
distância do limite da alternativa. Os restantes imóveis repartem-se da mesma forma entre a 
Alternativa 1 e a Alternativa 2, com 12 unidades cada. 

No entanto verifica-se que a Alternativa 2 sobrepõe-se a três imóveis classificados (n.º 52, n.º 68 e 
n.º 111) e a Alternativa 1 não se sobrepõe a nenhum. 

Quanto às Estações de Metro, a Estação Liberdade/São Bento está localizada na Área de Interesse 
Urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória (n.º 1), do Conjunto da Zona Histórica do Porto Património Mundial (n.º 3), da Zona 
Histórica do Porto (n.º 4) e do Centro Histórico do Porto (n.º 5). 

A Estação Hospital de Santo António está localizada na Área de Interesse Urbanístico e arquitetónico 
da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (n.º 1), do 
Conjunto da Zona Histórica do Porto Património Mundial (n.º 3) e a Zona Histórica do Porto (n.º 4). 

A Estação Galiza localiza-se na Área Sudeste de interesse urbanístico e arquitetónico da União de 
Freguesias do Lordelo do Ouro e Massarelos (n.º 2), enquanto a estação da Boavista/Casa da Música 
está situada na Área de Interesse Urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias de Cedofeita, 
Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (n.º 1). 

A distribuição das ocorrências patrimoniais localizadas na envolvente da área de construção das 
quatro estações de metro é a seguinte: Estação Liberdade/São Bento – sete ocorrências; Estação 
Hospital de Santo António – sete ocorrências; Estação Galiza – uma ocorrência, conforme se pode 
observar no Quadro 4.56 e no Quadro 4.1, Anexo 4.1, Tomo 17.1 – Parte 17.1.3 – Anexos Técnicos.   

O EIA destaca a presença de quatro imóveis classificados na Estação Liberdade/São Bento, 
designadamente a Estação de São Bento (n.º 6), o conjunto da Praça da Liberdade, Avenida dos 
Aliados e Praça General Humberto Delgado (n.º 10), a estátua equestre de D. Pedro IV (n.º 21) e o 
Palácio das Cardosas (n.º 19). Saliente-se ainda a proximidade da Torre dos Clérigos (n.º 39). 

Na Estação Boavista/Casa da Música não há imóveis classificados. 

Quanto aos cinco PEV, estes localizam-se próximo das estações de metro e distribuem-se da seguinte 
forma: 

• PEV1 localiza-se na Área de Interesse Urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias de 
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (n.º 1), no Conjunto da Zona 
Histórica do Porto Património Mundial (n.º 3), na Zona Histórica do Porto (n.º 4) e no Centro 
Histórico do Porto (n.º 5). 

• PEV1 abrangido ainda pela Zona de Proteção da Estação de São Bento (n.º 6). 
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• PEV2 (Alternativa 1) localiza-se na Área de Interesse Urbanístico e arquitetónico da União de 
Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (n.º 1), no 
Conjunto da Zona Histórica do Porto Património Mundial (n.º 3) e na Zona Histórica do Porto 
(n.º 4). 

• PEV2 (Alternativa 1) abrangido ainda pela Zona Especial de Proteção da Torre dos Clérigos (n.º 
39). 

• PEV2 (Alternativa 2) localiza-se na Área de Interesse Urbanístico e arquitetónico da União de 
Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (n.º 1), no 
Conjunto da Zona Histórica do Porto Património Mundial (n.º 3) e na Zona Histórica do Porto 
(n.º 4). 

• PEV2 (Alternativa 2) abrangido ainda pela Zona Especial de Proteção da Torre dos Clérigos (n.º 
39). 

• PEV3 localiza-se na Área Sudeste de interesse urbanístico e arquitetónico da União de 
Freguesias do Lordelo do Ouro e Massarelos (n.º 2). 

• PEV3 abrangido ainda pela Zona Especial de Proteção da Torre do Palácio dos Terenas (n.º 
111). 

• PEV4 localiza-se na Área Sudeste de interesse urbanístico e arquitetónico da União de 
Freguesias do Lordelo do Ouro e Massarelos (n.º 2). 

• PEV4 abrangido pela Zona Especial de Proteção do Mercado do Bom Sucesso (n.º 116). 

• PEV5 localiza-se na Área de Interesse Urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias de 
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (n.º 1). 

A distribuição das ocorrências patrimoniais pela envolvente dos PEV é a seguinte:  

• PEV1, uma ocorrência (n.º 175 A – Troço da Muralha de D. Fernando). 

• PEV2 (Alternativa 2), quatro ocorrências (n.º 54 – Estátua em Homenagem de Guilherme 
Gomes Fernandes, n.º 55 – Edifício, n.º 56 – Edifício, n.º 57 – Edifício. 

• PEV4 (Alternativa 4) – uma ocorrência (n.º 116 – ZEP do Mercado do Bom Sucesso). 

Em síntese, os trabalhos realizados para o fator Património Cultural permitiram registar 294 
ocorrências patrimoniais na área de enquadramento histórico e de 124 ocorrências patrimoniais no 
corredor em estudo. 

Estas 124 ocorrências distribuem-se assim pelas Alternativas e Infraestruturas em estudo: 
 

•   Alternativa 1 – 95 ocorrências. 

•   Alternativa 2 – 101 ocorrências. 

•   Estação Liberdade/São Bento – sete ocorrências. 

•   Estação Hospital de Santo António – sete ocorrências.  

•   Estação Galiza – uma ocorrência. 

•   PEV1 – 1 ocorrência (cujo local apresentado para a construção do PEV1 o EIA inviabiliza).  

•   PEV2 (Alternativa 2) – quatro ocorrências. 

•   PEV4 – uma ocorrência. 
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Destaca-se ao nível histórico-arqueológico a sensibilidade da área da Estação Liberdade/São Bento a 
construir por cut & cover (paredes moldadas), com o objetivo estabelecer um interface da Linha 
Circular com a Linha Amarela, por meio de ligação com a Estação São Bento. 

A sua implantação contorna o Quarteirão das Cardosas e ocupará a zona norte da Praça de Almeida 
Garrett, zona sul da Praça da Liberdade e quase todo o Largo dos Lóios. 

Historicamente esta zona apresenta construção que remonta à Baixa Idade Média, de que se destaca, 
para o século XIV, a construção da muralha fernandina, cujo traçado, de acordo com Pedro Vitorino 
(1882-1944)1 apresenta um percurso desde a Rua da Madeira (onde ainda se conserva troço), 
passando à frente da Igreja dos Congregados (edificação original, no século XVII), do Palácio dos 
Congregados (início da construção eventualmente de finais do século XVIII, inícios do XIX) sendo que, 
segundo a proposta de Pedro Vitorino, desenvolvia-se avançando para norte, passando depois à 
frente do Largo dos Lóios, e continuando no alinhamento da Rua dos Clérigos. Tinha na parte inicial 
deste troço aqui descrito, o Postigo de Carros (no século XVI foi deslocado para o topo da atual Praça 
de Almeida Garrett e alargado, dando origem à Porta de Carros), e o Postigo dos Lóios, no século 
XVIII, alargado em Porta do Almada. Tinha ainda torres - os cubelos - uma das quais junto à Porta de 
Carros, como registado em fotografia de 1888 apresentada por Pedro Vitorino. 

Deverão ser ainda da Baixa Idade Média, na Praça de Almeida Garrett, os primeiros intentos de 
urbanização, de acordo com os trabalhos arqueológicos já desenvolvidos neste século. 

No primeiro quartel do século XVI dá-se a construção do Mosteiro de Convento de Avé Maria (1518), 
a abertura da Porta de Carros e o rasgo da Rua de Santa Catarina das Flores (em 1521), ligando a zona 
da ribeira à saída para norte. 

Em articulação com estas obras quinhentistas, deverá ter ocorrido o encanamento do Rio de Vila na 
Praça de Almeida Garrett, em aqueduto abobadado com cerca de 3 m de pé-direito, identificado em 
anteriores trabalhos arqueológicos do Metro do Porto, devendo o projeto remover o restante. 

O Largo dos Lóios ficava em frente à fachada principal da Igreja do Convento de Santo Elói (do século 
XV) e ao longo do claustro, que foi derrubado na sequência da demolição do troço da muralha que 
passava em frente, com o objetivo de proceder ao seu alargamento. 

No limite deste Largo com a atual Rua dos Clérigos, ficaria a primeira casa da moeda em Portugal, 
que remontará ao reinado de D. Sancho I. 

Em trabalhos arqueológicos recentes efetuados no Largo dos Lóios terão sido encontrados vestígios 
da muralha que permaneceram conservados no subsolo, para além de vestígios romanos e de uma 
placa de xisto com uma embarcação gravada de tipologia eventualmente púnica. 

A Praça da Liberdade remonta ao primeiro quartel do século XVIII e era fechada a norte pelo Palácio 
Monteiro Moreira, também setecentista, que foi demolido em 1916 para rasgar a Avenida dos 
Aliados. Designava-se inicialmente de Praça Nova das Hortas, e foi também designada de Praça de D. 
Pedro IV, onde havia um fontanário. A estátua Equestre de D. Pedro IV data de 1863, e é 
comemorativa dos 30 anos do Cerco do Porto. 

Dado o desaparecimento do Palácio de Monteiro Moreira, é o último marcador da setecentista Praça 
Nova das Hortas.  

Património Mundial 

No Anexo 11 do Elementos Adicionais do EIA é apresentado o Estudo de Impacte Patrimonial (EIP) 
que foi “desenvolvido ao abrigo das orientações do ICOMOS”. 

                                                           

1 VITORINO, Pedro (1946) – “As Muralhas do Porto. Palavras de apresentação.” Douro Litoral. Porto, 2.ª Série, n.º 6, pp. 3-

55. 
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Figura 18 – Bem inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO - Centro 

Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar (Fonte: EIA). 

 

O EIP refere que seguiu as orientações “(…) patentes no Anexo 4: Conteúdo do Relatório de Avaliação 
de Impactes sobre o Património do documento Orientações para a Avaliação de Impactes em Bens 
Culturais Património Mundial desenvolvido pelo ICOMOS (2011), bem como na Declaração de Xi’an 
(ICOMOS, 2005), decorrendo da interferência do projeto (linhas a rosa e azul) com o Bem Centro 
Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar, classificado pela UNESCO em 1996 como 
Património Mundial (linha verde) (…).” 

Evidencia que “(…) numa ótica de análise dos efeitos/impactes, que o desenvolvimento de um projeto 
nesta área levanta questões relacionadas com a proteção e preservação do Valor Universal Excecional 
(VUE) inerente ao Bem Patrimonial atravessado”, pelo que procurou “(…) analisar os efeitos 
resultantes da implantação de uma estrutura alheia ao contexto histórico, cultural e paisagístico, 
determinando a maior ou menor perturbação do património quer em termos físicos, quer em termos 
gerais, dependentes da sensibilidade e da capacidade de integração do projeto, considerando a 
necessidade de salvaguarda e perpetuação no futuro dos atributos que contribuem para o valor 
patente na sua classificação.” 

O EIP tem como base o trabalho desenvolvido no âmbito pelo EIA relativamente ao fator Património 
Cultural. 

A classificação do Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar pela UNESCO 
assenta no critério iv) da Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention na fundamentação da sua atribuição de VUE (Valor Universal Excecional) ao Bem, e que 
lhe conferem a autenticidade e integridade, nomeadamente: 

“(iv). Representar um exemplo excecional de um tipo de construção ou de conjunto arquitetónico 
ou tecnológico, ou de paisagem que ilustre um ou mais períodos significativos da história 
humana”. 

Na Declaração de Valor Universal Excecional enuncia-se assim que “este bem possui notável valor 
universal pelo seu tecido urbano e pelos seus inúmeros edifícios históricos que testemunham o 
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desenvolvimento ao longo do último milénio de uma cidade europeia virada para o ocidente pelas 
suas ligações comerciais e culturais”. 

Note-se que a zona especial de proteção (ZEP), que se encontrava suspensa, foi recentemente 
reposta (conforme Aviso n.º 19137/2018, DR, 2.ª série, n.º 245, de 20-12-2018) tendo sido 
considerada pelo EIA a zona geral de proteção automática de 50 m em torno do conjunto classificado, 
conferida automaticamente pela classificação como Monumento Nacional, nos termos do n.º 7.º do 
artigo 15.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

No Quadro 7, constante do EIP é apresentada a extensão de troços por traçado interferentes com o 
bem Património Mundial e respetivas ZGP e ZEP, entretanto reposta, bem como a relação percentual 
dessas mesmas extensões comparativamente com a totalidade da extensão da linha projetada. 

 

Quadro 7 – Extensão de troços por traçado interferentes com o bem Património Mundial e respetivas 

ZP e ZEP (Fonte: EIA). 

Verifica-se que o Projeto interfere com o bem inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO do  
“Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar” da seguinte forma: 

• Estação de Liberdade / São Bento. 

• PEV 1. 

• Túnel para o PEV1. 

• Galeria de interligação com a Estação de São Bento/Linha D. 

• Túnel mineiro até ao km 0+450 (Alternativa 1) e até ao km 0+425 (Alternativa 2). 

Interferência com a Zona Geral de Proteção: 

• Túnel mineiro do km 0+450 ao km 0+525 (Alternativa 1) e do km 0+425 ao km 0+490 
(Alternativa 2). 

Interferência com a ZEP - conforme Aviso n.º 19137/2018, DR, 2.ª série, n.º 245, de 20-12-2018 (que 
repôs a ZEP): 

• Túnel mineiro até à estação do Hospital de Santo António. 

• PEV 2 (nas duas alternativas). 

• Túneis para os PEV2. 

• Estação do Hospital de Santo António. 

Como instrumento de gestão deste território e, localmente, deste bem, o EIP evidencia o PDM do 
Porto, e nomeadamente a planta de qualificação do solo da carta de Ordenamento do Território 
confrontada com o projeto, apresentando no quadro do EIA a definição destas categorias de 
qualificação. 
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� Análise de impactes 

O EIA salienta que a análise de impactes neste estudo tem a particularidade de incidir num projeto 
que se desenvolve essencialmente no subsolo, numa cota inferior à superfície do solo. 

Foi considerado efetuar a análise de impactes diretos nos cinco Poços de Emergência e Ventilação e 
nas quatro estações de metro, e nas respetivas áreas de ocupação de superfície, necessárias para a 
instalação dos estaleiros e dos poços de ataque. 

Os impactes indiretos foram considerados nas ocorrências patrimoniais existente à superfície do 
terreno, em plano, sobre o eixo das duas alternativas (0 m) e nas suas imediações (< 10 m), que 
podem ser eventualmente afetadas, consoante a sua morfologia, as técnicas de construção e os 
materiais usados nos edifícios e o seu estado de conservação, durante a escavação do túnel. Não 
foram inicialmente definidos critérios de profundidade para a avaliação dos impactes.  

No Aditamento 1, complementarmente ao quadro do “Anexo 4.1 – Relação das ocorrências 
patrimoniais com os corredores e troços em estudo”, é apresentada a relação da distância com a 
profundidade das mesmas, relativamente a eventuais impactes diretos, no que concerne à 
profundidade das infraestruturas em túnel (Quadro 3 - Relação das ocorrências patrimoniais com os 
corredores em estudo).  

Ainda no Aditamento 1, é apresentado no Anexo 7.3, o desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00019-00, 
que correspondente à “planta-perfil do projeto com a identificação das ocorrências patrimoniais” 
onde é “(...) possível verificar a localização das ocorrências patrimoniais face à profundidade do 
túnel”. 

Existem impactes negativos diretos, permanentes e irreversíveis, causados pela escavação de um 
solo com elevado potencial histórico/arqueológico e pela perturbação no enquadramento 
paisagístico de uma arquitetura com grande significado cultural durante a empreitada, nas seguintes 
servidões e condicionantes, algumas cumulativas entre si: 

• N.º 1 - Área de interesse urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, classificada como Áreas com Interesse Urbanístico 
e Arquitetónico, conforme o artigo 44.º do regulamento do PDM do Porto, decorrentes da 
afetação direta da superfície para construção da Estação da Liberdade/São Bento, da Estação 
Hospital St.º António, da Estação Boavista/Casa da Música, do PEV1, do PEV2 (Alternativa 1), do 
PEV2 (Alternativa 2) e do PEV5. 

• N.º 2 – Área sudeste de interesse urbanístico e arquitetónico da União de Freguesias do Lordelo 
do Ouro e Massarelos, classificada como Áreas com Interesse Urbanístico e Arquitetónico, 
conforme o artigo 44.º do regulamento do PDM do Porto, decorrentes da afetação direta da 
superfície para construção da Estação da Galiza, do PEV 3 e do PEV4. 

• N.º 3 – Conjunto da Zona Histórica do Porto Património Mundial, classificada como Áreas de 
potencial valor arqueológico (ZOPA), conforme o artigo 46.º e Anexo I-B, n.º 53, do PDM do 
Porto, decorrentes da afetação direta da superfície para construção da Estação da 
Liberdade/São Bento, da Estação Hospital Santo António, do PEV1, do PEV2 (Alternativa 1) e do 
PEV2 (Alternativa 2). 

• N.º 4 – Zona Histórica do Porto, classificada como Imóvel de Interesse Público, conforme o 
Decreto n.º 67/97, DR, I Série-B, n.º 301, de 31-12-1997 e Portaria n.º 975/2006, DR, II Série, n.º 
113, de 12-06-2006, decorrentes da afetação direta da superfície para construção da Estação da 
Liberdade/São Bento, do PEV1 e do PEV2 (Alternativa 2). 

• N.º 5 – Centro Histórico do Porto, classificado Património Mundial e Monumento Nacional, 
conforme o Aviso n.º 15173/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010, decorrentes da afetação 
direta da superfície para construção da Estação da Liberdade/São Bento e do PEV1. 
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Para além da afetação destas áreas sensíveis do património e das servidões administrativas, o EIA 
considera ainda os seguintes potenciais impactes negativos diretos, provocados pela escavação no 
solo, em ocorrências patrimoniais identificadas à superfície do terreno nas seguintes áreas: 

• Área de ocupação da superfície da Estação da Liberdade/São Bento: n.º 17/CNS 13645 – Porto - 
Praça Almeida Garrett/Rua do Loureiro, vestígios arqueológicos diversos. 

• Área de ocupação da superfície da Estação do Hospital de Santo António: n.º 84 - Jardim do 
Carregal; n.º 85/CNS 15776 - Porto – Praça Filipa de Lencastre, vestígios arqueológicos diversos. 

• Área de ocupação da superfície da Estação da Galiza: n.º 113 - Conjunto escultório de Rosália de 
Castro. 

• Área de ocupação da superfície do PEV1: n.º 175 A - Muralhas de D. Fernando e Miradouro, 
troço da Rua da Madeira. 

Note-se que as Muralhas de D. Fernando (n.º 175 A) estão classificadas como Monumento Nacional 
(Decreto n.º 11 454, DG, I Série n.º 35, de 19-02-1926), pelo que qualquer afetação direta recai sob 
a alçada do artigo 49. º da Lei 107/2001, de 8 de setembro e legislação conexa.  

Preconiza-se assim que o PEV1 não venha a ser realizado no local apontado no Estudo Prévio de 
forma a evitar a afetação deste elemento patrimonial classificado. 

Para além da potencial afetação direta nestas cinco ocorrências (n.º 17, n.º 84, n.º 85, n.º 113 e n.º 
175 A), o EIA refere a afetação direta das zonas de proteção de seis elementos patrimoniais 
classificados: n.º 6, Estação de São Bento (ZGP); n.º 10, Conjunto da Praça da Liberdade, Avenida dos 
Aliados e Praça General Humberto Delgado (ZGP); n.º 39, Torre dos Clérigos (ZEP); n.º 106, Palácio 
dos Carrancas (ZEP); n.º 111, Torre do Palácio dos Terenas (ZGP); n.º 116, Mercado do Bom Sucesso 
(ZGP). 

Quanto ao Palácio dos Carrancas / Museu Nacional de Soares dos Reis (n.º 106), classificado como 
Imóvel de Interesse Público (IIP - Decreto n.º 24 003, DG, I Série, n.º 136, de 12-06-1934; ZEP - Portaria 
de 9-03-1962, publicada no DG, II Série, n.º 73, de 27-03-1962, com ZNA), as duas soluções 
alternativas escavadas em túnel afetam a respetiva zona especial de proteção (ZEP): a mais próxima 
do imóvel, sob os jardins e a respetiva zona non aedificandi (Alternativa 2); a outra encontra-se mais 
afastada do imóvel, contornando a zona non aedificandi (Alternativa 1). 

Verifica-se igualmente no que concerne à profundidade das infraestruturas, que os túneis 
correspondentes a estas duas alternativas se encontram, no caso da Alternativa 1, a cerca de 33 m 
de profundidade, e no caso da Alternativa 2, a cerca de 41 m de profundidade (EIA, Aditamento 1 - 
Quadro 3 - Relação das ocorrências patrimoniais com os corredores em estudo). 

Em síntese, os trabalhos de caraterização efetuados permitiram efetuar 124 registos de elementos 
patrimoniais, tendo o EIA, conforme já verificado considerado neste conjunto as servidões 
administrativas do património cultural e as condicionantes do PDM, em número de cinco, e com 
várias sobreposições. 

Dado que o traçado desta nova linha do Metro é essencialmente subterrâneo, de acordo com o EIA, 
os elementos patrimoniais, nomeadamente os imóveis existentes com interesse cultural, localizados 
ao nível da Rua, sofrerão apenas eventuais impactes negativos indiretos devido à ação do processo 
de escavação do túnel. 

Convém igualmente dar relevância aos impactes das vibrações e das alterações do nível freático, com 
implicações em eventuais deslocamentos e assentamentos do edificado. 

Das 95 ocorrências patrimoniais da Alternativa 1, o EIA regista 28 com potencial de impacte indireto, 
por estarem sobre o eixo da linha do metro, e mais 17 ocorrências patrimoniais com potencial de 
impacte indireto por estarem a menos de 10 m de distância do eixo da linha. 
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Ainda de acordo com o EIA, na Alternativa 2, das 101 ocorrências inventariadas no corredor de 100 
m, 31 ocorrências localizam-se na área de incidência indireta, com potencial de impacte indireto 
(sobre o eixo da linha do metro) e outras 22 ocorrências têm um potencial de impacte indireto, por 
se localizarem a menos de 10 m de distância do eixo da linha. 

Regista ainda, em áreas de incidência indireta as seguintes afetações: cinco elementos (n.º 10, n.º 
15, n.º 16, n.º 18 e n.º 19) na área da Estação Liberdade/São Bento; cinco elementos (n.º 81, n.º 83, 
n.º 235, n.º 236 e n.º 239) na área da Estação Hospital de Santo António; quatro elementos (n.º 54, 
n.º 55, n.º 56 e n.º 57) na área do PEV2 (Alternativa 2). 

O Aditamento 1 apresenta no Anexo 7.4 o Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00020-00 com a 
identificação dos imóveis que se prevê serem diretamente afetados pelo presente projeto bem como 
as respetivas fotografias. 

Ainda o Aditamento 1 refere que quanto “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 & 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 14 m 
de distância da cota da superfície, enquanto na Alternativa 2 (distância 0) encontram-se a mais de 19 
m de distância da cota de superfície.” 

Relativamente à eventual afetação das ocorrências patrimoniais através das vibrações, quer na fase 
de construção, quer na fase de exploração, o Aditamento 1 refere que 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”.  

Para minimizar esses efeitos no património cultural imóvel, refere que serão adotadas medidas 
referidas no ponto 3.4.13. do Aditamento 1, referente especificamente aos impactes das vibrações, 
relativamente aos vários fatores ambientais, onde se clarifica o seguinte relativamente ao património 
arquitetónico e arqueológico: 

“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.” 

Acrescenta as várias medidas que serão adotadas, de que se destaca: “Medição das vibrações 
emitidas durante as obras»; «testes in situ dos equipamentos»; «Realizar operações de demolição, 
de movimento de terra e de impacto no solo, sempre que possível, em diferentes períodos no tempo.” 

Sublinhe-se que o EIA só refere a monitorização na fase de construção. 

Aliás, o EIA para a fase de exploração não prevê impactes negativos diretos ou indiretos, situação 
que deverá ser monitorizada ao nível das vibrações e dos deslocamentos de terras nos bens imóveis 
classificados localizados sobre o túnel. 

O EIA considera ainda que a existência de um conjunto alargado de servidões administrativas é uma 
forte condicionante ao “desenvolvimento da obra e a configuração dos espaços exteriores e acessos 
definitivos devem ser submetidos à apreciação das autoridades competentes”. 
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Património Mundial 

Relativamente à apreciação e avaliação dos impactes nos Atributos de Valor Universal Excecional 
(VUE) o EIP efetua a análise de ocorrências, considerando que esta obra é essencialmente 
subterrânea, a área de afetação está circunscrita aos limites das escavações a céu aberto, que vão 
ocorrer nos locais de implantação das quatro estações e nos cinco poços de ventilação que podem 
ser usados como acessos à frente de obra, permitindo a entrada e saída de materiais de construção 
e de pessoas. 

Repete a generalidade da análise efetuada no EIA, destacando-se no “Quadro 11 -Ocorrências 
patrimoniais localizadas nas áreas de intervenção à superfície e proximidade imediata integradas na 
área do Bem e na respetiva Zona Especial de Proteção”, onde apresenta 26 elementos patrimoniais 
e as respetivas distâncias face ao projeto. 

No Quadro 8 são apresentadas as ocorrências patrimoniais com potencial impacte negativo direto 
integradas na área do Bem e na respetiva Zona Especial de Proteção. 

 

Quadro 8 – Elemento patrimoniais eventualmente afetados pelo projeto (Fonte: EIA). 

Dado que o traçado desta nova linha do Metro (Troço Praça da Liberdade/ Casa da Música) é 
subterrâneo, as ocorrências patrimoniais localizadas à superfície podem sofrer apenas eventuais 
impactes negativos, por ação do processo de escavação do túnel nos elementos patrimoniais. 

Conclui-se que as “atividades necessárias para a construção da linha e para a sua exploração, têm 
efeitos no meio ambiente, que poderão interferir com o Bem Patrimonial de VUE histórico e cultural”. 

No Quadro 16 é apresentada a “Síntese da classificação de impactes do projeto no Centro Histórico 
do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar”. 

Realce-se que os impactes sobre o património arqueológico, devido à sua natureza, são 
essencialmente negativos, diretos, permanentes e irreversíveis. 

Para a fase de exploração o EIP avalia a Magnitude do Impacte como Nula e o Significado do Impacte 
como Reduzido. 
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� Seleção de Alternativas 

Para a seleção de alternativas o EIA decidiu-se pela “contagem simples do número de ocorrências 
patrimoniais ao longo das alternativas em estudo”. 

Refere que as servidões e condicionantes do PDM (n.º 1 a n.º 5) sofrem os mesmos impactes 
negativos diretos, não existindo diferenças substanciais entre ambas as alternativas. 

Relativamente às quatro estações considera que irão induzir os mesmos impactes negativos diretos, 
não existindo diferenças entre as alternativas apresentadas. 

Relativamente à Alternativa 1, na área de impacte indireto, situada à superfície do terreno de acordo 
com o EIA, registaram-se 28 ocorrências sobre o eixo da infraestrutura e 17 ocorrências na sua 
envolvente. 

Na Alternativa 2, registaram-se 31 ocorrências sobre o eixo da linha e 22 ocorrências na sua 
envolvente.  

A Alternativa 2 é sobreposta por 3 edifícios classificados (n.º 52, n.º 68 e n.º 111) e a Alternativa 1 
não tem sobreposições de edifícios classificados. 

Considera-se que a Alternativa 2 é menos favorável que a Alternativa 1, porque apresenta maior 
número de potenciais impactes. 

A localização proposta para o PEV2 na Alternativa 2 reúne quatro potenciais impactes, enquanto a 
respetiva localização na Alternativa 1 não tem qualquer impacte à superfície. 

Desta forma, face aos resultados obtidos, considera-se que a Alternativa 1 é a solução mais favorável 
porque apresenta menor número de potenciais impactes. 

Para o Património Mundial o EIP não se pronuncia especificamente sobre as alternativas (Aditamento 
1 - Anexo 11 - Estudo de Impacte Patrimonial). No entanto, o Quadro 9 apresenta a extensão dos 
troços interferentes com o Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar e 
respetiva ZP, bem como a relação percentual dessas mesmas extensões comparativamente com a 
totalidade da extensão da linha projetada.  

Que permite concluir que a Alternativa 2 será a menos extensa dentro do bem e da ZGP, mas mais 
extensa em termos da ZEP – conforme Aviso n.º 19137/2018, DR, 2.ª série, n.º 245, de 20-12-2018 
(que repôs a ZEP). 

 

Quadro 9 – Extensão de troços por traçado interferentes com o Bem Patrimonial e 
respetivas ZP e ZEP (Fonte: EIA). 

� Medidas de gestão ambiental 

Com o objetivo de minimizar os impactes negativos o EIA preconiza um conjunto de medidas 
consideradas serem adequadas, que são enunciadas no Quadro 7.1 (Medidas de minimização para a 
fase de Projeto de Execução), encontrando-se organizadas por fase de projeto, com a seguinte ordem 
(entre parênteses as medidas relativas ao Património Cultural): 

A. Fase de Projeto de Execução (A2, A3, A4, A5 e A6).  

B. Fase Prévia à Obra (B15 e B16). 
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C. Fase de Construção (C5, C6, C7 e C17). 

D. Fase de Conclusão da Obra (D2). 

E. Fase de Exploração (E5). 

Salienta-se que na fase de elaboração do Projeto de Execução encontram-se preconizadas as 
seguintes medidas: 

• Alteração do projeto no que concerne à localização do PEV1 (A5). 

• A realização de “prospeções arqueológicas sistemáticas (com levantamento do edificado) em 
todo o corredor, numa largura de 100 m, bem como, nas áreas de ocupação de superfície 
(estaleiros e poços de ataque) e, na sua sequência, reavaliar a avaliação de impactes efetuada 
e respeitavas medidas de minimização” (A2), bem como “na área de implantação das 
ocorrências n.º 17/CNS 13645, n.º 85/CNS 15776 e n.º 175ª”, uma aferição da “magnitude dos 
impactes decorrentes deste projeto e para propor corretamente os sítios onde devem ser 
realizadas as sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico” (A3). 

• No âmbito da conservação e restauro, a transladação do Conjunto Escultório de Rosália de 
Castro (n.º 113) (A4), e o “Controlo do destacamento de azulejos, elementos decorativos e 
outros elementos vulneráveis nas fachadas dos edifícios” (A6). 

Para a Fase de Construção propõe: 

• Realização escavação manual de sondagens de diagnóstico nos locais onde se verifiquem 
impactes diretos (negativos sobre o potencial arqueológico) (B15), nomeadamente nas áreas 
de afetação situadas nas áreas respeitantes ao Conjunto da Zona Histórica do Porto (N.º 3), 
Zona Histórica do Porto (n.º 4) e Centro Histórico do Porto (N.º 5), no que se refere às 
infraestruturas da Estação Liberdade / São Bento, Estação do Hospital de Santo António e 
PEV2, e nomeadamente à ocorrência N.º 17/ CNS 13645 (Porto – Praça Almeida Garrett/Rua 
do Loureiro, impacte relacionado com a primeira infraestrutura), n.º 85/ CNS 15776 (Porto – 
Praça Filipa de Lencastre, relacionada com a segunda infraestrutura) e n.º 175A (Muralhas de 
D. Fernando, MN, Troço da Rua da Madeira, relacionado com o impacte do PEV1). 

Remete a escavação arqueológica em área (em B16) para os resultados destas sondagens, o que não 
é consentâneo com o conhecimento histórico e arqueológico, com tradução no PDM do Porto, 
nomeadamente da área de afetação da Estação Liberdade / São Bento, onde se deverá prever desde 
logo a escavação arqueológica integral de todas as áreas até à cota de afetação da obra ou até se 
atingirem os níveis geológicos arqueologicamente estéreis. 

Acrescenta ainda (B16) no que se refere à escavação em área das zonas das infraestruturas, os 
seguintes elementos patrimoniais: Estação Liberdade / São Bento, elemento n.º 21 (Estátua equestre 
de D. Pedro IV, IIP); Estação Hospital de Santo António, elemento n.º 84 (Jardim do Carregal); Estação 
da Galiza, elemento n.º 113 (Conjunto escultório de Rosália de Castro). 

Note-se que os elementos classificados, n.º 175A e n.º 21, não devem ser afetados pelo Projeto de 
Execução, o que deverá constituir uma condicionante ao mesmo. 

Para a Fase de Construção o EIA prevê: 

• Realização de acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem a 
movimentação dos solos, nomeadamente escavações e aterros (C5). 

• Proceder à limpeza regular da envolvente dos estaleiros (C6). 

• Se ocorrerem demolições, deverá proceder-se à recolha de eventuais revestimentos e 
ornamentos de fachadas para depósito no banco de materiais do município (C7). 

• Excluir das áreas de depósito terras sobrantes as “Zonas de proteção do património” (C17). 
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Para a Fase de Conclusão de Obra prevê a reposição de azulejos ou outros ornamentos que tenham 
caído durante as obras (D2). 

Para a Fase de Exploração prevê somente a divulgação/publicação de resultados arqueológicos e 
patrimoniais relevantes. 

Considera-se ser necessário introduzir um conjunto de condicionantes à elaboração do Projeto de 
Execução que permita balizar a minimização deste projeto no que concerne ao Património Cultural, 
arqueológico e arquitetónico, da cidade do Porto. 

As medidas preconizadas pelo EIA devem igualmente, em alguns casos, ser alteradas e enquadradas 
por um mais lato Plano de Salvaguarda do Património Cultural a apresentar com o RECAPE, e 
conforme se enuncia no ponto específico deste parecer relativo às medidas de gestão ambiental para 
este projeto. 

Património Mundial 

São definidas pelo EIP as medidas para evitar, reduzir ou compensar os impactes, tidas como eficazes 
relativamente aos Atributos que conferem VUE ao bem Património Mundial, e que correspondem, 
na generalidade às enunciadas no capítulo 7 do EIA. 

� Considerações finais / síntese conclusiva 

O EIA considera que globalmente, “apesar dos impactes negativos diretos conhecidos, não existem 
motivos para inviabilizar este projeto”. 

Relativamente aos impactes do projeto nomeadamente no bem Património Mundial, o EIP 
(Aditamento 1 - Anexo 11 - Estudo de Impacte Patrimonial, p. 51) refere o seguinte: 

“Considera-se desta forma que o projeto no seu cômputo geral não se apresenta como percursor 
de alterações expressivas no Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar e 
respetiva Zona Especial de Proteção que induzam uma assinalável afetação deste Bem ou que 
contribuam para a sua desclassificação.” 

Nas conclusões (Aditamento 1 - Anexo 11 - Estudo de Impacte Patrimonial, p. 56) salienta que 
“apenas cerca de 450 m” desta linha com cerca de 3 km interferem com o bem Património Mundial, 
referindo:  

“Assim, como foi possível constatar na sequência da análise desenvolvida no presente documento, 
o projeto na sua globalidade não reflete impactes negativos irreversíveis, uma vez que a linha se 
desenvolve integralmente em túnel subterrâneo, com exceção dos acessos às estações e poços de 
ventilação que surgem à superfície (PEV1, PEV2, Estação da Praça da Liberdade /São Bento, e 
Estação do Hospital de Santo António), sendo que apenas a estação de Liberdade /São Bento e o 
PEV 1 se localizam numa área marginal do Bem, enquanto as restantes se localizam nas zonas de 
proteção.” 

O EIA considera assim que se deverá evitar, nomeadamente, o “impacte no troço de muralha 
Fernandina (n.º 175 A)” e desde que sejam cumpridas as medidas de minimização preconizadas, 
“pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de 
exploração serão nulos”. 

Ora a magnitude dos impactes expectáveis devido à construção Estação Liberdade / São Bento, no 
património arqueológico poderá revelar-se muito mais ampla e significativa na fase de construção, 
constituindo impactes negativos, permanentes e irreversíveis. 

Note-se que uma estação (São Bento II) com uma configuração em planta semelhante à da atual 
proposta foi analisada desfavoravelmente em 2010 no âmbito do procedimento de AIA n.º 2160, 
nomeadamente por se tratar de uma zona tão sensível em termos patrimoniais, nos seguintes 
termos, de acordo com o parecer da então CA: 
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“Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável à designada Estação de São Bento II, 
entendendo-se que a solução apresentada deverá ser reformulada ou substituída por outra, 
preferencialmente do tipo mineiro, que considere a articulação, em subsolo, com a Linha D já 
existente e utilize, exclusivamente, os acessos de superfície já existentes (Estação dos Aliados e 
Estação de São Bento).” 

Esta matéria não surge tratada pelo presente EIA, faltando uma confrontação entre projeto que 
permita uma análise comparativa objetiva entre a proposta anterior e a atual, se bem que a última 
parece ser ligeiramente mais reduzida, nomeadamente nas áreas da Praça da Liberdade, da Praça de 
Almeida Garrett e da Rua de Sá da Bandeira, mantendo-se o método de construção em cut&cover 
(com paredes moldadas).  

Face a este antecedente, falta demonstrar a inevitabilidade desta opção construtiva, para além do 
interesse público da mesma, equacionando-se ainda a relocalização da interface da Linha Circular 
com a Linha Amarela, por exemplo, com a Estação dos Aliados. 

Considera-se assim que esta matéria deverá ser objeto de análise e ponderação na fase subsequente 
de elaboração de Projeto de Execução, devendo constituir uma condicionante à sua elaboração. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator condicionado ao 
cumprimento das condições referidas no capítulo 10 do presente parecer. 

 

5.9 PAISAGEM 

A paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, 
e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 
Portugal Continental” de Cancela d'Abreu (2004), a área de estudo insere-se no Grande Grupo de 
Paisagem: “D - Área Metropolitana do Porto” e dentro deste na Unidade "30 - Grande Porto".  

Unidade de Paisagem “Grande Porto” 

Caracteriza-se por uma grande heterogeneidade, com relevo bastante variável e um tecido urbano 
muito diversificado, conciliando zonas mais consolidadas onde estão presentes vários edifícios de 
elevado valor arquitetónico e uma franja de zonas suburbanas frequentemente desqualificadas, que 
se desenvolveram em fase de expansão urbana desregrada. A presença do oceano é inconstante, 
apesar da sua proximidade geográfica. 

A cidade do Porto caracteriza-se por enormes contrastes, produto das intervenções humanas que, 
ao longo de séculos, foram construindo e reconstruindo paisagens, com objetivos e ideias 
diferenciadas, com distintos conhecimentos e domínio das técnicas. 

Como elemento singular identifica-se o centro histórico do Porto, um aglomerado urbano com um 
carácter fortemente marcado pela adaptação ao vigor do relevo. Foi a este cenário vivo e original, do 
casario cimentado e alcandorado numa harmoniosa combinação de formas e cores escondidas atrás 
das neblinas e nevoeiros frequentes, que a UNESCO atribuiu, em dezembro de 1996, o título de 
Património Cultural da Humanidade. 

Fora do centro a estrutura é radial, e as urbanizações desenvolveram-se ao longo das principais vias 
de acesso à cidade (Avenida da Boavista e Rua de Júlio Dinis, entre outras). Os “campos” estão hoje 
transformados em praças e jardins públicos, que ainda hoje constituem elementos essenciais da rede 
de espaços verdes públicos da cidade, sendo disso exemplo o Jardim do Palácio de Cristal (1865), da 
Cordoaria (1866), do Carregal (1897) e da Rotunda da Boavista. 

A configuração morfológica da Área de Estudo apresenta uma variação altimétrica entre os 40 e os 
100 m, resultando numa superfície de pendentes suaves, com uma orientação predominante para 
sul. Na área de estudo assinalam-se os pontos de distribuição junto aos Clérigos (Rua de S. Filipe de 
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Nery) e no cruzamento da Rua de D. Manuel II com a Rua de Alberto Aires de Gouveia, como pontos 
panorâmicos por excelência. 

Na área atravessada pelo projeto é nítida a transição do núcleo antigo para as áreas mais modernas 
de expansão urbana, caracterizando-se a paisagem pela alternância entre imagens mais contidas e 
outras mais abertas, entre um edificado mais antigo com valor patrimonial e outro mais moderno de 
volumetrias e materiais distintos, entre o espaço público definido pela Rua e outro pela praça. 

Trata-se de uma paisagem diversificada sendo possível distinguir-se 6 subunidades: 

• Praça da Liberdade/São Bento - PK 0+000,00 e o PK 0+440. 

• Praça de Lisboa – Jardim do Carregal - PK 0+440 ao PK 0+970. 

• Museu Soares dos Reis – Palácio de Cristal - PK 0+970 ao PK 1+450. 

• Galiza - PK 1+450 ao PK 2+140. 

• Boavista/Casa da Música - PK 2+140 ao PK 2+615. 

• Terminal/ Avenida da França - PK 2+615 até ao términus do Projeto. 

 

 

Figura 19 – Unidades de Paisagem (Fonte: EIA). 
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A paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três 
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. Estes foram avaliados para uma 
área de estudo definida para as Unidades de Paisagem (EIA) e ao nível ou à escala da Rua/avenida 
(Aditamento), mediante um levantamento das visibilidades sobre os locais das 
intervenções/componentes do projeto. Foram considerados os quarteirões, definidos por todas as 
Ruas potencialmente afetadas, onde a distância às intervenções foi definida segundo um intervalo 
espacial, ou uma distância, a partir do qual as intervenções poderão ser claramente visíveis.  

A paisagem da cidade do Porto, com uma identidade patrimonial muito forte e consolidadas não 
apresenta elementos que causem intrusões visuais consideráveis, particularmente ao nível do centro 
histórico. A área de estudo considerada, quer ao nível das unidades de paisagem quer ao nível da 
escala da Rua, caracteriza-se, maioritariamente, por revelar Qualidade Visual “Elevada”. Todas estas 
zonas da cidade de Porto fazem parte da paisagem histórica urbana do Porto. 

Todas as unidades de paisagem de acordo com o EIA/Aditamento revelam Qualidade Visual 
“Elevada” com exceção da unidade de paisagem “Terminal/ Avenida da França”, que se caracteriza 
como inserida na classe de “Média”.  

À escala da Rua as situações que são consideradas como estando incluídas na classe de “Média” são, 
ainda representativas em termos do número de Ruas, mas, no geral, não são afetadas de forma 
significativa pela Fase de Construção, ou são-no muito parcialmente e, por vezes apenas, no extremo 
inicial de cada Rua. 

As diferentes intervenções e componentes do projeto inserem-se nas seguintes classes de Qualidade 
Visual: 

• PEV 1 (Alternativa 1 e Alternativa 2) – Rua da Madeira / Lado Norte da Estação de São Bento – 
Média. 

• Estação Liberdade/São Bento (Alternativa 1 e Alternativa 2) – Largo dos Lóios/Rua dos 
Clérigos/Rua do Almada/Praça da Liberdade/Rua de Sá da Bandeira/Rua 31 de Janeiro/Rua da 
Madeira (início)/Praça de Almeida Garrett (Fachada principal da Estação de São Bento) – Elevada. 

• PEV 2 (Alternativa 1) – Rua do Carmo/Praça de Carlos Alberto/Praça de Parada Leitão/Praça 
Gomes Teixeira/ Praça de Guilherme Gomes Fernandes/Rua Dr. Ferreira da Silva – Elevada. 

• PEV 2 (Alternativa 2) - Rua Actor João Guedes/Praça de Guilherme Gomes Fernandes/Rua Santa 
Teresa – Elevada. 

• Estação Hospital de Santo António - R. de Clemente Meneres/Beco do Paço/Jardim do 
Carregal/Travessa do Carregal/Túnel de Ceuta/Rua Prof. Vicente José de Carvalho – Média. 
Pontualmente Elevada (Jardim de Carrilho Videira (Carregal) /Rua do Dr. Tiago de 
Almeida/Hospital de Santo António). 

• Estaleiro – Rua de Dom Manuel II/Túnel dos Almadas/Rua do Rosário/Rua Clemente 
Meneres/Rua do Dr. Tiago de Almeida/Rua Adalberto Aires de Gouveia – Baixa a Média. 

• PEV 3 (Alternativa 1 e Alternativa 2) – Rua de Miguel Bombarda – Baixa a Média. 

• Estação Galiza - (Alternativa 1 e Alternativa 2) - Rua do Campo Alegre/Praça da Galiza/Rua da 
Piedade/Rua de Júlio Dinis/Rua de Calouste Gulbenkian – Média. Pontualmente Elevada (Praça 
da Galiza/Jardim de Sophia).  

• PEV 4 - Largo de Ferreira Lapa/Praça do Bom Sucesso/Mercado do Bom Sucesso) - Média. 

• Estação da Boa Vista/Casa da Música - Rua do Capitão Henrique Galvão/Avenida de França/Praça 
Mouzinho de Albuquerque/Rua de 5 de Outubro – Média. Pontualmente Elevada (Praça 
Mouzinho de Albuquerque). 
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• PEV 5 - R. Domingues Sequeira/Rua Vieira Portuense/Rua General Norton de Matos/Rua do 
Capitão Henrique Galvão – Baixa a Média. 

• Estaleiro “Fim do Ramal Injeção 1” – Rua General Norton de Matos/Rua de Domingos Sequeira 
– Baixa a Média. 

A área de estudo caracteriza-se pelo predomínio da classe de Capacidade de Absorção Visual “Baixa” 
dada a intensa utilização deste território e a presença humana generalizada.  

As diferentes intervenções e componentes do projeto inserem-se nas seguintes classes de Qualidade 
Visual: 

• PEV 1 (Alternativa 1 e Alternativa 2) – Elevada. 

• Estação Liberdade/São Bento (Alternativa 1 e Alternativa 2) – Baixa. 

• PEV 2 (Alternativa 1) – Baixa. 

• PEV 2 (Alternativa 2) – Média. 

• Estação Hospital de Santo António - Média. 

• Estaleiro – Baixa a Média. 

• PEV 3 (Alternativa 1 e Alternativa 2) – Elevada. 

• Estação Galiza - (Alternativa 1 e Alternativa 2) – Baixa.    

• PEV 4 - Média. 

• Estação da Boa Vista/Casa da Música – Baixa.  

• PEV 5 - Elevada. 

• Estaleiro “Fim do Ramal Injeção 1” – Média. 

A área de estudo caracteriza-se por apresentar análise sensibilidade visual variável, mas com um 
claro predomínio das classes de Sensibilidade “Média” e “Elevada”.  

A área prevista para a implementação da linha em estudo tem sensibilidade predominantemente 
baixa e média: 

• PEV 1 (Alternativa 1 e Alternativa 2) – Baixa. 

• Estação Liberdade/São Bento (Alternativa 1 e Alternativa 2) – Elevada. 

• PEV 2 (Alternativa 1) – Elevada. 

• PEV 2 (Alternativa 2) – Média. 

• Estação Hospital de Santo António - Média. 

• Estaleiro – Baixa a Média. 

• PEV 3 (Alternativa 1 e Alternativa 2) – Baixa. 

• Estação Galiza - (Alternativa 1 e Alternativa 2) – Média a Elevada.    

• PEV 4 - Média. 

• Estação da Boa Vista/Casa da Música – Média a Elevada.  

• PEV 5 – Baixa. 

• Estaleiro “Fim do Ramal Injeção 1” – Baixa a Média. 
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Uma intervenção desta natureza em meio urbano, e com intervenções à superfície, de dimensão 
significativa a muito significativa, induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na 
Paisagem Urbana, tanto mais graves quanto as mesmas se realizarem em paisagens históricas 
urbanas (UNESCO). No presente caso, para além de o projeto conflituar com esta categoria de 
paisagem, atrás referido, conflitua também com a área do Centro Histórico do Porto (Património 
Mundial da Humanidade 5 de Dezembro de 1996 – UNESCO) como grande parte da sua área de 
proteção. 

Os efeitos negativos de uma obra destas, à superfície, refletem-se, numa primeira fase, numa 
intrusão visual, determinada, fundamentalmente, pela presença de máquinas e equipamentos, assim 
como das ações que as mesmas vão gradualmente desempenhando. Progressivamente, as referidas 
ações, vão-se também traduzindo em alterações estruturais/diretas/físicas, resultantes do abate de 
árvores e da alteração da morfologia. Estas, por sua vez, vão-se também constituindo como impactes 
visuais.  

O desenvolvimento a obra reflete-se na dinâmica e na escala de referência dos locais onde a mesma 
se realiza, ou de onde a mesma é visualizada, condicionando assim a leitura da paisagem. Em 
determinados momentos, e por determinado tempo, alguns elementos, com expressão vertical 
relevante, estarão em presença, e em operação, como será o caso de gruas e das mangas de 
betonagem suportadas por gruas.  

Este equipamento ou estruturas verticais têm em regra o seu braço horizontal a operar acima do 
edificado, sendo visualizado muito para além da bacia visual das intervenções que, no presente caso, 
se restringe às Ruas da envolvente imediata às áreas de intervenção. 

Neste contexto de obra e de atividades, importa referir os impactes também sobre outra vertente, 
poucas vezes abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da 
Paisagem, complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva, a atividade desenvolvida 
pelas máquinas, fixas e/ou em circulação, comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a 
identidade sonora do local, de certa forma indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem 
com níveis de qualidade elevados. 

Não é, no entanto, expectável que as alterações diretas/físicas introduzidas na paisagem, ou nesta 
paisagem histórica urbana, permaneçam, ou permaneçam de forma notória, para além da Fase de 
Construção. 

Durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos de carácter temporário, cuja magnitude 
de ocorrência, temporal e espacialmente, dependem da intensidade da ação, ou seja, do grau de 
desorganização do espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como do grau de visibilidade 
para a área de intervenção. Assim, os impactes identificados são: 

Impactes de natureza estrutural e funcional: 

• Desmatação: corresponde ao corte da vegetação de carácter herbáceo ou arbustivo que 
ocorrerá sobretudo nos locais associados às intervenções: PEV 2 (Alternativa 2); Estação 
Hospital Stº António (Alternativa 1 e Alternativa 2); PEV 3 (Alternativa 1 e Alternativa 2); 
Estação Galiza (Alternativa 1 e Alternativa 2); Estação da Boa Vista/Casa da Música (Alternativa 
1 e Alternativa 2); PEV 5; Estaleiro “Fim do Ramal Injeção 1”. 

- Impacte negativo, certo, direto, local, permanente, irreversível, magnitude baixa e pouco 
significativo. 

• Desarborização: corresponde aos abates a realizar e a eventuais transplantes. Caso não exista 
sucesso na operação de transplante traduzir-se-á numa maior perda de património botânico e 
paisagístico, nos locais onde este assume este carácter. Ocorrerá ou poderá ocorrer sobretudo 
nas seguintes áreas de implantação: Estação Liberdade/São Bento (Alternativa 1 e Alternativa 
2); PEV 2 (Alternativa 2); Estação Hospital Stº António (Alternativa 1 e Alternativa 2); PEV 3 
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(Alternativa 1 e Alternativa 2); Estação Galiza (Alternativa 1 e Alternativa 2); PEV 4 (Alternativa 
1 e Alternativa 2); Estação da Boa Vista/Casa da Música (Alternativa 1 e Alternativa 2) e 
Estaleiro “Fim do Ramal Injeção 1”. Caso não exista sucesso na operação de transplante 
traduzir-se-á numa maior perda de património arbóreo e paisagístico.  

- Impacte negativo, certo, direto, local, permanente, irreversível, magnitude baixa (PEV 2 
(Alternativa 2); PEV 3 (Alternativa 1 e Alternativa 2); PEV 4 (Alternativa 1 e Alternativa 2); 
Estação da Boa Vista/Casa da Música (Alternativa 1 e Alternativa 2) e Estaleiro “Fim do 
Ramal Injeção 1”) a média (Estação Liberdade/São Bento (Alternativa 1 e Alternativa 2) e 
Estação Hospital Stº António (Alternativa 1 e Alternativa 2)) a elevada (Estação Galiza 
(Alternativa 1 e Alternativa 2)) e pouco significativo (PEV 2 (Alternativa 2); PEV 3 
(Alternativa 1 e Alternativa 2); PEV 4 (Alternativa 1 e Alternativa 2); Estação da Boa 
Vista/Casa da Música (Alternativa 1 e Alternativa 2) e Estaleiro “Fim do Ramal Injeção 1”) a 
muito significativo (Estação Liberdade/São Bento (Alternativa 1 e Alternativa 2); Estação 
Hospital de Santo António (Alternativa 1 e Alternativa 2) e Estação Galiza (Alternativa 1 e 
Alternativa 2). 

Dado o grande porte de alguns dos exemplares em causa, a sua presença é marcante nos locais 
afetados e fazem parte de uma continuidade visual dos alinhamentos ou dos conjuntos de 
vegetação existentes.  

O seu abate traduzir-se-á numa perda significativa de valor natural e visual, que demorará muito 
tempo a recuperar mesmo considerando eventuais novas plantações, de substituição, ou não, 
onde estas sejam passíveis de realizar.  

A realização da obra em profundidade, quer do túnel quer das estações, e em particular as das 
estações, pode conduzir à afetação física irreversível do sistema radicular/radical, e até ao 
comprometimento da estabilidade biomecânica dos exemplares em causa, com riscos para as 
pessoas utentes/utilizadores do jardim e para os trabalhadores que participarão na obra. 

Neste contexto, importa referir que o sistema radicular é de extrema relevância para o equilíbrio 
e sustentação da sua parte aérea – tronco e copa – e assim sendo, e uma vez que muitas espécies 
tendem a emitir raízes com vários metros, por vezes na ordem das dezenas, não só a afetação 
física pode comprometer a sua estabilidade como a sua sobrevivência. Acresce referir que as 
próprias vibrações podem conduzir à “descolagem” entre a superfície do sistema radical e o solo, 
comprometendo também os fluxos que servem de suporte nutricional à planta. 

A intervenção pode também conduzir à alteração do nível hidrostático, no sentido da sua queda 
em profundidade, podendo comprometer a vitalidade e a sobrevivência de alguns exemplares 
vegetais, em particular os de porte arbóreo.  

A verificarem-se estas afetações os impactes terão uma magnitude e uma significância mais 
elevada sobre a composição florística e, naturalmente, sobre o património vegetal existente. 
Impactes esses, que não se consideram passíveis de uma avaliação no presente momento.  

Face ao exposto, a este nível, será necessário, de forma preventiva, implementar medidas de 
minimização, incluindo monitorização dos níveis hidrostáticos, que reduzam os riscos acima 
referidos sobre o património vegetal. 

Por último, há questões que se relacionam com os poços de ventilação, devido à massa de ar 
quente que os mesmos projetam para a superfície. Havendo proximidade destes com a vegetação 
existente, ou a plantar de futuro, a mesma pode ser afetada pelo fluxo de ar quente, seco ou 
húmido, que sai em permanência destes poços, que também requer soluções de minimização. 

• Alteração da topografia: introdução de escavações nas áreas a céu aberto e segundo o método 
cut & cover ou NATM.  
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As estações da Liberdade/São Bento, Galiza e Boavista/Casa da Música serão realizadas a céu 
aberto em sistema "cut & cover" em ambas as soluções/alternativas. 

A estação Hospital de Santo António terá como método construtivo NATM assim como todos 
os 5 PEV, também em mabas as soluções.   

As alterações do relevo dar-se-ão em profundidade pelo que, mesmo que estas possam ser 
consideradas relevantes, pela profundidade, dado não terem repercussões à superfície não se 
consideram como representado um impacte significativo. 

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude média e pouco 
significativo. 

Impactes de natureza visual 

A introdução de novos elementos na paisagem implica, normalmente, alterações – estruturais e 
visuais - na mesma, que poderão ter maior ou menor significância, consoante a capacidade da 
paisagem em conter a presença das intrusões em causa. Essa capacidade manifesta-se em função da 
existência, ou não, de barreiras físicas capazes de limitar o impacte visual da intrusão, por um lado, 
e por outro, pela dimensão e importância visual das alterações previstas, mas também, e sobretudo, 
pela presença de maior ou menor número de observadores, particularmente quando a sua 
posição/localização corresponde a situações de proeminência sobre o projeto. 

Os impactes principais, em termos visuais, verificar-se-ão na fase de construção, embora alguns 
possam transitar para a fase de exploração. 

Os impactes decorrerão, numa primeira fase, de maquinaria, montagem das vedações de segurança 
em torno dos locais a intervir e da instalação e presença de estaleiros. Desta situação decorrerá o 
corte localizado do trânsito viário, assim como conduzirá a condicionalismos da circulação pedonal 
dado que os principais espaços a ocupar incidem sobre áreas públicas – Praça da Liberdade, Jardim 
do Carregal, Praça da Galiza e passeio da Avenida da França – condicionando de forma negativa e 
direta a vivência local. 

Após esta fase, serão iniciados os trabalhos de corte, abate e transplante de árvores, levantamento 
de pavimentos, escavação, remoção de solo, escavação, instalação ou renovação das infraestruturas 
de apoio, demolição de estruturas, circulação de camiões com terras, equipamentos e materiais 
diversos. 

Atendendo à natureza do presente projeto, os impactes principais verificar-se-ão, sobretudo, na fase 
de construção, uma vez que o projeto decorre, na sua generalidade, no subsolo, ou seja, em 
profundidade. No entanto, a construção do túnel envolve diversas intervenções à superfície, cujo 
impacte visual importa analisar. 

Para cada área de intervenção, à superfície, foi considerado um buffer gerado por inclusão das áreas 
a partir das quais a obra, ou cada área de intervenção, é claramente visível. O mesmo foi delimitado 
como uma bacia visual, mediante o levantamento no terreno (in loco) das visibilidades sobre o 
Projeto. 

Foram considerados os quarteirões, definidos por todas as Ruas potencialmente afetadas, 
considerando uma distância, que inclui o intervalo a partir do qual as componentes do projeto 
poderão ser claramente visíveis. Dentro do buffer referido, serão percecionáveis todas as ações e 
intervenções relacionadas com a obra, mas apenas as que decorram à superfície ou ao nível da Rua.  

Com exceção das intervenções previstas realizar para a construção das estações da Liberdade/São 
Bento (Alternativa 1 e Alternativa 2), da Galiza (Alternativa 1 e Alternativa 2) e da Boa Vista/Casa da 
Música (Alternativa 1 e Alternativa 2), todas as restantes, apresentam uma bacia visual muito 
contida, ainda que as intervenções se constituam como impactes visuais negativos com magnitude e 
significância diferente. 
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Poços de Emergência e Ventilação (PEV)  

• PEV 1 (Alternativa 1 e Alternativa 2) – A intervenção tem lugar na Rua da Madeira do lado 
Norte da Estação de São Bento, num local com Qualidade Visual “Baixa” a “Média”. Contudo, 
apesar de o edificado se apresentar com baixo valor visual ou cénico, e nesse sentido ter uma 
expressão dominantes sobre o espaço, regista-se não só que no local ocorre parte da Muralha 
Fernandina do lado norte e do lado sul a lateral da estação de São Bento. Decorrente do fato 
da presença da Muralha Fernandina esta área localiza-se já dentro da área do Centro Histórico 
do Porto, considerado como Património Mundial da Humanidade (5 de Dezembro de 1996 – 
UNESCO). 

Nestes termos, toda a intervenção, independentemente do impacte visual ter maior ou 
menor expressão, os valores patrimoniais, enquanto valores visuais e históricos, terá que 
assegurar a total integridade física deste valor. Se este valor estiver em risco de ser 
comprometido não será dado aval a esta localização. 

O local revela pouca afluência e uma bacia visual muito contida a norte pelas traseiras do 
edificado e a sul pela estação de São Bento. A perceção a partir do exterior, Praça da 
Liberdade/Rua de Sá da Bandeira/Rua 31 de Janeiro/Rua da Madeira (início) /Praça de 
Almeida Garrett (Fachada principal da Estação de São Bento) com maior fluxo, sobretudo 
pedonal, é limitada. Face ao exposto não se considera que a intervenção se revista de um 
impacte visual negativo significativo. O mesmo será ainda minimizado pelas vedações 
existentes. No entanto a circulação de camiões poderá assumir outro nível de significância 
mais elevado, caso se registe um tráfego mais regular e intenso, o que não é expectável. 

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude baixa e 
significativo. 

• PEV 2 (Alternativa 1) – A intervenção tem lugar na Praça de Parada Leitão mas em toda a área 
envolvente, definida pelas Ruas do Carmo e Dr. Ferreira da Silva assim como pelas Praças de 
Carlos Alberto, de Gomes Teixeira e Praça de Guilherme Gomes Fernandes será facilmente 
percecionada sobretudo na Praça de Gomes Teixeira para a qual a fachada nobre da 
Universidade do Porto está voltada.  

A área ocupada, para a dimensão pública do espaço é ainda significativa. O impacte visual 
negativo ficará confinado ao espaço público atrás referido, assim como aos observadores que 
residem no edificado que o envolve. Pese embora, o espaço ser relativamente confinado, o 
mesmo apresenta Qualidade Visual “Elevada” e por outro lado é um espaço ao qual aflui um 
elevado número de observadores, ainda que temporários. Como é um espaço com grande 
atratividade há alguma tendência para nele permanecer. 

Importa referir que no presente caso, o projeto conflitua com a área de proteção ao Centro 
Histórico do Porto (Património Mundial da Humanidade 5 de Dezembro de 1996 – UNESCO). 

Face ao exposto, e porque se registam neste espaço público, inúmeros valores patrimoniais e 
visuais, considera-se que o impacte será de elevada magnitude e significativo podendo em 
determinados momento revestir-se de maior significância, mesmo que a vedação que encerra a 
intervenção contribua para minimizar o efeito visual negativo dos trabalhos, dado que a 
circulação de camiões será inevitável. Desta apreciação resulta também que a Alternativa 1 se 
revela mais desfavorável que a Alternativa 2. 

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude elevada e significativo 
a muito significativo. 

• PEV 2 (Alternativa 2) – A intervenção tem lugar na Praça de Guilherme Gomes Fernandes mas 
a intervenção será percecionada nas Ruas Actor João Guedes e Santa Teresa. A área ocupada, 
para a dimensão pública do espaço é muito significativa. O impacte visual negativo ficará 
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confinado ao espaço público atrás referido, assim como aos observadores que residem no 
edificado que o envolve. Pese embora, o espaço ser relativamente confinado, o mesmo 
apresenta Qualidade Visual “Elevada” e por outro lado é um espaço ao qual aflui um elevado 
número de observadores, ainda que temporários. Como este espaço comunica, sobretudo com 
a Praça de Gomes Teixeira para a qual a fachada nobre da Universidade do Porto se encontra 
virada, tende também a registar um maior fluxo de pessoas. Contudo, a fase de construção 
ditará o isolamento do espaço e a atividade que nele se regista no presente deixará de ocorrer. 
A obra terá um efeito dissuasor da utilização do espaço em termos de permanência e 
determinará também que o local seja de simples passagem. 

O impacte visual negativo poderá tender para significativo, se em particular se registar grande 
atividade ou circulação de camiões.  

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude média e pouco 
significativo a significativo. 

• PEV 3 (Alternativa 1 e Alternativa 2) – A intervenção localiza-se num terreno com entrada pela 
Rua de Miguel Bombarda. Em termos de Qualidade Visual a mesma é Baixa a Média, pese 
embora a presença de outros valores relevantes, em termos patrimoniais, ao longo da referida 
Rua. No entanto, a obra decorre num espaço atualmente murado a que acresce apresentar 
uma bacia visual muito contida. A obra será percecionada visualmente praticamente no 
edificado mais próximo. Apenas, e a verificar-se a presença de camiões no transporte de terras 
ou de materiais poderá dar mais destaque à obra. No atual contexto, considera-se que a obra 
é comparável à da construção das fundações de um prédio. Com base no exposto, não se 
considera que o impacte visual seja significativo. 

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude baixa e pouco 
significativo. 

• PEV 4 – A área de intervenção localiza-se no Largo de Ferreira Lapa com alguma exposição para 
a Praça do Bom Sucesso/Mercado do Bom Sucesso). É um espaço que revela qualidade visual 
“Baixa” a “Média”. 

A bacia visual fica limitada particamente ao Largo de Ferreira Lapa podendo ainda ser 
percecionado, visualmente, a partir da Rua e da Praça do Bom Sucesso. O local não revela 
grande atratividade que leve à permanência de observadores no local. Contudo, o fato de 
haver um terminal de autocarros determina maior presença de observadores, ainda que a sua 
presença seja muito temporária. A extensão exposta da obra, ou da vedação, é relativamente 
reduzida pelo que a perceção por parte de observadores em automóvel é ainda mais fugaz.  

Tal como nos casos anteriores, será a circulação de camiões que pode determinar maior 
relevância do impacte visual, resultante das poeiras e da desorganização visual. 

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude média e pouco 
significativo. 

• PEV 5 – localiza-se num terreno vasto expectante ainda que rodeado de algum edificado com 
maior expressão vertical e, consequentemente, os observadores estarão mais expostos. A 
bacia visual potencial define-se pelas Ruas Domingues Sequeira, Vieira Portuense, General 
Norton de Matos e Rua do Capitão Henrique Galvão. É uma área com Qualidade Visual “Baixa” 
a “Média”. Não se considera que o impacte visual negativo seja significativo. 

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude baixa e pouco 
significativo. 
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Estações 

• Estação Liberdade/São Bento (Alternativa 1 e Alternativa 2) – A intervenção insere-se num dos 
locais mais nobres do Porto Praça da Liberdade, mas que cujo espaço público é contínuo e se 
desenvolve pela Avenida dos Aliados. Dado que a Avenida dos Aliados se apresenta em rampa 
até ao edifício da Câmara Municipal do Porto o aumento de cota, pese embora o afastamento 
a áreas de obra, permitirá maior e melhor visibilidade sobre a área, porque a menor cota, que 
mesmo vedada, esta não ocultará toda a desorganização visual inerente à obra. Por outro lado, 
as comuns vedações, ainda que reduzam ou impeçam de ver ações de construção, são elas, 
em sim mesmo, um fator de agressão visual e uma intrusão no campo visual, que contamina 
toda a paisagem urbana. 

Sobre o local de obras confluem várias Ruas e o fluxo de pessoas/observadores é muito 
elevado. A bacia visual potencial desenvolve-se pelo Largo dos Lóios, Rua dos Clérigos, Rua do 
Almada, Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados, Rua de Sá da Bandeira, Rua 31 de Janeiro, 
Rua da Madeira (início) e Praça de Almeida Garrett (Fachada principal da Estação de São 
Bento). A Qualidade Visual é “Elevada” e aplica-se a toda esta Área de Estudo definida pela 
referida bacia visual. 

A circulação e a redução da utilização/fruição deste espaço será fortemente condicionada e 
todo o ruído dela proveniente será igualmente determinante no afastamento das pessoas das 
referidas Ruas e Avenidas, de que se destaca a dos Aliados, pois este comprometerá 
temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora do local, de certa forma 
indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados. 

Importa referir, e sublinhar, que a localização da área afeta à obra se sobrepõe aos limites do 
Centro Histórico do Porto, e até mesmo à área, ainda que marginalmente, considerado como 
Património Mundial da Humanidade (5 de Dezembro de 1996 – UNESCO). 

Nos impactes de natureza visual, habitualmente referidos como “desordem visual” também se 
pode incluir a diminuição da visibilidade provocada pelo aumento dos níveis de poeiras, 
resultante do movimento de terras e circulação de veículos afetos à obra, em cada local, que 
exigirão a adoção/aplicação rigorosa e exigente de medidas de minimização específicas. 

Pese embora, ser uma obra com caráter temporário será necessário introduzir uma gestão de 
obra eficaz no sentido de reduzir ao máximo toda a perturbação assim como ao nível das 
técnicas a utilizar e planeamento de execução da obra. A par de toda esta exigência que deve 
ser considerada a montante da execução será ainda necessário implementar um conjunto de 
medidas de minimização durante a fase de construção propriamente dita, para a qual se 
apresentará neste parecer algumas orientações a implementar.  

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude elevada e significativo 
a muito significativo. 

• Estação Hospital Santo António (Alternativa 1 e Alternativa 2) - A área de intervenção localiza-se 
no Jardim de Carrilho Videira ou do Carregal. A área ocupa quase metade do espaço público 
disponível e cerca de metade do referido Jardim. É um espaço público que tende para apresentar 
Qualidade Visual “Média”, embora se possa destacar com um nível mais elevado o Jardim de 
Carrilho Videira e a Rua do Dr. Tiago de Almeida contígua ao Hospital Santo António, sendo 
precisamente a sua fachada que determina, ou confere, também maior valor cénico. 

Com exceção do Jardim o espaço público restante não se revela particularmente atrativo para a 
permanência ou fruição devido à forte presença das Ruas acima referidas, nas quais se inclui um 
túnel em parte visível. Tais circunstâncias determinam que a passagem de observadores seja 
mais fugaz. O próprio jardim é totalmente rodeado pelas Ruas atrás referidas. 
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Face à ocupação prevista e proposta, a confirmar-se os condicionalismos à utilização deste 
espaço serão fortes, o que dissuadirá, em muito a presença de observadores a que acresce que 
a parte dos caminhos do jardim deixará de estar acessível assim como os lagos serão desativados. 
Estas alterações serão, no entanto, repostas finda a obra, as quais se deverão traduzir numa séria 
beneficiação do espaço com níveis de qualidade superiores aos atuais, tendo em consideração o 
tempo que o Jardim não estará aberto para fruição dos locais. 

À parte da impossibilidade de fruição do espaço público a que a população local fica sujeita, a 
obra deverá assegurar a total integridade do património botânico existente. São vários os 
exemplares com porte significativo cuja preservação deve ser assegurada pelo proponente. 

Está ainda previsto uma outra área de intervenção – Estaleiro - junto a esta no entroncamento 
da Rua de Dom Manuel II/Túnel dos Almadas/Rua do Rosário/Rua Clemente Meneres/Rua do Dr. 
Tiago de Almeida/Rua Adalberto Aires de Gouveia. A verificar-se toda a área atrás referida ficará 
reduzida a uma utilização mínima por partes dos cidadãos. 

A verificar-se o pior cenário nem se pode considerar o impacte visual como significativo, dado 
ser substancialmente reduzido o número de pessoas/observadores que passa a utilizar o espaço, 
que em fase de construção se tornará extremamente desconfortável quer em termos cénicos 
quer em termos de ruído. 

Por outro lado, a haver divulgação clara da obra, poder-se-á assistir até a um efeito dissuasor das 
deslocações a essas Ruas/espaços públicos por parte dos observadores (utentes, residentes, 
trabalhadores e turistas), daí decorrendo uma menor magnitude do impacte visual. 

Com base neste cenário se avaliam os impactes visuais. O espaço público é em si mesmo, e na 
situação atual relativamente confinado pelo edificado, e, portanto, a bacia visual é muito contida. 
Como o edificado não tem a si associado um número de observadores significativo, a par da obra 
potenciar o efeito de exclusão das pessoas de todo este espaço público, incluindo o próprio 
jardim considera-se que o impacte tende para pouco significativo. A verificar-se um cenário 
menos comprometedor do espaço e de maior atividade de obra e de circulação de camiões o 
impacte visual pode tender para significativo, dado o fato de adjacentemente a este espaço 
público se localizar o Hospital de Santo António assim como o comércio local. 

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude baixa e significativo. 

• Estação Galiza - (Alternativa 1 e Alternativa 2) – A área de intervenção insere-se na Praça da 
Galiza que encerra o Jardim de Sophia. A mesma encontra-se rodeada de vias como a Rua do 
Campo Alegre, Rua da Piedade, Rua de Júlio Dinis e Rua de Calouste Gulbenkian. O espaço público 
em geral revela Qualidade Visual “Média”, contudo o Jardim de Sophia é o elemento mais 
relevante em termos cénicos existente no referido espaço. A solução proposta visa uma alteração 
do jardim, cujos elementos de porte arbóreo têm já um porte e dimensão significativo a para do 
interesse visual de todo o projeto. 

Estão, neste caso, em causa valores visuais elevados que se perderão para a fase de exploração 
de acordo com as intenções do proponente, com a qual não se concorda. Nestes termos a 
integridade física e a configuração original do jardim no que se refere à parte inerte deverá ser 
reposta de acordo com o projeto original e em relação ao material vegetal, deverá encontrar-se 
soluções ao nível do projeto em avaliação, e em particular da Estação da Galiza, para a sua não 
afetação. 

A área prevista ocupar durante a obra é muito significativa em relação à área do espaço público. 
A intervenção proposta traduzir-se-á em fortes condicionalismos e constrangimentos com 
reflexos graves na livre circulação e nos diversos fluxos de pessoas e na segurança. A par desta 
subtração grave do espaço público a população local ficará totalmente privada de um espaço de 
lazer que é o Jardim de Sophia que reúne atualmente condições de conforto quanto à sua estadia 
dado o seu desenvolvimento e maturidade. Tal ação traduzir-se-á em perda de qualidade de vida 
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e de espaço para lazer e bem-estar. Um novo jardim não terá para oferecer, iguais condições, 
durante largos anos. 

No que se refere aos impactes visuais, em fase de construção, os mesmos serão significativos. A 
área em si apresenta edificado habitacional com uma já forte expressão em altura, pelo que as 
perceções dos impactes serão mais fortemente sentidas ao nível dos observadores locais e 
residentes/permanentes. Para além da valência habitacional também a comercial e de escritórios 
tem uma expressão ainda significativa. Acresce, por fim, a proximidade com a Escola EB 2/3 de 
Gomes Teixeira, assim como com a Escola Secundária Infante D. Henrique e também com o 
Hospital Materno Infantil. 

No que se refere aos observadores temporários, as vias existentes expressam um elevado 
número destes em circulação permanente. 

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude média a elevada e 
significativo. 

• Estação da Boa Vista/Casa da Música – A intervenção insere-se num espaço não público, 
expectante e vedado atualmente. Confina com a Rua do Capitão Henrique Galvão/Estação da 
Casa da Música, a norte, Avenida de França, a nascente, com a Praça Mouzinho de Albuquerque, 
a sul e com a Rua de 5 de Outubro, sensivelmente a poente. As referidas Ruas constituem a área 
de influência visual sobre a qual os impactes visuais do projeto se fazem sentir. 

A área caracteriza-se por apresentar Qualidade Visual “Média”. Contudo, a SO e a Sul, e 
praticamente adjacente a esta, situam-se, a Casa da Música e a Praça Mouzinho de Albuquerque, 
respetivamente. Ambas apresentam valor cénico elevado. No primeiro caso pelo valor 
arquitetónico e patrimonial e no segundo caso pelo valor natural, mas no conjunto pelo valor 
paisagístico. 

Pese embora o espaço disponível a área de intervenção pressupõe a ocupação da via pública. 
Neste caso, a representação gráfica do referido espaço, propõe-se ocupar toda a largura da 
Avenida de França. A verificar-se este corte da via durante a obra o impacte visual será 
minimizado de forma ainda significativa, embora de forma indireta. A envolvente não apresenta 
um número expressivo de edificações altas que possam ter um elevado número de observadores 
e ao nível da Rua a própria vedação reduzirá substancialmente o impacte visual das obras 
propriamente ditas, e da desordem visual. Nesta última, também se pode incluir a diminuição da 
visibilidade provocada pelo aumento dos níveis de poeiras, resultante do movimento de terras e 
circulação de veículos afetos à obra, que em cada local, que exigirão a adoção/aplicação rigorosa 
e exigente de medidas de minimização específicas. 

Se de forma indireta e de forma passiva, os impactes visuais são de alguma forma minimizáveis, 
a perceção de toda a desorganização visual da área de intervenção a partir da Casa da Música já 
não o são. Ao nível da Rua, e em particular da Praça Mouzinho de Albuquerque, podendo não 
haver perceção da obra, serão os tapumes/vedação que contribuirão para a descaracterização 
cénica desta área. 

Acresce referir que, a verificar-se, em determinados momentos, e por determinado tempo, a 
presença alguns elementos - gruas e de mangas de betonagem - com expressão vertical 
relevante, o impacte visual pode ir além da bacia visual das intervenções que, no presente caso, 
se restringe às Ruas da envolvente imediata às áreas de intervenção. Este equipamento ou 
estruturas verticais têm em regra o seu braço horizontal a operar acima do edificado. 

A não se verificar o fecho completo ou parcial da Avenida de França, e se houver de forma 
contínua a circulação de camiões, o impacte visual decorrente de toda essa atividade e presença 
da vedação e gruas poderá pontualmente, ir além de significativo. 
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- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude média e pouco 
significativo a significativo (a partir dos espaços interiores da Casa da Música e Praça Mouzinho 
de Albuquerque). 

Estaleiro  

• “Fim do Ramal Injeção 1” – A área de intervenção proposta faz-se na Rua General Norton de 
Matos ao longo da atual linha de metro sobre uma área verde marginal de utilização pública não 
equipada. A qualidade visual do local e da envolvente caracteriza-se por apresentar Qualidade 
Visual “Baixa” a “Média.  

A sul desta área localizam-se alguns pavilhões e a Norte alguns prédios de uma zona habitacional. 
Face ao contexto não se considera que o número de observadores seja significativo. 

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude baixa e pouco 
significativo. 

Durante a fase de exploração não são esperados impactes significativos decorrentes do 
funcionamento do projeto em si mesmo e, de um modo geral, não se considera que a presença de 
alguns dos elementos/componentes do projeto à superfície representem um impacte significativo, 
apesar de permanecerem no tempo de vida do projeto. 

As alterações que serão operadas na fase de construção fazem-se sobre áreas consolidadas e objeto 
de intervenções muito recentes e com elas, o existente será comprometido.  

Pese embora, algumas componentes do projeto não se revestirem de um impacte significativo, desde 
que acautelada a sua expressão, algumas ficarão visíveis, como o caso das habituais 
entradas/escadas de acesso assim como grelhas de metálicas dos poços de ventilação. 

Do ponto de vista da “Paisagem Histórica Urbana” as entradas e saídas do metro, irão interferir com 
a paisagem urbana histórica compreendida como o resultado de uma estratificação histórica dos 
valores e atributos culturais e naturais, que se estende além da noção de "centro histórico" ou 
"ensemble" para incluir o contexto urbano mais amplo e a sua localização geográfica. (UNESCO 
recomendações para paisagens históricas urbanas 2013). 

No caso dos PEV 2 (Alternativa 1 e Alternativa 2), PEV4, do ascensor e grelhas ao nível do solo, e à 
superfície, constituir-se-ão como uma subtração de área ao espaço público reduzindo a área de 
fruição que hoje existe. A sua presença eliminará totalmente o uso do espaço e criará uma área em 
torno de si menos atrativa ou mesmo geradora de repulsa/desconforto que vai para além da área 
útil/física da afetação.  

No caso das estruturas, que possam ficar mais pronunciadas, pela altura e/ou área ou volume, a sua 
integração revela-se, habitualmente, possível e bem-sucedida, desde que haja recurso a materiais 
inertes, ou vivos no caso da reposição da vegetação que tenha que ser abatida, mais nobres. 

Nalguns casos as estruturas à superfície, desde que salvaguardadas as questões de segurança, podem 
as mesmas ser integradas/consideradas como mobiliário urbano, desde que na fase de conceção essa 
intenção/preocupação esteja presente, cujo processo deve requer um arquiteto paisagista desde o 
início. 

Como consequência destas intervenções permanecerá, por exemplo, também a perda de valores 
naturais e visuais que decorrem do abate de elementos vegetais de porte arbóreo. Havendo o devido 
cuidado na proteção e preservação dos exemplares que constituem o património botânico existente, 
menos disrupções passarão para a fase de exploração. O abate e/ou o transplante de elementos de 
porte arbóreo pode gerar descontinuidades visuais nos alinhamentos existentes e/ou nas manchas 
ou grupos de exemplares.  

Mesmo a reposição de exemplares, abatidos ou transplantados, não permite minimizar a perda de 
elementos quando estes são de grande porte e são singulares na sua forma/arquitetura/expressão. 
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O novo elemento, pelo menor porte e estrutura, não apresenta as características de 
desenvolvimento dos existentes.  

Nestes termos, a reposição da situação atual não pode traduzir-se em “situações de remendos”, ou 
seja, não pode remeter-se para a utilização de materiais - inertes e vivos - de menor 
qualidade/durabilidade, para a descontinuidade formal e visual/estética de materiais, para a 
descontinuidade do desenho do espaço público existente, para soluções que conduzam à 
descaracterização e à perda de identidade dos locais objeto de intervenção.  

Dadas as intervenções ocorrerem em pleno tecido patrimonial da cidade de Lisboa, enquanto 
“Paisagem Histórica Urbana”, deve ser elaborado um estudo com análise e avaliação de paisagem 
conforme recomendação da Unesco. Este estudo deverá integrar o projeto em avaliação de forma a 
minimizar os impactes em património, vegetação, e na bacia visual onde ocorrerão as alterações 
propostas, nomeadamente, privilegiando a utilização de materiais e cores que permitam a sua 
integração com a envolvente. O referido estudo deve integrar do ponto de vista paisagístico as 
componentes do projeto à superfície, em particular, as que se localizem em espaço público, assim 
como considerar diferentes possibilidades de materiais de forma a minimizar os impactes visuais. 

Nestes termos, e no âmbito das medidas de minimização, serão dadas orientações que visam 
acautelar, preventivamente, que essas situações de conflito, atrás referidas, possam ocorrer. 

No que diz respeito à fase de desativação, a mesma não está considerada no âmbito do EIA 
apresentado. Este tipo de infraestruturas tem uma vida útil longa determinando, por isso não ser 
possível prever, com rigor, o horizonte temporal uma eventual desativação. 

Refere-se a desativação de forma indicativa, dado não existir uma definição quanto ao momento e 
tipo de execução em concreto. Apenas será possível prever, em fim de vida, uma análise das suas 
condições e a sua reconversão e, eventual, adaptação de acordo com as novas exigências de 
utilização, sendo um dos cenários a reabilitação ou reconversão, que significa uma fase construtiva.  

Usualmente os projetos de infraestruturas na fase final de operação do horizonte de projeto ou vão 
sendo atualizados através de intervenções periódicas de renovação ou no seu fim de vida são 
avaliados e ajustam-se ou reconvertem-se para os usos adequados ao momento e aos próximos anos, 
pelo que a Fase de Desativação é considerada nesta perspetiva. Não se prevendo, à partida, a sua 
desativação. 

Como tal, em lugar da desativação, poderão ocorrer um conjunto de ações:  

• manutenção periódica e reparação/substituição de equipamentos danificados; 

• substituição de equipamentos obsoletos ou insuficientes; 

• remodelações (no caso de estações). 

No entanto, e num cenário de desmantelamento desta infraestrutura, e ao nível da superfície, a 
mesma envolverá o desmantelamento das estações, a remoção da linha assim como a remoção de 
todo o equipamento de apoio. Associado a estas operações estará a circulação de veículos, máquinas 
e gruas.  

Os impactes serão semelhantes à fase de construção, podendo, no entanto, serem muito mais 
expressivos, ou significativos, dado não haver já o mesmo cuidado que uma montagem de 
equipamento novo requer/exige.  

Nestes termos, tendo em consideração que as áreas com qualidade visual mais elevada deixam de 
estar afetadas, na sua integridade visual, e que os observadores temporários e permanentes deixam 
de estar sujeitos ao impacte visual negativo imposto pela presença do projeto e das suas 
componentes, a remoção de um fator intrusivo na paisagem, após estas operações acima referidas, 
considera-se como um impacte positivo de magnitude média e significativo.  
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Consideram-se como sendo geradores de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, 
a presença na Área de Estudo de outros projetos, de igual tipologia ou diferente, ou outras 
perturbações que possam decorrer à superfície e que contribuam para a alteração estrutural, 
funcional e perda de qualidade visual/cénica da paisagem.  

No presente momento não são conhecidos projetos que cuja Área de Estudo se sobreponha à do 
presente projeto em avaliação e que tal se traduza em impactes cumulativos, sobretudo negativos. 

Inserção do Projeto em paisagens históricas urbanas (UNESCO) 

A paisagem histórica urbana num contexto mais amplo inclui nomeadamente a topografia do local, 
a geomorfologia, hidrologia e recursos naturais; o seu ambiente construído, tanto histórico como 
contemporâneo; as suas infraestruturas acima e abaixo do nível do solo; os seus espaços abertos e 
jardins, os seus padrões de uso da terra e organização espacial; perceções e relações visuais; bem 
como todos os outros elementos da estrutura urbana.  

“Também inclui práticas e valores sociais e culturais, processos económicos e as dimensões 
intangíveis do património relacionado com a diversidade e identidade. Esta definição cria a base para 
uma abordagem abrangente e integrada para a identificação, avaliação, conservação e gestão de 
paisagens urbanas históricas dentro de um quadro global de desenvolvimento sustentável.”  

Neste ângulo de visão os túneis do metro incluem-se no “desenvolvimento rápido e muitas vezes 
descontrolado que está a transformar as áreas urbanas e a sua paisagem, o que poderá provocar a 
fragmentação e deterioração do património urbano com profundo impacto nos valores da 
comunidade.” 

No âmbito da paisagem urbana histórica, como uma abordagem à preservação do património 
urbano, a Conferência Geral recomenda aos Estados-Membros que partilhem esta Recomendação 
com as autoridades locais, nacionais e regionais e as instituições, serviços ou organismos e 
associações relacionados com a salvaguarda, conservação e gestão de áreas urbanas históricas e 
espaços geográficos mais abrangentes. 

A Recomendação sugere uma abordagem paisagística para a identificação, conservação e gestão de 
áreas históricas dentro dos seus contextos urbanos mais amplos, considerando as inter-relações das 
suas formas físicas, a sua organização e conexão espacial, as suas características e espaços naturais, 
e os seus valores sociais, culturais e económicos. Nesta medida é recomendável que uma análise 
paisagística mais completa possa vir a acompanhar as fases seguintes do projeto. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator, condicionado ao 
cumprimento das condições referidas no capítulo 10 do presente parecer. 

 

5.10 TERRITÓRIO E USO DO SOLO 

Território 

Relativamente ao Ordenamento do Território (OT) e de acordo com o Plano Diretor Municipal do 
Porto - Ratificado pela RCM nº 19/2006, de 3 de fevereiro e alterado pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 19/2006, de 3 de fevereiro, 1ª Correção material, publicitada pelo Aviso 4272/2012, 
publicado no DR nº 55 IIS, a 16 de dezembro, 1ª Alteração, publicitada pelo Aviso 14332/2012, 
publicado no DR nº 207 IIS, a 25 de outubro, 2ª Alteração simplificada, publicitada pelo Aviso 
8094/2014, publicado no DR nº 132 IIS, a 17 de julho, 3ª Alteração, publicitada pelo Aviso 
11352/2015, publicado no DR nº 194 IIS, a 15 de outubro, 4ª Alteração simplificada, publicitada pelo 
Aviso 8637/2017, publicado no DR nº 148 IIS, a 20 de setembro, Elaboração da 2ª revisão publicitada 
pelo Aviso nº 3118/2015, publicado no DR nº 58 IIS, a 24 de março – serão afetadas as seguintes 
classes de espaço: 

Solo Urbanizado 
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• Área verde de utilização pública (integra também a estrutura ecológica) 

“As áreas verdes de utilização pública correspondem a parques públicos ou de utilização pública e 
ainda a praças e jardins com carácter estruturante do verde urbano.” (Art.º 38º, nº 1) 

“Admitem-se obras de construção de infraestruturas, edifícios ou estruturas de apoio à fruição destas 
áreas de lazer e recreio, sem prejuízo do seu valor patrimonial e da sua identidade como espaço verde 
urbano, em que a área de impermeabilização não pode ser superior a 5%da área verde de utilização 
pública em que se localizam.” (Art.º 38º, nº 2) 

Corresponde à área do Jardim do Carregal, onde será construída a estação Hospital de Santo António, 
e à área do Jardim de Sophia, onde será construída a Estação Galiza. 

Inclui ainda a área da Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), mas neste caso o 
projeto não implica intervenções à superfície. 

• Área de frente urbana contínua em consolidação 

As áreas de frente urbana contínua em consolidação correspondem às “áreas estruturadas em 
quarteirão com edifícios localizados, predominantemente, à face dos arruamentos, em que o espaço 
público se encontra definido e em que as frentes urbanas edificadas estão em processo de 
transformação construtiva e de uso; pretende-se a manutenção e reestruturação das malhas e a 
consolidação do tipo de relação do edificado com o espaço público existente”. (Art.º 18º) 

Corresponde à área envolvente norte e noroeste do Jardim do Carregal (PK 0+850 a 1+000/1+080) e 
à maior parte da área envolvente do traçado, a partir do PK 1+180 até final (Rua de Miguel Bombarda, 
poente, Rua de Júlio Dinis, Av. da França) 

• Área de frente urbana contínua consolidada 

“As áreas de frente urbana contínua consolidada correspondem às áreas estruturadas em quarteirão, 
com edifícios localizados predominantemente à face dos arruamentos, em que o espaço público e as 
frentes urbanas edificadas que o conformam se apresentam estabilizados, pretendendo-se a 
manutenção e valorização das malhas e morfologia existentes.” (Art.º 14º, nº1) 

“Compreendendo essencialmente quarteirões do século XVIII, XIX ou início do século XX da zona 
central da cidade, as áreas reguladas na presente secção integram edifícios significativos e conjuntos 
de edifícios com interesse patrimonial, caracterizadores de uma imagem da cidade que interessa 
preservar, pelo que as intervenções a efetuar nelas devem privilegiar a conservação e reabilitação 
dos edifícios existentes, tendo também como objetivo a potenciação da ocupação por usos 
qualificadores e dinamizadores da vivência urbana.” (Art.º 14º, nº2) 

Área edificada a norte da via, entre o PK 0+000 e cerca do PK 0+660 (Rua 31 de Dezembro, Rua da 
Madeira, Rua dos Clérigos, Rua das Carmelitas), à área sudoeste do Jardim do Carregal (km 0+850 a 
1+000/1+080) e à área atravessada entre os PK 1+075 e 1+180 (Rua de Miguel Bombarda, Rua do 
Rosário). 

• Áreas históricas 

“Correspondem aos tecidos consolidados mais antigos da cidade (…) que interessa preservar e 
requalificar” (Art.º 9º do Regulamento). 

Área edificada a sul da via e da prevista Estação Liberdade/São Bento, entre o PK 0+175 e 0+450 

Área de edificação isolada com predomínio de habitação coletiva 

As áreas de edificação isolada com prevalência de habitação coletiva correspondem às áreas da 
cidade de formação recente, dominantemente caracterizadas por edifícios isolados de habitação 
coletiva ou de uso misto resultante de operações de loteamento ou de intervenções de dimensão 
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significativa e que, na sua maioria, não definem atualmente malhas regulares nem se constituem em 
frente urbana contínua, resultantes frequentemente de critérios quantitativos. (Art.º 25º, nº 1) 

Nestas áreas pretende-se a manutenção e consolidação dos empreendimentos que, pelas suas 
características urbanísticas e arquitetónicas, contribuem para a valorização do ambiente e da 
imagem urbana da cidade e a reestruturação ou reconversão daquelas que se encontrem 
desqualificadas urbanística ou funcionalmente. (Art.º 25º, nº2) 

Corresponde aproximadamente, às áreas a poente da Rua de Júlio Dinis, entre os PK 1+500 e 1+800, 
e ao troço final (PK 2+830 a 3+000), de ambos os lados da Av. da França bem como do ramal de 
injeção de veículos. 

• Sistema de circulação e mobilidade 

“Consideram-se sistemas de circulação e mobilidade os que servem de canal de transporte ou de 
elemento de conexão e correspondência entre diferentes modos e meios de transportes e 
comunicações, facilitando a relação entre os sectores urbanos e, ainda, entre a cidade e a sua área 
metropolitana ou outros pontos do espaço nacional e internacional.” (Art.º 48º, nº 1) 

Corresponde às diversas Ruas e Praças, sob as quais passa o traçado ou nas quais implica 
intervenções à superfície. 

• Área de equipamento existente 

“As áreas de equipamento correspondem às parcelas afetas ou a afetar à instalação de equipamentos 
ou infraestruturas de interesse público e com carácter estruturante no ordenamento e funcionalidade 
da cidade.” (Art.º 32º, nº 1) 

O Projeto passa perto e/ou sob vários espaços qualificados como “áreas de equipamento”: Estação 
de São Bento, Igreja e Torre dos Clérigos, Praça de Lisboa, edifício da Reitoria da Universidade do 
Porto, Hospital de Santo António, Museu Nacional de Soares dos Reis, Quartel da GNR, Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar, Instituto de Medicina Legal, Escola Básica 2/3 Gomes Teixeira, 
Estação Casa da Música. 

Solo afeto à estrutura ecológica 

Área de equipamento existente integrado em estrutura ecológica 

“A estrutura ecológica municipal tem como objetivos a preservação e a promoção das componentes 
ecológicas e ambientais do território concelhio, assegurando a defesa e a valorização dos elementos 
patrimoniais e paisagísticos relevantes, a proteção de zonas de maior sensibilidade biofísica e a 
promoção dos sistemas de lazer e recreio.” (Art.º 42, nº1). 

Segundo o nº 2 do mesmo Art.º, integra várias categorias de espaços, entre as quais as áreas verdes 
de utilização pública e algumas áreas de equipamento existente ou previsto. 

Corresponde ao espaço do Museu Nacional de Soares dos Reis e Jardim da Cerca (antigo velódromo 
rainha D. Amélia) que lhe está anexo, junto/sob o qual passa a via, aos PK 1+100/1+250. 

Condicionantes 

O projeto em estudo interseta três linhas de água, cujo leito se encontra regularizado e canalizado, 
mais propriamente o rio da Vila, o rio Frio e a ribeira de Massarelos. 

Por outro lado, a definição do projeto da Linha Circular foi condicionada pela necessidade de 
compatibilização com diversas Infraestruturas como de abastecimento de água, drenagem, 
saneamento, comunicações e linhas elétricas, bem como com infraestruturas ferroviárias e do Metro 
do Porto. 

Uso do Solo 
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Uma infraestrutura como esta afeta diretamente o uso do solo, dependente da tipologia de ocupação 
atual e da sua perspetiva de evolução. Segundo o EIA, de acordo com a análise efetuada à evolução 
da situação atual na ausência do projeto, perspetiva-se a consolidação da malha urbana, no troço 
final de implantação da Linha Circular, ocupando-se com edificações as áreas verdes expectantes 
junto à Avenida da França. 

Atendendo a que esta infraestrutura tem uma expressão muito reduzida à superfície, constata-se a 
ocupação apenas de pequenas áreas relativas às saídas/entradas de passageiros e à localização dos 
poços de ventilação. 

Todavia, junto à Avenida da França/Estação da Casa da Música haverá a ocupação de uma faixa de 
terreno, para a futura construção de um ramal de ligação para injeção de veículos na área da Estação 
de Casa da Música. 

Verifica-se ainda que a solução prevista para a saída/entrada sul da estação da Praça da Galiza implica 
a diminuição/estrangulamento do passeio dedicado a peões, bem como a diminuição do número de 
faixas de rodagem de três para duas no acesso à Praça da Galiza no sentido Rua da Piedade - Praça 
da Galiza. 

Por sua vez, ainda não se encontra disponível o desenho final da entrada/saída lateral norte da 
estação de São Bento à Rua da Madeira. No entanto, julga-se dever o proponente ter em 
consideração a atual utilização das escadas de acesso entre a Rua 31 de Janeiro, pelo que a sua 
eventual eliminação deverá ser ponderada e acautelada uma solução alternativa. 

o Alternativa 1 

No trajeto entre as estações Liberdade/São Bento e Hospital de Santo António, o traçado passa perto 
(ainda que a cerca de 20 m de profundidade) da Igreja dos Clérigos e sob a Praça de Lisboa e edifício 
da Reitoria da Universidade do Porto. A partir da estação Hospital de Santo António e até à estação 
Galiza o traçado é condicionado pela localização e orientação dos cais destas estações e pela 
necessidade de evitar passar sob o condomínio Les Palaces com 4 caves abaixo da superfície, 
obrigando ao desenho de um traçado curvilíneo. A última destas curvas termina já na Rua Júlio Diniz, 
ao PK 1+640, ponto a partir do qual os traçados das Alternativas 1 e 2 voltam a coincidir para não 
mais se separarem. 

o Alternativa 2 

Finalizado o alinhamento reto, em que está implantada a estação Liberdade/São Bento, o traçado 
diverge da Alternativa 1, rodando mais pronunciadamente para a direita, com um raio de 201,65 m, 
no intuito de se afastar da Igreja e Torre dos Clérigos passando sob a Rua das Carmelitas e 
contornando a Praça de Lisboa, para rodar depois em sentido contrário, passando nas traseiras da 
Igreja do Carmo e, de seguida sob o túnel de Ceuta (PK 0+840), para concordar com o alinhamento 
reto que tem inicio um pouco antes do Jardim do Carregal e onde está implantada a estação Hospital 
de Santo António (PK 0+948), num alinhamento mais paralelo ao Jardim do Carregal. 

Ramais de Injeção na Estação Boavista/Casa da Música 

O Ramal 2 (que permite futuramente a ligação da Linha C (Linha Azul) à futura Linha de Gaia) tem 
uma extensão total de 329,930 m, tendo-se convencionado, para efeitos deste Estudo Prévio, que 
tem origem no centro da estação da futura estação. 

Os maiores constrangimentos na conceção deste alinhamento foi a passagem sob a estrutura 
existente da estação Casa da Música, bem como a inserção da curva e comunicação entre os cais da 
Estação da Linha de Gaia e a estrutura de contenção da atual estação. Este ramal funcionará também 
como término de inversão da futura estação. 

O projeto apresenta duas alternativas (1 e 2) cujo traçado diverge ligeiramente entre as estações de 
Liberdade/São Bento e da Galiza. Pelo exposto no EIA e pelo observado na visita da CA ao local, julga-
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se não haver grande diferenciação entre as duas alternativas no que concerne aos fatores ambientais 
Território e Usos do Solo. Todavia, constata-se que o traçado da Alternativa 2 se encontra mais 
afastado da igreja dos Clérigos, sendo que a Alternativa 1 apresenta uma menor interferência com o 
designado túnel de Ceuta, apresentando ainda a entrada/saída da estação de São Bento um traçado 
mais retilíneo e por isso mais facilitador das manobras das composições do metro. Porém, ao nível 
dos fatores em causa, julga-se não haver vantagens ou desvantagens assinaláveis em qualquer uma 
das alternativas, pelo que se considera não ser possível apontar uma das alternativas como a mais 
favorável. 

� Análise de Impactes 

Uso do Solo 

De um modo geral, e considerando o facto de esta infraestrutura ter uma expressão muito reduzida 
à superfície, a grande maioria dos impactes sentidos ao nível deste fator ocorrerão durante a fase de 
construção, sendo que, na fase de exploração, os efeitos previsíveis resultantes da ocupação 
irreversível da ocupação de superfície atual que assumem um caráter definitivo, são pouco 
significativos. 

Fase de Construção 

Os impactes associados à concretização deste tipo de projeto prendem-se com a afetação ou 
substituição dos usos atuais, que passam a estar afetos à linha de metro. 

Estas afetações ocorrem unicamente nos locais das estações e dos poços de ventilação, já que 
quando a linha se desenvolve em túnel a ocupação do solo à superfície mantém-se, não sofrendo 
qualquer alteração. Em sintonia com o referido, o planeamento da obra prevê que os poços de 
ataque para a abertura do túnel sejam nos locais das futuras estações, limitando assim a afetação à 
superfície. 

Assim, nesta fase de projeto, os impactes estão diretamente associados às necessidades de 
instalação dos estaleiros para a concretização da obra – Praça da Liberdade, Jardim do Carregal, Praça 
da Galiza e passeio da Avenida da França – condicionando de forma negativa e direta a vivência local. 

A impossibilidade de usufruir do espaço público afetado, principalmente do Jardim do Carregal, 
durante o período da obra traduz-se num efeito negativo direto, que ganha importância por este 
espaço se assumir como um local privilegiado de lazer, numa zona com poucas áreas livres de 
descompressão e de intenso movimento. Trata-se de um impacte negativo, direto, localizado, certo, 
temporário, reversível, de elevada magnitude e significância nos primeiros troços, e de moderada 
magnitude e significância no restante troço, sendo minimizável com uma gestão de obra eficaz. 

A par da limitação de fruição do espaço público, as áreas de estaleiro e de afetação às obras, com a 
inevitável circulação de maquinaria e de pesados, condicionarão de forma direta a acessibilidade 
viária e pedonal obrigando a alterações de tráfego e provocando congestionamentos na vizinhança. 
Trata-se, igualmente, de um impacte negativo, direto, que apesar de localizado possui uma área de 
influência alargada, é de ocorrência certa, temporário e reversível, de elevada magnitude e 
significância nos primeiros troços, essencialmente até ao Jardim do Carregal, e de moderada 
magnitude e significância no restante troço, sendo minimizável com uma gestão de obra eficaz. 

Por outro lado, a alteração da acessibilidade terá reflexos na procura dos usos comerciais e de 
serviços localizados na vizinhança próxima, traduzindo-se num efeito negativo, que apesar de 
indireto e temporário, tem um peso significativo durante a fase de construção, carecendo de medidas 
de minimização que obviem à sua superação no horizonte da obra. 
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Fase de Exploração 

Nesta fase a ocupação de superfície torna-se irreversível, sendo que as alterações à ocupação de 
superfície cingem-se aos acessos às estações e à ocupação resultante da implantação dos poços de 
ventilação. 

Tendo em conta que haverá um adequado tratamento paisagístico e de inserção urbana destes 
elementos, no meio densamente urbanizado onde ocorrem, prevê-se que o impacte induzido seja 
negativo, mas de baixa magnitude. 

Impactes Cumulativos 

Segundo o EIA, não foram identificados projetos na área de estudo que sejam passíveis de ver os seus 
efeitos de alteração da ocupação de superfície potenciados pelo projeto da Linha Circular do metro 
do Porto. 

Por outro lado, dada a localização do Projeto em área urbana consolidada, não se perspetiva a 
ocorrência de outros projetos que venham a ocorrer em simultâneo e que, cumulativamente, 
potenciem os impactes negativos identificados para a fase de obra. 

Assume-se, contudo, que durante a fase de construção, eventuais eventos que normalmente 
ocorrem na área a intervencionar sejam prejudicados pelas limitações de acessibilidade induzidas 
pelo projeto, que surgirão como um impacte cumulativo aos efeitos de congestionamento 
eventualmente produzidos pelos próprios eventos. 

Já em fase de exploração, considerando-se que o impacte induzido pelo projeto em termos de 
alteração da ocupação de superfície é positivo, o EIA assume que este se constitua como um projeto 
gerador de impactes cumulativos positivos com outros projetos ou alterações a ocorrerem na 
ocupação de superfície da área de estudo ou que se relacionem com mobilidade urbana. 

Território 

Os impactes ao nível do Território têm expressão no que respeita à afetação das várias 
condicionantes. 

Segundo o EIA, verificam-se impactes resultantes da: 

• Intersecção com três linhas de água, cujo leito se encontra regularizado e canalizado, mais 
propriamente o rio da Vila, o rio Frio e a ribeira de Massarelos. 

• Intersecção com diversas Infraestruturas como de abastecimento de água, drenagem, 
saneamento, comunicações e linhas elétricas. 

• Intersecção com as seguintes infraestruturas do Metro do Porto, existentes ou previstas: 

o Linha D, Aliados/São Bento, existente: o Projeto cruza inferiormente esta linha; 

o Linha C, Campanhã/ISMAI, existente: o Projeto inclui a construção de um ramal de 
ligação para injeção de veículos na zona da Estação de Casa da Música; 

o Linha de Campo Alegre, prevista: o traçado em planta permite uma futura ligação a esta 
linha, para injeção de veículos; 

o Linha de Gaia, prevista: a partir do ramal 2. 

• Intersecção com infraestruturas rodoviárias - o Projeto irá interferir diretamente com várias 
vias urbanas, nomeadamente nos trechos em que há intervenção à superfície: 

o Rua dos Clérigos, Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados, Rua 31 de Janeiro, Largo dos 
Lóios e Praça de Almeida Garrett, interferida pela área de intervenção da Estação 
Liberdade/São Bento; 
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o Rua de Clemente Meneres e Rua Dr. Tiago de Almeida, interferidas pela área de 
intervenção da Estação Hospital de Santo António; 

o Rua de Júlio Dinis e Praça da Galiza, interferidas pela área de intervenção da Estação 
Galiza; 

o Av. da França e Rua de Ofélia Diogo Costa (via prevista no PDM), interferidas pela área 
de intervenção da Estação Boavista/Casa da Música. 

o Rua General Norton de Matos, interferida pela área de intervenção do ramal de injeção 
de veículos. 

Algumas destas vias ficarão fortemente condicionadas, pelo que, considerando a importância 
hierárquica de grande parte delas, os impactes serão significativos, embora temporários, sendo 
exigíveis as necessárias medidas de reordenamento do tráfego e um tempo de intervenção reduzido 
ao mínimo necessário. 

Refira-se que a Av. de França, a Rua de Júlio Dinis até à Praça da Galiza e a Praça da Galiza integram 
o nível hierárquico dos eixos “Eixos urbanos estruturantes e de articulação intermunicipal” e a Rua 
dos Clérigos e a Av. dos Aliados integram o nível hierárquico dos “Eixos urbanos complementares ou 
estruturantes locais (Art.º 52º do Regulamento do PDM). 

O Projeto foi ainda compatibilizado com o Túnel dos Almadas (Túnel de Ceuta), com o qual cruza 
inferiormente, cerca do PK 0+820/0+880, conforme as Alternativas. 

A construção de poços de ventilação poderá também causar alguma interferência, nas seguintes vias 
e espaços de circulação, não sendo de esperar, porém, impacte significativos no que respeita às 
circulações de veículos e peões: 

• Rua da Madeira (PEV1 – a decidir a sua construção em projeto de execução); 

• Praça de Parada Leitão (PEV2, Alternativa 1); 

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes (PEV2, Alternativa 2); 

• Rua de Miguel Bombarda (PEV 3); 

• Largo de Ferreira Lapa (PEV 4). 

Edifícios escolares 

O Regulamento do PDM do Porto não define zonas de proteção específicas para os diversos 
equipamentos escolares do concelho, embora estabeleça a sua classificação como “zonas acústicas 
sensíveis”. 

Dois equipamentos escolares situam-se próximo da área de intervenção, designadamente: 

• Escola Básica 2/3 de Gomes Teixeira, a cerca de 5 m do limite da área de intervenção da 
Estação Galiza. 

• Escola Secundária Infante D. Henrique, com oficinas a cerca de 10 m da área de intervenção 
da Estação Galiza, 30 m dos campos desportivos e 70 m do edifício principal. 

A grande proximidade à Escola Básica poderá implicar impactes significativos na fase de construção, 
ao nível do incómodo ambiental, nomeadamente ruído e poeiras, para além de a área de intervenção 
ficar frontal à entrada da escola. 

São exigíveis, portanto, os cuidados necessários ao nível da vedação da obra, redução de emissões 
de ruído e poeiras, sinalética, segurança na circulação de máquinas e veículos, e salvaguarda de áreas 
seguras de circulação de peões para acesso aos estabelecimentos de ensino. 

Fase de construção 
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Os impactes resultam das intervenções à superfície. Trata-se de impactes negativos e pouco 
significativos a significativos, alguns muito localizados, embora temporários e mitigáveis. Alguns 
prolongam-se na fase de exploração apresentando carácter permanente, tais como a construção de 
Poços de Ventilação. 

Os principais impactes resultam da desestruturação direta dos espaços e afetação da respetiva 
funcionalidade, nas zonas de construção das Estações e, de forma menos importante, nas zonas de 
construção dos poços de ventilação. Este impacte afeta, sobretudo espaços verdes, Ruas (algumas 
das quais estruturantes) e praças. 

A presença das frentes de obra não impede, mas condiciona, os acessos pedonais aos espaços 
edificados e respetiva funcionalidade (habitação, comercio, serviços, equipamentos sociais), e a 
desestruturação dos espaços exteriores e os incómodos ambientais gerados prejudicam a normal 
funcionalidade dos espaços edificados. 

Quanto às intervenções no espaço subterrâneo, traduzem-se em dois tipos de impactes. Um que 
resulta da afetação direta de serviços diversos, aspeto que é analisado na seção relativa às servidões 
de utilidade pública e outras condicionantes; outro que resulta da eventual perturbação da 
funcionalidade dos espaços como resultado indireto das operações construtivas, nomeadamente do 
resultado de vibrações induzidas nos terrenos e potencial afetação de estruturas abaixo ou acima do 
solo. 

Fase de exploração 

São impactes positivos, diretos e indiretos, certos, permanentes, reversíveis, de magnitude elevada 
e significativos. 

Destacam-se os impactes ao nível da acessibilidade, transportes e mobilidade. A potenciação dos 
impactes positivos implica a continuação da promoção de condições favoráveis de utilização do 
transporte público, nomeadamente para os sectores mais desfavorecidos ou vulneráveis da 
população, no que respeita ao acesso às estações, conforto dos espaços, eficiência da sinalética, nível 
dos tarifários e possibilidades de intermodalidade. 

Grande parte do projeto desenvolve-se sob vias existentes (Rua dos Clérigos, Rua das Carmelitas, Rua 
de Júlio Diniz, Av. da França), sob espaços verdes (Jardim do Carregal, Jardim da Cerca, Jardim de 
Sophia, Praça Mouzinho de Albuquerque) ou sob espaços de logradouro ou libertos de construção à 
superfície, o que reduz o potencial impacte sobre estruturas edificadas. 

Na fase de exploração os impactes que resultam da funcionalidade do projeto são, sobretudo, de 
natureza positiva, em conformidade com as orientações estratégicas e as políticas e ações definidas 
pelo município para a Cidade e para a área de influência da Linha Circular, nomeadamente na zona 
da Baixa e Centro Histórico. Os impactes positivos podem ser potenciados. 

Quanto a impactes cumulativos, refere-se o seguinte: 

• Impactes negativos, significativos, na fase de construção, com afetação de várias categorias 
de espaços e condicionando ou impedindo as respetivas funcionalidades. 

• Impactes positivos na fase de exploração por constituir um importante fator de estruturação 
e consolidação do tecido e funcionalidades urbanas. 

• Impactes negativos por introduzir efeito de barreira (troços à superfície) e condicionamentos 
no subsolo. 

• Impacte cumulativo global: negativo, significativo, na fase de construção; negativo ou 
positivo, pouco significativo a significativo, na fase de exploração, à escala concelhia e 
regional. 
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Face ao exposto, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator, condicionado ao 
cumprimento das condições referidas no capítulo 10 do presente parecer. 

 

5.11 SOCIOECONOMIA 

A zona de intervenção do projeto em avaliação localiza-se no concelho do Porto, abrangendo 
território das freguesias União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau 
e Vitória e União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. 

A linha em estudo desenvolve-se desde a Estação Liberdade/São Bento até à Estação Boavista/Casa 
da Música, integralmente em túnel e em via dupla, estando prevista a construção de duas estações 
intermédias – Hospital de Santo António e Galiza, cinco poços de ventilação e emergência e o ramal 
de injeção de veículos, em via simples, a partir de Linha C, já em exploração. Esta ainda prevista a 
execução do ramal de injeção na Linha de Gaia (ramal 2) a partir do ramal de injeção 1 e o futuro 
ramal de ligação à Linha de Campo Alegre. Uma ligação técnica ao tronco comum a partir da nova 
estação Boavista/Casa da Música assegura a injeção/recolha diária de comboios. A estação 
Boavista/Casa da Música disporá ainda de um término para inversão e parqueamento de veículos e 
deverá ficar preparada para acomodar a futura linha Casa da Música-Devesas. 

Alternativa 1 

Na parte inicial do traçado (até ao PK 0+320) o eixo da Alternativa 1 é coincidente com o da 
Alternativa 2 uma vez que os constrangimentos de espaço para implantação da estação 
Liberdade/São Bento (PK do eixo 0+235) a isso obrigam, e desenvolve-se sensivelmente no 
alinhamento das Ruas 31 de janeiro e dos Clérigos. 

A construção da Estação Liberdade / São Bento será feita pelo método “cut & cover”, o que implicará 
uma extensa intervenção em área, à superfície, embora de caráter temporário. 

Esta área de intervenção, da Estação Liberdade / São Bento, situa-se na fronteira entre os limites das 
antigas freguesias de Santo Ildefonso, Sé e Vitória. Os quarteirões envolventes são maioritariamente 
constituídos por edifícios construídos antes de 1919 e com baixo índice de ocupação residencial (mais 
de 60% de alojamentos vagos, em 2011. Como pontos marcantes a assinalar, na proximidade da área 
de intervenção existem a estátua equestre de D. Pedro IV, o Palácio das Cardosas (Hote 
Intercontinental), o edifício da Estação de São Bento e a Igreja de Santo António dos Congregados. 

A área de intervenção estende-se pelo trecho inicial da Rua dos Clérigos, muito próximo dos 
quarteirões da Rua do Almada, cujo piso térreo é ocupado por várias lojas e uma unidade de 
restauração, e com alguns alojamentos ocupados nos pisos superiores. A área de intervenção 
penetra no Largo dos Lóios, abrangendo grande parte do espaço público. Os quarteirões da 
envolvente mantêm o mesmo padrão de ocupação, com comércio e serviços no piso térreo e 
ocupação residencial nos pisos superiores, verificando-se a existência de alguns edifícios 
desocupados. 

Na envolvente desta área residiam, segundo os Censos 2011, cerca de 400 pessoas, situação que, 
entretanto, deve ter-se alterado significativamente, nomeadamente, em função do desenvolvimento 
da oferta de alojamento local. Na envolvente do Largo dos Lóios a população residente apresentava 
uma proporção significativa de pessoas com 65 anos ou mais (28%) e com escolaridade ao nível do 
ensino básico (31%), indiciando, portanto, alguma vulnerabilidade social. 

O Poço de Ventilação nº 1 está previsto ser construído em espaço existente entre a Estação de São 
Bento e a Rua da Madeira. Este espaço era constituído por um parque de estacionamento, mas foi 
requalificado, em 2015, como espaço público de animação cultural, gerido pela empresa municipal 
Porto Lazer, incluindo uma esplanada coberta, espaço para eventos e espaços de exposição, 
abrangendo também parte dos antigos armazéns da ex-REFER. A construção do poço de ventilação 
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interfere com esta nova utilização, porém, perante a informação transmitida na visita da CA efetuada 
ao local, o proponente pode vir a desistir da sua construção. 

Após a estação, o traçado na alternativa 1 desenvolve-se em túnel, sensivelmente sob a Rua dos 
Clérigos, passando a cerca de 2 m da vertical do limite da fachada principal da Igreja dos Clérigos. 

Infletindo para norte, passa sob a Praça de Lisboa, interseta a vertical da Rua Dr. Ferreira da Silva, 
passa sob o edifício da Reitoria da Universidade do Porto, interseta a vertical da zona norte da Praça 
de Parada Leitão e a Rua do Carmo, a cerca de 3 m a poente do limite da vertical da Igreja das 
Carmelitas Descalças, passando sob os edifícios do Quartel da GNR e do Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel Salazar, entrando na zona nascente do Jardim do Carregal, onde se localizará a 
Estação Hospital de Santo António. Neste ponto, cruza inferiormente o Túnel de Ceuta, 
redenominado Túnel dos Almadas. 

O PEV 2 está localizado na Praça de Parada Leitão ao PK 0+653, junto à Praça Gomes Teixeira (Largo 
dos Leões). Contudo, na visita da CA ao local, foi transmitida a possibilidade de alterar a localização 
deste poço para a Praça dos Leões, junto à entrada do parque de estacionamento, localização mais 
favorável e comum às duas alternativas. 

Num raio de 200 m encontram-se a Igreja e Torre dos Clérigos, os jardins da Cordoaria e da Praça de 
Lisboa, o Tribunal da Relação, a Livraria Lello, o Hospital de Santo António, sendo os pontos de 
referência mais próximos, o edifício da Reitoria, a Igreja dos Carmelitas Descalços e a Igreja do Carmo, 
classificados como Monumento Nacional, e o Café Âncora d’Ouro (“O Piolho”). 

A Praça de Parada Leitão e o Largo dos Leões estão integrados na Zona Histórica do Porto, 
classificada, no seu conjunto, como Imóvel de Interesse Público. Trata-se de uma zona muito 
frequentada, mas pouco povoada no que respeita ao número de pessoas residentes. O conjunto de 
quarteirões envolventes da Praça Gomes Teixeira, incluindo todo o quarteirão das Carmelitas, 
totalizava menos de 150 residentes nos Censos de 2011, com uma forte componente de idosos, e 
uma taxa de alojamentos vagos variando entre 53% e os 79%. Também se verifica a oferta de 
alojamento local, nomeadamente na Praça de Parada Leitão, Rua do Carmo, Campo dos Mártires da 
Pátria, Praça de Guilherme Gomes Fernandes, Rua Galeria de Paris. Nesta zona, desde a Rua dos 
Clérigos ao quarteirão das Carmelitas, têm vindo a verificar-se dinâmicas de revivificação, quer a nível 
do aparelho comercial e cultural quer da restauração e animação noturna. 

A Estação Hospital de Santo António ficará localizada na zona do Jardim do Carregal (Jardim de 
Carrilho Videira), e será construída por meio de poço e escavação de túnel de ligação. Estão previstos 
dois acessos à superfície, na Rua de Clemente Meneres e na Rua do Rosário. 

O Jardim do Carregal é um espaço verde que articula uma zona de transição entre a Baixa 
monumental onde pontificam os equipamentos, serviços e espaços públicos marcantes, e 
quarteirões onde predomina a função residencial, nomeadamente em torno da Rua do Rosário e Rua 
Miguel Bombarda. O jardim é enquadrado, a sul, pelo complexo do Centro Hospitalar do Porto, 
incluindo o edifício neoclássico do Hospital de Santo António (classificado como Monumento 
Nacional), e a nascente pelos edifícios ocupados pelo Instituto de Medicina Legal e Instituto de 
Investigação Biomédica de Abel Salazar. A norte e poente estende-se uma frente de quarteirões 
residenciais consolidados, com pequeno comércio e serviços de proximidade e algumas unidades de 
restauração, ou em consolidação, onde pontificam diversos espaços abertos constituídos por 
logradouros de habitações e da antiga Quinta do Carregal. 

Estes dois quarteirões, com uma maioria de edifícios construídos na segunda metade do século XX, 
apresentava maior taxa de ocupação em 2011 (cerca de 26 % de alojamentos vagos) e maior volume 
de população (416 pessoas), com algum pendor de população idosa (índices de envelhecimento 
superiores a 300 %) e predomínio de classe média, com taxas de ensino superior acima dos 30%, mas 
também uma proporção significativa de residentes com ensino básico (26%). A relação entre 
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habitação alugada e habitação própria é relativamente equilibrada, existindo também algumas áreas 
com edificação degradada. Trata-se, portanto, de uma zona com alguma diferenciação social.  

Também aqui se faz sentir o fenómeno do alojamento local, com cerca de três dezenas de unidades 
de alojamento, distribuídas pela Rua de Clemente Meneres e a Travessa do Carregal. Na frente norte 
situa-se também um parque de estacionamento público com piso subterrâneo, na zona de passagem 
da Alternativa 1. 

A partir da estação Hospital de Santo António, a Alternativa 1 inflete para poente, cruza a vertical da 
Rua do Rosário, desenvolvendo-se a norte do antigo velódromo Rainha D. Amélia (atualmente Jardim 
da Cerca, anexo ao Museu Soares do Reis), sob o quarteirão adjacente, delimitado pela Rua de Miguel 
Bombarda e pela Rua Adolfo Casais Monteiro. Cruza a vertical desta Rua, desenvolvendo-se sob o 
quarteirão formado com a Rua de Miguel Bombarda, Rua da Boa Nova e Rua D. Manuel II, entrando 
na vertical da Rua de Júlio Dinis, perto do km 1+600. 

Esta zona, situada entre a Rua D. Manuel II, o Cemitério dos Ingleses e o Jardim do Carregal, constitui 
uma zona urbana com características particulares, com predominância de função residencial, mas 
onde tem vindo a verificar-se uma proliferação de galerias de arte, na envolvente do Museu de Soares 
dos Reis, particularmente na Rua de Miguel Bombarda, onde se verifica também alguma renovação 
do aparelho comercial, nomeadamente ao nível do mobiliário, design e decoração. 

Os quarteirões situados nos quadrantes destes dois eixos reuniam, em 2011, uma população de 752 
residentes com indicadores relativamente semelhantes aos verificados nos quarteirões envolventes 
do Jardim do Carregal. A oferta de alojamento local tem nesta zona uma forte expressão, sobretudo 
na Rua do Rosário e na Rua de Miguel Bombarda, com cerca de seis dezenas de unidades de 
alojamento. 

Neste trecho, o Poço de Ventilação nº 3 tem localização prevista para o troço final da Rua de Miguel 
Bombarda. Este troço encontra-se pedonalizado até ao cruzamento com a Rua de Adolfo Casais 
Monteiro e o poço nº 3 será construído num logradouro de habitação devoluta, junto a um dos 
espaços da Galeria Quadrado Azul. 

Na parte final deste troço, a Alternativa 1 cruza a Rua da Boa Nova, passando a cerca de 10 m da 
Torre do Palácio da Torre da Marca, classificada como Monumento Nacional. 

Até à estação Galiza o traçado da alternativa 1 é condicionado pela localização e orientação dos cais 
destas estações e pela necessidade de evitar passar sob o condomínio Les Palaces com 4 caves abaixo 
da superfície, obrigando ao desenho de um traçado curvilíneo. A última destas curvas termina já na 
Rua Júlio Dinis, ao PK 1+640, ponto a partir do qual os traçados das Alternativas 1 e 2 voltam a 
coincidir para não mais se separarem. 

Alternativa 2 

O traçado da alternativa 2 desenvolve-se inicialmente sob a Rua dos Clérigos, rodando mais 
pronunciadamente para a direita, com um raio de 201,65 m, no intuito de se afastar da Igreja e Torre 
dos Clérigos passando sob a Rua das Carmelitas e contornando a Praça de Lisboa, para rodar depois 
em sentido contrário, passando nas traseiras da Igreja do Carmo e, de seguida sob o túnel de Ceuta 
(PK 0+840), para concordar com o alinhamento reto que tem início um pouco antes do Jardim do 
Carregal e onde está implantada a estação Hospital de Santo António (PK 0+948), num alinhamento 
com orientação semelhante à do Jardim do Carregal. 

Nesta alternativa o Poço de Ventilação nº 2 ficará localizado numa área atualmente ajardinada na 
Praça de Guilherme Gomes Fernandes, situada entre o quarteirão da Livraria Lello e o quarteirão da 
Praça Gomes Teixeira. Na visita realizada ao local no âmbito desta análise, foi referido que o poço 2 
poderá manter a mesma localização prevista para a alternativa 1, uma vez que foi considerado menos 
impactante. 
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Trata-se de uma zona pouco povoada (em 2011 residiam nestes dois quarteirões apenas 16 pessoas), 
embora muito frequentada. Nesta Praça existem várias unidades de alojamento local, alguns 
estabelecimentos da área da restauração e diversos estabelecimentos de comércio de proximidade. 

De assinalar apenas que a Alternativa 2 não passa na zona do Parque de Estacionamento do Carregal, 
e que esta alternativa cruza o Túnel dos Almadas antes de entrar no Jardim do Carregal. 

No trecho seguinte, a Alternativa 2 passa a desenvolver-se a sul da Alternativa 1. Assim, após a 
estação Hospital de Santo António, que é igual à alternativa 1, cruza a vertical da Rua do Rosário, 
desenvolvendo-se sob o antigo velódromo Rainha D. Amélia, a cerca de 5 m da vertical do limite 
norte do Museu de Soares dos Reis. Cruza a Rua de Adolfo Casais Monteiro, desenvolvendo-se sob 
as áreas de logradouro do quarteirão formado com a Rua de Miguel Bombarda, Rua D. Manuel II e 
Rua da Boa Nova. Cruza esta Rua, sob a Torre do Palácio da Torre da Marca, cerca de 60 m a norte 
da entrada dos jardins do Palácio de Cristal, entrando na vertical da Rua de Júlio Dinis, perto do km 
1+600, ponto quilométrico em que passa a coincidir com a Alternativa 1. 

No seu términus, ao PK 3+002,881, diverge apenas em 0,735 m de extensão da Alternativa 1. 
Sensivelmente a meio do troço, ao PK 1+356, encontra-se o PEV3, já mencionado, localizado no 
logradouro de um prédio na Rua Miguel Bombarda. 

Cerca de 98 m mais adiante situa-se o eixo da estação Galiza (PK 1+768) num alinhamento 
ligeiramente enviesado relativamente à Rua Júlio Dinis. 

A Estação Galiza, a construir pelo método “cut & cover”, implica, portanto, intervenções significativas 
à superfície e localiza-se na zona do Jardim de Sophia, Praça da Galiza e da Rua de Júlio Dinis. Estão 
previstos três acessos à superfície, um de cada lado da Rua de Júlio Dinis e outro na Praça da Galiza. 

Na envolvente da área de intervenção localizam-se dois estabelecimentos de ensino, a Escola Básica 
2/3 Gomes Teixeira, na Praça da Galiza, e a Escola Secundária Infante Dom Henrique, com entrada 
pelo Largo Alexandre Sá Pinto. Estes estabelecimentos pertencem ao Agrupamento de Escolas 
Infante D. Henrique que inclui também a Escola Básica 1 e Jardim de Infância do Bom Sucesso, 
localizada, mais a norte, na Rua Barbosa du Bocage. O sector mais próximo da área de intervenção 
do projeto é constituído pelas oficinas da Escola Dom Henrique. 

A zona envolvente do Jardim de Sophia é uma zona urbana consolidada, de construção relativamente 
recente, com frentes edificadas de grande volumetria, sobretudo a poente do Jardim, contrastando 
com os edifícios de 1 e 2 pisos dos estabelecimentos de ensino referidos. 

Predomina fortemente a função residencial, com uma baixa taxa de alojamentos vagos, e uma 
população mais jovem e de classe média a média alta. Nos quarteirões envolventes da Praça da Galiza 
e Jardim de Sophia viviam mais de 1.300 pessoas, à altura dos Censos de 2011. 

A Rua de Júlio Dinis e a Praça da Galiza são considerados “Eixos urbanos estruturantes e de 
articulação intermunicipal”. Trata-se de vias de tráfego intenso, mesmo fora das horas de ponta, 
nomeadamente em função dos fluxos entre a Rotunda da Boavista e a Baixa, e conexões laterais, 
nomeadamente pela Rua do Campo Alegre, via Praça da Galiza. 

Neste trecho, o Poço de Ventilação nº 4 localiza-se no Largo de Ferreira Lapa, perto ao Mercado do 
Bom Sucesso, junto a um terminal rodoviário. 

O Mercado do Bom Sucesso, construído em 1952, foi objeto de requalificação em 2012/2013, tendo 
sido desenvolvidas novas valências, incluindo um hotel com 85 quartos, um conjunto de escritórios 
e espaços de refeição. Atualmente o Mercado conta com uma área comercial de 44 bancas, 23 lojas 
e um mercado de frescos, abrangendo 3.200 m2. 

Nos quarteirões residenciais da Praça de Ferreira Lapa residiam, em 2011, menos de 150 pessoas, 
com predomínio de classe média e média alta e proporção significativa de idades iguais ou superiores 
a 65 anos (26% a 40%). 
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Para além da função residencial, verifica-se aqui uma forte incidência de usos comerciais, geralmente 
nos pisos térreos das frentes edificadas, bem como de serviços vários, hotelaria e alojamento local. 

Na Rua de Júlio Dinis, localiza-se um parque de estacionamento subterrâneo sob o qual o projeto irá 
passar, cerca dos km 2+140/2+220. 

Neste trecho, após a estação da Galiza e conforme já referido, volta a haver um traçado único que se 
mantém até ao final. O traçado desenvolve-se sensivelmente sob a Rua de Júlio Dinis até à Rotunda 
da Boavista, infletindo depois para norte, sob a Avenida de França, até à proximidade da atual 
Estação de Metro da Casa da Música. 

Esta zona da Cidade situa-se já fora dos limites da Baixa, e as características são bastante diferentes 
das zonas anteriormente analisadas. Trata-se de áreas de crescimento da Cidade, a partir de finais 
do século XIX e início do século XX, com algumas zonas de requalificação e edificação recente, com 
grande representatividade da função residencial, mas também com significativa atividade 
económica, sobretudo na envolvente da Rotunda da Boavista, com comércio e serviços, hotelaria e 
restauração, verificando-se também a presença de vários equipamentos sociais de diversos tipos de 
funcionalidade. 

O trecho final do projeto desenvolve-se na área de influência da Rotunda da Boavista e da rede viária 
radial que estrutura o edificado, as funcionalidades, a mobilidade e os fluxos. 

Na curva sob a Rotunda implantou-se o maior raio possível com o intuito de desviar o mais possível 
o traçado do Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular. Contudo, devido aos constrangimentos 
impostos pelos alinhamentos da Rua Júlio Dinis e Avenida da França, aliados à posição da estação (PK 
2+730) não foi possível afastar o traçado do monumento em cerca de dois diâmetros de túnel para 
que a construção da linha se fizesse sem preocupações de interferências no monumento. 

Num raio de 300 m em torno da rotunda, para além da Estação de Metro da Casa da Música, 
localizam-se equipamentos como a Casa da Música, o Mercado do Bom Sucesso, o Cemitério de 
Agramonte, o Hospital Militar e o Hospital da Boavista, vários centros comerciais, unidades 
hoteleiras. 

A nova Estação Boavista/Casa da Música, a construir pelo método “cut & cover”, implicando, 
portanto, intervenções significativas à superfície, ficará a norte da Rotunda da Boavista e a sul da 
atual Estação de Metro Casa da Música, sob a Avenida de França e área adjacente a poente, incluindo 
a Rua de Ofélia Diogo Costa. 

A maior parte da área de intervenção abrange um terreno atualmente liberto de construção, 
qualificado no PDM como “área de frente urbana contínua em consolidação” (espaço atualmente 
vedado e liberto de construção) e como “área de equipamento existente” (área anexa à atual Estação 
Casa da Música), mas alarga-se à Avenida de França, sob a qual será construída a Linha e a plataforma 
da estação. 

A Avenida de França, já na freguesia da Cedofeita, é uma zona tipicamente residencial com comércio 
e serviços de proximidade. Os serviços de apoio a empresas situam-se na área mais próxima da 
Rotunda da Boavista. Os quarteirões mais próximos da Estação, de ambos os lados da Avenida de 
França, reuniam, nos Censos de 2011, uma população residente de cerca de um milhar de pessoas, 
com predomínio de classe média e média alta. Em alguns quarteirões verificava-se a presença de 
estratos mais jovens. 

O poço de ventilação nº 5 será construído num terreno atualmente expectante, situado no quarteirão 
formado pela Rua General Norton de Matos, Rua Domingos Sequeira e Rua Vieira Portuense. Trata-
se, portanto, de uma zona predominantemente habitacional, ainda em consolidação, com prédios 
de diversas volumetrias (2 pisos a 12 pisos) e algum comércio e serviços. A população residente é 
relativamente jovem e tem formação escolar elevada (cerca de 50% de residentes com ensino 
superior completado). Na altura dos Censos de 2011, residiam neste quarteirão cerca de 300 pessoas. 
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Este projeto inclui a construção de um ramal de injeção de veículos com ligação à atual Linha C. 

Esta ligação tem início perto da Rua de Pedro Hispano, num ponto em que a Linha C se desenvolve 
em trincheira aberta. Os primeiros 180 m do Ramal de ligação são construídos também em trincheira 
aberta, implicando uma intervenção na proximidade de habitações (podendo interferir com acesso 
a logradouro e zona de estacionamento interior) e outras edificações existentes, na Rua General 
Norton de Matos e na Rua de Pedro Hispano. 

Os dois quarteirões apresentam caraterísticas algo distintas: No quarteirão da Rua General Norton 
de Matos predominam os edifícios construídos a partir da década de 1980, com maior volumetria (8 
pisos acima do nível do solo). A população residente é mais jovem e com um nível de formação mais 
elevado (mais de 50% com ensino superior completado). Viviam aqui 515 pessoas na altura dos 
Censos de 2011. 

No quarteirão da Rua de Pedro Hispano predominam os edifícios construídos nas décadas de 1960 e 
1970, com menor volumetria (4 pisos acima do nível do solo). A população residente é mais idosa e 
com um nível de formação menos elevado (cerca de 28% com ensino superior completado). O 
número de residentes na totalidade da subsecção estatística era de 344, em 2011. 

Na Rua General Norton de Matos, junto à Linha C, situa-se uma zona de armazéns que poderá ser 
interferida pelo ramal de injeção de veículos. 

O túnel de linha do Troço Liberdade/São Bento – Boavista/Casa da Música da Linha G do Metro do 
Porto será executado através do método NATM, também designado por método de escavação 
convencional. 

O EIA refere que no desenvolvimento do projeto de execução irá ser realizada uma análise detalhada 
de risco de danos nas edificações próximas à obra. Refere ainda que que não são esperados, na 
grande maioria dos edifícios, danos estruturais, mas apenas danos estéticos e/ou funcionais, que não 
comprometem estruturalmente as edificações e podem ser reparados após a estabilização dos 
deslocamentos causados pelas escavações. Esta questão, muito relevante, deverá ser salvaguardada 
no âmbito dos fatores ambientais respetivos. 

Foram identificados no EIA os edifícios que serão merecedores de atenção especial no que diz 
respeito à análise de risco de danos por apresentarem maior proximidade ao traçado, 
nomeadamente, o Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, a Torre Pedro Cem / Palácio dos 
Terenas, o Museu Soares dos Reis, o Hospital de Santo António, a Igreja das Carmelitas, a Igreja do 
Carmo, a Livraria Lello, o Edifício Galerias Paris, a Torre dos Clérigos, o Monumento D. Pedro IV e a 
Igreja dos Congregados. 

Os edifícios identificados são de carater patrimonial, contudo, em toda a área existem edifícios 
habitacionais e comerciais com grande proximidade ao traçado e também sujeitos a eventuais danos 
estruturais e ou danos estéticos e/ou funcionais. 

Prevê-se no EIA que a obra tenha lugar em 30 meses, desenvolvendo-se nos primeiros 5 meses os 
trabalhos iniciais, nomeadamente de instalação de estaleiro e abertura do poço de ataque, do mês 6 
ao mês 18, a execução do Troço Liberdade/ São Bento – Hospital de Santo António, do mês 7 ao mês 
20, execução do Troço Hospital de Santo António – Galiza, do mês 9 ao mês 22, a execução do Troço 
Galiza – Boavista/ Casa da Música, e do mês 22 ao mês 30, a execução dos trabalhos finais, 
nomeadamente de ensaios, de integração urbana e de desmontagem do estaleiro. 

Para a concretização do projeto em estudo está estimado um investimento de cerca de 110 milhões 
de euros. 

Caraterização demográfica e económica da área de estudo  

Quanto às características e dinâmicas do ambiente social suscetíveis de ser afetadas pelo projeto em 
avaliação, o EIA considera as escalas sub-regional/regional e concelho/freguesia, nomeadamente, a 
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dinâmica e composição demográfica e indicadores socioeconómicos, a rede viária, transportes e 
mobilidade, as principais infraestruturas e equipamentos, o setor do Turismo e as políticas e 
estratégias de desenvolvimento local. 

À escala localizada, foram analisados os aspetos relacionados com a estrutura urbana, as 
características funcionais dos espaços, as infraestruturas e equipamentos existentes, a rede viária, 
transportes e mobilidade, a qualidade do meio urbano, entre outros. 

Assim, no que diz respeito aos aspetos demográficos o EIA refere que no período 1991-2011 
verificou-se um significativo crescimento populacional em todos os concelhos, com exceção do Porto, 
particularmente nos concelhos da Maia, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. 

No caso do Porto, verifica-se uma perda significativa, traduzindo uma tendência iniciada na década 
de 1960 que, após reversão na década de 1970, viria a acentuar-se nos dois últimos períodos 
intercensitários. 

De uma forma geral, tanto as tendências de crescimento como as de perda são mais acentuadas no 
período 1991-2001 e mais moderadas no período 2001-2011. As variações populacionais resultam 
da combinação de duas dinâmicas: fisiológica (crescimento natural) e migratória. No Grande Porto, 
o crescimento populacional verificado na década de 2001- 2011 resulta fundamentalmente da 
ocorrência de um saldo fisiológico (diferenças entre número de nascimentos e número de óbitos) 
positivo. Já no concelho do Porto, a regressão da população resulta da combinação de taxas negativas 
de crescimento natural (-3,4) e de crescimento migratório (-6,8). 

Da análise dos Índices de Envelhecimento da população residente, observa-se que a tendência para 
o envelhecimento da população é generalizada, em todas as unidades territoriais analisadas. No 
entanto, o Porto diferencia-se significativamente pelo Índice de Envelhecimento mais elevado e pela 
tendência de envelhecimento mais acentuada. Nos Censos de 2011 a população do grupo mais idoso 
quase duplicava a do grupo mais jovem. 

São apresentados os dados da evolução da população residente nas freguesias atravessadas pelo 
projeto ou que estão muito próximas dos seus limites. 

Os dados apresentados ilustram de modo expressivo o processo de repulsão de população que tem 
vindo a ocorrer no coração da Cidade – o Centro Histórico e a zona da Baixa. As freguesias mais 
centrais perdem mais de metade da população residente apenas em duas décadas, configurando um 
processo de insustentabilidade social urbana e concomitante perda de vitalidade, erosão da 
identidade e aumento da insegurança. 

Embora de forma menos acentuada, este processo de repulsão alastra igualmente para freguesias 
que abrangem também espaços envolventes à Baixa, como Massarelos, Cedofeita e Santo Ildefonso. 

A análise dos Índices de Envelhecimento vem reforçar o panorama traçado anteriormente. Os 
valores, já de si elevados, registados em 2001, viriam a acentuar-se ainda mais em 2011. 

É nas freguesias do Centro Histórico e da Baixa que se verificam os valores mais acentuadamente 
negativos das taxas de crescimento natural e, sobretudo, das taxas de crescimento migratório. 
Embora se façam sentir de forma particular no Centro Histórico e na Baixa, as tendências 
anteriormente referidas generalizam-se a toda a cidade, com relativa exceção das freguesias de 
Ramalde e Lordelo do Ouro. 

No entanto é possível identificar alguns sinais de que estas tendências negativas poderão estar a 
moderar-se. Assim, no período 2001-2011, a atração de novos residentes para a Cidade aumentou 
ligeiramente, relativamente ao período intercensitário anterior, e a taxa de repulsão diminuiu 
também ligeiramente. Verificou-se um aumento da proporção de residentes de origem estrangeira 
(de 1,6 % para 2,7 %), embora este segmento se mantenha ainda bastante abaixo da média nacional 
(3,7 %). 
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Na área de intervenção do projeto a dinâmica é recessiva na freguesia de Cedofeita e negativa nas 
restantes freguesias. No contexto geral da Cidade, as freguesias de Ramalde e Lordelo do Ouro são 
as únicas que apresentam dinâmicas mais favoráveis. 

No que se refere à escolaridade, a proporção de população sem nenhum nível de ensino é 
significativa, considerando que a proporção de crianças com idade inferior a 10 anos é baixa em todas 
as freguesias (entre 3,8 % em Miragaia e 5,7 % em Santo Ildefonso), o que significa que a proporção 
de adultos sem qualquer nível de ensino completado é elevada nas freguesias São Nicolau, Sé, Vitória 
e Miragaia e, em menor grau, em Santo Ildefonso. 

No que respeita, particularmente, ao desemprego, é de referir que a taxa de desemprego da 
população residente no concelho do Porto atingia 18 % da população ativa, bem superior à registada 
no conjunto da Área Metropolitana do Porto (16 %) e do Continente (13 %). Analisando os dados 
relativos aos desempregados registados no Centro de Emprego, o Relatório conclui que, ao contrário 
do Grande Porto e do país, o concelho do Porto não tinha ainda conseguido recuperar, em 2016, dos 
elevados níveis de desemprego, tendo-se mesmo verificado uma evolução desfavorável entre 2011 
e 2016, sendo particularmente gravoso o facto da proporção de desempregados de longa duração 
ter aumentado, bem como a proporção de população que procura o primeiro emprego. 

Sobre o Parque edificado e Habitação, o EIA informa sobre a antiguidade do edificado existente e, 
concomitantemente, das questões que se colocam, ao nível da conservação, requalificação e 
qualidade de vida urbana, mas também da identidade da Cidade. Na globalidade da Cidade, quase 
40% do edificado é anterior a 1946. Esta proporção sobe significativamente nas freguesias do Centro 
Histórico e da Baixa, atingindo 87,2 % em São Nicolau, 86,6 % na Sé e em Vitória, 61,2 % em Santo 
Ildefonso. As freguesias que abrangem áreas de expansão em torno da baixa apresentam, 
naturalmente, proporções menos elevadas: 43,5 % em Massarelos, 37,7 % em Cedofeita e 22 % em 

Miragaia. Ainda assim, com a exceção de Miragaia, todas as freguesias apresentam proporções 
significativas de edificado anterior a 1919. 

De realçar a elevada proporção de alojamentos vagos (para arrendamento, venda ou devolutos), 
sobretudo nas freguesias do Centro Histórico e da Baixa. Trata-se de dados de 2011 e é muito 
provável que estes valores percentuais tenham baixado significativamente, desde então, em função 
da reanimação do mercado habitacional, da ‘explosão’ de alojamento local, a partir de 2016, e de 
projetos de requalificação. Massarelos e Miragaia eram as freguesias em que havia maior 
percentagem de habitações de segunda residência e menores percentagens de alojamentos vagos. 

Equipamentos, espaços verdes, património edificado 

A zona envolvente do projeto concentra uma grande diversidade de importantes equipamentos da 
Cidade, de alguns espaços verdes de referência, como os jardins do Palácio de Cristal, e elementos 
de património cultural edificado, identificados na Quadro abaixo. 
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Quadro 10 - Principais equipamentos, espaços verdes e elementos do património cultural edificado 

(Fonte: EIA). 

Legenda: MN – Monumento Nacional; IIP – Imóvel de Interesse Público; MIP – Monumento de 
Interesse Público; IIM – Imóvel de Interesse Municipal; IVC – Imóvel em Vias de Classificação; A1 – 
Alternativa 1; A2 - Alternativa 2 

Mobilidade e transportes 

O projeto em estudo tem uma curta extensão e a sua funcionalidade assume particular importância 
para a mobilidade no interior da Cidade. Deste modo, sem descurar os fluxos pendulares e as ligações 
interconcelhias, a análise é focalizada sobretudo na mobilidade no interior da Cidade. 

A mobilidade na cidade do Porto é servida por uma rede de transportes públicos que inclui as 
seguintes componentes, todas com ligações intramunicipais e intermunicipais: 

• Transporte rodoviário, a cargo da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP). 

• Transporte ferroviário convencional (CP), (no eixo Campanhã-São Bento para as ligações 
intramunicipais). 

• Rede de Metropolitano. 

O transporte automóvel particular, individual ou coletivo, e a deslocação pedonal constituem outros 
modos de transporte. 

Um estudo sobre os movimentos casa-trabalho e casa-escola, baseado na análise comparativa dos 
dados dos Censos de 2001 e 2011, realizado pelo Departamento Municipal de Planeamento Urbano 
da Câmara Municipal do Porto (CMP/DMU, 2014), permitiu identificar as seguintes tendências: 
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• Redução do número de deslocações com origem e destino ao Porto, concomitante com a 
tendência de descentralização da população residente, bem como da oferta de emprego e 
ensino. 

• A repartição dos movimentos pendulares por meio de transporte alterou-se devido a 
modificações observadas do lado da oferta e do lado da procura. Do lado da procura, as 
mudanças de residência de trabalhadores e estudantes e a variação da distribuição espacial 
do emprego e dos estabelecimentos de ensino. Do lado da oferta, o início de serviço do 
Metro do Porto, a reestruturação dos STCP, e a operacionalização do sistema de bilhética 
intermodal “Andante”. 

• Não obstante, o número de movimentos realizados em automóvel individual aumentou, em 
detrimento do transporte coletivo e das deslocações a pé. 

• A transferência do modo coletivo para o modo individual foi menos acentuada nos 
movimentos “radiais”, isto é, entre o Porto e os concelhos vizinhos, como resultado da 
entrada em serviço do Metro do Porto cuja estrutura da rede centrada na Baixa (estação da 
Trindade) favorece este tipo de movimentos. 

• No entanto, o ganho de passageiros pelo Metro resultou sobretudo da transferência de 
passageiros do transporte coletivo rodoviário e não da transferência do transporte individual 
que continuou a aumentar. 

• Apesar da crescente presença de movimentos intermunicipais, os residentes no Porto 
continuam a deslocar-se, na sua grande maioria (quase 80%) no interior do concelho para 
trabalhar ou estudar. 

• O recurso ao automóvel individual é mais intenso nas freguesias ocidentais da Cidade, em 
particular Nevogilde e Foz do Douro, o que pode estar relacionado com o nível 
socioeconómico mais elevado destes residentes e a menor oferta de transporte coletivo 
(metro). O metro é mais utilizado, naturalmente, nas freguesias atravessadas pela rede, 
especialmente Santo Ildefonso, onde cruzam todas as linhas. 

• As deslocações a pé são mais frequentes entre os residentes das freguesias centrais (Baixa e 
Centro Histórico). 

• O autocarro parece surgir como o meio de transporte utilizado como último recurso, uma 
vez que a sua incidência é mais elevada nas freguesias que não são servidas pelo metro ou 
em que a situação socioeconómica da população residente é mais desfavorável. 

• Os restantes meios de transporte como o motociclo, a bicicleta ou o transporte escolar e de 
empresa têm índices de utilização muito baixos. 

Rede de Transportes Coletivos 

A cidade e a área metropolitana do Porto dispõem de uma vasta rede de transportes coletivos, do 
sector público e privado e nos modos rodoviário e ferroviário. 

A TIP – Transportes Intermodais do Porto, A.C.E. é um agrupamento complementar de empresas 
constituído em 2002, com participação do Metro do Porto, CP e STCP, com o objetivo de promover 
a mobilidade e articular os meios de transporte, definindo regras comuns em diversos domínios como 
o zonamento, tarifário, bilhética e repartição de receitas. Esta entidade é responsável pela gestão do 
título intermodal Andante. 

Para além destas três entidades o Andante abrange vários outros operadores privados de transporte 
rodoviário da área metropolitana. Em 2016 (TIP, 2016), o sistema intermodal abrangia 27 zonas, 11 
operadores, 150 linhas de transporte rodoviário e 100 estações de transporte ferroviário, e 1 152 
pontos de venda. 

A estrutura é claramente dominada pelo Metro do Porto e STCP, verificando-se uma tendência para 
inversão da predominância do STCP relativamente ao Metro. Aliás, todos os operadores apresentam 
crescimento no período indicado, com exceção da STCP. 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º 3032 
Linha Circular: Troço Liberdade / S. Bento – Boavista/ Casa da Música  90 

A STCP gere a rede de autocarros na cidade do Porto e algumas linhas em concelhos vizinhos, 
dispondo ainda de três linhas de carros elétricos de utilização turística. Em 2016 (STCP, 2016) a STCP 
explorava 72 linhas (incluindo as 3 linhas de elétrico) e servia cerca de 1 milhão de habitantes de 33 
freguesias e 6 concelhos: Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar, Vila Nova de Gaia e Porto. A 
extensão da rede atingia os 482 km e incluía 2.465 paragens. Transportou 69,4 milhões de 
passageiros. 

No mesmo ano, a frota era composta por 423 veículos, incluindo 6 carros elétricos. Dos 417 
autocarros, a maioria (257 – 62%) eram movidos a gás natural e os restantes a gasóleo (STCP, 2016). 
No corredor entre a Rotunda da Boavista e a Praça da Liberdade, área de intervenção da linha de 
Metro em análise no presente EIA, a STCP tem bastante oferta de transporte, incluindo duas das três 
carreiras de elétricos (Carmo-Batalha e Massarelos-Carmo). 

A CP – Comboios Urbanos do Porto é a unidade de negócios da CP, SA, para o transporte urbano em 
ferrovia convencional, na cidade do Porto, área metropolitana e envolvente. Na Cidade explora a 
ligação entre São Bento e Campanhã. Na área metropolitana e envolvente explora as linhas de Aveiro, 
Marco de Canavezes, Guimarães e Braga, num total de 82 estações. Com a entrada em 
funcionamento do Metro do Porto, em 2003, a estrutura de transporte público do Grande Porto e da 
Cidade alterou-se significativamente. 

Metro do Porto - Rede atual 

Em Agosto de 1993 foi criada a Sociedade Metro do Porto com estatutos publicados em Novembro 
de 1994. A primeira linha do Metro do Porto, ligando a estação da Trindade ao Senhor de Matosinhos, 
foi inaugurada em Janeiro de 2003. A rede expandiu-se rapidamente, com a 1ª Fase do projeto a ficar 
concluída em Maio de 2006. A configuração atual do serviço ficou concluída em 2011. 

Subsequentemente, viria a ser desenvolvido um estudo de custo-benefício da Linha Casa da Música 
– São Bento, no âmbito do qual foi elaborado um novo estudo de procura estrutural, dedicado a esta 
linha (MP/TIS, 2017). O estudo concluiu, entre outros aspetos, que “Em resultado das análises 
efetuadas, a procura potencial captada pela nova Linha Circular (Boavista – São Bento) cifra-se em 
aproximadamente 36.500 passageiros diários, dos quais 38,1% correspondem a atuais utilizadores 
do transporte individual, 55,8% correspondem a atuais clientes do transporte público e a indução de 
viagens representa um peso de 6,2% da procura estimada”. 

Turismo 

A cidade do Porto é um dos destinos europeus em maior crescimento no segmento city-break. Em 
2012, 2014 e 2017 foi distinguida com o prémio Melhor Destino Europeu, promovido pela European 
Consumers Choice, organização de consumidores e especialistas, com sede em Bruxelas. O aumento 
da atratividade do Porto repercute-se também na sua área metropolitana. Analisam-se 
seguidamente alguns indicadores sobre a atividade turística, procurando perspetivar-se a sua 
evolução na última década. 

Entre 2006 e 2016 verifica-se um aumento significativo da capacidade de alojamento quer no 
concelho do Porto (73,3%) quer no Grande Porto (56,9%). O Porto, só por si, detém a maioria da 
capacidade de alojamento da sub-região, posição que reforça em 2016. 

Nos anos de 2016 a 2018 verificou-se uma autêntica “explosão” de oferta de AL. A grande maioria da 
oferta concentra-se nas freguesias da área de estudo, com especial incidência nas freguesias centrais, 
onde também se verificava, há muito, um volume considerável de alojamentos vagos. Embora não 
seja possível verificar qual a proporção de alojamentos vagos que passaram a integrar a oferta de 
alojamento local, é muito provável que haja uma efetiva relação entre estas duas realidades. 

Estratégias e Políticas Municipais 

É apresentada, no EIA, uma referência ao modo como o município perspetiva as diferentes situações 
e dinâmicas, no âmbito das políticas e objetivos de ordenamento do território e de desenvolvimento 
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local sustentável. Salienta-se, entre outros, o objetivo estratégico de “Racionalização do sistema de 
transportes tendo em vista melhorar a mobilidade intraurbana, dando prioridade aos transportes 
coletivos em sítio próprio e aos novos modos de transportes públicos e individuais não poluentes, 
com especial reforço da circulação pedonal e clicável e das funções de “interface”. 

A caraterização da situação atual, apresentada no EIA, no âmbito do presente fator, é adequada e, 
de um modo geral, abrange vários aspetos relevantes, permitindo, assim, uma identificação e 
avaliação de impactes ambientais apropriada. 

Contudo, salienta-se que o EIA, ao reportar-se aos dados dos censos de 2011, pode não refletir a 
realidade atual da questão socioeconómica, não só no que respeita a habitação, estado das 
construções, nº de habitantes e número de comércios existentes. Acresce referir que a grande 
revolução socioeconómica que o Porto tem sentido, devido ao incremento registado no turismo, 
principalmente nos últimos cinco anos, faz com que uma leitura dos valores constantes dos censos 
em algumas freguesias possa induzir em alguns erros. Para além disso, salienta-se os efeitos do 
fenómeno do Alojamento Local, particularmente em algumas das zonas em estudo, que tem 
transformado a cidade num grande centro de acolhimento turístico. Assim, o EIA não releva, não só 
os impactes que se farão sentir junto dos turistas durante a fase de construção, que se perspetiva 
longa, como junto de um atualmente grande número de famílias que hoje tem uma parte significativa 
do seu rendimento dependente deste alojamento local. 

� Análise de Impactes  

O EIA apresenta o capítulo de identificação e avaliação de impactes muito bem estruturado, referindo 
os impactes do projeto nas diferentes fases e em função dos trabalhos, quer à superfície, quer 
subterrâneos. 

Fase de Construção 

No que se refere às intervenções à superfície, durante a fase de construção, o EIA identifica como 
impacte positivo, de natureza temporária, a dinamização da economia e do emprego devido à 
contratação de trabalhadores, aquisição de bens e serviços, subcontratações e subempreitadas, 
aluguer de máquinas e veículos, eventual instalação de escritórios ou gabinetes de apoios, eventual 
aluguer de alojamentos e de espaços de armazenamento ou depósito de materiais. Dado o projeto 
estar em fase de estudo prévio, não são apresentadas previsões detalhadas dos aspetos referidos, 
sendo, contudo, um impacte comum às duas alternativas. Este impacte é avaliado como positivo, 
temporário, e pouco significativos a significativos. 

Como impactes negativos o EIA identifica efeitos ao nível dos incómodos ambientais, da 
desestruturação dos espaços, das afetações do uso do solo e das circulações. 

As operações de construção induzem potencialmente a afetação da segurança e bem-estar (ruído, 
poeiras, emissões poluentes de máquinas e veículos) das pessoas residentes na envolvente das 
frentes de obra, dos utilizadores de espaços públicos, utentes de equipamentos sociais e espaços 
comerciais. A movimentação de máquinas e veículos poderá ainda afetar a segurança e fluidez da 
circulação de veículos e peões. 

Nas duas alternativas, os locais mais suscetíveis de sofrer impactes na fase de obra são a Rua da 
Madeira (PV1), a Rua dos Clérigos, a Praça da Liberdade, a Rua da Madeira, a Rua 31 de Janeiro, o 
Largo dos Lóios, a Praça de Almeida Garrett (área da futura Estação da Liberdade/São Bento), a Praça 
de Parada Leitão (PV2), o Jardim do Carregal e a Rua de Clemente Meneres (área de intervenção da 
Estação Hospital de Santo António), o Jardim de Sophia, a Rua de Júlio Dinis, a Rua de Miguel 
Bombarda (PV3), a Praça da Galiza (área de intervenção da futura Estação Galiza), o Largo de Ferreira 
Lapa (PV4), Av. de França (área de intervenção da futura Estação Boavista / Casa da Música), a Rua 
General Norton de Matos (PV5) e a Rua de Pedro Hispano (Área de intervenção do ramal de injeção 
de veículos). 
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Estes impactes identificados são comuns em ambas as alternativas e são avaliados como muito 
significativos, embora temporários e minimizáveis através da implementação de medidas. 

O EIA apresenta os aspetos mais impactantes em cada local suscetível identificado. 

Assim, a construção do PV1, na Rua da Madeira, que ocupa uma área de 432 m2, consiste em 
atividades de escavação do poço e do túnel de ligação. Segundo a informação prestada na vista da 
CA efetuada ao local, existe a possibilidade de não executar este poço. As atividades construtivas 
provocariam uma desestruturação do espaço e incómodos ambientais, com potenciais efeitos nos 
edifícios da Rua da Madeira, ocupados com habitação, várias unidades de restauração e algum 
alojamento local. O impacte foi avaliado como negativo, temporário, provável, e pouco significativo 
a significativo. 

Na Praça da Liberdade, a zona de intervenção irá abranger uma área de 8 860 m2. A construção da 
estação e do túnel irá durar cerca de 13 meses, mas a área poderá ficar condicionada durante 30 
meses. As operações construtivas consistem no desvio e reposição de serviços afetados, na execução 
de obra de contenção e construção da estação, construção de dois troços de túnel e acessos à 
superfície e à Estação de São Bento. Os impactes predem-se com o tráfego rodoviário uma vez que a 
circulação rodoviária na área de intervenção ficará fortemente condicionada e, eventualmente, será 
interrompida durante alguns períodos de tempo. Irá também verificar-se um movimento significativo 
de veículos pesados afetos à obra, utilizados para transportar materiais para a obra ou as terras 
sobrantes da escavação. O impacte é negativo, temporário, mas significativo. 

O principal impacte irá fazer-se sentir no Palácio das Cardosas uma vez que o limite da frente 
construtiva fica muito próximo deste edifício. A ocupação do espaço e a perturbação ambiental irão 
afetar o Hotel Intercontinental, unidade de cinco estrelas, cuja entrada se localiza na fachada 
principal na Praça da Liberdade, bem como o restaurante e as diversas lojas existentes no piso térreo. 
A desestruturação dos espaços não impedirá a funcionalidade das atividades económicas, mas 
afetará potencialmente a sua atratividade e os rendimentos gerados, durante um período de tempo 
considerável. 

Os impactes são negativos, temporários, mas potencialmente significativos. 

Todos os restantes espaços comerciais e de serviços situados na proximidade da área de intervenção 
poderão ver afetada a sua atividade, embora, eventualmente, com menor significância do que no 
Palácio das Cardosas. É o caso dos espaços comerciais dos quarteirões do trecho inicial da Avenida 
dos Aliados, da Rua do Almada, do Largo dos Lóios, e da Praça de Almeida Garrett. 

Quanto aos espaços residenciais, embora a envolvente da zona de intervenção, à semelhança de 
outras zonas da Baixa e do Centro Histórico, tenha vindo a perder grande parte da população 
residente, a função residencial subsiste e a proporção de pessoas de idade mais avançada é 
significativa. 

Por outro lado, tem vindo a assistir-se a uma proliferação de unidades de alojamento local que, 
embora com função comercial, está a contribuir para uma revivificação da Baixa. 

Trata-se, portanto, de uma zona com alguma sensibilidade aos incómodos ambientais e à 
desestruturação dos espaços, impactes que se fazem sentir de forma conjugada e sinérgica. As zonas 
mais sensíveis situam-se no Largo dos Lóios, Praça de Almeida Garrett, e no troço da Rua dos Clérigos 
mais próximo da Praça da Liberdade. Os impactes são negativos, temporários, mas potencialmente 
significativos. 

O EIA prevê a construção do poço de ventilação nº 2 na Praça de Parada Leitão. Contudo, a própria 
consultora recomenda a deslocação deste poço cerca de 80 m para sul, no Largo dos Leões, situação 
que na visita se constatou ser mais favorável. A atividade de construção durará alguns meses, 
consistindo na escavação do poço e do túnel de ligação. Os impactes são negativos e significativos, 
em parte temporários em parte definitivos, uma vez que o poço de ventilação permanecerá no local 
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durante a fase de funcionamento, constituindo uma eventual fonte de ruído e de afetação da 
qualidade do ar. Esta solução não foi abordada no EIA salientando-se a necessidade de articulação 
com o proprietário do parque de estacionamento cujo acesso ficará na envolvente do PV. 

No Jardim do Carregal, a construção da Estação Hospital de Santo António irá ocupar uma área total 
de 3 956 m2, dividida em duas frentes de intervenção: na zona nascente do Jardim, com a área de 
671 m2 para construção de acesso à superfície; na zona poente do jardim, com área de 3 285 m2 para 
abertura do poço de ataque para construção da Estação e para a construção dos acessos à superfície. 

A fase de preparação e construção da estação e túnel irá durar cerca de 10 meses, mas a área poderá 
ficar condicionada durante muito mais tempo. As operações construtivas consistem no desvio e 
reposição de serviços afetados, abertura de poço de ataque e construção de túnel, execução da 
estação e construção de acessos à superfície. 

A obra implica assim, portanto uma afetação de cerca de 33% da área total do largo e de cerca de 
52% da área do Jardim. O jardim encontra-se rodeado de usos sensíveis: Hospital de Santo António, 
a sul, e frentes habitacionais e de comércio e serviços de proximidade, a norte e poente. Cerca de 
metade da área do jardim será afetada, obrigando ao abate de vários exemplares arbóreos e 
prejudicando naturalmente a sua fruição pública, seja direta seja ao nível do enquadramento visual 
dos espaços residenciais e comerciais da envolvente. Este jardim já foi objeto de impactes, há alguns 
anos atrás, durante a construção do Túnel de Ceuta. Trata-se de um dos últimos jardins românticos 
da cidade do Porto. O impacte é negativo e significativo, embora temporário, sendo exigível uma 
cuidada recuperação e requalificação, uma vez terminada a obra. 

Não se espera que a obra venha a afetar a saída do Túnel de Ceuta, nem a Rua Dr. Tiago de Almeida, 
no entanto irá afetar a Rua de Clemente Meneres, que circunda o Jardim por nascente/norte/poente, 
e que poderá ser interrompida, na zona poente e condicionada na zona nascente. A paragem de táxis 
situada na zona poente (área de influência do Hospital de Santo António) terá que ser relocalizada. 

O impacte é negativo e significativo, embora muito localizado, e temporário. O impacte nos espaços 
residenciais é temporário, mas negativo e significativo, pela conjugação da desestruturação geral dos 
espaços, afetação do jardim, incómodos ambientais (ruído, poeira, emissões gasosas), afetação das 
circulações rodoviárias e pedonais, numa zona urbana com uma população que apresenta alguma 
vulnerabilidade. Existem diversas lojas de pequeno comércio de proximidade, serviços e unidades de 
restauração, para além de algumas unidades de alojamento local, como referido no ponto anterior. 
Os espaços da frente poente serão os mais afetados pela proximidade da frente de obra, o que 
poderá implicar uma redução de atratividade e quebra nos negócios. O impacte é negativo e 
potencialmente significativo. A principal frente de obra situa-se em frente à entrada do complexo do 
Hospital de Santo António. A obra pode causar alguma perturbação, mas considera-se que o impacte 
é pouco significativo. 

Na Rua Miguel Bombarda, a construção do poço de ventilação nº 3, comum às duas Alternativas, irá 
ocupar uma área de logradouro em estado degradado e devoluto, com cerca de 550 m2. A construção 
irá durar alguns meses. As operações construtivas consistem na escavação do poço e do túnel de 
ligação, e provocarão uma desestruturação do espaço e uma completa alteração do uso, atualmente 
constituído por densa ocupação arbórea. Irão ocorrer incómodos ambientais, nas habitações e usos 
da envolvente. 

O impacte prolongar-se-á durante a fase de exploração, uma vez que o poço permanecerá como 
condicionante de qualquer uso futuro do espaço, nomeadamente da sua edificação, e como 
potencial fonte de ruído e de afetação da qualidade do ar. Neste local, prevê-se a construção de um 
edifício que enquadre a saída de emergência. A afetação é de tal modo extensa que deverá implicar 
a expropriação total da parcela. O impacte é negativo, temporário, certo e significativo, mitigável por 
meio de justa compensação. 
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No Jardim de Sophia/Praça da Galiza, a zona de intervenção da estação Galiza irá abranger uma área 
de 8 660 m2. A preparação da obra e a construção da estação e túnel irá durar cerca de 13 meses, 
mas a área poderá ficar condicionada durante um período de tempo muito superior. As operações 
construtivas consistem no desvio e reposição de serviços afetados, na execução de obra de 
contenção e construção da estação, construção do túnel e acessos à superfície. Cerca de metade da 
área do jardim será afetada, reduzindo significativamente a principal área de fruição pública, seja 
diretamente, seja ao nível do enquadramento visual dos espaços residenciais e comerciais da 
envolvente. O impacte é negativo e significativo, embora temporário, sendo exigível uma cuidada 
recuperação e requalificação, uma vez terminada a obra, o condicionamento das circulações 
rodoviárias nesta zona pode constituir um dos principais impactes, considerando o volume de tráfego 
que circula na Rua de Júlio Dinis e na ligação Praça da Galiza / Campo Alegre, em ambos os sentidos. 

A circulação na Rua de Júlio Dinis pode ficar muito condicionada e pontualmente interrompida. As 
circulações na Praça da Galiza, para além de condicionadas, podem ficar interrompidas durante 
períodos de tempo mais longos. O impacte é negativo e potencialmente significativo, embora 
temporário. 

A presença de dois equipamentos escolares torna esta zona particularmente sensível aos efeitos da 
obra. A Escola Secundária Infante D. Henrique fica mais afastada dado que os edifícios mais próximos 
da obra são as oficinas da escola. Assim o principal impacte potencial far-se-á sentir na Escola Básica 
2/3 de Gomes Teixeira, cuja entrada e edifícios se situam muito próximos da frente de obra, na Praça 
da Galiza. 

Para além dos incómodos ambientais (ruído, poeiras, emissões gasosas, desestruturação dos espaços 
envolventes) colocam-se alguns problemas de segurança, devido à proximidade à entrada da escola. 

Importa ainda referir que a construção da Linha G implicará novos impactes no futuro, uma vez que 
está prevista uma ligação à futura Linha do Campo Alegre, para injeção de veículos, ligação que será 
construída em túnel sob a Escola Básica de Gomes Teixeira. 

Deste modo, os impactes na Escola iniciam-se na fase de construção podendo prolongar-se pela fase 
de funcionamento. 

O impacte é negativo, potencialmente significativo, embora temporário, exigindo cuidadas medidas 
mitigadoras. A área de intervenção está rodeada, a nascente e poente, por frentes edificadas de 
grande volumetria, onde predomina a função residencial. Neste caso, porém, o espaço é 
suficientemente amplo e os edifícios apresentam algum afastamento da área de intervenção, o que 
permite diluir os impactes da desestruturação dos espaços e dos incómodos ambientais, pelo que se 
considera que os impactes são pouco significativos, o que não dispensa a adoção das necessárias 
medidas mitigadoras. 

O tipo de impactes mais sentidos, nestas áreas residenciais, poderá ter a ver, mais indiretamente, 
com as dificuldades de circulação automóvel e eventuais demoras nos percursos. 

Ao nível das atividades económicas não se preveem impactes significativos para além dos impactes 
associados à circulação automóvel. 

No Largo de Ferreira Lapa, a construção do poço de ventilação nº 4 irá ocupar uma área de 550 m2, 
junto a um terminal rodoviário e perto do Mercado do Bom Sucesso. A construção irá durar alguns 
meses. As operações construtivas consistem na escavação do poço e do túnel de ligação. A zona de 
intervenção situa-se junto a duas frentes edificadas (nascente e sul) de uso misto, habitacional e de 
comércio e serviços, hotelaria e alojamento local. 

As atividades construtivas provocarão uma desestruturação do espaço e incómodos ambientais nos 
usos habitacionais e atividades económicas, sobretudo nos usos comerciais. A área de intervenção 
irá interferir diretamente com as circulações rodoviárias, ocupando uma das vias de saída para a Rua 
de Júlio Dinis. Impedirá também a saída de uma via interna de acesso às garagens e parqueamento 
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de superfície da frente edificada nascente, obrigando a percursos mais longos no acesso à Rua de 
Júlio Dinis. Não terá, porém, interferência significativa com o terminal rodoviário e as respetivas 
circulações. O impacte é negativo, temporário, provável, e pouco significativo a significativo. 

Na Av. de França a zona de intervenção da Estação Boavista / Casa da Música irá abranger uma área 
de 10 125 m2, a maior de todo o projeto. A preparação da obra e a construção da estação e túnel irá 
durar cerca de 12 meses, mas a área poderá ficar condicionada durante cerca de 20 meses. As 
operações construtivas consistem no desvio e reposição de serviços afetados, na execução de obra 
de contenção e construção da estação, construção do túnel e acessos à superfície. 

O condicionamento das circulações rodoviárias nesta zona pode constituir um dos principais 
impactes, considerando que o tráfego na Avenida de França poderá ficar fortemente condicionado e 
mesmo interrompido. O impacte é negativo e potencialmente significativo, embora temporário. 

O limite nascente da área de intervenção aproxima-se muito da frente edificada da Avenida de 
França, onde predomina a função residencial, com algum pequeno comércio e serviços nos pisos ao 
nível do solo e alguns edifícios de escritórios, na proximidade da Rotunda da Boavista. 

O impacte nos espaços residenciais é temporário, mas negativo e significativo, pela conjugação da 
desestruturação geral dos espaços, incómodos ambientais (ruído, poeira, emissões gasosas), 
afetação das circulações rodoviárias e pedonais. Existem diversas lojas de pequeno comércio de 
proximidade, serviços e restauração, o que poderá implicar uma redução de atratividade e quebra 
nos negócios. O impacte é negativo e potencialmente significativo, embora temporário. 

Na Rua General Norton de Matos, no quarteirão com Rua Domingos Sequeira e Rua Vieira Portuense, 
está prevista a construção do poço 5 que irá ocupar uma área de 955 m2. A construção irá durar 
alguns meses. As operações construtivas constarão da escavação do poço de ventilação e execução 
de túnel de ligação. A construção do poço irá condicionar a utilização futura deste terreno, com 
eventual depreciação do seu valor comercial, impacte que não foi possível estimar nesta fase. Os 
ramais de ligação serão construídos sob este terreno, contribuindo também para a sua eventual 
depreciação. 

O edificado na envolvente é predominantemente habitacional, ainda em consolidação, com prédios 
de diversas volumetrias (2 pisos a 12 pisos) e algum comércio e serviços. A construção do poço irá 
provocar desestruturação de um espaço atualmente pobre do ponto de vista da qualidade visual e 
provocar algum incómodo ambiental (ruído, poeiras, emissões gasosas de máquinas e veículos). 
Poderá também ocorrer algum condicionamento da circulação na Rua General Norton de Matos. O 
impacte é negativo, temporário e pouco significativo a significativo. 

Ainda na Rua General Norton de Matos/Rua Pedro Hispano, a construção da ligação do ramal de 
injeção de veículos à Linha existente irá ocupar uma área de 2 560 m2. A construção irá durar alguns 
meses. As operações construtivas consistem na contenção dos terrenos e execução de trincheira e 
execução de túnel de ligação. A ligação do ramal de injeção de veículos irá ser feita numa zona já 
anteriormente afetada pela construção da Linha de metro existente, numa faixa adjacente a esta, 
onde existe muito pouco espaço, no trecho inicial. Com a configuração atual, o trecho inicial da 
ligação irá aproximar o ramal de um edifício de habitação existente na Rua de Pedro Hispano, 
afetando o acesso à zona de estacionamento do logradouro, e afetando diretamente um armazém 
situado mais a sul. Trata-se, portanto, de impactes exercidos na fase de construção, mas de caráter 
permanente. O impacte é negativo e significativo. 

Recomenda-se que, em fase de projeto de execução, o início da ligação seja projetado mais para sul, 
de modo a, pelo menos, evitar a aproximação ao edifício de habitação e a afetação do acesso. 

O restante trecho em trincheira irá afetar uma faixa marginal da Rua General Norton de Matos, 
aproximando a faixa do metro em trincheira do edificado habitacional adjacente a esta Rua. A 
construção da trincheira, para além dos impactes acima referidos, irá provocar desestruturação dos 
espaços e incómodo ambiental (ruído, poeiras, emissões gasosas de máquinas e veículos). Poderá 
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também ocorrer algum condicionamento da circulação na Rua General Norton de Matos. O impacte 
é negativo, temporário e pouco significativo a significativo. 

Quanto às intervenções no subsolo, na fase de construção, os principais impactes prendem-se com: 

• Interferências com serviços vários (abastecimento de água, eletricidade, saneamento, 
telecomunicações). 

• Interferência com estruturas edificadas (fundações, pisos subterrâneos). 

• Interferência com linhas de água regularizadas no subsolo. 

• Afetações resultantes de vibrações produzidas pelas operações construtivas, inclusivamente 
o potencial uso de explosivos para desmonte de formações rochosas que possam ocorrer. 

O EIA informa que não se dispõe de informações e elementos de projeto suficientes para avaliar estes 
impactes, os quais deverão ser objeto de análise pormenorizada em fase de projeto de execução e 
em sede de RECAPE. 

Entre a Estação Liberdade / São Bento e a Estação Galiza, as duas alternativas em estudo 
desenvolvem-se 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 identificada no EIA como 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). 

Fase de exploração 

O EIA salienta o impacte associado ao bem-estar das populações que se reflete ao nível da 
mobilidade, emprego e modos de vida, qualidade do ambiente urbano, habitação e coesão social e 
segurança. 

O incremento das possibilidades de mobilidade constitui, naturalmente, o impacte positivo central 
da Linha G. Esta linha cria uma nova acessibilidade alternativa à circulação de superfície num eixo 
urbano (Boavista/Galiza/Praça da Liberdade) onde se verificam algumas das mais importantes 
dinâmicas que caracterizam atualmente a cidade do Porto. 

Neste eixo, e respetiva envolvente, localizam-se importantes equipamentos e serviços públicos, 
como a Estação de São Bento, o Tribunal da Relação, Hospital de Santo António, jardins do Palácio 
de Cristal, Maternidade de Júlio Dinis, Escola Básica 2/3 Gomes Teixeira, Escola Secundária Infante D. 
Henrique, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Mercado do Bom Sucesso, Casa da Música. 

Prevê-se, com esta linha, um ganho de tempo médio no percurso e uma nova forma de 
acessibilidade, traduzindo-se assim num importante benefício para a mobilidade a diversos níveis: 
movimentos casa-trabalho e casa-escola, comércio e serviços, equipamentos sociais, espaços verdes, 
cultura e lazer. Os impactes na mobilidade são positivos, diretos e indiretos, certos, permanentes, 
reversíveis, de magnitude elevada e significativos. 

É referido que o reforço da mobilidade nesta zona da Cidade em que se verifica uma forte 
concentração de atividades económicas e uma procura crescente no que respeita aos fluxos 
turísticos, proporciona melhores condições para o surgimento de novas oportunidades de emprego 
e de acesso ao emprego. A própria existência da infraestrutura e respetivo funcionamento constitui 
um fator de criação de emprego, ao nível dos serviços de informação, bilhética, manutenção, limpeza 
e segurança. 

O EIA não apresenta dados relativos ao número de postos de trabalho que serão criados na fase de 
funcionamento, pelo que não é possível avaliar a sua significância. 

É também provável que possam vir a ser criados espaços comerciais nas estações previstas, o que 
constitui um fator suplementar de criação de empego. A este propósito, é referido que o número de 
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espaços comerciais nas estações da rede do Metro do Porto tem vindo a aumentar 
significativamente, passando de 2 estabelecimentos em 2007 (cafetarias nas estações da Casa da 
Música e Trindade) para 24 lojas em exploração, no final de 2016. 

O projeto pode ter um efeito positivo indireto, enquanto alternativa ao transporte rodoviário, com 
efeitos positivos ao nível da emissão de gases e partículas poluentes, não sendo possível afirmar que 
esta alternativa irá contribuir para uma redução, em termos absolutos, do volume de tráfego 
rodoviário de superfície, na medida em que muitos outros fatores têm influência a este nível. É, 
porém, possível concluir que o volume de tráfego à superfície será inferior ao que seria se a Linha G 
não fosse construída, com vantagem para a qualidade do ambiente urbano (qualidade do ar, ruído, 
segurança). 

A construção da Linha G terá efeitos positivos na configuração da rede de Metro e na oferta de 
transporte que lhe está associada. 

Ainda no que diz respeito à habitação, o incremento das condições de mobilidade tem efeitos 
potenciais no aumento da atratividade das zonas servidas pela nova Linha. Este efeito é mais direto 
no caso das áreas de influência das estações de Galiza e Hospital de Santo António e mais difuso no 
caso das áreas de influência das estações de Boavista /Casa da Música e Liberdade / São Bento, já 
servidas por linhas da rede de Metro. Este fator traduz-se em efeitos positivos, potencialmente 
significativos, para os proprietários. 

No corredor servido pela Linha G, o trecho Galiza/Praça da Liberdade caracteriza-se pela 
predominância ou forte representatividade da habitação arrendada, o que também acontece, mas 
em menor grau, no trecho Boavista/Galiza. É também no trecho Galiza/Praça da Liberdade que se 
verifica a presença proporcionalmente mais significativa de população residente com menos 
recursos, idade mais avançada (nomeadamente de idosos vivendo sós) e maiores taxas de 
desemprego. Esta conjugação de situações de maior vulnerabilidade com aumento de rendas e valor 
dos imóveis pode intensificar a repulsão da população do centro da cidade e sua periferização, com 
efeitos negativos na vida das pessoas, mas também de erosão da identidade dos espaços centrais da 
Cidade, identidade que, afinal, constitui um elemento constitutivo da atratividade turística. Trata-se 
de um impacte provável, indireto, reversível e que ganha significância sobretudo ao nível dos 
impactes cumulativos ou sinérgicos. 

De um modo geral, todas as atividades económicas beneficiam de melhores condições de 
mobilidade, pelo que a Linha G dará, à sua medida e escala, um contributo positivo para a 
consolidação das dinâmicas económicas que têm vindo a ocorrer nos últimos anos. O impacte é 
positivo, potencialmente significativo à escala localizada da área de influência das estações, indireto, 
permanente e reversível. 

Subsistem também possibilidades da Linha G, contribuindo para aumentar a mobilidade e a 
concomitante atratividade dos espaços e, cumulativamente, com outras tendências como a 
intensificação dos fluxos turísticos e a explosão de alojamento local no centro da cidade, poder vir a 
contribuir para reforçar algumas dinâmicas potencialmente negativas, nomeadamente ao nível da 
repulsão, do centro da Cidade, da população residente mais vulnerável e de perda de identidade dos 
espaços urbanos centrais, como referido anteriormente. 

Os principais impactes negativos resultam da redução das áreas verdes do Jardim do Carregal e do 
Jardim de Sophia, em função da construção dos acessos à superfície e, no caso do Jardim do Carregal, 
da construção do poço de ataque para construção da estação. Estes impactes devem ser mitigados 
por uma adequada reabilitação dos dois jardins. 

O funcionamento da linha pode originar outros potenciais impactes, nomeadamente ao nível da 
qualidade do ar à saída dos poços de ventilação que se situam em espaços públicos, do ruído 
proveniente dos poços de ventilação e, sobretudo, do potencial efeito das vibrações produzidas pela 
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circulação das composições nas estruturas edificadas e no incómodo e insegurança que provocam 
nas pessoas que as percecionam, nomeadamente nos espaços habitacionais e equipamentos sociais. 

Salienta-se que os aspetos referentes ao “Ruído”, “Qualidade do Ar” e “Vibrações” são analisados no 
âmbito dos fatores ambientais respetivos. 

A existência das novas estações e o movimento de pessoas que lhes está associado podem contribuir 
para aumentar os níveis de insegurança e de pequena criminalidade, nomeadamente a horas mais 
madrugadores ou mais tardias. Tal como acontece com a restante rede, estes aspetos são objeto de 
atenção por parte da Metro do Porto, em articulação com as autoridades de segurança, de modo a 
assegurar medidas que contribuam para prevenir e reduzir a probabilidade deste tipo de ocorrências. 

Impactes cumulativos 

Na fase de construção, os impactes cumulativos são positivos no que respeita à criação de emprego 
e estímulo das atividades económicas, o que contribui para a coesão social. 

No que respeita à qualidade do ambiente urbano, na fase de construção, os impactes cumulativos 
são negativos e diretos. Na fase de funcionamento são positivos e indiretos, no que respeita ao efeito 
alternativo às emissões de poluentes pelo transporte rodoviário à superfície, e negativos no que 
respeita à produção de ruído e vibrações. 

No que respeita à mobilidade, a importância de uma rede de transporte público não é independente 
das dinâmicas urbanas em que se integra e da sua regulação, pelo que tanto pode favorecer a 
ocorrência de efeitos positivos e sustentáveis como favorecer efeitos de sinal contrário ou que 
resultem de efeitos não desejados de dinâmicas consideradas, à partida, como positivas. 

Assim, os impactes que resultam cumulativamente da funcionalidade do projeto, no contexto da rede 
de Metro e do sistema de transportes e intermodalidade da AMP são, sobretudo, de natureza 
positiva e estão em conformidade com as orientações estratégicas e as políticas e ações definidas, 
particularmente, para a cidade do Porto e para a área de influência da Linha G, nomeadamente na 
zona da Baixa e Centro Histórico. 

Subsistem também possibilidades de a Linha G, ao contribuir para o aumento da mobilidade e a 
concomitante atratividade dos espaços e valorização da propriedade e, cumulativamente, com 
outras tendências (como a intensificação dos fluxos turísticos e a explosão de alojamento local no 
centro da cidade), poder vir a contribuir para reforçar dinâmicas potencialmente negativas, 
nomeadamente, ao nível da repulsão, do centro da Cidade, da população residente mais vulnerável 
e de perda de identidade dos espaços urbanos centrais. Nesta fase de exploração, os impactes são 
semelhantes para ambas as alternativas, contudo, o facto da alternativa 2 se desenvolver sob espaços 
com menor edificação à superfície, foi identificada como a mais favorável. 

Face à identificação e avaliação de impactes efetuada, no âmbito do fator Socioeconomia, quer para 
a fase de construção quer para a fase de exploração, e considerando ainda a possibilidade de 
alteração da localização do PV2, para a Praça dos Leões, comum às duas alternativas, considera-se 
que a Alternativa 2 é menos impactante que a Alternativa 1 visto desenvolver-se sob menores áreas 
com edificação à superfície. 

Contudo, o EIA conclui que, em termos de análise comparativa das 2 alternativas estudadas, 
considerando todos os fatores ambientais, a diferença em termos estritamente ambientais, entre 
ambas é muito ténue, apontando, ainda que de forma marginal, como solução ambientalmente mais 
favorável a Alternativa 1. 

Refere ainda que, em termos de exploração, a Alternativa 2 afigura-se como menos vantajosa na 
Estação da Liberdade / São Bento, obrigando a maiores percursos em contra via numa situação em 
que o cais da via 2 fique fora de serviço. Ainda para a Alternativa 2, e, em particular na estação 
Hospital de Santo António, ao ser mais profunda, implica maior tempo de acesso aos cais em 
exploração normal, e mais tempo de evacuação, em situação de emergência. 
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Ao considerar ainda os custos de construção e manutenção, o EIA salienta que a Alternativa 2, ao ser 
mais profunda, em particular na Estação Hospital de Santo António, conduzirá a maior volume de 
obra (mais escavação, poços mais profundos e com mais volume de estruturas internas) e a mais 
equipamentos (mais escadas mecânicas, elevadores mais profundos) e mais equipamento de 
segurança contra incêndio, revelando-se menos favorável do que a Alternativa 1. 

Assim, o EIA considera que a Alternativa 1, ao apresentar vantagens ambientais, ainda que marginais, 
a que acrescem mais baixos custos de construção e manutenção e ainda vantagens em termos de 
exploração da via, constitui-se como a Alternativa que, do ponto de vista dos estudos realizados, 
apresenta melhores condições para desenvolver em fase de Projeto de Execução. 

Face a esta conclusão do EIA, considera-se que no âmbito do fator em análise, o facto da Alternativa 
2 se desenvolver sob áreas com menor edificação, sendo por isso considerada mais vantajosa, não 
constitui um argumento diferenciador que leve a uma opção taxativa por uma das alternativas 
estudadas, ainda mais porque o desenvolvimento do traçado sob edificação abrange outros fatores 
mais relevantes, nomeadamente, vibrações, ruído, e outros aspetos relacionados com os métodos 
construtivos que ultrapassam o âmbito da análise deste parecer. 

Do exposto, e no âmbito do fator Socioeconomia, considera-se que os impactes negativos do projeto 
ocorrem principalmente na fase de construção e assumem uma significância elevada, devido à 
duração temporal da obra (30 meses), à extensão das intervenções à superfície. 

Os impactes mais significativos ocorrem nas áreas de construção das estações que implicarão a 
interdição de áreas significativas, em zonas particularmente sensíveis, no que respeita aos usos 
funcionais do edificado, à presença de população com estratos vulneráveis, ao valor do património 
cultural arquitetónico, à intensidade do tráfego rodoviário, à fruição dos espaços públicos, como são 
a Praça da Liberdade e envolvente, o Largo de Abel Salazar, a Praça da Galiza e envolvente, e a 
Avenida de França. 

A desestruturação dos espaços, o condicionamento ou impedimento das circulações rodoviárias e 
pedonais, a afetação de propriedade, o incómodo ambiental e a afetação da qualidade de vida em 
zonas de habitação e equipamentos sociais (saúde, ensino), a proximidade das frentes de obra a 
habitações, comércio, hotelaria e restauração são fatores causadores de impactes significativos, 
ainda que, na maior parte, temporários. 

Na fase de construção relevam-se também os impactes positivos associados à criação de emprego e 
aquisições locais. Os principais impactes positivos e significativos identificados ocorrem na fase de 
exploração. 

Salientam-se, assim, os impactes deste projeto na mobilidade, num eixo urbano com dois polos onde 
se verificam algumas das mais importantes dinâmicas económicas, sociais e culturais da Cidade 
(Boavista e Baixa/Centro Histórico) e de importantes equipamentos (saúde, cultura, ensino), praças 
e espaços verdes, e referências monumentais. 

O projeto poderá induzir um impacte positivo indireto, enquanto alternativa ao transporte 
rodoviário, com efeitos positivos ao nível da qualidade do ambiente urbano (qualidade do ar, ruído, 
segurança), pois prevê-se uma redução do volume de tráfego rodoviário de superfície. 

Os impactes negativos mais relevantes identificados, para a fase de exploração, prendem-se com a 
redução das áreas verdes do Jardim do Carregal e do Jardim de Sophia. 

Do exposto, considera-se favorável qualquer uma das duas alternativas do projeto, condicionado à 
apresentação dos elementos a apresentar em fase de RECAPE, e ao cumprimento das medidas de 
minimização mencionadas no capítulo 10 do presente parecer. 
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6. PARECERES EXTERNOS  

No âmbito da consulta às entidades externas foram consultadas 14 entidades, nomeadamente: 

• Câmara Municipal do Porto;  

• STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto;  

• Casa da Música;  

• Administração Regional de Saúde do Norte;  

• ANA/ANAC; 

• REN Portgás Distribuição, S.A.;  

• EDP Distribuição; 

• REN;  

• Infraestruturas de Portugal, SA; 

• Águas do Porto, SA;  

• ANPC; 

• ANACOM; 

• Centro Hospitalar do Porto;  

• UNESCO. 

Foram recebidos 9 pareceres das entidades consultadas, designadamente: da Comissão Nacional da 
UNESCO, das Águas do Porto, da EDP Distribuição – Energia S.A., da REN Serviços S.A., das 
Infraestruturas de Portugal, S.A., da Autoridade Nacional de Proteção Civil, do Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. e da ANA Aeroportos 
Portugal. 

A Comissão Nacional da UNESCO refere que o projeto em causa está a ser desenvolvido no bem do 
Património Mundial “Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar”, pelo que 
solicitou o envio de informações pormenorizadas sobre o projeto, conforme parágrafo 172 das 
Orientações Técnicas para a aplicação da Convenção do Património Mundial, designadamente 
elementos relativos ao projeto em língua inglesa, incluindo o Estudo de Impacte Patrimonial do 
projeto sobre o Valor Universal Excecional do Bem do património Mundial, por forma a informar a 
UNESCO.  

A Águas do Porto (AdP) refere que o EIA apresenta para as zonas de implantação das estações do 
metro, propostas de desvios das linhas de águas (rio da Vila, rio Frio e Ribeira de Massarelos), cuja 
análise foi detalhada no seu parecer. 

Relativamente às restantes infraestruturas (adutoras, condutas distribuidoras, coletores de águas 
residuais e pluviais) conclui que apenas são apresentadas plantas de sobreposição do cadastro 
existente com as áreas de implantação das estruturas a construir. Refere também que não são 
identificadas as infraestruturas afetadas, nem são propostas soluções para os seus desvios 
(provisórios e definitivos) que permitam verificar a exequibilidade das mesmas, nem foi abordada a 
metodologia que se prevê adotar para implementar tais desvios que permita verificar qual o impacto 
destas operações na continuidade dos serviços prestados pelas AdP. 

Salienta que três das quatro estações de metro que serão construídas interferem com uma conduta 
adutora que transporta diariamente cerca de 6600m3 de água potável, representando 11% da água 
de entrada no sistema. 

Assim, apesar das lacunas identificadas, a AdP apresenta a análise das soluções preconizadas no 
estudo para as estações de metro e dos poços de emergência e ventilação, uma vez que estas 
estruturas terão interferência com as suas infraestruturas.  

Relativamente à linha de metro, face às profundidades a que se desenvolve, considera a AdP que não 
constitui um ponto de conflito, pelo que considera que o impacto do projeto sobre as infraestruturas 
da AdP será idêntico nas duas soluções alternativas apresentadas, com exceção do PEV2. 
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⇒ Estação Liberdade/São Bento 

Quanto à estação Liberdade/São Bento, a AdP refere que sendo constituída por um corpo único com 
cerca de 12 m de profundidade, paralelo ao Palácio das Cardosas e que se alarga em planta para além 
do cruzamento com o Largo dos Lóios do lado poente e a Praça de Almeida Garrett do lado nascente, 
cria uma grande barreira tanto à passagem da água do solo como à passagem das infraestruturas, 
especialmente às redes de drenagem gravíticas. 

Em termos de compatibilização com as infraestruturas da AdP, apenas é apresentada uma solução 
para o desvio do rio da Vila que, para a geometria da estação apresentada, parece ser o único 
caminho possível para a passagem desta e de todas restantes infraestruturas- nomeadamente três 
coletores de águas residuais (dois com diâmetro de 250 mm e outro com diâmetro de 500 mm), 
numa passagem estreita de cerca de 3 m de largura encostada à Igreja dos Congregados. Esta solução 
obriga ainda a uma cota fixa do desvio na interceção com a estação de metro, que está definida pela 
cota do mezanino. 

Desta forma a AdP salienta que a solução apresentada é demasiadamente rígida, não apresenta 
flexibilidade suficiente para imponderáveis que eventualmente possam surgir durante e após a 
construção da obra. Alerta ainda que esta proposta não tem em consideração uma mina existente 
no Banco Portugal e cuja profundidade pode inviabilizar a solução apresentada. 

Acresce também, que esta estação interfere ainda, para além das condutas distribuidoras, com a 
conduta adutora suprarreferida. 

⇒ Estação Hospital de Santo António 

Quanto à estação Hospital de Santo António, a AdP refere que a estação por ser parcialmente 
escavada em galeria (mineira) terá menores implicações, mas constituí obstáculos às suas 
infraestruturas: o poço definitivo, o poço provisório e a zona dos acessos. 

Menciona que à semelhança com a estação Liberdade/São Bento apenas é apresentada uma 
proposta de desvio do Rio Frio, no entanto com um detalhe inferior, não sendo apresentado o perfil 
do mesmo. Alerta que a solução prevista não tem em consideração a interferência causada pelo poço 
provisório. 

Evidencia ainda, que para além das condutas distribuidoras, esta estação interfere com a conduta 
adutora acima referida (incluindo câmara de manobras do Rosário), tanto nas zonas de acesso como 
no poço provisório, e, também, são afetados coletores de águas residuais e águas pluviais. Referindo 
a existência de um coletor de águas residuais instalado no Jardim Carrilho Videira (Carregal) que, 
apesar de não ser intercetado por nenhuma infraestrutura, poderá ser danificado em consequência 
das vibrações produzidas durante a construção. 

⇒ Estação Galiza 

Quanto à estação Galiza, a AdP refere que apenas é apresentada uma proposta incompleta para o 
desvio da Ribeira de Massarelos. O estudo apresenta uma planta com o traçado proposto, não sendo 
apresentado um perfil que valide a solução. Também não é apresentada a compatibilidade da 
solução proposta com a futura linha do Campo Alegre. 

Refere também que a estação interfere com várias condutas distribuidoras, nomeadamente uma 
conduta DN350, bem como a conduta adutora que é já afetada pelas estações a montante. 

Destaca ainda a rede de drenagem das águas residuais pela interferência com um coletor 
DN375/DN450 instalado ao longo da Rua da Piedade, não só pela estrutura da estação, mas também 
pela cortina de estacas secantes, cuja profundidade a AdP não conseguiu identificar. 
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⇒ Estação Boavista/Casa da Música 

Quanto à estação Boavista/Casa da Música, a AdP refere que à interferência com várias das suas 
infraestruturas, nomeadamente condutas distribuidoras, rede de águas residuais e pluviais. Desta 
última destaca-se três coletores de águas pluviais afetados com diâmetros significativos (DNlO00. 
DN600 e DN300). 

Salienta ainda, que os elementos enviados são omissos quanto ao perfil do ramal de injeção, pelo 
que não foi possível à AdP, avaliar as interferências com as suas infraestruturas. 

⇒ Poços de Emergência e Ventilação 

Em relação aos Poços de emergência e Ventilação (PEV) a AdP identifica as seguintes interferências: 

• PEVl - interferência com um braço do rio da Vila. 

• PEV2 (Alternativa 2) - interferência com a rede de águas pluviais. 

• PEV4 - interferência com as redes de drenagem de águas residuais e pluviais. 
 

⇒ Sistema de Bombagem de Águas de Infiltração 

Refere a AdP que o EIA descreve o sistema de bombagem de águas residuais de infiltração que será 
instalado nas estações e que tem como função evacuar a água procedente das infiltrações através 
dos paramentos dos túneis, a água da chuva que de forma direta entra nas estações (acessos e 
grelhas de admissão/exaustão das chaminés de ventilação) e as águas provenientes da extinção de 
incêndios e encaminhá-las para o sistema de drenagem público de águas pluviais. No entanto, apesar 
de apresentar os pressupostos de cálculo, o EIA não quantifica os caudais a serem bombeados o que 
não permite avaliar qual o seu impacte no sistema público existente. 

Menciona também, que não é avaliado o impacte dos caudais entregues ao sistema público de águas 
pluviais durante a fase da construção de todo o projeto. 

Relativamente ao sistema de bombagem, o estudo prevê que os dois poços preconizados sejam 
interligados por uma tubagem em PEAD DN500. No entanto, face à localização desta tubagem a AdP 
sugere que a mesma seja instalada com encamisamento por forma a permitir reparações futuras. 

⇒ Reaproveitamento de água 

Refere a AdP que no capítulo 7 do EIA são apresentadas várias medidas de minimização dos impactes 
negativos, pelo que propõe uma ponderação na medida E2 - que refere "Deve ser equacionada a 
possibilidade de aproveitamento das águas subterrâneas como parte de uma estratégia sustentável 
para a rega dos espaços verdes, lavagens do próprio metro e lavagens urbanas das Ruas, com águas 
de qualidade inferior." – para que também conste um aproveitamento dessas mesmas águas para os 
WC. 

⇒ Arranjos exteriores à superfície 

Refere a AdP que as estações de metro contribuirão para a impermeabilização dos solos. Assim, por 
forma a minimizar este impacto propõe que nos arranjos exteriores sejam adotadas, sempre que 
possível, soluções de drenagem sustentáveis que promovam a infiltração da água pluvial no solo e/ou 
aumentem a capacidade de retenção/armazenamento da água pluvial, reduzindo o caudal de ponta 
e, consequentemente, o risco de inundação. 

Conclui a AdP, que o projeto da Linha Circular: Troço Liberdade/São Bento · Boavista/Casa da Música 
é um projeto importante para a cidade e, desta forma, alerta para aspetos menos esclarecidos do 
projeto que devem ser reanalisados por forma a salvaguardar o bom funcionamento das 
infraestruturas da AdP. 

Mais refere, que mantêm a disponibilidade de colaboração com a Metro do Porto, com o objetivo de 
encontrar em conjunto, as melhores soluções relativamente aos problemas identificados. 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º 3032 
Linha Circular: Troço Liberdade / S. Bento – Boavista/ Casa da Música  103 

A EDP Distribuição – Energia S.A., após apreciação do EIA refere o seguinte: 

• A área abrangida pela Linha do Metro do Porto é atravessada por linhas subterrâneas de 
Média Tensão e Baixa Tensão e eventualmente interferirá com Postos de Transformação de 
Distribuição, integradas na Rede Nacional de Distribuição, concessionada à EDP Distribuição. 
Por força da Lei, estão criadas servidões administrativas que limitam o uso do solo sob as 
linhas elétricas à observância das condições de segurança regulamentadas pelo Decreto-lei 
n.º 1/92 de 18 de Fevereiro; 

• As modificações de rede que venham a verificar-se necessárias em cumprimento da presente 
linha do Metro em estudo, deverão ser solicitadas à EDP Distribuição. Os encargos com essas 
modificações serão suportados pelos Promotores de acordo com a regulamentação legal 
aplicável; 

• As condições de ligação à rede de distribuição de energia elétrica da nova extensão da rede 
do Metro resultante da concretização do presente estudo serão definidas após apresentação 
dos respetivos pedidos de ligação e projetos de infraestruturas elétricas; 

• Os princípios definidos neste projeto de extensão do Metro merecem parecer favorável. 

A REN Serviços S.A. esclarece, como ponto prévio, que o grupo REN · Redes Energéticas Nacionais, 
5.G.P.S., detém as participações nas empresas concessionárias da Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade (RNT) e da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN). 

Neste sentido e de modo a abranger todo o universo das infraestruturas das referidas concessões, 
iremos compilar na presente missiva as informações consideradas relevantes para os vossos estudos 
respeitantes à RNT, da responsabilidade da concessionária REN - Rede Elétrica Nacional, S.A. e à 
RNTGN, responsabilidade da concessionária REN - Gasodutos, S.A.. 

I. Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) 

Relativamente à RNT - Rede Nacional de Transporte de Eletricidade informam de que de acordo com 
a legislação em vigor a REN - Rede Elétrica Nacional, S.A. é a concessionária da RNT em regime de 
serviço público. A RNT é constituída pelas linhas e subestações de tensão superior a 110 kV, as 
interligações, as instalações para operação da Rede e a Rede de Telecomunicações de Segurança. 

No âmbito do planeamento da RNT acima referido, a REN elabora um Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da Rede de Transporte de eletricidade (PDIRT), o qual é objeto de aprovação por parte 
do membro do Governo responsável pela área da Energia, onde estão apresentados, programados e 
justificados todos os projetos de desenvolvimento e modernização da rede, no território nacional 
continental, num horizonte de dez anos. 

Decorre da legislação ambiental em vigor que os projetos da RNT são objeto de estudos e Avaliação 
de Impacte Ambiental de que resulta a emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental. 

Concluída favoravelmente a AIA, os projetos da RNT são sujeitos a licenciamento em conformidade 
com o Regulamento de Licenças para as Instalações Elétricas no qual se procede ao controlo prévio 
da sua conformidade técnica e administrativa e, se favorável, dará lugar à emissão da respetiva 
licença de estabelecimento por parte da DGEG, condição para que a REN possa iniciar a fase de 
construção. 

Durante o processo de licenciamento das infraestruturas da RNT são requeridas e constituídas 
servidões de utilidade pública (de acordo com os n. os 2 e 3 do artigo 12. º do Decreto-Lei n. º 29/2006 
atualizado pelo Decreto-Lei nº 215-A/2012) sobre os imóveis necessários ao estabelecimento 
daquelas infraestruturas. 

O Decreto-lei n.º 43335 de 19 de novembro (Art.° 37.º a 42º) determina a existência de servidões de 
passagem para instalações de redes elétricas. Estas não implicam necessariamente uma 
expropriação, mas sim uma servidão de passagem com a correspondente indemnização pelas 
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restrições ou perdas de uso do solo no presente e em futuro, continuando os terrenos na posse dos 
seus legítimos proprietários. 

A constituição das servidões decorre igualmente do Regulamento de Licenças para Instalações 
Elétricas aprovado pelo Decreto-Lei n. º 26852, de 30 de julho de 1936 (Art.° 54º e 56º), com as 
atualizações introduzidas pelos Decreto-lei n.º 446/76, Decreto-lei n. º 186/90 e Decreto 
Regulamentar n. º 38/90. 

Analisados os elementos referidos informam que na área de implantação do projeto não existe com 
servidão constituída, qualquer infraestrutura da RNT aérea ou subterrânea. 

Alertam ainda para a necessidade de consulta à EDP - Distribuição, concessionária da RND - Rede 
Nacional de Distribuição de Eletricidade constituída pelas linhas, subestações, postos de corte e 
postos de secionamento de tensão igual ou inferior a 110 kV, as instalações para operação da Rede 
e a Rede de Telecomunicações de Segurança, no que se refere às infraestruturas desta Rede que 
possam existir na zona da pedreira em causa. 

II. Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) 

A REN-Gasodutos, S.A. é a concessionária da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) 
em regime de serviço público. A RNTGN é constituída pelas redes de gasodutos de alta pressão (com 
pressões de serviço superiores a 20 bar) e pelas estações de superfície com funções de 
seccionamento, derivação e/ou de redução de pressão e medição de gás natural para ligação às redes 
de distribuição. 

Ao longo de toda a extensão da RNTGN encontra-se constituída, ao abrigo do Decreto-Lei n. º 11 /94, 
de 13 de janeiro, uma faixa de servidão de gás natural com 20 m de largura centrada no eixo 
longitudinal do gasoduto. No interior da referida faixa, o uso do solo tem as seguintes restrições: 

• Proibição de arar ou cavar a mais de 0,50 m de profundidade a menos de 2 m do eixo 
longitudinal do gasoduto; 

• Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de 5 m do eixo longitudinal do 
gasoduto; 

• Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo provisória, a menos de 10 m do eixo 
longitudinal do gasoduto. 

Relativamente ao projeto em análise, informamos que, na área a afetar, não existem quaisquer 
infraestruturas da RNTGN em operação ou em projeto. 

Infraestruturas de Portugal, S.A.  

Após a análise dos elementos disponibilizados, refere que: 

No que respeita à Rede Rodoviária, e tendo como referência o Plano Rodoviário Nacional (publicado 
pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Retificação nº 19-D/98, de 
31 de outubro, e alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei nº182/2003, de 16 de 
agosto), não se verificam interferências com a rede sob jurisdição da IP. 

No que respeita à Rede Ferroviária, não se verificando interferência com nenhuma infraestrutura 
ferroviária, cumpre transmitir que existe um Contrato Promessa de Constituição de Direito de 
Superfície entre a IP e o EI Corte Inglês, para a zona onde é pretendido executar a nova estação 
Boavista/Casa da Música (BCM) e estação da futura Linha de Gaia. 

Assim, tal como referido na página 25 do Relatório Síntese (Tomo 17.1 - Estudo de Impacte Ambiental 
1 Parte 17.1.1 - Relatório Síntese), o desenvolvimento do projeto da Metro do Porto deverá ter 
consideração o objeto do Contrato referido anteriormente.  

Por fim, há a salvaguardar que, qualquer proposta de intervenção/alteração na Rede Rodoviária 
Nacional, Estradas Regionais e Estradas Desclassificadas, sob jurisdição da IP, SA, terá que ser objeto 
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de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as 
disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e serem previamente submetidos a parecer e 
aprovação da IP, AS. 

A Autoridade Nacional de Proteção Civil refere que deverão ser acauteladas as seguintes 
recomendações, numa perspetiva de salvaguarda de pessoas e bens: 

• Deverá ser equacionado, em fase de execução, as acessibilidades e espaço de estacionamento 
privilegiado destinado aos organismos de socorro a envolver em situações de 
acidente/emergência. 

• Deverão ser garantidas medidas preventivas de situações hidrológicas extremas, 
designadamente que o movimento de terras na fase de construção não comprometa a livre 
circulação das águas. 

• Deverão ser tomadas medidas de segurança, durante a fase de construção, de modo a que a 
manobra de viaturas e o manuseamento equipamentos não originem focos de incêndio. 

• Deverá ser assegurado, durante a fase de construção, o cumprimento das normas de segurança 
respeitantes ao armazenamento de matérias perigosas no espaço físico do estaleiro. Os locais de 
armazenamento deverão estar devidamente assinalados e compartimentados, com vista a evitar 
situações de derrame, explosão ou incêndio. 

Em relação às novas estações, deverá ser assegurado o cumprimento do Regulamento Técnico da 
Segurança Contra Incêndios em Edifícios, que foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 
de novembro, na sua redação atual, e demais portarias técnicas complementares, em particular a 
Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro. 

Deverá ser informado o Serviço Municipal de Proteção Civil do Porto sobre a implementação do 
projeto, de modo a proceder à eventual atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil. 

O Turismo do Porto e Norte de Portugal refere que nada há a obstar sobre o processo em causa. 
Entende que o que consta dos documentos enviados assegura as melhores condições de mobilidade, 
segurança e sustentabilidade da área envolvida, tão importante para a cidade do Porto, para o 
turismo e para o que a região pode oferecer ao turista/visitante, valorizando assim o cenário para 
todas as atividades turísticas aí desenvolvidas por parte do tecido empresarial do setor. 

Conclui, referindo que estão assegurados os pressupostos de sustentabilidade ambiental e turística 
defendidos pelo turismo do Porto e Norte de Portugal TPNP na sua Estratégia de Marketing do Porto 
e Norte (Plano Estratégico do Porto e Norte – Horizonte 2015/2020). 

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. refere que embora se sintam lisonjeados pelo 
facto de terem sido chamados a dar parecer sobre o projeto em causa, referem que as atividades da 
STCP só têm em comum com a Metro do Porto o facto de ambas as empresas transportarem 
passageiros. As implicações e impactos ambientais das atividades ferroviária (Metro) e rodoviária 
(STCP) é completamento diversa, começando desde logo pelo assunto em apreço, a Metro necessita 
de infraestruturas próprias para operar, o que não acontece com o transporte rodoviário. Assim, 
entende a STCP, que não é uma entidade com competência e conhecimento necessário para 
proceder à análise do EIA do projeto em causa.  

A ANA Aeroportos Portugal refere o seguinte: 

1. Questões de natureza ambiental 
Não se perspetivam efeitos sinergéticos entre os eventuais impactes associados ao projeto com os 
resultantes da atividade aeroportuária do aeroporto Francisco Sá Carneiro. 
No respeitante à análise efetuada aos fatores ambientais, na generalidade não existem comentários 
a tecer, considerando-se que a abordagem efetuada corresponde ao desenvolvimento normalmente 
preconizado em processos desta tipologia.  
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2. Ordenamento do território e servidões  
Este processo tem antecedentes e foi emitido parecer pela ANAC, que vem referido no Estudo Prévio. 
Quanto à Servidão Aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a ANA, SA nada tem a referir 
uma vez que este assunto é da responsabilidade da ANAC. 

Comentário da CA  

Face às questões suscitadas no parecer emitido pela Águas do Porto, considerou-se necessário 
solicitar esclarecimentos específicos à Metro do Porto, a qual em resposta, apresentou o documento 
“Nota Técnica – Resposta ao Parecer da Águas do Porto (AIA 3032)” que pretende esclarecer alguns 
pontos do parecer emitido por esta entidade. 

De acordo com o referido documento, o proponente reconhece que o curto prazo disponível para a 
execução do estudo prévio não permitiu consolidar as soluções de arquitetura das estações, as quais 
continuam ainda a ser objeto de um processo interativo entre a equipa de engenharia e a equipa de 
arquitetura, que envolve o desenvolvimento e análise de várias soluções alternativas, como é próprio 
do desenvolvimento de um projeto deste tipo. 

Por outro lado, também não foi possível concluir, naquele prazo, os trabalhos de campo para 
confirmação da informação fornecida pelas concessionárias relativamente às infraestruturas 
enterradas, pelo que se concentrou o esforço nas soluções de desvio das ribeiras, com particular foco 
no desvio do rio da Vila. 

Por estas razões, os contatos com a Águas do Porto também não se iniciaram na fase de estudo 
prévio, sendo intenção do proponente realizar reuniões de trabalho com as donas ou concessionárias 
das infraestruturas afetadas pelas obras para análise das soluções a propor, de modo a que as 
mesmas mereçam o acordo dessas entidades previamente à sua integração no projeto de execução. 

Estação Liberdade/São Bento 

De acordo com o proponente, a interferência com os dois ramos do rio da Vila e com a adutora e 
distribuidoras referidas pela Águas do Porto está no centro das preocupações do projetista, estando 
a ser equacionada outra alternativa a apresentar à Águas do Porto, para discussão, em fase posterior. 

Igualmente a mina existente no Banco de Portugal será considerada no projeto de execução. 

Estação Hospital de Santo António 

Relativamente ao rio Frio, refere o proponente que o desvio de todas as infraestruturas afetadas pela 
construção dos acessos e poços da estação (incluindo o poço provisório) serão tidos em conta no 
projeto de execução, bem como tomadas medidas para evitar a produção de vibrações que possam 
por em risco a funcionalidade do coletor de águas residuais instalado no Jardim Carrilho Videira 
(Carregal). 

Estação Galiza 

O proponente alerta para o facto de ter remetido em resposta ao pedido de elementos 
complementares formulado pela CA elementos mais detalhados sobre o desvio da ribeira de 
Massarelos. Não obstante, informa que tomou a devida nota dos comentários da Águas do Porto 
relativos à interferência com as condutas adutoras e rede de drenagem de águas pluviais. 

Mais refere que a futura linha de Campo Alegre, dada a profundidade a que esta se desenvolve, não 
é expetável que a mesma venha a ter interferência com as infraestruturas enterradas situadas a 
nascente da Linha G. 

Acrescenta ainda o seguinte: 

• O desvio das infraestruturas afetadas pela construção dos poços de emergência e ventilação 
será incluído no projeto de execução. 
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• Sistema de bombagem de águas de infiltração: o cálculo dos caudais será realizado no projeto 
de execução, bem como será equacionada a sugestão de encamisamento da tubagem PEAD 
DN500. 

• A possibilidade de reaproveitamento de água sugerida pela Águas do Porto será 
equacionada. 

• A proposta de arranjos exteriores à superfície proposta pela Águas do Porto será incorporada 
nos projetos de especialidade a serem executados. 

De referir ainda que, na sequência do parecer emitido pela Comissão Nacional da UNESCO, esta 
entidade solicitou o envio dos elementos relativos ao projeto em língua inglesa, incluindo o Estudo 
de Impacte Patrimonial do projeto sobre o Valor Universal Excecional do Bem do património Mundial, 
solicitação esta que foi devidamente endereçada ao proponente para cumprimento. 

À data, o proponente já deu resposta à mencionada solicitação, tendo os documentos traduzidos 
para língua inglesa sido remetidos para a UNESCO. 

Por último, considera-se que as preocupações das entidades acima referidas são pertinentes e vão 
ao encontro do expresso neste parecer, que decorre da avaliação dos vários fatores ambientais.  

Desta forma, na fase de projeto de execução deve ter-se em consideração o solicitado por estas 
entidades.  
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7. CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 5 de Novembro a 14 de Dezembro de 2018. 
Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 5 exposições das seguintes entidades e 
particulares: 

• A Força Aérea Portuguesa. 

• Direção-Geral do Território. 

• Nuno V. Cruz. 

• António Manuel Silva. 

• Helena Amaro. 

A Força Aérea Portuguesa informa que a área de implantação do projeto não se encontra abrangida 
por qualquer servidão de utilidades afetas à Força Aérea. 

A Direção-Geral do Território informa ter verificado, quanto à rede geodésica, que a implantação do 
projeto não constitui impedimento para as atividades por si desenvolvidas.  

No entanto, e no que à cartografia diz respeito, alerta para questões de caracter técnico legal que, a 
não serem colmatadas, deverão condicionar a prossecução do projeto, recomendando, ainda, que as 
peças desenhadas contenham a representação dos limites administrativos, concelho e freguesia bem 
como a sua referência na legenda e a CAOP utilizada. 

Nuno V. Cruz refere que seria importante preservar um troço ou troços dos aquedutos que serão 
"desativados". Estruturas que ainda representam o local praticamente intacto onde correm os 
regatos que vêm a criar o ribeiro chamado rio da Vila, com toda a importância que ele teve para a 
história da cidade. Informa ainda que a própria Câmara Municipal se encontra a musealizar o troço 
mais importante daquele rio.  

António Manuel Silva salienta que o projeto da estação de São Bento - Liberdade prevê o 
“abandono/desativação” de cerca de 500 m do coletor do Rio de Vila, a substituir por novo coletor 
com diferente traçado.  

Apresenta os seguintes comentários e propostas:  

• O referido "coletor" corresponde, em grande parte, a uma galeria em cantaria, abobadada, 
que remonta pelo menos aos séculos XVI - XVII e constitui um elemento de significativo 
interesse no sistema hídrico da cidade. Estranha-se, assim, que aparentemente não tenha 
sido classificado como elemento de interesse patrimonial nem tenham sido avaliados os 
impactes do projeto nesta dimensão, tanto mais que a legenda "abandono/desativação" que 
consta da planta do projeto deverá corresponder, ao que parece, à destruição integral 
daquele elemento arquitetónico e arqueológico; 

• Sugere, em conformidade, que as medidas de minimização dos impactes da construção da 
estação incluam o adequado levantamento e registo daquela estrutura, com metodologia 
arqueológica, com a preservação de alguns dos elementos que a constituem se as entidades 
de tutela do património ou o Município do Porto o entenderem; 

• Na mesma linha, que se equacione a possibilidade de preservar ou remontar um troço da 
mesma galeria antiga no espaço da nova estação, com a devida contextualização e 
valorização museológica. 

Helena Amaro refere que o prazo de consulta pública é exíguo e que é confrangedor o teor do 
Resumo Não Técnico disponibilizado. Refere ainda não ser humanamente possível ler e analisar os 
documentos disponibilizados no EIA no prazo fixado. Salienta que o prazo de consulta pública impede 
uma reflexão séria, como este processo exigiria: pela estratégia e fundamentação técnica (demasiado 
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frágeis para um processo desta envergadura), pela dimensão do investimento (cuja derrapagem é 
inevitável), pelos problemas que implicará a frente de obra, a operação da linha e os seus efeitos 
(não ponderados os efeitos nas unidades hospitalares em si, nas unidades museológicas e de outra 
natureza patrimonial, nas linhas de água e nos cobertos arbóreos). 

Refere ainda que o facto do Conselho de Ministros ter aprovado já a autorização para a realização da 
despesa para a expansão da linha, antes ainda de o prazo da consulta pública terminar, leva a pensar 
que os seus resultados nunca iriam ser tidos em conta na tomada de decisão. 

Considera que existem três questões que deviam retardar esta decisão, para permitir a sua aferição 
e fundamentação rigorosa, consequente e orientada para a coesão territorial e, portanto, social: 

• “Mobilidade: falta ponderarem-se os resultados do inquérito à mobilidade na AMP; este 
deveria alargar-se a uma colheita de dados e respetiva análise quanto ao Vale do Ave, Vale 
do Cávado e Vale do Sousa, e a toda a Bacia Hidrográfica do Douro, a Poente e a Sul, 
considerando-se o alcance regional dos equipamentos de saúde, de ensino e de transportes 
(aeroporto e porto de leixões) que geram a maior parte das cargas na cidade, bem como as 
variáveis que, nestas paisagens difusas e multi-funcionais, determinam os padrões de 
mobilidade de pessoas e de cargas; seria da mais elementar prudência que os estudos 
realizados, ao mesmo tempo, alargassem horizontes à escala mais que regional, e que se 
focassem que necessidades muito peculiares da envolvente, uns e outros certamente não 
superáveis por esta proposta; 

• Habitação: os imóveis devolutos, a breve trecho, ao longo do traçado da linha agora proposto 
deveriam ser rigorosamente inventariados e ser garantida a fixação de quotas para 
habitação a custos acessíveis; a revisão do PDM, pasme-se, a ser elaborada já depois de a 
linha do Metro agora em discussão ter sido aprovada – o que não é, de todo, garantia da sua 
efetiva execução, como se verá - deveria garantir núcleos de densificação, com o aumento de 
índices de construção, nas áreas de influência do sistema de transportes e de circulação, e 
não apenas na envolvente do Metro; a disponibilização de habitação a custos acessíveis deve 
ter também uma localização acessível, não devendo a rede de Metro ficar reservada para 
servir precisamente áreas de habitação a custos não acessíveis, de todo. 

• Investimento público: a linha aqui em apreciação é apresentada como um quarto de volta 
numa circunferência maior; faltará evidenciar que essa radial se justifica neste momento e 
nesta área de cidade densa, e que deverá ser feita com esta configuração, com esta pressa e 
por este preço; as linhas de água identificadas, a constituição geológica e geotécnica, os 
efeitos cruzados de impermeabilizações, movimentos de terras, e desvios de traçados, e em 
especial, a profundidade imposta por este traçado, permitem antecipar uma derrapagem 
orçamental, que será consequência de falta de estudo capaz, erro de projeto consequente 
desta falta de estudo e, acima de tudo, manifesta precipitação política”. 

Constata que se está francamente longe de um sistema pensado para um novo paradigma de 
mobilidade, de cargas e de pessoas, ao mesmo tempo resultante de uma paisagem em transição e 
de um sistema de produção assente, a maioria das vezes, num ritmo 24/7, e determinante da 
subsistência desse mesmo sistema. 

Refere que as problemáticas que hoje perpassam os fóruns de discussão e de investigação de 
políticas públicas em matéria de mobilidade estão longe de terem sido abordadas no traçado desta 
linha: sistemas TOD, planeamento colaborativo, avaliação ambiental estratégica, relação entre 
mobilidade e rendimento, entre mobilidade espacial e mobilidade social, investimento público em 
mobilidade como instrumento de correção de assimetrias. Nada disto parece ter sido tido em conta, 
atento o resultado que agora foi submetido a discussão pública: onde importa, o Metro não está, e 
onde pretende estar, importará muito para muito poucos. 
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Anexa um documento subscrito por Manuel Correia Fernandes que questiona onde se encontra 
indicada a "totalidade" da linha para que faça sentido falar de apenas um "troço" da Linha Circular. 

Questiona o período escasso de consulta pública, considerando que não permite uma consulta em 
tempo útil da documentação disponibilizada. 

Da leitura do RNT apresenta as seguintes considerações: 

• Questiona a afirmação "O Sistema de Metro tem por base uma filosofia diferente". Qual? 
Sobre esta matéria considera que nada é dito. 

• A estação do Hospital não pode ser na Cordoaria porque ali há árvores classificadas e já pode 
ser no Carregal onde também as há? E se fosse na Cordoaria era muito perto da Liberdade e 
muito longe da Galiza? Claro que será, mas porquê? Porque se insiste na ideia fixa de não 
fazer qualquer estação no polo mais forte em termos de procura que é o Palácio e se faz no 
polo mais fraco que é a Galiza. As duas escolas que ali existem estão em vias de fechar.  

• Onde estão, por isso, os estudos "urbanísticos" e não apenas as razões apresentadas? 

• Os objetivos não são mais do que um conjunto de vulgaridades. 

• Porque é que não há estações no Bom Sucesso e no Palácio (duas fontes de utentes de grande 
dimensão)? No Palácio concentram-se valências tão importantes como o próprio Palácio com 
o Pavilhão Rosa Mota (sete mil espectadores), o ICBAS e Faculdade de Farmácia (com seis mil 
utentes), a Consulta Externa do Hospital de Santo Antonio com milhares de utentes (um dos 
maiores constrangimentos de transito e de movimento de peões da cidade), o Museu Soares 
dos Reis e até a acessibilidade ao CMIN é mais fácil daqui (Palácio) do que da Galiza. Alias 
também se pode perguntar como é que vai ser rentabilizado o túnel pedonal já existente mas 
encerrado e abandonado entre a Estação da Casa da Música e a Rotunda até à Avenida da 
Boavista? Vai ser descartado? E o túnel sob a placa central da Rotunda não vai fazer mossa 
nas arvores que são tao importantes quanto as do Carregal ou da Cordoaria? 

• Porque é que esta linha circular, sendo subterrânea, escolhe mais jardins do que edificado? 

________ 

A Comissão de Avaliação (CA) reconhece a pertinência das questões suscitadas na Consulta Pública, 
pelo que as mesmas foram objeto de análise e ponderação no âmbito da avaliação, refletindo-se a 
minimização de algumas destas preocupações/questões no capítulo 10 deste parecer.  
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8. COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

Na sequência das apreciações constantes nos capítulos anteriores, procedeu-se a uma análise 
comparativa das duas soluções de traçado em estudo, a qual se sistematiza no quadro seguinte. 

Quadro 11 – Síntese da comparação das soluções constantes do Estudo Prévio 

FATOR SOLUÇÃO 1 SOLUÇÃO 2 

Geologia, 
Geomorfologia e 
Recursos Minerais 

Considera-se que as duas opções de 
traçado (Alternativa 1 e 2) se 
desenvolvem muito próximas e 
intersectam as mesmas estruturas 
geológicas, pelo que o impacte se 
considera idêntico, para ambas as 
alternativas. 

Contudo, a Alternativa 1 apresenta 
melhores condições para 
desenvolver-se em fase de Projeto de 
Execução. 

 

Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água  

No geral consideram-se os impactes idênticos para ambas as alternativas. 

Qualidade do Ar No geral consideram-se os impactes idênticos para ambas as alternativas. 

Ruído 

 

As atividades de construção são 
semelhantes nas duas alternativas em 
estudo. Nenhuma das duas 
alternativas atravessa zona 
classificada como sensível (exceto o 
Hospital Sto. António, zona onde as 
alternativas se cruzam).  

Considera-se como localmente 
preferencial a alternativa 1, mas no 
geral são consideradas equivalentes. 

Do ponto de vista construtivo, a 
alternativa 2 desenvolve-se 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. 

Vibrações  No geral consideram-se os impactes idênticos para ambas as alternativas. 

Sistemas Ecológicos Considera-se que os possíveis 
impactes neste fator serão pouco 
expressivos, independentemente da 
alternativa que venha a ser 
implementada. 

Contudo, considera-se a Alternativa 1 
preferencial face ao maior impacte da 
Alternativa 2. 

 

Considera-se a Alternativa 2 
ligeiramente mais impactante ao 
nível dos Sistemas Ecológicos, já que 
o Poço de Ventilação 2 (PEV2) implica 
com uma área ajardinada com 
potencial de ocorrência de espécies 
faunísticas, na Praça Guilherme 
Gomes Fernandes, e que a escavação 
a realizar sob o Jardim do Carregal 
atravessa uma maior área 
coincidente com a localização dos 
exemplares arbóreos a salvaguardar, 
podendo ser afetado o seu sistema 
radicular em caso de negligência face 
às medidas de minimização. 
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FATOR SOLUÇÃO 1 SOLUÇÃO 2 

Património 
Arquitetónico e 
Arqueológico 

Considera-se que as 5 servidões e 
condicionantes (n.º 1 a n.º 5) sofrem 
os mesmos impactes negativos 
diretos, não existindo diferenças 
substanciais entre ambas as 
alternativas. 

A Alternativa 1, na área de superfície 
considerada pelo EIA como de 
impacte indireto, registou 28 
ocorrências sobre o eixo da 
infraestrutura e 17 ocorrências na sua 
envolvente, não tem sobreposições 
de edifícios classificados e não tem 
qualquer impacte à superfície. 

Contudo, considera-se a Alternativa 1  
a solução mais favorável porque 
apresenta menor número de 
potenciais impactes. 

A Alternativa 2 registou 31 
ocorrências sobre o eixo da linha e 22 
ocorrências na sua envolvente, 
sobreposta por 3 edifícios 
classificados (n.º 52, n.º 68 e n.º 111). 

A localização proposta para o PEV2 na 
Alternativa 2 reúne quatro potenciais 
impactes. 

Considera-se assim, que a Alternativa 
2 é menos favorável. 

 

Paisagem  Considera-se a Alternativa 2 a solução 
mais favorável. 

Território e Usos do Solo Considera-se não haver grande diferenciação entre as duas alternativas no que 
concerne a este fator. O traçado da Alternativa 2 encontra-se mais afastado 
da igreja dos Clérigos, sendo que a Alternativa 1 apresenta uma menor 
interferência com o designado túnel de Ceuta, apresentando ainda a 
entrada/saída da estação de São Bento um traçado mais retilíneo e, como tal, 
mais facilitador das manobras das composições do metro.  

Assim, não há vantagens ou desvantagens assinaláveis em qualquer uma das 
alternativas, pelo que se considera não ser possível apontar uma das 
alternativas como a mais favorável. 

Socioeconomia Considera-se que a Alternativa 2 se desenvolver sob áreas com menor 
edificação, sendo por isso considerada mais vantajosa. Contudo não constitui 
um argumento diferenciador que leve a uma opção taxativa por uma das 
alternativas estudadas, ainda mais porque o desenvolvimento do traçado sob 
edificação abrange outros fatores mais relevantes, nomeadamente, vibrações, 
ruído, e outros aspetos relacionados com os métodos construtivos.  

Considerou-se da avaliação efetuada, face às características do Projeto e do local de implantação, 
que os fatores determinantes na avaliação de impacte ambiental do Projeto são o Património e a 
Socioeconomia. Como fatores relevantes refere-se a Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, 
o Ruído, as Vibrações, seguidos dos fatores Recursos Hídricos, Território e Uso do Solo, Paisagem, 
Qualidade do Ar e Sistemas Ecológicos. 

Assim, e face ao exposto no quadro acima, tendo em consideração os fatores determinantes e 
relevantes atrás mencionados, resulta da ponderação efetuada que a Alternativa 1 se considera a 
alternativa ambientalmente menos desfavorável.  
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9. CONCLUSÕES 

O presente procedimento de AIA constitui uma nova linha inserida na rede de Metro do Porto, 
enquadrando-se no âmbito das diferentes linhas já construídas e em exploração. Reporta-se ao 
Projeto Linha Circular: Troço Liberdade/São Bento – Boavista / Casa da Música, em fase de Estudo 
Prévio, localizado no concelho do Porto, abrangendo as freguesias União das Freguesias de Cedofeita, 
Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória e União das Freguesias de Lordelo do Ouro e 
Massarelos. 

O principal objetivo do presente projeto é dar resposta à procura deste meio de transporte público 
na Área Metropolitana do Porto, justificando-se pela estimativa do número de utentes 
potencialmente captados pela Metro do Porto e pela sinergia que permite com a rede atual, 
refletindo a importância crescente que o Sistema de Metro Ligeiro assume para a mobilidade de 
pessoas na Área Metropolitana do Porto e constituindo um elemento estruturante do sistema de 
transportes e um fator de coesão social e territorial da região. 

Na fase preliminar do desenvolvimento do projeto em Estudo Prévio, foram estudadas e analisadas 
4 Alternativas de traçado, conducentes à apresentação de propostas otimizadas sob o ponto de vista 
de traçado, implantação de estações e minimização de impactes sobre o edificado à superfície.  

Das alternativas consideradas, o proponente reteve para prossecução do Estudo Prévio e objeto do 
presente procedimento de AIA: a Alternativa 1 – Variante à solução de traçado do PP, resultante da 
otimização do traçado, com introdução de clotóides e tendo em conta novas condicionantes 
identificadas nesta fase do estudo (caves de edifícios, por exemplo); e a Alternativa 2 - Com um 
traçado variante à Alternativa 1 entre a Praça da Liberdade e a Praça da Galiza, com objetivo de obter 
um traçado menos sinuoso e mais afastado da Igreja dos Clérigos.  

As Alternativas 1 e 2 da Linha Circular: Troço Liberdade/São Bento – Boavista/Casa da Música 
desenvolve-se entre a Estação da Liberdade/São Bento até à Estação Boavista/Casa da Música, 
desenvolvem-se totalmente em túnel e em via dupla, com cerca de 3 km de extensão. Inclui duas 
estações adicionais – Hospital de St.º António e Galiza – cinco poços de ventilação e emergência e o 
ramal de injeção veículos, em via simples, a partir da Linha C, já em exploração. São ainda viabilizados 
o ramal de injeção na Linha de Gaia (ramal 2) a partir do ramal de injeção 1 e o futuro ramal de ligação 
à Linha de Campo Alegre. 

Considerou-se da avaliação efetuada, face às características do projeto e do local de implantação, 
que os fatores determinantes na avaliação de impacte ambiental do projeto são o Património e a 
Socioeconomia. Como fatores relevantes refere-se a Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, 
o Ruído, as Vibrações, seguidos dos fatores Recursos Hídricos, Território e Uso do Solo, Paisagem, 
Qualidade do Ar e Sistemas Ecológicos. 

No que se refere ao património cultural (arqueológico e arquitetónico), apesar do traçado desta nova 
linha do Metro ser essencialmente subterrâneo, os elementos patrimoniais, nomeadamente os 
imóveis existentes com interesse cultural, localizados ao nível da Rua, poderão sofrer apenas 
eventuais impactes negativos (diretos e indiretos) face à ação do processo de escavação do túnel, 
nomeadamente devido aos impactes das vibrações e das alterações do nível freático, com 
implicações em eventuais deslocamentos e assentamentos do edificado. 

Realça-se que os impactes sobre o património arqueológico, devido à sua natureza, são 
essencialmente negativos, diretos, permanentes e irreversíveis. 

Saliente-se ainda a necessidade de o Projeto de Execução da Estação Liberdade / São Bento, 
apresentar as melhores soluções para a salvaguarda dos diversos valores patrimoniais com interesse 
cultural, equacionando a eventual relocalização da interface da Linha Circular com a Linha Amarela, 
por exemplo, com a Estação dos Aliados. 
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Relativamente às duas alternativas em estudo, considera-se que a Alternativa 1 é a solução mais 
favorável por apresentar menor número de potenciais impactes. 

No âmbito do fator socioeconomia, considera-se que os impactes negativos do projeto ocorrem 
principalmente na fase de construção e assumem uma significância elevada, devido à duração 
temporal da obra (30 meses), à extensão das intervenções à superfície. 

Os impactes mais significativos ocorrem nas áreas de construção das estações que implicarão a 
interdição de áreas significativas, em zonas particularmente sensíveis, no que respeita aos usos 
funcionais do edificado, à presença de população com estratos vulneráveis, ao valor do património 
cultural arquitetónico, à intensidade do tráfego rodoviário, à fruição dos espaços públicos, como são 
a Praça da Liberdade e envolvente, o Largo de Abel Salazar, a Praça da Galiza e envolvente, e a 
Avenida de França. 

A desestruturação dos espaços, o condicionamento ou impedimento das circulações rodoviárias e 
pedonais, a afetação de propriedade, o incómodo ambiental e a afetação da qualidade de vida em 
zonas de habitação e equipamentos sociais (saúde, ensino), a proximidade das frentes de obra a 
habitações, comércio, hotelaria e restauração são fatores causadores de impactes significativos, 
ainda que, na maior parte, temporários. 

Na fase de construção relevam-se também os impactes positivos associados à criação de emprego e 
aquisições locais. Poderá induzir também a ocorrência de um impacte positivo indireto, enquanto 
alternativa ao transporte rodoviário, com efeitos positivos ao nível da qualidade do ambiente urbano 
(qualidade do ar, ruído, segurança), pois prevê-se uma redução do volume de tráfego rodoviário de 
superfície. 

Quanto à alternativa menos desfavorável, refere-se que a Alternativa 2 se desenvolve sob áreas com 
menor edificação, no entanto, não representa um argumento diferenciador que leve a uma opção 
taxativa por uma das alternativas em estudo. O desenvolvimento do traçado sob edificação assume 
maior relevância para os fatores ruído e vibrações, e, outros aspetos relacionados com os métodos 
construtivos. 

Relativamente ao fator geologia, geomorfologia e recursos minerais, os impactes previsíveis deverão 
ocorrer exclusivamente durante a fase de construção e assumem um caráter negativo, direto, certo, 
permanente e local, de baixa magnitude e de baixa significância, constituindo o balanço da 
movimentação de terras o único fator de diferenciação entre as alternativas estudadas. Considera-
se o balanço entre Escavação/Aterro nas duas alternativas resultando para a Alternativa 1 = 503 204 
m3 e a Alternativa 2 = 529 947 m3. 

Refere-se ainda que as duas alternativas se desenvolvem muito próximas e intersectam as mesmas 
estruturas geológicas, pelo que o impacte é idêntico para ambas. No entanto, a Alternativa 1, ao 
apresentar vantagens ambientais, ainda que marginais, a que acrescem mais baixos custos de 
construção e manutenção e ainda vantagens em termos de exploração da via, constitui-se como a 
Alternativa que, do ponto de vista dos estudos realizados, apresenta melhores condições para 
desenvolver em fase de Projeto de Execução. 

Em relação ao fator ruído, os principais impactes decorrerão da fase de obra, contudo, as avaliações 
apresentadas foram sumárias. Assim, considera-se que face à duração prolongada da obra (cerca de 
10 a 13 meses, consoante as Estações, podendo o condicionamento de cada zona prolongar-se até 
30 meses), e à sua natureza e localização em espaço urbano densamente habitado, são expectáveis 
impactes negativos de magnitude elevados e significativos para as duas alternativas em estudo, pelo 
que na fase de projeto de execução importa realizar uma avaliação de impactes de ruído mais 
detalhada, a fim de melhor se concretizarem as medidas de minimização a aplicar. 

Ainda que nenhuma das alternativas atravesse zona classificada como sensível (exceto o Hospital Sto. 
António, onde as alternativas se cruzam) e não difiram em termos de zonas ocupadas à superfície, 
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tendo em consideração a duração da obra e os volumes de terras envolvidos, considera-se como 
preferível a Alternativa 1.  

Relativamente ao fator vibrações, constatou-se que os impactes associados a este projeto, 
principalmente em fase de construção, serão manifestamente negativos para toda a envolvente 
próxima e alargada das principais zonas de obra. À semelhança do fator ruído a avaliação 
apresentada foi sumária, pelo que será necessário na fase de projeto de execução, uma nova 
avaliação de impactes, uma vez que é espectável a ocorrência de impactes negativos significativos, 
que justificam a adoção de medidas minimizadoras na totalidade do traçado, devendo a sua 
concretização ocorrer nesta fase. Considera-se ainda, que ambas as alternativas são equivalentes em 
termos de impactes. 

No âmbito do fator recursos hídricos e qualidade da água, considera-se que os principais impactes 
na qualidade dos recursos hídricos superficiais ocorrem essencialmente durante a fase de construção 
e resultam das atividades que estão relacionadas com movimentação de terras, o que poderá dar 
origem a efluentes contaminados com partículas, metais pesados e hidrocarbonetos, que por 
escoamento superficial afetem o meio hídrico recetor. Pelas características da área de estudo e do 
projeto, não são expectáveis impactes significativos em qualquer uma das alternativas em estudo. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, considera-se que, associados à fase de 
construção, os impactes são induzidos pelo conjunto de ações semelhantes ao identificado para as 
águas superficiais. Assim, os impactes assumem um caracter negativo, direto, certo, permanente e 
local, embora de baixa magnitude e de baixa significância, nos locais em que interferem com o nível 
freático ou com os mananciais e poços locais.  

Quanto à qualidade da água, os impactes a ocorrer, não irão originar alterações, sendo ainda 
minimizáveis nas zonas dos acessos e áreas do estaleiro. Não sendo previsível qualquer alteração no 
uso dos recursos hídricos, consideram-se os impactes residuais muito pouco significativos para as 
duas alternativas.  

Assim, e para os recursos hídricos, considera-se que devido ao carácter predominantemente 
temporário (na maioria limitados à fase de construção) dos impactes que poderão ocorrer e o facto 
de se considerarem pouco significativos, não irão representar uma diminuição significativa quer da 
qualidade quer do uso destes recursos, desde que aplicadas as devidas medidas de minimização.  

No âmbito do fator uso do solo, considera-se que, de um modo geral, e considerando o facto de o 
projeto ter uma expressão muito reduzida à superfície, a grande maioria dos impactes ocorrerão 
durante a fase de construção, e estão relacionados com a afetação ou substituição dos usos atuais 
que passam a estar afetos à linha do metro. O planeamento da obra prevê que os poços de ataque 
para abertura do túnel sejam nos locais das futuras estações, limitando assim a afetação à superfície. 
Os impactes estão assim, diretamente associados às necessidades de instalação dos estaleiros para 
a concretização da obra na Praça da Liberdade, Jardim do Carregal, Praça da Galiza e passeio da 
Avenida da França, condicionando de forma negativa e direta a vivência local. Também a inevitável 
circulação de maquinaria e de veículos pesados, condicionará de forma direta a acessibilidade viária 
e pedonal obrigando a alterações de tráfego e provocando congestionamentos na vizinhança. 

Trata-se, assim de um impacte negativo, direto, localizado, certo, temporário, reversível, de elevada 
a moderada magnitude e significância de acordo com o troço em causa, sendo no entanto 
minimizável com a gestão eficaz da obra.  

Na fase de exploração, os efeitos previsíveis resultantes da ocupação irreversível da superfície 
assumem um caráter definitivo, mas pouco significativos. 

Relativamente ao território, os impactes que resultam das intervenções à superfície são negativos e 
pouco significativos a significativos, alguns muito localizados, embora temporários e mitigáveis. 
Alguns prolongam-se na fase de exploração apresentando carater permanente.  
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Quanto às intervenções no espaço subterrâneo, estes traduzem-se em dois tipos de impactes: um 
que resulta da afetação direta de serviços diversos, como servidões de utilidade pública e outras 
condicionantes; e, um segundo que resulta da eventual perturbação da funcionalidade dos espaços 
como resultado indireto das operações construtivas, nomeadamente do resultado de vibrações 
induzidas nos terrenos e potencial afetação de estruturas abaixo ou acima do solo. 

Entre as duas alternativas em estudo, considera-se não haver grande diferenciação no que concerne 
a este fator, pelo que não é possível apontar uma das alternativas como a mais favorável. 

No que se refere ao fator da paisagem, os impactes mais importantes ocorrem na fase de construção, 
destacando-se nesta fase os impactes significativos decorrentes da intervenção na Praça da 
Galiza/Jardim de Sophia e os impactes muito significativos decorrentes da intervenção, em pleno 
espaço público do Centro Histórico do Porto, Património Mundial da Humanidade e que se estende 
pela Praça da Liberdade, Largo dos Lóios, Rua dos Clérigos, Rua do Almada, Avenida dos Aliados, Rua 
de Sá da Bandeira, Rua 31 de Janeiro, Rua da Madeira (início) e Praça de Almeida Garrett. 

A grande maioria das intervenções ocorrem em locais de Qualidade Visual “Elevada”, pelo que estão 
também em causa impactes que decorrem da destruição irreversível de valores/atributos visuais, 
como é o caso do património arbóreo e botânico existente nos jardins públicos que são um 
contributo muito relevante para o valor cénico e patrimonial da paisagem urbana do Porto, 
entendida como “paisagem histórica urbana” (UNESCO). Dos vários espaços públicos, destaca-se o 
conjunto indissociável composto pela Fonte de Rosália de Castro e pelo Jardim de Sophia; jardim de 
autor, de desenho contemporâneo e único na cidade do Porto, cuja integridade física deve ser 
mantida. 

Para a fase de exploração, podem transitar impactes, associados à potencial perda de património 
arbóreo (valor visual) do espaço privado e público – Jardim do Carregal, Praça da Galiza e Praça 
Mouzinho Albuquerque - não passíveis de avaliação, quanto à magnitude e significância, no presente, 
mas que podem vir a ser significativos, por afetação direta, do sistema radicular e/ou indireta, pelo 
rebaixamento do nível hidrostático, provocados pelas obras no subsolo, razão pela qual devem ser 
monitorizados, também pelo risco associado à sua estabilidade.  

Por último, da análise de alternativas deste fator, conclui-se que a Alternativa 2 é a menos 
desfavorável.  

Em relação ao fator qualidade do ar, durante a fase de construção são previsíveis impactes mais 
significativos neste fator que estão associados ao aumento das concentrações de partículas, emitidas 
por todas as atividades inerentes à construção deste projeto. O impacte sentir-se-á maioritariamente 
nas zonas próximas da construção.  

Na fase de exploração é expectável uma redução ao nível da emissão de poluentes atmosféricos, com 
a entrada em funcionamento da nova ligação de metro, pelo que se considera os impactes positivos, 
diretos, imediatos, prováveis, permanentes, locais, irreversíveis, de magnitude reduzida e 
significância reduzida a média.  

Refere-se ainda que os impactes neste fator são equivalentes para as duas alternativas em estudo. 

No âmbito do fator sistemas ecológicos, tendo em conta o carácter urbano da área de intervenção e 
o facto de grande parte das intervenções se realizarem em profundidade, considera-se que os 
possíveis impactes serão pouco expressivos, independentemente da alternativa de projeto em 
estudo. Contudo, considera-se a Alternativa 1 preferencial face ao maior impacte da Alternativa 2.  

Salienta-se o importante papel ecológico que os espaços verdes desempenham numa cidade 
densamente urbanizada como é a cidade do Porto, pelo que, os efeitos sobre estes espaços deverão 
ser minimizados ao máximo. Considerou-se os impactes neste fator, de magnitude reduzida, locais, 
reversíveis e pouco significativos.  
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Acresce a esta avaliação os pareceres solicitados a entidades externas, e aos contributos recebidos 
no âmbito da consulta pública. Considerou-se que as preocupações elencadas nos mesmos se 
enquadram no âmbito da avaliação efetuada e encontram-se salvaguardados na presente decisão, 
designadamente no sentido de se apresentarem soluções em projeto de execução que assegurem a 
sua minimização e reduzam a sua significância. 

Face ao exposto, tendo em conta os aspetos debatidos ao longo do presente documento, ponderados 
os impactes negativos e a sua possibilidade de minimização, bem como perspetivados os impactes 
positivos, a Comissão de Avaliação emite parecer favorável ao Projeto Linha Circular: Troço 
Liberdade/São Bento – Boavista / Casa da Música, sendo a Alternativa 1, do Estudo Prévio  a que se 
apresentada como menos desfavorável na avaliação ponderada de todos os fatores, condicionada ao 
cumprimento dos termos e condições expressas no capítulo 10 do presente documento.  
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10. ELEMENTOS PARA A DECISÃO FINAL 

 

CONDICIONANTE 

1. Implementação da Alternativa 1, do Estudo Prévio. 
 

ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA, PARA APROVAÇÃO, EM FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 
presente decisão, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes os elementos: 

1. Estudo Geológico-Geotécnico com a caraterização pormenorizada das formações geológicas 
atravessadas e a profundidade do nível freático, antecipando interferências. 

2. Estudo de ruído para previsão com detalhe e rigor possível dos níveis sonoros expectáveis 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, bem como fases críticas de elevada 
emissão sonora, que estarão associadas 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 interditar a realização de alguns trabalhos da obra (o estudo adicional 
de ruído deve explicitar quais e em que local) também durante o período entardecer.  

Este estudo deve ter em conta os seguintes aspetos: 

• Relocalização dos pontos de medição acústica para caracterização sonora de zonas de 
maior interesse conforme se indica na tabela seguinte: 

Ponto/localização Lden Ln Observações 

1/ R. Madeira 63 53 

Em função da evolução do Projeto de 
Execução, relocalizar para caracterização dos 
edifícios habitacionais nas zonas com 
ocupação à superfície durante obra na Praça 
Almeida Garrett 

2/ R. Clérigos (Igreja) 73 66 
Relocalizar para caracterização dos edifícios 
habitacionais nas zonas com ocupação à 
superfície durante obra na R. Trindade Coelho 

5/ R. Júlio Dinis 67 54 
Relocalizar para junto das fachadas dos 
edifícios habitacionais da Rua Júlio Dinis 

• Medições adicionais nas seguintes situações correspondentes a áreas de ocupação de 
superfície durante a obra: 

Zona 
Local adicional de medição (realizado, sempre que 

possível a distância de 3,5m da fachada) 

Estação Hospital Sto. 
António 

2 locais adicionais: junto a edifícios habitacionais na R. 
Clemente Meneres/R. Rosário e fachada do Hospital junto 
ao poço de acesso.  

Estação da Galiza 
1 local adicional junto da Escola EB 2/3 Gomes Teixeira e 
da Escola Secundária Infante D. Henrique (esquina R. 
Campo Alegre com R. Júlio Dinis). 
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Ramal de Injeção 1 
Relocalização do ponto 8 para caracterização dos edifícios 
habitacionais da R. General Norton de Matos (junto à R. 
Rocha Martins). 

• Previsão fundamentada dos níveis sonoros com indicação da distância do poço à 
fachada de edifícios de uso sensível potencialmente mais expostos, garantindo que o 
funcionamento em regime normal dos PEV 1 a 5 cumprirá o critério de incomodidade 
junto dessas fachadas.  

• Previsão dos níveis sonoros junto dos edifícios habitacionais da Rua General Norton de 
Matos, em resultado da circulação de composições no ramal de injeção 1. 

3. Estudo de vibrações detalhado, que possibilite estimar o nível de vibração futuro no edificado 
existente e o correto dimensionamento das medidas de minimização necessárias, tanto para 
a fase de construção como de exploração.  

4. Identificação dos locais de implantação dos estaleiros (e existência ou não de estaleiro social), 
locais de depósito temporário e definitivo de terras, acessos à obra e de todas as outras áreas 
de apoio à obra, privilegiando a ocupação de áreas que serão afetadas pela construção do 
projeto e minimizando as previsíveis alterações nas áreas de recarga de aquíferos e de 
infiltração máxima e a afetação de locais de elevada vulnerabilidade à poluição e/ou de maior 
relevância para a conservação da natureza.  

5. Apresentar os resultados da articulação do proponente com as empresas construtoras, a 
Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, os Centros de Emprego e as Associações 
Empresariais, de modo a contribuir para a retenção de valor no concelho do Porto e na Baixa 
e Centro Histórico, em particular, no sentido de promover o emprego, nomeadamente junto 
das populações mais carenciadas, tendo em vista proporcionar o máximo de benefícios com o 
projeto, e as medidas de minimização que resultem da referida articulação. Apresentar o 
volume de mão-de-obra empregue ao longo da fase de construção, por tipo de obra. 

6. Cronograma faseado da obra garantindo que as potenciais interferências tenham a menor 
duração possível. 

7. Apresentar os resultados da articulação do proponente com as Juntas de Freguesias, 
proprietários e residentes das áreas afetadas, de modo a encontrar as melhores soluções para 
minimizar a afetação da qualidade e amenidade dos espaços residenciais e comerciais. 

8. Plano de Gestão de Impactes sociais (PGIS), a integrar no Plano de Gestão Ambiental (PGA), 
tendo como objetivo geral promover uma gestão global e integrada dos impactes sociais e das 
medidas de mitigação ou potenciação, numa perspetiva de sustentabilidade social. Este Plano 
deve articular a identificação dos efeitos positivos ou negativos com a pormenorização e 
calendarização das respetivas medidas mitigadoras ou potenciadoras a implementar, para 
cada uma das fases, operações e ações do processo construtivo. 

9. Estudo de Mobilidade Viária e Pedonal que inclua os aspetos relacionados com a alteração dos 
padrões de mobilidade local decorrentes da implantação do projeto, o qual deverá ser 
executado em articulação com o município do Porto e as forças de segurança. 

10. Apresentar, para a Estação Liberdade/São Bento, um plano global que estabeleça uma 
adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aferição de medidas mitigadoras, com a 
participação do dono de obra, do município, e dos diversos atores afetados, residentes e 
proprietários comerciais, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação 
das atividades e dos negócios. Este plano deverá incidir sobre as circulações em fase de obra 
e a definição de percursos alternativos. 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º 3032 
Linha Circular: Troço Liberdade / S. Bento – Boavista/ Casa da Música  120 

11. Apresentar, para toda a área de intervenção do Jardim do Carregal, que deve ser reduzida ao 
mínimo necessário, um plano global, que estabeleça uma adequada gestão dos diversos tipos 
de impactes e da aplicação e aferição de medidas mitigadoras, com a participação do dono de 
obra, do município e dos diversos atores afetados de modo a encontrar as melhores soluções 
para minimizar a afetação das atividades e dos negócios afetados pela proximidade da frente 
de obra, o que poderá implicar uma redução de atratividade e quebra nos negócios. Salienta-
se que a paragem de táxis situada na zona poente (área de influência do Hospital de Santo 
António) terá que ser relocalizada. Este plano deverá também incidir sobre as circulações em 
fase de obra e a definição de percursos alternativos. 

12. Apresentar, para a área de intervenção do PV4, no Largo de Ferreira Lapa, um plano global que 
estabeleça uma adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aplicação e aferição de 
medidas mitigadoras, com a participação do dono de obra, do município e dos diversos atores 
afetados de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar as interferências com as 
circulações rodoviárias, já que ocupará uma das vias de saída para a Rua de Júlio Dinis e 
impedirá também a saída de uma via interna de acesso às garagens e parqueamento de 
superfície da frente edificada nascente, obrigando a percursos mais longos no acesso à Rua de 
Júlio Dinis. 

13. Apresentar, para a área de afetação do Jardim de Sophia/Praça da Galiza, um plano global que 
estabeleça uma adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aplicação e aferição de 
medidas mitigadoras, com a participação do dono de obra, do município e dos diversos atores 
afetados, residentes e comerciais, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar 
a afetação das atividades e dos negócios. A planificação e faseamento da obra deverá também 
incidir sobre as circulações em fase de obra e a definição de percursos alternativos. 

14. Apresentar, para a área da Av. de França, um plano global que estabeleça uma adequada 
gestão dos diversos tipos de impactes e da aplicação e aferição de medidas mitigadoras, com 
a participação do dono de obra, do município e dos diversos atores afetados, residentes e 
comerciais, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação das 
atividades e dos negócios. Este plano deverá também incidir sobre as circulações em fase de 
obra e a definição de percursos alternativos. 

15. Plano de circulações para a área de afetação do quarteirão da Rua General Norton de Matos e 
da Rua Pedro Hispano e Praça da Galiza, em articulação com o município do Porto e com as 
forças de segurança pública em conjugação com os proprietários e com os residentes afetados, 
de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação da qualidade e 
amenidade dos espaços residenciais. A afetação das habitações (possibilidade de interferir 
com acesso a logradouro e zona de estacionamento interior) e outras edificações existentes, 
no referido quarteirão, e da zona de armazéns deverá ser objeto de articulação com os 
proprietários e considerada a devida compensação.  

16. Plano de circulação em fase de obra, que deve definir os acessos à frente de obra, os quais 
devem ser devidamente publicitados, e que defina eficientemente as circulações limitando-as 
ao estritamente necessário ao desenvolvimento da obra. Este plano de circulações e a 
definição de percursos alternativos deve ser articulado com o município do Porto e as forças 
de segurança pública e ser publicitado de forma eficaz e com a devida antecedência. 

17. Número de veículos/dia necessários para o transporte de terras a levar para depósito e para 
transporte de materiais para a obra, indicando os respetivos percursos e periodicidade. 

18. Demonstrar de que o Projeto de Execução e as respetivas medidas de minimização foram 
desenvolvidas em articulação com as entidades consultadas em sede de AIA (EDP distribuição, 
AdP, REN, IP, e ANPC), atendendo aos pareceres emitidos pelas mesmas. 
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19. Soluções para o controlo da deposição de poeiras sobre a folhagem do património arbóreo e 
botânico, provenientes das obras à superfície, que pode, eventualmente, passar por um 
sistema de lavagem do tipo nebulizador. Consideram-se como locais com vegetação para a sua 
aplicação os que se encontram próximos das intervenções: Estação Liberdade/São Bento 
(Praça da Liberdade/Avenida dos Aliados); PEV2 - Alternativa 1 (Praça de Parada Leitão); PEV2 
- Alternativa 2 (Praça Guilherme Gomes Fernandes); Estação Hospital Stº António - Jardim de 
Carrilho Videira ou Jardim do Carregal; Estação Galiza - Jardim de Sophia e envolvente verde 
da Fonte de Rosália de Castro e PEV 4 - Largo de Ferreira Lapa.  

20. Soluções consideradas para os Poços de Emergência e Ventilação (PEV) de minimização sobre 
os efeitos na vegetação. 

21. Faseamentos das situações em túnel/trincheira a céu aberto em cartografia. 

22. Levantamento/inventariação georeferenciado de todos os elementos de porte arbóreo aos 
quais a área potencial de implantação do projeto se sobrepõe que poderão ser afetados 
diretamente ou indiretamente. Os referidos elementos devem ser caracterizados quanto à 
espécie, dap/pap, altura, valor patrimonial e/ou conservacionista e estado fitossanitário onde 
sejam identificados os, a preservar, a transplantar e a abater. Devem ser identificados os locais 
para onde os exemplares de porte arbóreo serão transplantados e as condições em que os 
mesmos serão mantidos caso não seja um transplante definitivo. 

23. Tipo/modelo de luminárias a utilizar no exterior associado a todo o tipo de intervenções que 
se traduzam por estruturas do metro que fiquem à superfície e que o exijam.  

24. Estudo com análise e avaliação de paisagem enquanto “Paisagem Histórica Urbana” conforme 
recomendação da ICOMOS-UNESCO. Este estudo deverá integrar do ponto de vista 
paisagístico, em particular, as componentes do projeto à superfície, e também em particular, 
as que se localizem em espaço público, de forma a minimizar os impactes em património, 
vegetação, e na bacia visual onde ocorrerão as alterações propostas, privilegiando a utilização 
de materiais e cores que permitam a sua integração e continuidade com a envolvente. 

A Recomendação da Conferência Geral sugere uma abordagem paisagística para a 
identificação, conservação e gestão de áreas históricas dentro dos seus contextos urbanos 
mais amplos, considerando as inter-relações das suas formas físicas, a sua organização e 
conexão espacial, as suas características e espaços naturais, e os seus valores sociais, culturais 
e económicos.  

25. Projeto de Recuperação/Requalificação e respetivo plano de manutenção do Jardim de 
Carrilho Videira/Jardim do Carregal tendo em consideração: 

• O transplante dos exemplares florísticos a afetar ou, caso impossível, a plantação 
compensatória dos mesmos; 

• Deverão ser estudadas soluções de drenagem e infiltração das águas pluviais no solo, com 
reaproveitamento das mesmas para garantir os níveis de humidade nos canteiros do 
jardim; 

• Os pavimentos deverão garantir graus de permeabilidade satisfatórios; 

• O sistema de rega deverá ser compatível com o sistema IQ; 

• O mobiliário urbano deverá ser selecionado tendo em conta o conforto e adequação ao 
local; 

• A área destinada ao lago deverá ser impermeabilizada e estudado um sistema de 
tratamento e conservação sustentável das águas; 
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• Na eventualidade de relocalização dos elementos escultóricos, deverá ser solicitado um 
parecer e acompanhamento por parte da Direção Municipal da Cultura da Câmara 
Municipal do Porto.  

• Mobiliário urbano ergonómico, pavimentos e sinalética no âmbito da acessibilidade, 
mobilidade, segurança e inclusão. 

• Assegurar a assistência técnica à Obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por 
especialistas em vegetação, se pertinente, de forma a garantir a sua correta 
implementação. 

26. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). 

27. Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGA) constituído pelo planeamento da execução de todos 
os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a 
implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deverá 
incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. 

O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da 
empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, desde 
que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas ambientais 
constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas 
de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto.  

As medidas apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de execução da 
obra devem ser incluídas no PGA a apresentar em fase de RECAPE, sempre que se verificar 
necessário e sem prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias. 

Proceder à apresentação do Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade 
trimestral, fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões do fator 
ambiental Paisagem com destaque particular para as áreas de intervenção Jardim de Carrilho 
Videira ou Jardim do Carregal e Jardim de Sophia e envolvente verde da Fonte de Rosália de 
Castro. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser 
estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 
imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do 
Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de 
referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir 
visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. 

28. Demonstrar que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou evitar a afetação direta 
das ocorrências patrimoniais identificadas.  

29. Plano de Salvaguarda do Património Cultural que deve integrar as propostas metodológicas 
para a salvaguarda arqueológica e abranger a monitorização, conservação e restauro dos 
elementos patrimoniais culturais afetados, quer numa fase prévia à obra, quer na fase de 
execução e na fase de exploração. Este plano deve prever o dimensionamento da equipa com 
os meios humanos adequados e atender, entre outras, às seguintes questões: 

i. Elaborar de planos individuais de salvaguarda para todos os valores patrimoniais para os 
quais se preveja a ocorrência de impactes. Desses planos deverão constar, além da 
identificação, localização e caracterização do valor em causa, uma discriminação detalhada 
das medidas de minimização de impactes que já estejam ou vierem a ser definidas, 
acompanhadas de uma proposta de quantificação e calendarização dessas mesmas 
medidas, bem como da identificação de todas as entidades – pessoas ou instituições - 
envolvidas na sua execução. 

ii. Proceder à elaboração de um plano específico de salvaguarda para a área afetada pelo 
projeto de execução da Estação Liberdade / São Bento e respetiva inserção urbana. Para o 
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efeito deverá ser efetuado um criterioso estudo histórico e arqueológico que deverá 
identificar, à escala de projeto, ou escala inferior, todas as parcelas desta área que já foram 
arqueologicamente intervencionadas, daquelas que comprovadamente já foram afetadas 
por obras anteriores até níveis geológicos arqueologicamente estéreis, determinando 
aquelas que rigorosamente deverão ser alvo de escavação arqueológica integral. 

iii. Designadamente, tal plano deverá contemplar a compensação da remoção do Aqueduto 
do Rio de Vila e de eventuais troços conservados da Muralha Fernandina, promovendo a 
sua valorização no projeto da Estação Liberdade / São Bento. 

iv.Face da análise do projeto de execução, deverão ainda constar as medidas necessárias à 
monitorização do estado de conservação, estabilidade estrutural, salvaguarda de fachadas 
e elementos mais frágeis e suscetíveis a dano causado pela obra de todos os edifícios com 
valor patrimonial identificados na zona de intervenção da estação, com particular 
incidência nos imóveis classificados (individualmente ou fazendo parte integrante de 
conjuntos ou áreas). Deste mesmo plano deverão ainda constar conclusões e 
recomendações a ter em conta na execução das correspondentes obras de inserção urbana. 

v.Prever que a afetação de áreas sensíveis do ponto de vista arqueológico (Perímetros 
Especiais de Proteção Arqueológica – PEPA; Zonas de Elevado Potencial Arqueológico – 
ZOPA; Zonas Automáticas de Proteção – ZAP e Zonas Especiais de Proteção – ZEP, às quais 
se reconhece potencial arqueológico) deverá ser precedida de uma prévia avaliação – com 
metodologia arqueológica - dos solos a afetar. 

vi.Apresentar registo gráfico, fotográfico e topográfico, acompanhado de memória descritiva 
que justifique e fundamente a proposta de intervenções arqueológicas – de sondagens de 
diagnóstico ou de escavação em área situadas na área de afetação do projeto. 

vii.Prever que as sondagens de diagnóstico deverão ter em consideração o traçado previsto 
para a linha e para todas as afetações de superfície (diretas ou indiretas) que a construção 
possa acarretar. 

viii.Prever a escavação arqueológica em área justificada pelo potencial e/ou os vestígios ou 
contextos afetados pela obra. 

ix.Prever que a transladação do Conjunto Escultório de Rosália de Castro (n.º 113) que deverá 
ser efetuada com recurso a um plano elaborado por equipa que integre conservador 
restaurador, que igualmente deverá acompanhar os trabalhos. 

x.A presentar o Plano de Monitorização do Património Cultural, de acordo com o definido no 
ponto especifico aos Planos de Monitorização. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE POTENCIAÇÃO 

Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no 
portal da APA, rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de Execução que vier a ser 
desenvolvido. 

Relativamente às Medidas de Minimização Específicas apresentadas no EIA, devem as mesmas ser 
revistas/concretizadas e detalhadas a um nível compatível de acordo com o Projeto de Execução que 
vier a ser definido. 

As medidas de minimização devem integrar o Caderno de Encargos e serem consideradas no Plano 
de Gestão Ambiental. 
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A obra deverá ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas 
de prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais marítimas e de transição 
e que contemple as medidas de minimização que se vierem a definir. 

Fase de projeto de execução  

1. Apresentar uma solução alternativa, à superfície, relativamente à saída/entrada sul da Praça 
da Galiza com diminuição dos estrangulamentos provocados quer no passeio dedicado a peões 
quer na diminuição do número de faixas de rodagem de três para duas no acesso à Praça da 
Galiza no sentido Rua da Piedade-Praça da Galiza. 

2. Adotar para os arranjos exteriores, e sempre que possível, soluções de drenagem sustentáveis 
que promovam a infiltração da água pluvial no solo e/ou aumentem a capacidade de 
retenção/armazenamento da água pluvial, reduzindo o caudal de ponta e, consequentemente, 
o risco de inundação, atendendo a que as estações de metro contribuirão para a 
impermeabilização dos solos. 

3. Acautelar uma solução alternativa, caso se verifique a necessidade de eliminar as escadas de 
acesso entre a Rua 31 de Janeiro e a entrada lateral norte da estação de São Bento à Rua da 
Madeira, que tenha em consideração a sua atual utilização. 

4. Deslocar o Poço de Ventilação nº 2 cerca de 80 m para sul da localização prevista no estudo 
prévio, por forma a afastá-lo dos espaços, edifícios e usos mais sensíveis da Praça de Parada 
Leitão e Largo dos Leões. Efetuar a necessária articulação do projeto com o parque de 
estacionamento cujo acesso ficará na envolvente do PV2. 

5. Deslocar o ponto de concordância do ramal de injeção de veículos com a Linha C para sul, por 
forma a evitar a aproximação ao edifício de habitação situado na Rua de Pedro Hispano e evitar 
a afetação do acesso ao respetivo logradouro, durante a fase de construção. 

6. Assegurar que a conceção do Poço de Emergência e Ventilação (PEV 1) não tem qualquer 
repercussão sobre a integridade física da Muralha Fernandina, enquanto valor visual e 
patrimonial. 

7. Compatibilizar a conceção da estação da Galiza com a preservação integral do Jardim de 
Sophia, único, de autor e que se apresenta num estádio maduro. Eventual afetação da sua 
integridade física deve ser reposta em termos do seu desenho e dos materiais inertes originais 
devendo ser sempre consultado o autor do projeto. No que diz respeito ao património arbóreo 
o mesmo deve ser mantido sem qualquer afetação direta ou indireta assim como a envolvente 
verde e murete da Fonte de Rosália de Castro. 

8. Considerar para a conceção dos Poços de Emergência e Ventilação (PEV) soluções técnicas com 
vista à proteção da vegetação (existente e/ou a plantar no âmbito da integração paisagística 
destas componentes) do fluxo de ar quente proveniente deste, expelido para o 
exterior/atmosfera assim como dos transeuntes. 

9. Prever para o modo/método de intervenção em túnel a céu aberto (cut&cover), que o seu 
faseamento permita fechar sucessivamente áreas, de modo a libertar o espaço público à 
superfície e devolvê-lo aos cidadãos. 

10. Adotar uma via em placa do tipo LVT (Low Vibration Track), preferencialmente, do tipo LVT 
HA. 

11. Nas intervenções a realizar, que se traduzam na existência futura de estruturas do metro à 
superfície, e que exijam iluminação exterior, devem ser considerados modelos de luminárias 
que não conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição 
luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores 
de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. O recurso 
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à tecnologia LED deve ser ponderado/equacionado face a eventuais efeitos sobre a saúde 
humana reservas já de 2010. https://www.scientificamerican.com/article/led-lightbulb-
concerns/ 

12. A conceção dos projetos, com vista à reposição da Situação atual dos diversos espaços públicos 
afetados – pavimentos e áreas verdes - alguns de muito recente intervenção, deve pautar-se 
pelo respeito dos projetos que lhe deram forma. Eventuais alterações de desenho do espaço 
e/ou de materiais devem ser sempre consultados os autores dos respetivos projetos. Os 
projetos não podem traduzir-se em “soluções de remendos”, ou seja, não podem remeter-se 
para:  

• A utilização de materiais – inertes e vivos - de menor qualidade/durabilidade;   

• Para a descontinuidade formal e visual/estética de materiais;  

• Para a descontinuidade e disrupção do desenho do espaço público existente e  

• Para soluções que conduzam à descaracterização e à perda de identidade dos locais 
objeto de intervenção.  

13. Equacionar, sempre que possível, a implementação de coberturas verdes, como no caso da 
estação da Trindade que se revelou um espaço de usufruição pública, considerando a perda 
de espaços verdes identificada no EIA. 

14. Articular com o proprietário da área afetada pela construção do poço PV5 que irá condicionar 
a utilização futura do terreno, com eventual depreciação do seu valor comercial, impacte que 
não foi possível estimar nesta fase. Os ramais de ligação serão construídos sob este terreno, 
contribuindo também para a sua eventual depreciação.  

15. Considerar as delimitações oficiais dos bens imóveis patrimoniais classificados e em vias de 
classificação, respetivas zonas de proteção legal em vigor, e de outros bens culturais imóveis 
(do Regulamento do PDM do Porto), procurando-se evitar ou diminuir a respetiva afetação. 

16. Não afetar diretamente bens imóveis classificados ou em vias de classificação, devendo o 
RECAPE apresentar um plano de salvaguarda patrimonial que envolva a sua salvaguarda, 
monitorização, conservação e restauro, quer numa fase prévia à obra, quer na fase de 
execução, quer na fase de exploração. Destacam-se desde logo, face ao seu posicionamento 
ao projeto, os seguintes bens imóveis classificados a salvaguardar:  

(i) Estátua equestre de D. Pedro IV – classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP) - 
Decreto n.º 28/82, DR, I Série, n.º 47, de 26-02-1982; 

(ii) Muralhas denominadas de D. Fernando e respetivo miradouro – classificado como 
Monumento Nacional (MN) - Decreto n.º 11 454, DG, I Série n.º 35, de 19-02-1926. 

17. Os imóveis situados em servidão administrativa do património cultural, nomeadamente zonas 
gerais e especiais de proteção, que venham a ser diretamente afetados pelo Projeto de 
Execução deverão ser objeto de um parecer prévio a solicitar à administração do património 
cultural competente mediante apresentação de elementos de projeto de arquitetura. 

18. O Projeto de Execução da Estação Liberdade / São Bento deverá desenvolver uma solução 
construtiva que evite as afetações patrimoniais, nomeadamente do Aqueduto do Rio de Vila 
e, eventualmente, da Muralha Fernandina. 

19. Apresentação de um Plano de Compensação do Património Cultural que contemple um 
programa para a criação de um espaço expositivo que permita albergar os principais achados 
(integrado no Projeto de Execução das Estações ou em espaço específico autónomo), bem 
como um cronograma para a publicação monográfica dos trabalhos de minimização 
desenvolvidos. 
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O Plano de Compensação do Património Cultural deverá ainda equacionar a valorização e 
eventual integração dos elementos patrimoniais com valor cultural mais significativo 
diretamente afetados pelo projeto em articulação com a administração do património cultural 
competente. 

20. Os Projetos de Execução das estações a construir situadas em servidão administrativa do 
património cultural, nomeadamente nas zonas gerais e especiais de proteção, deverão ser 
objeto de parecer prévio a solicitar à administração do património cultural competente, em 
conformidade com as determinações da DIA. 

21. Na fase da elaboração do Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não 
houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos 
respetivos componentes, a destruição total ou parcial de uma ocorrência patrimonial, 
nomeadamente arqueológica, deverá ser assumida e demonstrada no RECAPE como 
inevitável. Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo 
arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra, 
nomeadamente no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral. 

Fase prévia à execução das obras 

22. Condicionar o planeamento da obra à interdição de operações construtivas durante o período 
noturno, uma vez que estas não são passíveis de concessão de Licença Especial de Ruído. 

23. Efetuar uma vistoria aos edifícios situados numa faixa de 100 m na envolvente da solução de 
traçado que vier a ser selecionada, enquadrando-os na Norma Portuguesa 2074, de acordo 
com a sua tipologia, de forma a eventualmente dirimir responsabilidades relacionadas com a 
ocorrência de danos estruturais ou superficiais nos mesmos. 

24. Prever a vedação de todas as áreas objeto de intervenção em meio urbano - estaleiros e 
parques de materiais - a implantar de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os 
impactes resultantes do seu normal funcionamento. Os materiais a utilizar devem adotar cores 
tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, e tratamento plástico (estético), que se 
coadunem com o meio urbano mas também como elementos valorizadores do espaço onde 
se inserem. Configura-se como uma solução o recurso a painéis artísticos que reflitam, entre 
outras, por exemplo, manifestações contemporâneas ligadas ao espaço local ou históricos, 
jardins, património, arqueologia e/ou ligados à história do próprio Metro do Porto. Configura-
se também como solução complementar a rotatividade de temas face ao tempo de duração 
da obra. Caso possível estes painéis devem apresentar tratamento acústico. 

25. Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de 
sistemas de drenagem de águas pluviais. 

26. Sempre que possível, instalar dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a 
utilização e manutenção desses dispositivos adequados. 

27. Realizar ações de formação e de sensibilização para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras relativamente à ações suscetíveis de causar impactes 
ambientais e sociais e às medidas de mitigação a implementar, designadamente normas e 
cuidados a ter no decursos dos trabalhos e de relacionamento com as populações locais. 

28. Vedar e sinalizar as áreas ajardinadas e respetivos exemplares arbóreos e arbustivos do Jardim 
do Carregal e do Jardim de Sophia na Praça da Galiza que não serão intervencionadas, evitando 
afetações para além das previstas e minimizando a deposição de poeiras e partículas nestes 
espécimes. As vedações e sinalizações só deverão ser removidas após finalização da obra. 

29. Criação de uma estrutura de coordenação que reúna representantes do proponente, dos 
empreiteiros, do município e juntas de freguesia da área de intervenção do projeto, que 
permita concretizar uma gestão prática da maximização e distribuição dos benefícios que a 
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obra pode proporcionar a nível local, com o objetivo de reter valor no concelho do Porto e 
beneficiar as populações mais vulneráveis e carenciadas. 

30. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, 
a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e 
eventuais afetações à população, designadamente a afetação da acessibilidade. A divulgação 
deve ser feita em articulação com as Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de 
informação (painéis informativos, folhetos, website da Metro do Porto e outros que se 
considere adequados para o efeito). 

31. Por forma a promover a melhor aceitação do projeto por parte dos proprietários que virão a 
ser afetados, o promotor do Projeto deverá informar os mesmos adequadamente e com 
antecedência. 

32. Os processos de expropriação e indemnização são processos sociais, cujo resultado depende 
do tipo de relações estabelecidas e do modo como as ações são realizadas. Os processos de 
expropriação são uma forma de indemnização e compensação pelos impactes do projeto, pelo 
que o seu adequado desenvolvimento é da responsabilidade do dono de obra, e devem ser 
objeto de cuidado acompanhamento, gestão e monitorização.  

33. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações. Este mecanismo deve contemplar um número 
suficiente de pontos de atendimento presencial, atendimento telefónico e através da internet. 

34. Manter um registo rigoroso dos contactos e reclamações efetuadas, com identificação das 
pessoas atendidas, motivo do contacto ou reclamação, tipo de encaminhamento e resposta 
dada pelo promotor e/ou entidade executante. Esta medida deve prolongar-se durante a fase 
de construção.  

35. Relativamente aos trabalhadores da obra, originários de outros concelhos, regiões ou países, 
que durante a obra fiquem alojados localmente, deve privilegiar-se o aluguer de alojamento 
nos meios locais em detrimento da concentração em estaleiro social.  

36. Aquando da necessidade de corte efetivo da circulação rodoviária prever: a identificação de 
percursos alternativos, os quais devem ser definidos de acordo com as autarquias, sendo 
divulgados atempadamente, e mantendo-se, tanto quanto possível, constantes; o quadro de 
acessibilidades a vigorar durante a obra deve ser objeto de adequada e atempada publicitação, 
nomeadamente através das Juntas de Freguesia, bem como nas principais vias 
intervencionadas. 

37. A reposição dos serviços afetados, nomeadamente de abastecimento de água, eletricidade e 
telecomunicações, deve ser efetuada adotando no planeamento da obra medidas que visem 
minimizar a afetação da utilização de tais serviços por parte das populações e atividades 
económicas deles dependentes. 

38. As vias rodoviárias com restrições de tráfego devem estar sinalizadas, antes do início das obras 
propriamente ditas, de forma a informarem os utentes da via de todas as restrições e cuidados 
a observar pelos condutores que aí circulam, designadamente no que se refere a velocidades 
máximas permitidas e outras alterações que ocorrerão no período de duração da fase de 
construção. 

39. O cronograma da Obra deverá compreender o tempo necessário à boa execução das medidas 
de salvaguarda do Património Cultural, nomeadamente para a realização de todos os trabalhos 
arqueológicos. 
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40. A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, 
com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno de 
Encargos da Obra. 

41. Excluir das áreas de depósito terras sobrantes as zonas de proteção do património cultural. 

42. A Carta de Condicionantes patrimoniais deverá interditar, ou condicionar fortemente, em 
locais a menos de 25 m das ocorrências patrimoniais a instalação de estaleiros, acessos à obra 
e áreas de empréstimo/depósito de inertes; na fase obra a mesma deverá ser facultada a cada 
empreiteiro. 

43. Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo 
e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas 
prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo. 

44. Prever a colocação de barreiras para minimizar a dispersão de partículas e lamas e a rega da 
área de circulação, de forma a minimizar a afetação das ocorrências patrimoniais, 
nomeadamente nos bens imóveis classificados. 

45. Prever que sempre que esteja em risco a preservação de elementos arquitetónicos e 
escultóricos em resultado da obra de construção da linha, e quando o valor patrimonial 
daqueles não ficar por isso substancialmente diminuído, devem os mesmos ser trasladados em 
condições de segurança para outro local, antes do início da obra, por equipas técnicas com 
currículo e formação, nomeadamente, em conservação e restauro, promovendo-se, no final 
da mesma, a recolocação no mesmo local, sempre que tal seja possível. 

46. Deverá ser realizado o registo gráfico, fotográfico e videográfico, para memória futura, de 
todas as áreas da cidade que vierem a sofrer substanciais alterações pela construção da nova 
linha de metro, com especial intensidade e incidência na Zona Histórica do Porto e Porto 
Património Mundial. 

47. Deverá ficar prevista a execução de trabalhos arqueológicos de escavação integral na zona de 
afetação da construção da Estação Liberdade / São Bento, a céu aberto, cujo plano de 
trabalhos deverá ser apresentado pelo RECAPE, que deverá compreender uma primeira fase 
de diagnóstico, para definição e caracterização das sequências estratigráficas, a ter lugar sob 
a forma de sondagens arqueológicas (área mínima de 250 m2). 

48. A remoção do Aqueduto do Rio de Vila deverá ser feita recorrendo a uma criteriosa 
desmontagem desta estrutura, cilhar a cilhar, de forma permitir o diagnóstico credível da sua 
inserção estratigráfica e o levantamento/reconhecimento de material reutilizado e ou siglado, 
devendo ser acompanhado pela sua conservação pelo registo. 

49. Em fase prévia à obra deverão ser executadas sondagens arqueológicas prévias de diagnóstico 
nas áreas de afetação à superfície, nomeadamente das infraestruturas da: Estação 
Boavista/Casa da Música e Estação Galiza, em áreas mínimas de 100 m2; Estação do Hospital 
de Santo António, em áreas mínimas de 200 m2; PEV2 e PEV3, numa área mínima de 25 m2. 

50. Realizar um programa de ação de formação / sensibilização patrimonial dirigido aos 
trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação 
relativamente às medidas de minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade 
arqueológica das áreas de intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a 
gestão e proteção do património cultural referenciado. 

Fase de construção 

51. Efetuar o registo cartográfico das estruturas e demais aspetos geológicos estruturais de 
interesse, do ponto de vista pedagógico-científico, que venham a ser detetados durante os 
trabalhos de perfuração dos túneis. 
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52. Antes dos trabalhos de movimentação de terras e se aplicável, proceder à decapagem da terra 
viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela 
obra. Antes da sua reutilização, esta terra vegetal deverá ser limpa de restos vegetais e 
sementes, evitando a proliferação de espécies invasoras e/ou infestantes. 

53. Limitar às zonas estritamente necessárias para a execução da obra, as ações pontuais de 
desmatação (abate de árvores em áreas ajardinadas), e se aplicável, remoção do coberto 
vegetal, limpeza e decapagem dos solos.  

54. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

55. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 
subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 
encaminhados para destino final adequado.  

56. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de 
forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a 
diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

57. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos 
taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

58. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de 
aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de 
intervenção). 

59. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com 
coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua 
estabilidade. 

60. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. 

61. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito 
deve excluir as seguintes áreas:  

• Áreas do domínio hídrico;  

• Áreas inundáveis; 

• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

• Perímetros de proteção de captações; 

• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 
(REN); 

• Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 
natureza; 

• Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

• Áreas de ocupação agrícola; 
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• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

• Zonas de proteção do património.  

62. Garantir que, durante as escavações, não é afetado o sistema radicular do Acer negundo, 
existente na Praça da Galiza, e dos exemplares arbóreos classificados e com interesse de 
conservação do Jardim do Carregal, evitando a morte ou o abate de exemplares a salvaguardar. 

63. Caso venha a ser necessário recorrer ao uso de explosivos para desmonte de formações 
rochosas, devem ser tomadas rigorosas medidas de segurança. Estas apenas podem ocorrer 
durante os dias úteis e no período exclusivamente diurno. 

64. Antes de utilização de explosivos, deve proceder-se a uma detalhada e documentada vistoria 
prévia das habitações e outras construções ou estruturas suscetíveis de ser afetadas, e a nova 
vistoria imediatamente após a execução do fogo, de modo a verificar possíveis afetações que, 
a ocorrerem, devem ser objeto da necessária indemnização. 

65. Durante as operações de desmonte e escavações, se aplicável, devem ser utilizados explosivos 
cujos resíduos não sejam persistentes ou solúveis (de preferência totalmente convertidos em 
gases após a explosão) e a minimização das cargas de modo a reduzir as fracturações 
desnecessárias. 

66. As captações subterrâneas afetadas pelo traçado devem ser devidamente seladas. Os pontos 
de água afetados poderão ser substituídos por outros com o acordo dos proprietários. 

67. A ocorrência de “caixas de falha” que constituem zonas preferenciais de percolação devem ser 
adequadamente preenchidas e seladas com material impermeável. 

68. Nas situações em que as escavações intersetem níveis piezométricos e seja necessário 
proceder ao seu rebaixamento, avaliar de forma detalhada o caudal que será necessário 
bombear e a configuração da superfície piezométrica resultante, por forma a garantir que não 
sejam afetadas captações próximas da obra. 

69. Caso as escavações e perfurações conduzam à exposição superficial do nível freático, assegurar 
que todas as ações que se traduzam em risco de poluição são eliminadas ou restringidas na 
sua envolvente direta. 

70. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deve 
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas 
pelos rodados dos veículos. 

71. Garantir um adequado sistema de gestão de efluentes e esgotamento das águas da obra, sem 
contaminação do sistema de mananciais e minas de água existentes. 

72. Implementar um eficiente sistema de drenagem e recolha de águas pluviais prevendo a sua 
remoção para o exterior do túnel em condições apropriadas. 

73. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, 
de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, 
recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

74. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 
natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros 
produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar 
equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

75. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha do solo 
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 
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76. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 
possam ter sido afetados pelas obras de construção. 

77. Garantir a operacionalidade dos equipamentos e estruturas hidráulicas relacionadas com a 
gestão das águas subterrâneas, tanto a nível de piezómetros de monitorização de níveis de 
água e qualidade dos sistemas de bombagem e extração de excedentes hídricos 

78. Equacionar a possibilidade de aproveitamento das águas subterrâneas como parte de uma 
estratégia sustentável para a rega dos espaços verdes, lavagens do próprio metro e lavagens 
urbanas e de Ruas, com águas de qualidade inferior. 

79. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 
veículos adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

80. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação 
e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e 
de equipamentos de obra. 

81. Estudar e escolher os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais 
excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos 
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de 
prestação de cuidados de saúde e escolas). Deve também, sempre que possível outro tipo de 
transporte, designadamente subterrâneo, para este tipo de materiais de forma a minimizar o 
transporte à superfície. 

82. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, adotar velocidades moderadas, de 
forma a minimizar a emissão de poeiras. 

83. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 
ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá 
ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

84. Executar um planeamento de obra de forma a minimizar acumulações excessivas de tráfego 
automóvel derivadas do encerramento temporário de faixas de rodagem. 

85. Assegurar que são selecionados os métodos e técnicas construtivas, bem como os 
equipamentos que originem o menor ruído e vibrações possível.  

86. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção. 

87. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 
emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

88. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 
restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

89. Adotar soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de 
insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais 
ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral 
do Ruído.  

90. Selecionar a implantação de equipamentos ruidosos no interior de estaleiros com vista ao seu 
afastamento dos locais com utilização sensível ao ruído, nomeadamente dos locais com 
utilização escolar, hospitalar e habitacional. Adotar medidas de controlo de ruído em 
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maquinaria e equipamentos ruidosos, sempre que possível e justificável. O mesmo deve ser 
adotado para equipamentos que gerem muitas vibrações. 

91. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população 
local. 

92. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

93. Deverão ser divulgados com a necessária antecedência e clareza, os desvios de trânsito e as 
alterações nas circulações rodoviária e pedonal.  

94. Adotar, nos arranjos exteriores e sempre que possível, soluções de drenagem sustentáveis que 
promovam a infiltração da água pluvial no solo e/ou aumentem a capacidade de 
retenção/armazenamento da água pluvial, reduzindo o caudal de ponta e, consequentemente, 
o risco de inundação. 

95. A iluminação exterior nos locais de obra não deve ser projetada de forma intrusiva sobre o 
espaço público e sobre as fachadas do edificado. Nesse sentido, deve ser o mais dirigida, 
segundo a vertical, e apenas sobre os locais que efetivamente a exigem.  

96.  Devem ser implementadas medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação 
existente, em particular de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre 
outras, a definição de faixa de proteção, dentro da qual não deverá ser desenvolvida qualquer 
ação, e sinalização de todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a 
execução da obra, mesmo quando se encontrem fora das áreas a intervencionar diretamente, 
mas que, pela proximidade a estas, se apresentem suscetíveis de serem afetadas (ramadas e 
raízes). Estas ações devem ser asseguradas com a assistência técnica da Obra por especialistas 
de vegetação.  

97. Na fase de conclusão de obra prever a reposição da situação original sempre que se detetem 
danos causados pelas operações de construção, nomeadamente, decorrentes das vibrações 
induzidas. 

98. Os elementos vegetais a repor em espaço público, devem respeitar os alinhamentos existentes 
e os portes aproximados aos existentes no momento da reposição. 

99. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, e todos os materiais inertes para 
enchimento de valas ou camadas dos pavimentos, em particular na reposição da situação 
inicial do Jardim de Carrilho Videira ou Jardim do Carregal e no Jardim de Sophia, deve ser dada 
atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas 
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e 
comprometam o existente e a manutenção. 

100. Deverá ficar previsto que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra 
deverá ser efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente 
de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas 
simultâneas. 

101. Este deverá ser assessorado pelos técnicos necessários por forma a permitir a boa execução 
dos trabalhos de registo e/ou conservação e restauro que se venham a verificar indispensáveis. 

102. O acompanhamento arqueológico da obra deverá incidir em todos os trabalhos, durante a 
instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de 
acessos, escavação das valas e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos desde 
as suas fases preparatórias.  
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103. No caso dos trabalhos de abertura de túnel mineiro, por meios mecânicos com remoção de 
sedimentos em grande escala e a grande profundidade, o acompanhamento arqueológico 
deverá efetuar a análise cuidada dos sedimentos retirados por escavação mecânica sempre 
que a cota do túnel se aproximar das camadas de subsolo onde é expectável a existência de 
vestígios arqueológicos, mormente nas embocaduras dos túneis e nas suas retas inicial e final 
onde a profundidade relativa é menor. 

104. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor 
patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de 
tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo 
registo. 

105. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, 
escavações arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível 
determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. Em caso 
de identificação de contextos arqueológicos preservados deverá sempre ser realizada a 
respetiva escavação arqueológica. 

106. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra deverão ser colocados em 
depósito credenciado pela administração do património cultural. 

107. Dever-se-á sinalizar e vedar os elementos patrimoniais situados, até 25 m da obra, 
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação: 

(i) Salvaguardar o exterior de edifícios, os seus espaços envolventes e os espaços verdes 
com valor patrimonial;  

(ii) Esta medida deverá ser aplicada ao edificado, à sua área envolvente, em especial nos 
casos em que os edifícios em causa estejam enquadrados por jardins e/ou outros espaços 
exteriores que contribuem igualmente para o seu valor patrimonial; 

(iii)  Nomeadamente em todo o edificado que, encontrando-se próximo das infraestruturas 
situadas à superfície, não disponha de nenhuma barreira física a separá-lo da zona em 
obra; 

(iv) Deverão se adotadas as medidas de proteção adequadas, da simples sinalização até à 
sua proteção e/ou vedação com recurso a painéis, com os materiais mais adequados a 
cada situação específica; 

108. Monitorização da vibração aplicável na fase de obra ao elemento patrimonial n.º 111 (Torre 
do Palácio dos Terenas, Monumento Nacional), nos termos que forem definidos pelo RECAPE.  

109. Dever-se-á proceder ao levantamento fotográfico dos murais presentes na envolvente do 
PEV3, com vista à sua publicação. 

110. Se presentes na vedação do logradouro onde se implantará o PEV3, dever-se-á ponderar a 
transladação desses murais e integração na inserção urbana desta infraestrutura. 

111. Implementar as propostas do Plano de Compensação do Património Cultural com vista à 
valorização dos elementos patrimoniais ou dos resultados obtidos com os trabalhos 
arqueológicos nalguns dos espaços públicos a construir em articulação com a administração 
do património cultural. 
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Fase de Exploração 

112. Manter a orientação de procurar maximizar os efeitos positivos na economia e modos de 
vida locais, nomeadamente no que respeita à contratação de trabalhadores, subcontratações 
e aquisição de bens e serviços. 

113. Garantir a continuidade da monitorização dos exemplares de porte arbóreo, se necessário, 
no âmbito do “Plano de Monitorização da Vegetação Existente”, de forma a minimizar os riscos 
associados à sua estabilidade biomecânica. 

114. Implementar o Plano de Monitorização do Património Cultural para a fase de exploração 
conforme delineado e aprovado aquando da verificação da conformidade ambiental do 
Projeto de Execução. 

115. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos, deverá ser 
fornecida aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a 
implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer 
com os que se venham a identificar na fase de construção. 

116. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção, que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 
intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas 
as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

117. Após a conclusão da obra, no prazo máximo de dois anos deverão ser publicadas as 
monografias resultantes dos trabalhos de minimização patrimonial.  

Fase de desativação 

118. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 
reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

119. Os solos das áreas não pavimentadas do estaleiro e das zonas de circulação de veículos e 
máquinas afetos à obra devem ser revolvidos, promovendo a sua descompactação, 
arejamento e restabelecimento da permeabilidade natural do terreno. 

 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Qualidade do ar 

O programa de monitorização contempla a medição da concentração, no ar ambiente, dos poluentes 
NO2, CO, PM10 e PM2,5, que se encontram abrangidos pela legislação nacional (Decreto-Lei nº 
102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual). 

Paralelamente à monitorização dos poluentes atmosféricos deverão ser efetuadas medições dos 
parâmetros meteorológicos locais, nomeadamente: Velocidade do Vento; Direção do Vento; 
Quantidade de Precipitação; Temperatura do Ar; Humidade Relativa e Radiação Solar. 

Tendo em conta o artigo 7, ponto 3, alínea c, do Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, na sua 
redação atual, propõe-se uma combinação de medições fixas com métodos de referência, no local 
do estaleiro (zona próxima do local de obra), perto de um recetor sensível, com medições indicativas. 
O período de frequência mínimo para as medições indicativas deverá respeitar o estipulado no 
referido Decreto-Lei (14 % do ano civil). 

A localização exata dos pontos de monitorização deverá ser selecionada após visita ao local, a efetuar 
com o menor espaço temporal possível antes do início das medições. 
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Em caso de registo de valores acima dos respetivos valores limite, deverá ser investigada para cada 
ocorrência de excedência, a causa dos valores elevados, nomeadamente a investigação acerca da 
exposição do local a massas de ar de fontes específicas, identificadas no local. 

Ruído 

A proposta de programa de monitorização deve ser revista e alterada, se necessário, em função do 
estudo adicional de ruído. 

Vibrações  

Plano de Monitorização específico de Vibrações na fase subsequente do projeto que integre a 
normalização existente mais recente, nomeadamente: 

• ISO/TS 14837 - ISO/TS 14837 (Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration 
arising from rail systems: 

o Part 1: General guidance. 

o Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in 
buildings. 

o Part 32: Measurement of dynamic properties of the ground. 

• NP 2074:2015 - Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas 

• NP ISO 2631-1: 2007 – Vibrações mecânicas e choque. Avaliação da exposição do corpo 
inteiro a vibrações. Parte 1: Requisitos gerais. 

• BS 6472-1:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buldings. Part 1: 
Vibration sources other than blasting. 

• BS 6472-2:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings. Blast-
induced vibration. 

• BS 5228-2:2009+A1:2014 - Code of practice for noise and vibration control on construction 
and open sites. Vibration. 

Socioeconomia 

Apresentar um plano da Componente Social detalhado que tenha em consideração a evolução dos 
impactes e a eficácia das medidas de mitigação, com acompanhamento por parte dos afetados, 
nomeadamente, residentes proprietário e comerciantes. 

Paisagem 

Apresentar um Plano de Monitorização da Vegetação Existente, de porte arbóreo, por cima, e na 
envolvente (buffer a definir), da solução em túnel, estações e PEV, que contemple, entre outros que 
sejam pertinentes, os seguintes parâmetros:  

i. nível hidrostático numa área a definir/propor; 

ii. evolução do estado fitossanitário; 

iii. avaliação da estabilidade biomecânica dos exemplares arbóreos que sejam afetados 
fisicamente pelo corte de raízes ou, quando não, que tenham localização em área 
suscetível a tal. 

Nestes termos, deve ser definida uma área, em cartografia, onde conste graficamente a localização 
dos exemplares a monitorizar assim como deve ser apresentado o elenco/lista dos referidos 
exemplares a serem monitorizados, quer em espaço público quer em espaço privado, acompanhado 
do registo textual do seu estado na atual Situação atual. O referido programa deve estabelecer a 
periodicidade das inspeções/medições e acompanhamento diverso e a forma de tratamento de 
dados/informação recolhida. Neste âmbito, também devem ser apresentadas as medidas a tomar, 
ou as soluções, para conter, ou reduzir, os riscos potenciais, como por exemplo, considerar o reforço 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO I 

Esboço Corográfico/Implantação do Projeto 

 

ANEXO II 

Pareceres externos 
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ANEXO I 

 

 

Esboço Corográfico/Implantação do Projeto  

(Fonte: EIA) 
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ANEXO II 

PARECERES EXTERNOS 
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