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ENTIDADE

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

03-04-2018

A entidade forneceu, via e-mail, o respetivo cadastro das infraestruturas das Águas de Gaia de
abastecimento de água e saneamento existentes no corredor de estudo, em formato DWG.

03-04-2018

Na sequência do pedido de informação, a entidade solicitou (via contacto teletónico) o envio dos
limites do corredor de estudo em formato editável (DWG).

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
Águas de Gaia,
EM, SA

07-03-2018

- Infraestruturas de abastecimento de água e saneamento existentes e/ou projetos na faixa
referida;
- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:

07-03-2018

- Infraestruturas de telecomunicações existentes e previstas da vossa responsabilidade, e
respetivas servidões, na área de intervenção do presente projeto e sua envolvente
(nomeadamente Monte da Virgem ou próximo), no concelho de Vila Nova de Gaia;
- Outra informação que considerarem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

Em resposta ao pedido de informação, a entidade forneceu o cadastro das infraestruturas
pertencentes à MEO existentes no corredor de estudo definido, em formato PDF, salientando que
a respetiva localização exata carece de validação no terreno.
A entidade alertou para os seguintes aspetos:

ALTICE
Portugal
03-04-2018

Envio (via e-mail) do limite do corredor de estudo em formato DWG, bem como duas figuras
com a sobreposição do corredor sobre ortofotomapa e Carta Militar. Indicação de que os
traçados da linha e do parque de material ainda se encontrariam em estudo à data, sendo
portanto a informação fornecida correspondente a um buffer majorante para os potenciais
traçados da linha e Parque de Material.

- Caso existam serviços afetados da MEO, deverá ser considerada na empreitada a reposição dos
mesmos, encontrando-se a entidade disponível para prestar os esclarecimentos necessários nesse
sentido, elaborar propostas de soluções técnicas e fornecer o respetivo custo;
06-04-2018

- A necessidade de alteração das infraestruturas existentes por motivo de obras deverá ser
comunicada à MEO, sendo os custos associados imputados ao requerente e a execução dos
respetivos desvios condicionada à aceitação do valor estimado dos custos da sua reposição, bem
como da construção das infraestruturas subterrâneas;
- Em caso de serem provocados danos na tubagem propriedade da MEO, esta tem de ser
obrigatoriamente regularizada no local do dano através da colocação de meias canas
(devidamente coladas) a envolver os cabos existentes, para garantir a proteção mecânica aos
mesmos, devendo igualmente ser passados entre as câmaras de visita adjacentes tubos novos em
igual número aos que foram danificados.

06-04-2018

Foi solicitada a informação disponibilizada em formato DWG (AutoCAD), atendendo a que a
equipa do estudo tem de trabalhar e realizar a entrega dos trabalhos em formato digital.

17-04-2018

Na sequência da solicitação, a entidade forneceu o cadastro das infraestruturas pertencentes à
MEO existentes no corredor de estudo definido, em formato Dxf, salientando que a respetiva
localização exata carece de validação no terreno.

12-03-2018

Na sequência do pedido de informação, a entidade solicitou (via contacto telefónico) o envio dos
limites do corredor de estudo em formato editável (KMZ).

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
07-03-2018

- Servidões aeronáuticas para as quais são a entidade competente;
- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

ANAC Autoridade
Nacional da
Aviação Civil
13-03-2018

Envio (via e-mail) do limite do corredor de estudo, em formato KMZ. Indicação de que os
traçados da linha e do parque de material ainda se encontravam em estudo à data, e que
portanto não seria possível fornecer os traçados, apenas o limite de um buffer majorante para
os potenciais traçados da linha e parque de material.

Em resposta ao pedido de informação, a entidade informou que a área do corredor de estudo não
é abrangida pela servidão do Aeroporto do Porto, a que se refere o Decreto Regulamentar n.º
7/83, de 3 de fevereiro, ou qualquer outra servidão aeronáutica civil.
13-03-2018

Foi ainda referido que, face ao tipo de projeto, não se prevê a instalação de mastros, antenas ou
outros elementos cujas alturas acima do solo se possam considerar como obstáculos à navegação
aérea, conforme definido na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03 de 6 de maio,
“LIMITAÇÕES EM ALTURA E BALIZAGEM DE OBSTÁCULOS ARTIFICIAIS À NAVEGAÇÃO AÉREA”
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ENTIDADE

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA
(possível
de
consultar
em:
http://www.anac.pt/vPT/Generico/InformacaoAeronautica/CircularesInformacaoAeronautica/D
ocuments/CIA_03_10_3Fev10.pdf).
Assim, a ANAC informou que nada tem a obstar ao desenvolvimento do estudo.
Em resposta ao pedido de informação, a entidade informou que a área do corredor de estudo não
está abrangida por qualquer servidão radioelétrica constituída no âmbito do Decreto-Lei n.º
597/73, de 7 de novembro.

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
ANACOM Autoridade
Nacional de
Comunicações

07-03-2018

- Infraestruturas de telecomunicações existentes e previstas e respetivas servidões na área de
intervenção do presente projeto e sua envolvente (nomeadamente a ligação hertziana do
Monte da Virgem), no concelho de Vila Nova de Gaia;

23-03-2018

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

A ANACOM referiu ainda que o corredor de estudo interseta uma zona de proteção associada à
ligação hertziana Aveiro – Monte da Virgem, a qual tem um projeto de servidão que não foi ainda
concluído. A efetivar-se, esta condicionante apenas se aplica acima da cota 229 metros, uma
altitude que não será atingida no âmbito deste projeto.
Assim, a ANACOM informou que nada tem a obstar ao desenvolvimento do projeto.

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
APA - Agência
Portuguesa do
Ambiente

07-03-2018

- As captações de água subterrânea (localização, tipo, características) existentes no concelho
de Vila Nova de Gaia;

-

- Servidões e restrições de utilidade pública para as quais são a entidade competente;

Consultar resposta e informação fornecida pela entidade ARH - Norte, entidade que está
integrada na APA – Agência Portuguesa do Ambiente, e à qual compete, no caso do presente
estudo, o fornecimento da informação solicitada.

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
13-03-2018

- Servidões e restrições de utilidade pública para as quais são a entidade competente;

19-03-2018

A entidade informou ainda que o processamento e cedência de dados georreferenciados pela APA
tem um custo associado, conforme estabelecido em regime legal.

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
ARH - Norte

20-03-2018

Envio (via e-mail) do limite do corredor de estudo em formato DWG, bem como duas figuras
com a sobreposição do corredor sobre ortofotomapa e Carta Militar. Indicação de que os
traçados da linha e do parque de material ainda se encontrariam em estudo à data, sendo
portanto a informação fornecida correspondente a um buffer majorante para os potenciais
traçados da linha e Parque de Material.

Foi solicitado pela entidade, via e-mail, o envio de polígono georreferenciado em suporte digital
da área geográfica de estudo a considerar no EIA, no sentido de avaliar os dados existentes e que
possam ser relevantes.

27-03-2018

Em resposta ao pedido de informação, a entidade forneceu os dados geográficos das captações
subterrâneas existentes no corredor de estudo do projeto, referindo não ser possível
disponibilizar informação sobre a titularidade das utilizações dos recursos hídricos, de acordo
com o cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais.
Informou ainda que no corredor de estudo não existem servidões de utilidade pública, nem
outros dados relevantes de recursos hídricos.
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ENTIDADE

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA
Em resposta (via e-mail) ao pedido, a entidade informou o seguinte, no âmbito das suas
competências:
- No que se refere às condicionantes de domínio hídrico, localização das captações existentes e
principais fontes poluentes do meio hídrico, deverá ser consultada a APA/ARH-Norte;

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:

- A informação em suporte digital do PROT-N georreferenciado encontra-se disponível na página
de internet da CCDR-N;

- As captações de água subterrânea (localização, tipo, características) existentes na área de
estudo, nomeadamente captações particulares;
CCDR-N Comissão de
Coordenação e
Desenvolviment
o Regional do
Norte

- A informação sobre a Reserva Ecológica Nacional (REN) em vigor para o município de Vila Nova
de Gaia pode ser descarregada gratuitamente na página de internet da CCDR-N, em formato
raster georreferenciado, não possuindo a entidade esta informação em formato vector;

- PROT-N georreferenciado;

07-03-2018

- REN em formato editável e georreferenciado, com informação sobre os estatutos da REN em
causa (legenda completa);

28-03-2018

- Identificação e caracterização das fontes emissoras existentes na envolvente da área de
estudo da extensão da linha amarela;

- Quanto à qualidade do ar, está disponível informação sistematizada que se considera relevante
para a Região Norte na página de internet da CCDR-N, na secção "Serviços/Ambiente/Qualidade
do Ar" e em "Serviços/Ambiente/ Documentos";
- Para obter informação quando ao ambiente sonoro, deverá ser consultado o Mapa de Ruído do
município;

- Dados de qualidade do ar de 2016 (que ainda não se encontram disponíveis no site) das
estações de monitorização da qualidade do ar das estações de Avintes, Sobreiras-Lordelo do
Ouro e Francisco Sá Carneiro;

- No que se refere a dados de socioeconomia, deverá ser consultado o Instituto Nacional de
Estatística - Censos, Estatísticas Demográficas, Contas Regionais, Anuários Regionais, etc..

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

Por fim, a entidade alertou para que devem ser considerados no estudo os Pareceres da
Comissão de Avaliação e as Declarações de Impacte Ambiental dos restantes projetos do Metro
do Porto, já sujeitos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, e disponíveis em
http://siaia.apambiente.pt/.
Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:

14-03-2018

- PDM do concelho, designadamente relatório e cartografia do PDM, planta de ordenamento e
de condicionantes (REN e respetivos estatutos, RAN, DH, outras), em formato editável e
georreferenciado;

19-03-2018
20-03-2018

- Cartografia de condicionantes e de servidões;

Em resposta às solicitações, a entidade forneceu a seguinte informação:

- Cartografia de solos e capacidade de uso (PDM);

Câmara
Municipal de
Vila Nova de
Gaia

I. Plano Diretor Municipal (PDM)

- Situação particular da Quinta do Cisne, atualmente e intenções futuras de planeamento,
atendendo a que o projeto prevê o seu atravessamento em viaduto;
07-03-2018

- Cartografia de Riscos;
- Projetos e Loteamentos já autorizados na área de estudo ou envolvente próxima;
- Projetos/intervenções rodoviárias previstos para a área de estudo da responsabilidade da CM
e que possam interferir com o traçado ou com a exploração da Linha de Metro em estudo e
respetivo Parque de Material;

A entidade informou através de contacto telefónico que já tinha sido dado início ao processo e
que foi pedida urgência na resposta ao pedido, mostrando disponibilidade total para qualquer
esclarecimento.

27-03-2018

A entidade informou que as peças escritas, peças desenhadas e outros elementos do PDM
encontram-se permanentemente disponíveis para descarregamento, por via eletrónica, na página
de internet da Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM. Entre os elementos disponíveis, encontramse os seguintes: Cartografia de Riscos; infraestruturas e equipamentos; redes de abastecimento
de água e de tratamento de águas residuais; equipamentos sociais, de saúde, desportivos,
escolares ou outros; estabelecimentos comerciais; Mapa de Ruído e Classificação Acústica;
Património Cultural de âmbito Arquitetónico e/ou Etnológico e Arqueológico; e Imóveis
Classificados e em Vias de Classificação, com ZP e ZEP.

- Infraestruturas e equipamentos;

II. Planos de Urbanização abrangidos no corredor em estudo

- Redes de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais;

Foi fornecida a delimitação georreferenciada do perímetro de influência do Plano de
Urbanização da Avenida da República, em elaboração, em formato DWF.

- Captações de água subterrânea (localização, tipo, características): fontes, furos;
- Planos de urbanização;

III. Operações de Loteamento atualmente viabilizadas no corredor em estudo
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ENTIDADE

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA
- Planos de pormenor;
- Equipamentos sociais, de saúde, desportivos, escolares ou outros, com indicação das
respetivas capacidades/número de utentes;
- Estabelecimentos comerciais;
- Informação sobre se existe Mapa de Ruído, no âmbito de Plano Municipal de Ordenamento do
Território, ou outro âmbito;

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA
Foi fornecida, em formato DWF, a identificação dos alvarás existentes no corredor em estudo. A
entidade informou que as peças escritas e desenhadas que compõem cada alvará de loteamento
encontram-se acessíveis na página de internet http://sig.gaiurb.pt/webepl/.
IV. Estudos / Obras de natureza rodoviária da iniciativa do Município viabilizadas no corredor em
estudo
Foi fornecida a delimitação georreferenciada do traçado Avenida Até ao Mar, em elaboração, em
formato DWF.

- Informação sobre se existe Classificação Acústica (Zonas Mistas, Zonas Sensíveis ou
equiparação; DL 9/2007);
- Caso a resposta a alguma das solicitações anteriores seja afirmativa, agradecemos indicação
da forma de podermos aceder a essa informação [Mapa de Ruído e/ou Classificação Acústica];

Quanto à situação atual da Quinta do Cisne e intenções futuras de planeamento, a entidade
informou que não existia, à data, qualquer estudo urbanístico desenvolvido para o local, quer
por iniciativa privada, quer por iniciativa Municipal.

- Agradecemos também disponibilização de outra qualquer informação julgada importante
relativamente ao Projeto de Expansão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este em
termos acústicos, nomeadamente loteamentos, construções, alterações, etc., e/ou
reclamações existentes devido ao ruído e/ou à vibração;

A entidade informou que não detém informação relativa e a captações de água subterrânea
(localização, tipo, características), tais como fontes e furos. Informou igualmente não existirem
Planos de Pormenor para o corredor em estudo.

- Património Cultural de âmbito Arquitetónico e/ou Etnológico;
- Património Cultural de âmbito Arqueológico;
- Imóveis Classificados e em Vias de Classificação, com ZP e ZEP;
- Outra informação que considerarem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

20-03-2018

Foram solicitados adicionalmente (via e-mail) elementos de cartografia com altimetria a uma
escala maior que a escala da Carta Militar, se possível, abrangendo uma área correspondente a
um buffer de 3km (ou mais) em torno do corredor de estudo, para delimitação das bacias
visuais.
Foram solicitados à entidade os nomes e contactos dos proprietários que têm terrenos vedados
no corredor em estudo, com exceção dos já identificados da Confraria do Monte da Virgem,
nomeadamente os seguintes terrenos:
- Área retangular delimitada pela R. Heróis do Ultramar, R. Padre Joaquim Faria, R.
Colectividades e R. Salgueiro Maia;

22-03-2018

- Área com forma triangular do outro lado da R. Joaquim Faria e limitada a Oeste pela R. José
Bernardo Silva, imediatamente antes e adjacente à mancha florestal final, dominantemente
com Eucalipto;
- Outras manchas vedadas que sejam conhecidas e possam interessar pela proximidade, e que
não tenham sido identificadas.
No que se refere ao Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros (da FCUP), foi solicitada
a verificação e envio da respetiva informação constante do PDM, atendendo à ZEP - Zona
Especial de Proteção existente, definida legalmente pela Portaria n.º 719/2012, de 7 de
dezembro.
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ENTIDADE

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

27-03-2018

No que se refere à casa de um Arquiteto conhecido referenciada pela Metro do Porto como
tratando-se de uma casa classificada, localizada na esquina da R. do Rosário com a R. Clube
dos Caçadores, foi solicitada informação quanto ao respetivo estatuto de classificação,
diploma que estabelece o estatuto de património e nome do Arquiteto em causa.

27-03-2018

Na sequência da análise da informação fornecida, e atendendo a que no âmbito do EIA têm de
ser elaboradas cartas de sobreposição do projeto em estudo com a informação das
Condicionantes e do Ordenamento do Território, entre outros aspetos, foi solicitada
informação espacial (cartográfica) em formato editável (shapefile ou DWG), visto terem sido
fornecidos elementos em DWF, um formato não editável e que não é possível manipular.

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

Na sequência da solicitação datada de 20.03.2018, a entidade forneceu a cartografia oficial de
2012 à escala 1:5000, em formato shapefile e DWG, bem como os respetivos ortofotomapas, em
formato JPG.
Atendendo à solicitação da informação do PDM em formato editável, a entidade forneceu, em
formato shapefile, a informação do PDM e Condicionantes de 2009, com as atualizações até
2014. Foi igualmente fornecida a informação em shapefile que terá sofrido alterações
geométricas e/ou correções de conteúdos após 2014, e até data.
03-04-2018

03-04-2018

03-04-2018

03-04-2018

Reenvio, conforme acordado telefonicamente, dos pedidos realizados por e-mail após e em
complemento ou clarificação da extensa lista de informação solicitada por carta.

A entidade foi questionada quanto ao sistema de coordenadas em que se encontrava a
informação fornecida, visto alguma da informação em shapefile e os ortofotomapas
georrefrenciados não terem um sistema atribuído.

06-04-2018

11-04-2018

No que se refere à informação do PDM fornecida, a entidade alertou que, tendo em consideração
o modelo e formato dos dados e que os mesmos se referem à totalidade do território, a mesma
poderá ser utlizada apenas para o fim a que se destina, nomeadamente o estudo em apreço, não
podendo ser cedida de modo algum a terceiros.
A entidade informou que os elementos fornecidos estariam atualizados à data, o que em nada
inviabilizaria a consulta dos portais oficiais da Gaiurb no que se refere a possíveis alterações que
serão devidamente identificadas e transportas para os portais interativos e documentos de
download na pagina do PDM.

03-04-2018

Atendendo à sensibilidade dos elementos recebidos, nomeadamente no que se refere ao PDM e
cartografia em formato shapefile e DWG, foi assumido o compromisso de confidencialidade e a
utilização estrita da referida informação para o projeto específico a que se destina. Foi ainda
comunicado à entidade que apenas seria enviada para o Consócio Projetista e equipa do EIA
parte da informação em shapefile e DWG, sendo fornecida apenas para a área envolvente à
área de intervenção do projeto, juntamente com um pedido de utilização exclusiva para este
projeto.
Foi igualmente solicitada informação referente ao Arquiteto responsável pela vivenda situada
no cruzamento da R. do Rosário com a R. Clube dos Caçadores, a qual estaria referenciada na
Planta de Ordenamento - Carta de Salvaguardas do PDM com o código MF21-I.

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

06-04-2018

A entidade informou que toda a informação cartográfica do município de Vila Nova de Gaia está
no sistema PT-TM06/ETRS89 – (EPSG:3763) desde julho de 2010, independentemente do formato
(DWG, shapefile, JPG, etc.).

Em resposta à solicitação, a entidade informou não dispor de informação referente ao Arquiteto
responsável pela moradia, e que pelas bases cartográficas de que dispõe, a mesma será
certamente anterior a 1975. Foi fornecida a respetiva Ficha de Património Arquitectónico.
A entidade solicitou o envio do buffer da zona do EIA para a extensão do metro, em formato
shapefile ou DWG, de forma a dispor de informação com o máximo de rigor no respetivo sistema
SIG e de registo de documentos, dada a sensibilidade do estudo.

Conforme solicitado, foi fornecido o corredor de estudo no âmbito do projeto, em formato
KMZ, DWG e shapefile.
Foi transmitida a informação recebida de que o Arquiteto da moradia com estatuto de
salvaguarda seria o Arqto. Arménio Losa.
Foi fornecida à entidade a informação preparada e enviada para a Coordenação do Consórcio
Projetista e para a equipa do EIA, no que se refere aos elementos de cartografia de base
1:5000 e do PDM fornecidos pela Câmara Municipal em formato shapefile e DWG.

11-04-2018

A entidade solicitou novamente o envio do buffer da zona do EIA para a extensão do metro, em
formato shapefile ou DWG, de forma a dispor, no respetivo sistema SIG e de registo de
documentos, de informação com o máximo de rigor, dada a sensibilidade do estudo.
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ENTIDADE

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

11-04-2018

Conforme solicitado, foi fornecido o corredor de estudo no âmbito do projeto, em formato
KMZ, DWG e shapefile. Foi referido que, à data, ainda não tinham sido fixadas as soluções a
estudar, pelo que foi definido um corredor preliminar, para efeitos do processo de consulta às
Entidades, correspondente a um buffer majorante que possa abranger o conjunto das soluções
a serem estudadas. O corredor fornecido corresponde a este buffer majorante.

19-04-2018

No âmbito da componente do Ambiente Sonoro, foi solicitado à entidade, caso existente, o
Plano Municipal de Redução de Ruído, ao abrigo do Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 9/2007.

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

30-04-2018

Através de contacto telefónico, a entidade informou que o município não dispõe de uma
Estratégia de Redução de Ruído.

Foi solicitada à entidade a informação constante do primeiro pedido de elementos (de
07.03.2018) que ainda não tinha sido fornecida, nomeadamente:
- Operações Urbanísticas (informações prévias, licenciamentos e comunicações prévias)
atualmente viabilizadas na área do Projeto;
20-04-2018

- Reclamações existentes devido ao ruído e/ou à vibração;
- Outra informação considerada relevante para o desenvolvimento do estudo.
Foi reforçado o pedido de disponibilização do Plano Municipal de Redução de Ruído, caso
existente.
Em resposta à solicitação de informação relativa a vazadouros de terras e escombro licenciados,
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (CMVNG) informou o seguinte:

29-04-2018

Complementarmente aos pedidos anteriores, foi solicitada a identificação dos vazadouros de
terras e escombro licenciados pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a sua localização,
e a respetiva capacidade significativa para receber terras e escombro sobrante que não possa
ser reutilizado na obra do projeto em apreço.

- O licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos é da competência da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), sendo que para consultar as entidades licenciadas em função das tipologias
de
resíduos
a
CMVNG
utiliza
a
plataforma
SILOGR
da
APA
(https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php);
07-05-2018

Foi ainda referido que, à data, era ainda desconhecido o volume de terras que poderia estar
em causa.

- A CMVNG tem um contrato com a Solusel para a gestão de resíduos resultantes de operações de
construção e demolição nas obras municipais, sendo no entanto geridos pela própria Solusel o
respetivo espaço e capacidade;
- Desta forma, sendo a gestão da capacidade atual dos espaços da responsabilidade do titular da
Licença, a CMVNG não dispõe desse tipo de informação, devendo a entidade ser contactada
diretamente.
Foi fornecida, em formato excel, a listagem com as entidades acreditadas para a tipologia LER
17 – Resíduos de Construção e Demolição para o Município de Vila Nova de Gaia, bem como
informação referente à Solusel.

02-05-2018

A entidade foi informada de que os elementos do Mapa de Ruído fornecidos em formato
editável (shapefile) não estariam completos, isto é, estaria em falta informação referente às
classes de dBA “< 35”, “35-40”, “40-45” e “45-50”, para os níveis sonoros diurno e noturno.
Foi solicitada a disponibilização desta informação em formato editável shapefile ou DWG.

07-05-2018

Foi fornecida pela entidade a informação completa do Mapa do Ruído do município, em formato
shapefile e raster (TIFF).

16-05-2018

Na sequência da resposta da entidade relativamente a vazadouros de terras e escombros no
município, a mesma foi informada de que foram contactados pela Equipa de Coordenação do
EIA os Operadores de Gestão de Resíduos (OGR) mais próximos da área do projeto licenciados
para receção de terras não contaminadas (conforme lista de OGR da plataforma SILOGR, da
APA). Verificou-se que os OGR contactados possuem uma capacidade licenciada limitada e que

21-05-2018

A entidade informou que está disponível para diligenciar no sentido de procurar locais adequados
à futura deposição de terras sobrantes. Para o efeito, foi solicitada a estimativa das quantidades
envolvidas.
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ENTIDADE

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

não estão preparados para receção de terras sobrantes não contaminadas e de escombro de
obras com uma enorme quantidade volúmica e de peso.
Foi comunicado à entidade de que no EIA deve ser avaliada a existência e identificados na
envolvente mais ou menos próxima do projeto os possíveis locais de deposição destes resíduos,
razão pela qual foi contactada acerca dos OGR disponíveis para receber esta tipologia de
resíduos.
A entidade foi ainda informada de que posteriormente será da responsabilidade do empreiteiro
seleccionar o local de deposição neste resíduo, pelo que pode ser pertinente a CMVNG préidentificar possíveis locais de deposição, tendo em conta que o município é bastante urbano, e
com a qual o empreiteiro regularizará depois a situação.

17-05-2018

Foi solicitada, caso exista e esteja disponível, a Cartografia de solos e capacidade de uso,
elemento que já constava do primeiro pedido de informação à entidade e que não foi possível
encontrar na página de internet onde é possível consultar e descarregar a informação do PDM.

21-05-2018

A entidade informou que foram solicitados esclarecimentos à Divisão de Planeamento
Urbanístico, e solicitou esclarecimento quanto aos elementos de Cartografia de solos e
capacidade de uso que eram pretendidos.
Questionou se o solicitado corresponderia à informação constante do Relatório de Caracterização
Biofísica que acompanha do PDM, páginas 24 a 32, ou à Qualificação do Uso do Solo definida pelo
PDM, a qual integra a Planta de Ordenamento do PDM em vigor.

Em resposta à entidade, foram feitos os seguintes esclarecimentos:
- No que se refere à “Cartografia de solos”, solicitou-se, caso existente, a Carta de Solos do
município, isto é, a informação cartográfica da tipologia de solos no território do Concelho.

21-05-2018

- A informação constante do Relatório de Caracterização Biofísica que acompanha o PDM ,
nomeadamente a Carta de Solos incluída no mesmo (Fig. 2.11, página 25 do documento), não
apresenta informação para a área de intervenção do Projeto em estudo, correspondendo esta
na legenda a “áreas não cartografadas”, pelo que esta informação cartográfica em particular
não é útil para o desenvolvimento do EIA do projeto em apreço.

-

Não foi rececionada resposta da entidade até ao momento.

-

Não foi rececionada resposta da entidade até ao momento.

- Quanto à “capacidade de uso (PDM)”, solicitou-se, caso existente, a cartografia da
classificação da capacidade de uso do solo tendo por base o respetivo tipo de solo, isto é, uma
classificação do solo do ponto de vista biofísico e científico da sua capacidade, e não da sua
qualificação no âmbito do ordenamento do território.
Foi assim solicitada, caso existente, a cartografia do tipo de solo (Carta de Solos) e respetiva
capacidade de uso (Carta de Capacidade de Uso do Solo) do município de Vila Nova de Gaia, da
qual a Câmara Municipal disponha.

21-05-2018

07-06-2018

Em resposta à solicitação, a entidade foi informada de que ainda não estaría disponível uma
estimativa dos volumes de terras sobrantes em causa no âmbito da fase de construção do
Projeto. Contudo, esta informação era esperava em breve, e seria transmitida logo que
possível.
Já com a estimativa disponível dos volumes de escombro e outras terras sobrantes da
escavação do túnel, trincheiras, e outras terraplenagens, a entidade foi informada do
seguinte:
- Todo o material necessário para aterro será obtido já a partir do material resultante das
escavações;

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 13 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material de
Vila d’Este - Anexos

ENTIDADE
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PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

- O projeto tem, por definição, muito mais escavações que aterros, e portanto o material
sobrante será muito volumoso e bastante similar em ordem de grandeza;
- O volume do material sobrante será o seguinte: entre cerca de 255 860 m3 a 260 840 m3,
consoante as alternativas, dos quais cerca de 100 000 m3 e 105 000 m3 são oriundos,
respetivamente, da escavação do túnel (em rocha) e da área de implantação do Parque de
Material.
A Equipa de Coordenação do EIA contactou a entidade, tendo a mesma confirmado a receção do
ofício com o pedido de informação.

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
07-03-2018
Confraria
Monte da
Virgem
Imaculada

- Infraestruturas pertencentes à Confraria, existentes e previstas, e respetivas servidões na
área de intervenção do presente projeto e sua envolvente, no concelho de Vila Nova de Gaia;

16-03-2018

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

22-03-2018

Foi solicitado à entidade, através de e-mail, a realização de uma resposta escrita à carta
enviada que refletisse as informações já fornecidas via contacto telefónico, dado que no
âmbito do EIA têm de ser tidas em conta as respostas formais das Entidades e, se solicitado
pela Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (do Ministério do Ambiente), podem ter de
ser enexadas ao estudo.

A entidade confirmou ser proprietária das áreas verdes vedadas adjacentes ao parque de
estacionamento à superfície junto à Rua Conceição Fernandes, tendo dado orientações de como
aceder às mesmas.
Foram ainda fornecidos os dados da pessoa de contacto para as visitas de campo, caso
necessário.

-

Não foi rececionada resposta da entidade até ao momento.

Foi realizada uma reunião telefónica entre a Equipa de Coordenação do EIA e o Presidente do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), de
forma a serem transmitidas as preocupações da entidade quanto ao projeto. Foi fornecida a
seguinte informação:
- O Projeto da Metro do Porto de expansão da Linha Amarela é de enorme importância para o
CHVNG/E;

Centro
Hospitalar de
Vila Nova de
Gaia/Espinho
(Ex-Hospital
Eduardo Santos
Silva)

07-03-2018

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:

- O CHVNG/E está em reformulação profunda, reorganização e otimização de todos os diversos
serviços, em particular os vários Serviços de Ambulatório atualmente existentes, e, para o
efeito, vai nascer um novo edifício com ligação também aos edifícios existentes a poente;

- Infraestruturas e equipamentos afetos ao Hospital e que possam vir a ser afetados pelas
intervenções do projeto e nomeadamente para a futura Estação de Metro Hospital Santos Silva
a localizar na área do atual parque de estacionamento frontal ao Hospital;

- O novo edifício nuclear será o “Serviço de Ambulatório Programado”, que incluirá cirurgias,
resultando este reordenamento dos serviços hospitalares na deslocação para poente da entrada
no Hospital relativamente à atual entrada;

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

14-03-2018

- Para o CHVNG/E seria muito importante o alinhamento da futura Estação com as novas
entradas futuras do Ex-Hospital Eduardo Santos Silva, ou seja, a translação da Estação para uma
implantação anterior relativamente ao previsto;
- A direção do CHVNG/E considera importante ter, se possível, uma saída do Metro diretamente
no novo edifício do “Serviço de Ambulatório Programado”;
- A direção do CHVNG/E gostaria de ver ampliada a atual R. Conceição Fernandes (alargamento);
- O CHVNG/E tenciona ordenar as suas áreas verdes, e solicita que a Metro do Porto faça o
mesmo junto à futura Estação, informando contudo que os terrenos pertencem à Confraria Monte
da Virgem Imaculada;
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DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA
- Relativamente ao estacionamento que deixará de existir, não é uma preocupação, pois serve os
utentes e não o pessoal do CHVNG/E.

Em resposta ao pedido de informação, através de ofício, a entidade alertou para os seguintes
aspetos:
- O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) tem em curso um Plano de
Reabilitação Plurianual que prevê a construção de um novo edifício que irá centralizar todo o
ambulatório e deslocar a porta principal um pouco mais para poente relativamente à localização
atual;
20-03-2018

- Prevê-se a centralização na Unidade I (Ex-Hospital Eduardo Santos Silva) do CHVNG/E de todo o
movimento assitencial que agora se desenrola na Unidade II (Centro de Vila Nova de Gaia).
Face ao exposto acima, a entidade considera importante que:
- A estação do metro a servir a Unidade I do CHVNG/E se situe a Oeste da atual portaria,
conforme figura sobre ortofotomapa fornecida em anexo ao ofício;
- A R. Conceição Fernandes evolua para quatro faixas de roddagem com dois passeios largos e
com características de alameda, no troço em que serve o CHVNG/E.
Na sequência de reunião realizada entre a equipa do EIA da componente da socioeconomia e a
direção do CHVNG/E, foram fornecidos dados relativos a:

04-04-2018

- Número de lugares de estacionamento;
- Número efetivo global;
- Número de doentes de ambulatório em 2017 de Consulta externa (consultas médicas), HDI,
Internamento, Urgência, Bloco de Ambulatório e Mcdt’s (realizados internamente).

04-04-2018

Foi solicitada à entidade uma planta de implantação dos novos edifícios previstos,
nomeadamente do Ambulatório Programado, com indicação da localização da nova entrada no
CHVNG/E.

16-04-2018

A entidade forneceu, via e-mail, um ficheiro PDF com a planta da Unidade I do CHVNG/E (ExHospital Eduardo Santos Silva), com o novo edifício e novas vias assinaladas.

21-04-2018

Foi fornecida pela entidade, via email, uma nova planta da Unidade I do CHVNG/E devidamente
legendada quanto aos edifícios em presença, e com a identificação e implantação do futuro novo
edifício de centro diagnóstico e tratamento ambulatório, bem como das novas futuras vias.

16-03-2018

A entidade respondeu ao pedido via e-mail, comunicando que a informação solicitada apenas se
encontra disponível através de Serviços Web, podendo ser visualizada e/ou descarregada na
página de internet da DGEG (www.dgeg.gov.pt), usando software utilizado para

Na sequência da receção da planta de implantação dos novos edifícios, foram solicitados à
entidade os seguintes elementos/esclarecimentos:
- Legenda da planta quanto aos edifícios em presença, nomeadamente com a identificação do
que está previsto;
16-04-2018

- Designação específica do novo edifício, assim como os da sua envolvente;
- Posição da entidade quanto à localização da nova Estação de Metro no local do parque de
estacionamento frontal ao Hospital ser adequada ou não, na perspetiva do CHVNG/E, tendo
em conta que o novo edifício a construir se situará em frente à entrada atual, de acordo com a
planta fornecida.

DGEG - Direção
Geral de
Energia e

07-03-2018

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
- Concessões mineiras, contratos de prospeção e pesquisa, pedreiras licenciadas;
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PEDIDO
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PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

- Património Geológico;

visualização/manipulação de shapefiles.

- Servidões e restrições de utilidade pública para as quais são a entidade competente.

Relativamente a explorações de massas minerais (pedreiras), a entidade informou que deve ser
efetuada uma consulta específica aos Serviços do Município de Vila Nova de Gaia. Quanto a
outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deve ser consultada a
APA-Agência Portuguesa do Ambiente.

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

No que se refere a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou
geomorfológico na área de estudo, a entidade alerta que deve ser consultado o Laboratório
Nacional de Energia e Geologia (LNEG).
Relativamente a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo
presente que se trata de infraestruturas sensíveis, a entidade informou que estaria a analisar o
respetivo pedido e seria enviada resposta em caso de eventuais interferências com
infraestruturas desta natureza.

19-03-2018

A Direção de Serviços de Combustíveis da DGEG informou que a zona em estudo se encontra
dentro da área de concessão da empresa REN Portgás Distribuição, S.A., pelo que esta entidade
deve ser contactada, com vista à ponderação e harmonização de eventuais interferências com o
projeto, e deve ser tida em conta a respetiva rede de distribuição de gás natural, situada em
Vila Nova de Gaia.

14-03-2018

Na sequência do pedido de informação, a entidade solicitou (via e-mail) o envio de ficheiro
digital georreferenciado da área em estudo com a informação que consta na legenda da planta
anexa ao ofício.

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:

07-03-2018

- Património Cultural de âmbito Arqueológico, Arquitetónico e/ou Etnológico, incluindo os
dados existentes do Endovélico e no SIPA-Sistema de Informação para o Património
Arquitetónico;
- Imóveis em Vias de Classificação, com ZP e ZEP;
- Servidões e restrições de utilidade pública para as quais são a entidade competente;
- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

Através de carta/ofício, a entidade informou que na área em estudo estão localizados os
seguintes imóveis classificados e respetivas áreas de servidão (Zonas Especiais de Proteção ZEP):

DGPC - Direção
Geral do
Património
Cultural

- Escola Primária do Cedro, classificada como MIP - Monumento de Interesse Público, com ZEP
(Portaria n.º 388/2013, DR, 2.ª série, n.º 115, de 18-06-2013);

14-03-2018

Envio (via e-mail) do limite do corredor de estudo, em formato KMZ e shapefile. Indicação de
que os traçados da linha e do parque de material ainda se encontravam em estudo à data, e
que portanto não seria possível fornecer a informação da legenda da planta anexa ao ofício,
apenas o limite de um buffer majorante para os potenciais traçados da linha e parque de
material.

21-03-2018

- Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto / Professor
Manuel de Barros e respetivas instalações, classificado como MIP - Monumento de Interesse
Público, com ZEP (Portaria n.º 719/2012, DR, 2.ª série, n.º 237, de 07-12-2012).
Foi fornecida uma planta com a implantação dos imóveis e servidões em causa, sobre
ortofotomapa. Os respetivos ficheiros vetoriais, em formato shapefile, podem ser
disponibilizados, se solicitado.
A entidade informou ainda o seguinte:
- A informação sobre o património classificado ou em vias de classificação, áreas de servidão
(zonas gerais e especiais de proteção) e eventuais restrições pode ser visualizada no geoportal
da DGPC (Atlas do património classificado e em vias de classificação), sendo aconselhanda a sua
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consulta sempre que necessário, uma vez que a atualização é constante e decorrente da
evolução jurídica dos bens imóveis classificados e em vias de classificação;
- No que se refere ao património arqueológico, à data do ofício não tinha sido registada nenhuma
ocorrência patrimonial na área em estudo, não invalidando a existência de vestígios
arqueológicos ainda não georreferenciados ou ainda não identificados;
- A informação detalhada sobre os sítios arqueológicos e trabalhos a eles associados pode ser
consultada através do Portal do Arqueólogo (http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/).

DGRDN Direção Geral
de Recursos da
Defesa
Nacional

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
07-03-2018

- Servidões militares para as quais são a entidade competente;

11-06-2018

Em resposta ao pedido de informação, a entidade informou que não há impedimentos ao
desenvolvimento do projeto.

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
Em resposta ao pedido de informação, através de carta/ofício, a entidade informou o seguinte:
- Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as marcas
de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) são
da responsabilidade da Direção-Geral do Território (DGT), e constituem os referenciais oficiais
para os trabalhos de georreferenciação realizados em território nacional, encontrando-se
protegidas pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril;

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
DGT - Direção
Geral do
Território

07-03-2018

- Fornecimento dos vértices geodésicos, das estrelas de pontaria e faixas de proteção na área.
- Servidões e restrições de utilidade pública para as quais são a entidade competente;

21-03-2018

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

- No que se refere à RGN, não foram identificados dentro do corredor em estudo vértices
geodésicos;
- Quanto à RNGAP, foram identificadas duas marcas dentro do corredor de estudo, cuja
integridade deverá ser preservada; a designação das referidas marcas e respetivos dados foram
fornecidos em anexo ao ofício;
- A destruição, no todo ou em parte, ou a inutilização de um marco geodésico ou de uma marca
de nivelamento pode ser configurado crime enquadrável no artigo 213.º do Código Penal.

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
DRCN - Direção
Regional de
Cultura do
Norte

07-03-2018

- Património Cultural de âmbito Arqueológico, Arquitetónico e/ou Etnológico, incluindo os
dados existentes do Endovélico e no SIPA-Sistema de Informação para o Património
Arquitetónico;

23-04-2018

Em resposta ao pedido, a entidade informou que a informação pretendida se encontra disponível
no Plano Diretor Municipal (PDM) do Município de Vila Nova de Gaia, bem como na página de
internet da Direção Geral de Património Cultural (DGPC), pelo que é não considera necessária a
recolha e seleção da informação da sua parte.

14-03-2018

Na sequência do pedido de informação, a entidade solicitou, via contacto telefónico, o corredor
em formato digital editável (DWG), referindo igualmente que a figura do corredor de estudo que
acompanha o ofício estaria pouco perceptível.

- Imóveis em Vias de Classificação, com ZP e ZEP;
- Servidões e restrições de utilidade pública para as quais são a entidade competente;
- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:

EDP
Distribuição,
S.A.

- Rede de média e baixa tensão;
07-03-2018

- Cadastros da iluminação pública;
- Alimentação de semáforos;
- Infraestruturas e/ou projetos da Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade da
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ENTIDADE

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

responsabilidade da EDP, no concelho de Vila Nova de Gaia;
- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
Em resposta ao pedido, a entidade comunicou que o corredor de estudo abrange infraestruturas
da Rede MT/BT/IP existente. Foi fornecido o respetivo cadastro, em formato digital
georreferenciado (DWG).
A entidade informou que a localização das infraestruturas no cadastro fornecido é aproximada,
pelo que a mesma deve ser contactada com uma antecedência mínima de 8 dias relativamente
ao início dos trabalhos, de modo a ser efetuado o acompanhamento das obras por técnico
devidamente qualificado.

14-03-2018

Envio (via e-mail) do limite do corredor de estudo em formato DWG, bem como duas figuras
com a sobreposição do corredor sobre ortofotomapa e Carta Militar. Indicação de que os
traçados da linha e do parque de material ainda se encontrariam em estudo à data, sendo
portanto a informação fornecida correspondente a um buffer majorante para os potenciais
traçados da linha e Parque de Material.

20-03-2018

Durante a execução dos trabalhos deverão ser cumpridos os preceitos legais, de forma a serem
respeitadas as condições regulamentares de estabelecimento das redes elétricas existentes e
assegurada a sua contínua e normal exploração.
A entidade informou ainda que os elementos fornecidos são propriedade da IT-Geo S.A. e/ou EDP
Distribuição - Energia S.A., sendo apenas cedido o direito à sua utilização. É interdita a
utilização da informação para fins diferentes daqueles a que se refere a cedência, bem como a
sua reprodução, comercialização ou cedência a terceiros, mesmo que a título gratuito, sem
autorização expressa da EDP - Distribuição e/ou IT-Geo.
A Lógica, a EDP Distribuição e o Grupo EDP não se responsabilizam perante terceiros pelos danos
causados em consequência do uso de aplicações ou dados disponibilizados que não foram sujeitos
a confirmação da exatidão e/ou atualização.
A entidade informou que a Fundação Manuel Leão é responsável pela gestão do parque de
estacionamento junto à R. Conceição Fernandes.

16-03-2018
16-03-2018
19-03-2018

A entidade foi contactada telefonicamente no sentido de averiguar qual seria a forma mais
adequada de entrar em contacto com uma pessoa responsável da Confraria Monte da Virgem
Imaculada, bem como ter conhecimento dos possíveis condicionalismos para o projeto da parte
da Fundação.

Acerca do projeto, apenas é do conhecimento da entidade a informação divulgada na exposição
pública pela Metro do Porto em outubro de 2017, sendo a informação compreendida de que
apenas uma parte do parque ia ser afetada (1 fila de estacionamento em todo o comprimento e
uma faixa de circulação, ficando 3 faixas de estacionamento), e portanto estaria previsto manter
o parque em funcionamento.
Foram dadas indicações relativamente à forma de aceder aos terrenos de área verde de ambos
os lados da Alameda Monte da Virgem.

Fundação
Manuel Leão
19-03-2018

A entidade informou que o parque de estacionamento junto à R. Conceição Fernandes é uma das
fontes de rendimento que permite à Fundação exercer a sua atividade, que serve as populações.
Consideram muito importante do ponto de vista da população mais carenciada, tendo em conta
que o parque de estacionamento no interior do Ex-Hospital Eduardo Santos Silva tem mais custos
que o explorado pela Fundação.

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
23-03-2018
(AR: 26-032018)

- Infraestruturas e equipamentos pertencentes à Fundação, ou atribuídos para exploração em
regime de concessão, existentes e previstos, e respetivas servidões na área de intervenção do
presente projeto e sua envolvente, no concelho de Vila Nova de Gaia;

-

Não foi rececionada resposta da entidade até ao momento.

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
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DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

26-03-2018

Na sequência do pedido de informação, a entidade solicitou (via contacto telefónico) o envio de
ficheiro digital georreferenciado do corredor de estudo, preferencialmente formato shapefile.

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
07-03-2018
IP Infraestruturas
de Portugal,
S.A.

- Infraestruturas existentes e previstas da vossa responsabilidade na área de intervenção do
presente projeto e sua envolvente, no concelho de Vila Nova de Gaia;
- Outra informação que considerarem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

26-03-2018

Envio (via e-mail) do limite do corredor de estudo em formato DWG, bem como duas figuras
com a sobreposição do corredor sobre ortofotomapa e Carta Militar. Indicação de que os
traçados da linha e do parque de material ainda se encontrariam em estudo à data, sendo
portanto a informação fornecida correspondente a um buffer majorante para os potenciais
traçados da linha e Parque de Material.

-

Não foi rececionada resposta da entidade até ao momento.

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
- Projetos na área de estudo e imediações;
07-03-2018

- Identificação e localização de equipamentos sociais, de saúde, desportivos, escolares, outros
que considerem de interesse, com indicação das respetivas capacidades/número de utentes;

20-04-2018

Na sequência do pedido de informação, foi solicitada uma reunião com os Técnicos responsáveis
pelo projeto, uma vez que, segundo a entidade, o mapa enviado não reunia condições para a
análise que o assunto merecia.

- Estabelecimentos comerciais;
- Outra informação que considerarem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
A Equipa de Coordenação do EIA foi contactada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de
Oliveira do Douro, para realização da reunião telefónica solicitada na sequência do pedido de
informação.

Junta de
Freguesia de
Oliveira do
Douro

27-04-2018

20-04-2018

Após contacto telefónico com a entidade, ficou acordado que o Sr. Presidente da Junta de
Freguesia entraria em contacto com a Equipa de Coordenação do EIA para esclarecimentos
quanto ao projeto, para elaboração de parecer por parte da entidade.

Na referida reunião telefónica, após uma descrição sucinta das características do Projeto dentro
dos limites da freguesia, foi solicitado pela entidade, no âmbito do projeto, o restabelecimento
da R. São Tiago e da Alameda Monte da Virgem.
Ficou acordado que a entidade enviaria uma resposta oficial ao pedido de informação.
Em resposta ao pedido de informação, a entidade informou o seguinte:

07-06-2018

- A ligação da Rua de Santiago à Rua Conceição Fernandes deve ser mantida, pois constitui uma
dos acessos ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho;
- A ligação entre a Alameda do Monte da Virgem e a Rua Conceição fernandes devse ser
salvaguardada, visto ser um arruamento que permite aceder ao Santuário e devendo ser mantida
a boa acessibilidade.

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
Junta de
Freguesia de
Vilar de
Andorinho

- Projetos na área de estudo e imediações;
07-03-2018

- Identificação e localização de equipamentos sociais, de saúde, desportivos, escolares, outros
que considerem de interesse, com indicação das respetivas capacidades/número de utentes;

-

Não foi rececionada resposta da entidade até ao momento.

- Estabelecimentos comerciais;
- Outra informação que considerarem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
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ENTIDADE

Ministério da
Defesa
Nacional

NAV-Navegação
Aérea de
Portugal E.P.E

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
07-03-2018

- Servidões militares para as quais são a entidade competente;

-

Não foi rececionada resposta da entidade até ao momento.

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
07-03-2018

- Servidões aeronáuticas para as quais são a entidade competente;

29-03-2018

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
07-03-2018

NOS
Comunicações,
SA

- Infraestruturas de telecomunicações existentes e previstas da vossa responsabilidade, e
respetivas servidões, na área de intervenção do presente projeto e sua envolvente
(nomeadamente Monte da Virgem ou próximo), no concelho de Vila Nova de Gaia;

14-03-2018

Em resposta o pedido de informação, a entidade informou que do ponto de vista de servidão
radioelétrica dos equipamentos da NAV Portugal, o corredor de estudo encontra-se a certa de 15
000 metros a Lés-Sudeste do início da pista 35 do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, pelo que não
há inconvenientes ao desenvolvimento do projeto.
Na sequência do pedido de informação, a entidade informou que existem instaladas no local do
corredor de estudo infraestruturas subterrâneas (CVP’s: Asfalto 1,20m, Passeio/Terra 0,50m) da
NOS Comunicações S.A., assim como algumas infraestruturas a nível da superfície (Armários).
Foi fornecido o cadastro para a área em apreço, em formato PDF.

- Outra informação que considerarem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
14-03-2018

Foi solicitada a informação fornecida em formato editável DWG.

19-03-2018

A entidade referiu não ser possível disponibilizar o cadastro em formato DWG, tendo fornecido a
respetiva informação em formato DWFx.

17-04-2018

Atendendo à necessidade da Equipa Projetista necessitar da informação do cadastro em DWG,
foi realizada uma nova solicitação da informação nesse formato.

23-04-2018

Foi fornecida pela entidade a informação do cadastro em formato DWG.
Na sequência do pedido de informação, a Diretora do Observatório contactou a e Equipa de
Coordenação do EIA (via telefone) no sentido de esclarecer o que está previsto no Projeto quanto
ao traçado junto à R. Conceição Fernandes, ou seja, na área mais próxima do Observatório,
nomeadamente se o mesmo se desenvolverá em túnel ou à superfície. Ficou acordado que seria
enviado um e-mail com este esclarecimento. No âmbito do referido contacto, a entidade
informou o seguinte:

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
Observatório
Astronómico
“Professor
Manuel de
Barros”, da
Faculdade de
Ciências da
Universidade
do Porto
(FCUP)

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

07-03-2018

- Servidões a ter em conta para o Observatório Prof. Manuel de Barros no Monte da Virgem;

20-03-2018

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

- A principal preocupação da entidade relativamente ao projeto é a iluminação da estação em
frente ao Ex-Hospital Eduardo Santos Silva, que pode interferir com o funcionamento do
Observatório, desejando que a solução de iluminação seja estudada de modo a não pôr em causa
o seu funcionamento;
- No Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia está prevista uma Zona Especial de Proteção
para o Observatório Astronómico, de âmbito patrimonial;
- Outra preocupação do Observatório são ondas radioelétricas que possam interferir com o seu
funcionamento, embora não fosse expectável no projeto em apreço.

Conforme acordado, foram comunicadas à entidade (via e-mail) as características do traçado
da linha do metro em estudo no troço próximo do Observatório Astronómico “Prof. Manuel de
Barros”, nomeadamente o seu desenvolvimento maioritariamente em trincheira e à superfície.
20-03-2018

Foi comunicado à entidade que o projeto prevê o desenvolvimento do traçado em túnel até ao
alinhamento em paralelo com a R. Conceição Fernandes, transitando através de trincheira
para um desenvolvimento à superfície no troço entre o cruzamento da linha com a Rua de São
Bartolomeu e com a Rua de São Tiago. Na sua passagem na atual área do parque de

12-04-2018

Em resposta ao pedido, a entidade informou que o Observatório Astronómico “Professor Manuel
de Barros”, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (OAFCUP) foi classificado como
Monumento de Interesse Público (MIP) em 2011, ficando a partir daí estabelecida uma Zona
Especial de Proteção (ZEP), definida no Anúncio n.º 17384/2011, de 23 de novembro de 2011, e
que neste contexto os imóveis incluídos na ZEP estão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º,
37.º e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 309/2009,
de 23 de outubro. Foram fornecidas cópias da referida legislação em vigor.
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ENTIDADE

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

estacionamento em frente ao Hospital Santos Silva (HSS), a linha, e a estação prevista do HSS,
serão já executadas à superfície.

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA
Atendendo às caracteristicas de projeto transmitidas e após análise do Anúncio n.º 17384/2011,
a entidade referiu que a linha do metro, a Estação Hospital Santos Silva e o Parque de Material
estão inseridos na ZEP do OAFCUP, a qual é uma zona non aedificandi, e portanto devem ser
tidas em atenção as restrições na tipologia de instalações/abrigos a ser construídos à superfície
no âmbito do projeto.

Foi transmitido à entidade que o traçado caracterizado corresponderia à solução Base definida
pela Metro do Porto aquando do concurso lançado para o projeto em apreço, e que seria
possível virem a existir alternativas de traçado com outras soluções.

Neste sentido, a entidade demonstrou interesse e abertura para encontrar uma solução que não
colida com o estabelecido na ZEP e minimize simultaneamente o impacte no projeto em apreço.

Foi ainda solicitada à entidade a legislação ou regulamentação existente que estabeleça
restrições quanto aos “Lux” recomendáveis/a cumprir na envolvente do Observatório, bem
como no que se refere às ondas radioelétricas.

A entidade manifestou igualmente uma preocupação com o eventual agravamento da poluição
luminosa, no âmbito da qual não existe legislação aprovada. A entidade informa, contudo, existir
uma recomendação de 2011, que integra o Documento de Referência para a Eficiência
Energética na Iluminação Pública, proposto pela RNAE - Associação das Agências de Energia e
Ambiente, em parceria com o CPI, a Ordem dos Engenheiros, a Secretaria de Estado da Energia,
entre outras entidades, a qual aponta limitações à iluminação em “zonas críticas” e na qual se
incluem também os observatórios.
A entidade mostrou-se disponível para, à semelhança do que foi feito aquando da instalação
luminosa na Alameda do Monte da Virgem, avaliar soluções que não comprometam as
observações noturnas que pretendem continuar a levar a cabo no Observatório.
Em resposta por carta ao pedido de informação, a entidade informou que o grupo REN - Redes
Energéticas Nacionais, S.G.P.S. detém as participações nas concessionárias da Rede Nacional de
Transporte de Eletricidade (RNT) e Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN), pelo
que, com o objetivo de abranger todo o universo das infraestruturas das referidas concessões, as
informações consideradas relevantes no âmbito da RNTGN e RNT, responsabilidade
respetivamente das concessionárias REN - Gasodutos S.A. e REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.,
serão compiladas em resposta conjunta.

REN - Redes
Energéticas
Nacionais,
S.G.P.S.

07-03-2018

Consultar pedidos efetuados endereçados à REN - Gasodutos S.A. e REN - Rede Eléctrica
Nacional, S.A., visto esta ter referido na resposta aos mesmos que a informação seria
fornecida em conjunto para ambos os pedidos.

21-03-2018

Consta da carta de resposta da entidade uma pequena caracterização da RNTGN, bem como das
respetivas servidões associadas. A entidade informou que no corredor em estudo não existem
quaisquer infraestruturas da RNTGN em operação ou em projeto e foi sugerida a consulta da REN
Portgás Distribuição, SA, empresa distribuidora de gás combustível canalizado da área de
concessão correspondente ao Distrito do Porto.
Relativamente à RNT, além de uma pequena caracterização da rede, consta da carta de resposta
informação relativa aos seguintes aspetos: planeamento da RNT da competência da REN, regime
de Avaliação de Impacte Ambiental aplicável a projetos da RNT, legislação e regulamentos
aplicáveis ao licenciamento de infraestruturas e ao estabelecimento de servidões. A entidade
informou que no corredor em estudo não existe qualquer infraestrutura da RNT com servidão
constituída no corredor em estudo, alertando para a necessidade de consulta da EDP Distribuição, concessionária da RND - Rede Nacional de Distribuição de eletricidade, no que se
refere a possíveis infraestruturas desta rede que possam existir no corredor.

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
REN - Rede
Eléctrica
Nacional, S.A.

07-03-2018

- Infraestruturas e/ou projetos da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, da
responsabilidade da REN, no concelho de Vila Nova de Gaia;
- Servidões a respeitar;

-

Consultar resposta e informação fornecida da entidade REN – Redes Energéticas Nacionais,
S.G.P.S., visto esta ter respondido em conjunto aos pedidos endereçados à REN - Gasodutos S.A.
e REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A..

- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
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/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

-

Consultar resposta e informação fornecida da entidade REN – Redes Energéticas Nacionais,
S.G.P.S., visto esta ter respondido em conjunto aos pedidos endereçados à REN - Gasodutos S.A.
e REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A..

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:

REN Gasodutos
S.A.

07-03-2018

- Infraestruturas e/ou projetos da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural e da Rede
Nacional de Distribuição de Gás Natural, da responsabilidade da REN-Gasodutos, no concelho
de Vila Nova de Gaia;
- Servidões a respeitar;
- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

Em resposta ao pedido de informação, a entidade forneceu o cadastro das infraestruturas de
distribuição de gás natural, em formato DWG. Foi referido que esta representava, à data, a
informação mais atual existente, e que portanto poderia sofrer alterações ao longo do tempo,
sendo recomendada a sua obtenção em fase de projeto e no momento imediatamente anterior à
fase de obra. Neste contexto, a entidade alertou para as seguintes possibilidades:
- Existência de ramais de distribuição de gás, com origem na infraestrutura cujo cadastro
fornecem, e término nas caixas de corte geral aos edifícios;
- Alterações causadas por entidades terceiras decorrentes de intervenções desconhecidas pela
REN PORTGÁS Distribuição;
- Banda plástica que obrigatoriamente sinaliza a existência de tubagens de gás, quando tenha
sido retirada ou danificada por terceiros sem o conhecimento da REN PORTGÁS Distribuição.
A entidade solicitou ser informada caso os trabalhos a realizar impliquem a alteração da cota do
pavimento, de forma a poder aferir a necessidade de proceder ao desvio da infraestrutura e
assim coloca-la à profundidade exigida por lei.
Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
REN Portgás
Distribuição

07-03-2018

- Infraestruturas e/ou projetos da Rede de distribuição da responsabilidade da REN Portgás
Distribuição, no concelho de Vila Nova de Gaia;
- Servidões a respeitar;
- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

16-03-2018

A entidade apelou à realização dos trabalhos com o máximo cuidado e de acordo com as regras
legais (Decreto-Lei 38382 de 7 de agosto de 1951) e de boa arte, por forma a evitar quaisquer
danos ou acidentes nas suas infraestruturas de gás, os quais, a ocorrerem, poderão causar danos
a pessoas e bens. A entidade salientou que os colaboradores presentes na obra deverão estar
sensibilizados para a existência de infraestruturas de gás natural no traçado, nomeadamente os
operadores de máquinas de escavação.
A entidade informou ainda que, por questões de segurança, deverão ser mantidos acessíveis e
operacionais todos os órgãos mecânicos existentes na infraestrutura da entidade, nomeadamente
os tetos móveis - caixas troncocónicas que permitem a acessibilidade a órgãos de seccionamento
da infraestrutura.
A entidade alerta que em caso de possíveis incidentes sobre as infraestruturas de distribuição de
gás natural existentes na via pública com origem num ato de um terceiro alheio à REN PORTGÁS
Distribuição, este será responsável pelo ressarcimento dos prejuízos causados à mesma e a
outros lesados que existam se, em relação ao mesmo, for demonstrada a totalidade dos
pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos.
Caso seja detetado odor a gás no decurso dos trabalhos, foi recomendada pela entidade a
suspensão de imediato de todas as ações, o afastamento do local com prevenção de fontes de
ignição e o reporte, através do número de emergência gratuito, da situação, localização e
contacto.
A entidade solicitou ainda ser informada da data prevista do início dos trabalhos.
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ENTIDADE

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

2018-07-09

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

06-04-2018

Em resposta ao pedido de informação, a entidade forneceu o Projeto de Alimentação e
Distribuição de Energia Elétrica para o edifício da RTP Porto, em formato editável DWG.

02-04-2018

Na sequência do pedido de informação, a entidade solicitou (via contacto teletónico) o envio dos
limites do corredor de estudo em formato editável (DWG).

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
RTP Porto

07-03-2018

- Infraestruturas de telecomunicações existentes e previstas da vossa responsabilidade, e
respetivas servidões, na área de intervenção do presente projeto e sua envolvente
(nomeadamente Monte da Virgem ou próximo), no concelho de Vila Nova de Gaia;
- Outra informação que considerarem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:

07-03-2018

- Empreendimentos turísticos existentes ou previstos (localização, tipologia, e capacidade), no
concelho de Vila Nova de Gaia;
- Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

Em resposta ao pedido, a entidade informou que foram identificadas, dentro de uma área
correspondente a um buffer de 1000 metros em torno do corredor de estudo, as seguintes
ocorrências:
- Empreendimentos turísticos classificados, na União das Freguesias de Mafamude e Vilar do
Paraíso: “Hotel Black Tulip”, com 184 camas distribuídas por 92 unidades de alojamento; “Clip
Hotel”, com 91 camas distribuídas por 53 unidades de alojamento; “Hotel Davilina”, com 54
camas distribuídas por 27 unidades de alojamento.

Turismo de
Portugal, I.P.

02-04-2018

Envio (via e-mail) do limite do corredor de estudo em formato KMZ, shapefile e DWG, bem
como duas figuras com a sobreposição do corredor sobre ortofotomapa e Carta Militar.
Indicação de que os traçados da linha e do parque de material ainda se encontrariam em
estudo à data, sendo portanto a informação fornecida correspondente a um buffer majorante
para os potenciais traçados da linha e Parque de Material.

05-04-2018

- Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal, na União das
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso: “Clip Hotel”, com 163 camas distribuídas por 89
unidades de alojamento.
Foram ainda identificados, na área analisada, 67 estabelecimentos de alojamento local (AL),
com capacidade para 350 utentes.
Não foram identificados no corredor em estudo as seguintes tipologias de ocorrências, com
parecer favorável do Turismo de Portugal: Loteamentos de empreendimentos turísticos, Planos
de Pormenor ou Planos de Urbanização.
Foram fornecidas figuras com a identificação e localização das ocorrências referentes a
pareceres do Turismo de Portugal sobre projetos de arquitetura e PIP de Empreendimentos
Turísticos. A entidade alertou que a informação georreferenciada constante das figuras pode não
estar atualizada.

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
União das
Freguesias de
Mafamude e
Vilar do Paraíso

- Projetos na área de estudo e imediações;
07-03-2018

- Identificação e localização de equipamentos sociais, de saúde, desportivos, escolares, outros
que considerem de interesse, com indicação das respetivas capacidades/número de utentes;
- Estabelecimentos comerciais;

15-03-2018

Na sequência do pedido, a entidade estabeleceu um contacto telefónico com o intuito de saber
qual a urgência na obtenção da informação, ficando fixado que seria enviada por volta de dia 24
de março, ou em útlimo caso antes da Páscoa. Foi solicitado também o envio do corredor de
estudo em formato KMZ.

- Outra informação que considerarem relevante para o desenvolvimento deste estudo.
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ENTIDADE

2018-07-09

DATA ENVIO /
PEDIDO

PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA

DATA RECEPÇÃO
/ RESPOSTA

15-03-2018

Envio (via e-mail) do limite do corredor de estudo, em formato KMZ. Indicação de que os
traçados da linha e do parque de material ainda se encontravam em estudo à data, e que
portanto apenas é possível fornecer o limite de um buffer majorante para os potenciais
traçados da linha e parque de material.

-

Não foi rececionada resposta da entidade até ao momento.

-

Não foi rececionada resposta da entidade até ao momento.

RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA

Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital:
VODAFONE
PORTUGAL,
S.A.

07-03-2018

- Infraestruturas de telecomunicações existentes e previstas da vossa responsabilidade, e
respetivas servidões, na área de intervenção do presente projeto e sua envolvente
(nomeadamente Monte da Virgem ou próximo), no concelho de Vila Nova de Gaia;
- Outra informação que considerarem relevante para o desenvolvimento deste estudo.

Tabela I.1.1 - Síntese do processo de consulta às Entidades
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ANEXO II – ELEMENTOS DE PROJETO
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ANEXO II.1 – Desenhos Caderno de Encargos do Concurso
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ANEXO II.2 – Desenhos de Dimensionamento da Estação Manuel Leão
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ANEXO II.3 – Desenhos Análise de Risco do Edificado
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INTRODUÇÃO

Apresenta-se nesta memória os estudos geológicos e geotécnicos que servem de base ao Estudo
Prévio da Linha D – Prolongamento a Vila d’ Este do Metro do Porto.
Os estudos geológicos e geotécnicos para esta fase do projeto resultam da integração dos
reconhecimentos de campo, da informação obtida na bibliografia da especialidade, dos dados das
campanhas de reconhecimento geotécnico efetuados para as fases anteriores dos estudos e
finalmente dos dados já disponíveis do reconhecimento geotécnico a decorrer atualmente.
Esta memória encontra-se estruturada em quatro (4) capítulos, incluindo este. No capítulo 2 faz-se
o quadro geológico geral da obra, nas suas variantes da geomorfologia, tectónica, sismologia e
sismicidade.
O capítulo três resume as condições geotécnicas ocorrentes ao longo do traçado, com base nos
resultados dos reconhecimentos de campo, reconhecimento geotécnico e da consulta da bibliografia
da especialidade.
O capítulo quarto e último aborda a problemática dos materiais existentes para a constituição de
aterros e as pendentes a utilizar na constituição dos mesmos.
Os diagramas provisórios das sondagens e DPSH’s já recebidos encontram-se em anexo (Anexo 21),
no final desta memória.
A localização dos trabalhos de prospecção realizados e os resultados dos reconhecimentos de
superfície são sintetizados nos desenhos D01 a D05 que se encontram no Anexo 2
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GEOLOGIA
Quadro geológico, geomorfológico e tectónico

A região em estudo situa-se, em relação às grandes unidades geotectónicas e morfo-estruturais,
entre as Zonas Centro-Ibérica (ZCI) e de Ossa Morena (ZOM) do Maciço Ibérico (MI), as quais se
encontram separadas pela Zona de Cisalhamento Porto-Tomar (ZCPT) cujo traçado de direção geral
NNW-SSE passa pela foz do Rio Douro-Nevogilde. O modelado da região, foi imposto pela orogenia
Alpina, através da reativação de estruturas tardi-variscas, que afetaram quer as rochas
metasedimentares pré-existentes (ante-ordovícicas) que dominam a área em estudo, quer as ígneas,
de idade Varisca, que as intrudiram e que ocorrem em manchas de maior ou menor perímetro no
seio dos metassedimentos.
Em termos geomorfológicos a região em estudo corresponde a uma plataforma litoral vasta e
aplanada, fracamente acidentada, cujo ponto de maior relevo corresponde ao Monte da Virgem, à
cota (236m) e de vertentes abruptas, que se eleva da restante paisagem francamente monótona,
cujas cotas variam entre os (100) e (142).
Na região são dominantes as direções de fratura variscas de direção geral NW-SE a NNW-SSE, NE-SW
a NNE-SSW e W-E, segundo as quais se orientou a rede hidrográfica da região (Rio Douro, Rio Febros,
Rio Valadares e Ribeiras de Canidelo, Atiães e Madalena) e numa escala mesoscópica se observam na
rede de diaclasamento das rochas. Esta mesma rede de drenagem é em geral consequente e/ou
subsequente (William Morris Davis) e o padrão de drenagem é do tipo dentrítico e/ou em treliça,
evidenciando, pois o controlo estrutural já referido. Para além do rio Douro, cujo traçado é subparalelo ao grande acidente Porto-Tomar (NNW-SSE), também o rio Febros, o seu afluente da
margem esquerda e o principal curso de água do concelho de Vila Nova de Gaia, se orientou segundo
esta direção geral Varisca. As linhas de água diretamente afetas à região em estudo, as ribeiras de
Canidelo, Atiães, Madalena e Rio de Valadares, todas têm uma direção geral NE-SW, também ela
Varisca.
O traçado da linha amarela entre a Estação de Santo Ovídio e a estação de Vila d’Este, desenvolvese sobretudo sobre rochas metasedimentares pré-Ordovícicas pertencentes ao Complexo xistograuváquico ante-ordovícico, intersectando no início do traçado, junto da estação de Santo Ovídio e
no meio do traçado, na zona do Monte da Virgem, onde se projeta a construção da estação do
Hospital Santos Silva, a orla de metamorfismo de contacto que resultou da intrusão dos “granitos do
Porto”. Ao longo de todo o traçado, mas sobretudo no trecho inicial e com distribuição aleatória e
dificilmente cartografável, poderão ser encontrados depósitos de praia antigos e terraços fluviais do
Plio-Plistocénico, que testemunham a posição elevada do mar antes do seu recuo no Cenozóico e
eventualmente aluviões atuais de extensão restrita, associadas às linhas de água (Figura 1).
Os depósitos aluvionares recentes são geralmente pouco espessos e de larguras pouco importantes,
restritos ao traçado das linhas de água urbanas de Gaia. A exceção ocorre no início do traçado, no
atravessamento em viaduto da A1-Quinta do Cisne-Rua da Fontes dos Arrependidos-Rua do RosárioRua de Santa Rita, onde na planície aluvial da Ribeira da Madalena, estes depósitos podem atingir
140-150m de largura e uma espessura da ordem dos 6-7m. As águas da Ribeira da Madalena foram
outrora aproveitadas para o abastecimento público com a construção de um fontanário na Rua da
Fonte dos Arrependidos. O nível freático nesta zona deverá ser elevado e a sua cota deverá estar
diretamente relacionado com o regime de caudais da ribeira.
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Os depósitos Plio-Plistocénicos que eventualmente poderão intersectar o traçado correspondem a
mantos de calhaus rolados e areias, acompanhados por argilas e eventualmente encouraçadas nas
camadas superiores. A sua espessura prevê-se que seja reduzida, embora se conheçam espessuras
importantes destes depósitos fluvio-marinhos na proximidade do traçado, nomeadamente na área
de Rasa de Baixo, onde existia uma antiga exploração de caulinos.
O designado “complexo xisto-grauváquico” corresponde, no geral, a intercalações de xistos luzentes
e micaxistos. Na proximidade das intrusões graníticas (orla de metamorfismo), como sejam aquelas
ocorrentes no início e meio do traçado, junto da estação de Santo Ovídio e no Monte da Virgem,
estes xistos dão lugar a metassedimentos do tipo migmatitos, gnaisses e pontualmente mesmo
granitóides de injeção.

Figura 1 – Extrato das Cartas Geológicas de Portugal 9C e 13A
(1/50.000) com a localização da obra (lineamentos mais
escuros correspondem a falhas foto-interpretadas ou
deduzidas da análise topográfica)

Já trás se referiu que as principais direções de fracturação das rochas da região, são direções
Variscas, de orientação geral NW-SE a NNW-SSE, NE-SW a NNE-SSW e W-E, que são bem visíveis no
traçado da rede de drenagem. A simples transcrição destes alinhamentos materializados pelas linhas
de água para uma base geológica preparada a partir das cartas Geológicas de Portugal, 1/50.000,
folhas 9C e 13A, mostra que muitos deles são coincidentes com os limites das manchas alongadas de
rochas graníticas. Depreende-se, portanto, que os contactos entre estas duas litologias (granitos e
complexo xisto-grauváquico) são na maioria dos casos feitos através de falhas, prevendo-se que ao
longo destes acidentes frágeis haja injeção e migração de material ígneo e consequentemente
fenómenos de hidrotermalismo localizado, mesmo que não se esteja na dependência das intrusões
de rochas magmáticas.
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São assim expectáveis ao longo do traçado, zonas localizadas, em contraste com as generalizadas
atrás referidas, onde os perfis meteóricos serão heterogéneos quer horizontalmente quer
verticalmente em consequência da intersecção de falhas ao longo das quais houve circulação e
provável de fluidos hidrotermais. São elas:
•
•
•
•

2.2

A zona entre a Quinta do Cedro, Quinta do Cisne e Rua da Fonte dos Arrependidos;
A passagem pela Rua do Rosário;
O cruzamento entre as Ruas Professor Egas Moniz e Conceição Fernandes;
A Estação de Vila d’Este junto aos campos de ténis.

Sismologia e sismicidade

A sismicidade da região em estudo está relacionada quer com a atividade sísmica interplaca quer
com a intraplaca: a sismicidade interplaca é caracterizada por sismos de magnitude elevada (M >
6), cuja atividade localiza-se tanto ao longo da fronteira Açores-Gibraltar, como na zona do Banco
de Gorringe, que deu origem aos maiores sismos históricos e instrumentais que atingiram o território
português (1 de Novembro de 1755 e de 28 de Fevereiro de 1969); a sismicidade intraplaca é mais
moderada e é caracterizada por sismos com pequena distância focal, atividade difusa, portanto com
difícil correlação entre o epicentro e as estruturas geológicas.
Atendendo aos mapas de distribuição dos epicentros e magnitudes bem difundidos atualmente,
verifica-se que a maior concentração de sismos localiza-se na zona a Sul do território português,
estendendo-se desde o banco de Gorringe, a Oeste do Cabo de S. Vicente, até ao Golfo de Cádis. Da
mesma forma, é possível identificar outras zonas com atividade sísmica, nomeadamente junto ao
litoral e no interior do continente. Aqui ocorreram vários sismos históricos, tendo alguns tido
magnitudes estimadas próximas de 7. Considerando que a margem continental Oeste-Ibérica é uma
margem passiva, a sismicidade ocorrida no interior do continente e na zona imersa próxima do
litoral, deve ter origem em falhas ativas na placa euro-asiática, correspondendo, portanto, a
sismicidade intraplacas (Cabral, 1995). A região do Grande Porto deduz-se da observação desses
mapas, como sendo de sismicidade baixa a moderada.
A rede de fraturas que afeta a região do Grande Porto é na maioria dos casos, como já se teve
ocasião de referir, de idade tardi-Varisca posteriormente reativada na orogenia Alpina. Contudo, e
segundo a Carta Neotectónica de Portugal na escala 1:1.000.000 (J. Cabral e A. Ribeiro, 1988), a
mesma pode ser afetada por prováveis zonas de geração sísmica importantes, ou seja falhas ativas.
Destas destacam-se as zonas de falha de Penacova-Régua-Verin (ZFPRV), Manteigas-VilariçaBragança (ZFMVB), Vila Verde-Briteiros-Felgueiras-Amarante (ZFVBFA), Porto-Tomar (ZFPT) Monte
Chão (ZFMC), Seia-Lousã (ZFSL), Pônsul (ZFP) e Nazaré-Pombal (ZFNP).
Os estudos mais recentes revelam que a rotura superficial (com rotura cossísmica e propagação no
interior da crosta até à superfície topográfica, deslocando-a) de uma falha intraplaca só se dá para
sismos de Magnitude (M) ≥ 6 e com hipocentro < 15-20 km de profundidade (Cabral, 2003). A
probabilidade de rotura superficial associada ao tipo de falha é também diferente, sendo de 2% para
falhas inversas e 5% para falhas normais ou de desligamento. Segundo o registo de sismicidade
instrumental, a magnitude máxima de sismos ocorridos na região do Porto é de 5.6, portanto abaixo
do limiar de rotura superficial. Acresce, ainda, que estas falhas ativas na região têm graus de
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atividade baixa a moderada, com taxas de deslizamento sísmico médias entre 0.01 e 0.001 mm/ano
(Cabral, 1997), estimando-se que o intervalo de recorrência para um sismo de M = 6 na região do
Grande Porto seria entre 10.000 e 100.000 anos.
Conclui-se, pois, que é muito reduzida a probabilidade da ocorrência de sismos com M = 6 na região
do Grande Porto, sendo em consequência, ainda mais reduzida a possibilidade de um evento sísmico
provocar uma rotura à superfície na respetiva falha.

3

GEOTECNIA

3.1 Reconhecimentos de campo
Os reconhecimentos de campo efetuados ao traçado promoveram sobretudo a identificação dos
tipos de solos e rochas ocorrentes ao longo deste e a caracterização dos estados de alteração e
fracturação dos maciços rochosos aflorantes.
No Quadro 1 apresenta-se uma síntese dos resultados destes reconhecimentos, nos quais se indica
para cada Pk de referência d o traçado da solução base, o tipo de solos ou rochas encontrados, o
estado de alteração e fracturação das rochas aflorantes, segundo os critérios da Sociedade
Internacional de Mecânica das Rochas (ISRM, 1980) e particularidades de ordem geológica relevantes
para o projeto.

3.2 Trabalhos de prospecção
À data de fecho desta memória dispõem-se dos resultados das seguintes sondagens e ensaios “in
situ”, diferenciadas por local:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaduto: sondagens SLA6, SLA7, SLA10, SLA11 e SLA12 e respetivos ensaios “in situ” (SPT);
Estação de Manuel Leão: sondagens SLA15, SLA16, SLA17 e SLA33 e respetivos ensaios “in
situ” (SPT);
Poço de ventilação, trecho final e portal de saída do túnel mineiro: sondagens SLA19, SLA20
e SLA21 e respetivos ensaios “in situ” (SPT);
Estação Hospital Santos Silva: sondagem SLA22 e respetivos ensaios “in situ” (SPT) e ensaios
com penetrómetro dinâmico super-pesado DPSHLA1 e DPSHLA2;
Trecho em trincheira: sondagens SLA23, SLA24 e SLA25 e respetivos ensaios “in situ” (SPT);
Trecho à superfície: sondagem SLA28 penetrómetro super-pesado DPSHLA4;
Parque de material: sondagens SLA26 e SLA27 e respetivos ensaios “in situ” (SPT);
Estação de Vila d’Este: sondagem SLA29 penetrómetro super-pesado DPSHLA5.

Para além dos resultados destas sondagens e ensaios “in situ”, dado que a furação de algumas
sondagens (SLA19 e SLA20) foi acompanhada no local pelo geólogo do consórcio, dispõe-se
igualmente desta informação (embora fragmentada), tendo a mesma sido utilizada na
caracterização geotécnica desenvolvida no subcapítulo seguinte.
Adicionalmente a estes trabalhos da fase atual dos estudos, foram postos ainda à disposição do
consórcio LAG na Fase de Concurso os trabalhos de prospecção realizados numa fase(s) anterior(es)
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para a mesma linha e para a estação de Santo Ovídio, nomeadamente sondagens (T17, T18, T19,
S10, S11, T100 e S118), perfis sísmicos (PS3 e PS4), penetrómetros dinâmicos (PDL10, PDL11, PDL12
e PDL100), poço de reconhecimento (P8) e resultados dos ensaios de laboratório (análise
granulométrica, limites de Atterberg, teor em água natural, equivalente de areia, azul de metileno,
ensaios Proctor, ensaio CBR e resistência à compressão uniaxial).

No
Quadro 2, Quadro 3, Quadro 4 e Quadro 5 apresentam-se as características dos trabalhos de
prospecção da fase atual e das fases anteriores, bem como os resultados destes trabalhos. Os Pk
referidos dizem respeito à solução de traçado base.
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Quadro 1 – Síntese dos reconhecimentos de campo

PK
0+000 a
0+400
0+400 a
0+575
0+575 a
0+660

0+660 a
1+400

1+400 a
2+000

2+000 a
3+256

Formação aflorante

Afloramentos rochosos
Estado de Espaçamento
Localização (PK/Rua)
alteração
das fraturas
(W)
(F)

Observações

Aterros recentes
Solos de cobertura
recentes
Aluviões recentes

Solos de cobertura
dos quais
despontam rochas
metasedimentares

Solos de cobertura
dos quais
despontam rochas
metasedimentares
graníticas e
granitóides
Solos de cobertura
dos quais
despontam rochas

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

0+650/0+700 / Rua da
W4-5 a W4,
Fonte dos Arrependidos
com zonas
/ Rua do Rosário / Rua
pontuais W3
dos Caçadores
0+950/Local onde se
prevê a Estação Manuel
W4
Leão
1+275/Rua de Nossa
Senhora do Livramento

W3 a W45/W5

1+500 a 1+800/Rua
Conceição
Fernandes/Confraria
do Monte da Virgem

W4 a W3

2+400 a 2+550/Rua
Heróis do Ultramar

W4-5 a W3

F5 a F4

Presença da linha de água ainda pode ser comprovada pelo
fontanário da Rua da Fonte dos Arrependidos
Afloramentos contínuos de rocha gnássica, pontualmente
granitóide ou metasedimentar, onde é bem visível a
heterogeneidade dos estados de alteração. Coloração é em
geral acastanhada

F4

Afloramentos de rocha gnássica, de coloração acastanhada

F4

Afloramento contínuo de rochas metasedimentares resultante
das escavações de moradias na rua. Os estados de alteração
variam frequentemente lateralmente. Rocha muito alterada
tem coloração castanha; rocha medianamente alterada tem
coloração cinza
Afloramentos dispersos de rochas granitóides de coloração
cinza e metasedimentares de cor castanha. Ocorrem
igualmente rochas de transição entre estas duas litologias

F5 a F4-3

Afloramento contínuo de rochas metasedimentares com
passagens de zonas de gnaisse. Colorações variam do
acastanhado nos estados de maior alteração até à cinza nas
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Formação aflorante
metasedimentares

Afloramentos rochosos

2+900/Talude de
escavação na Rua
General Humberto
Delgado
3+100 a 3+120/Rua
Salgueiro Maia

Parque de
Material

Solos de cobertura
dos quais
despontam rochas
graníticas e
granitóides

Observações
rochas medianamente alteradas

Afloramento de rochas de transição do tipo granitóide, com
coloração acastanhada à superfície

W4-5

W4-5 a W4-3

F5 a F4-3

W2 a W4-5

F4-5 a F3

Afloramentos contínuos num talude de escavação de rochas de
transição do tipo granitóide/gnaisse. Colorações variam do
acastanhado nos estados de maior alteração até à cinza nas
rochas medianamente alteradas
Parque de material desenvolve-se sobre um afloramento
granitóide de forma alongada (lomba). A cumeeira desta
lomba é mais rija e ocorrem aí frequentemente afloramentos
de rochas com fraca alteração. Nas vertentes raramente
ocorrem afloramentos de rocha e predominam os solos de
cobertura eluviais e coluviais

Quadro 2 – Características e resultados das sondagens

PK
aprox.

0+150

Trecho da
obra

Viaduto

Designaçã
o da
sondagem

T17
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Prof. (m)

Ensaios "in situ"

Litologia, estados de alteração e
fracturação
NSPT

0,0-0,5

Betuminoso

0,5-2,5

Aterro

Lugeo
n

Lefranc

Nível de
água (m)

Classificação
dos maciços
rochosos
RMR

GSI
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0+175
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Designaçã
o da
sondagem

T18

Prof. (m)

Litologia, estados de alteração e
fracturação

2,5-4,0

Solo residual (W6) de metasedimentos

0,0-0,2

Terra vegetal

0,2-2,5

Aterro

2,5-4,2
4,2-5,0

0+300

T19

Terra vegetal

0,2-2,1

Aterro

3,5-5,0
0,0-0,9
0,9-2,8
S10
2,8-6,0
0+375

0,0-4,5

S11

4,5-6,0

6,0-6,5

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

Nível de
água (m)

Classificação
dos maciços
rochosos

4,0

Solo residual (W6) de metasedimentos

0,0-0,2
2,1-3,5

Ensaios "in situ"

3,5

Solo residual (W6) de metasedimentos
Solo residual (W6) de gnaisse/migmatito
Gnaisse/migmatito medianamente alterado
(W3) e com fracturação muito próxima a
próxima (F5 a F4)
Nega na
1ª fase
Gnaisse/migmatito muito alterado (W4) e
com fracturação muito próxima a próxima
(F5 a F4)
Gnaisse/migmatito muito alterado a
29 a 42
decomposto (W4-5)
pancadas
Gnaisse/migmatito muito a medianamente
alterado (W4 a W3) e com fracturação
muito próxima a próxima (F4-5)
Nega na
Gnaisse/migmatito medianamente alterado 1ª fase
(W3) e com fracturação medianamente
afastada (F3)

4,2

5,3
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Designaçã
o da
sondagem

Prof. (m)

Litologia, estados de alteração e
fracturação

6,5-7,5

Gnaisse/migmatito muito alterado (W4) e
com fracturação muito próxima (F4)

0,0-0,4

Gnaisse/migmatito muito a medianamente
alterado (W4-3) e com fracturação próxima
(F4)
Terra vegetal

7,5-9,0
0+400

0+450

0+491

0+505

T100

S118

SLA6

SLA10
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0,4-4,5

Solo residual (W6) granítico

0,0-0,2

Aterro

0,2-18,0

Solo residual (W6) granítico

18,0-22,5

Granito decomposto (W5)

0,0-10,5

Intercalações entre granito e xisto muito
alterado a decomposto (W4 a W5)

0,0-7,0

Solo residual de granito (W6)

7,0-9,0

Granito decomposto (W5)

9,0-13,5

Granito medianamente a muito alterado
(W3-W4) com fraturas medianamente
espaçadas a muito próximas (F3-F5)

Ensaios "in situ"

30 a 55
pancadas
60
pancadas
60
pancadas
28 a 57
pancadas
60
pancadas
a nega
na 1ª
fase do
ensaio

Nível de
água (m)

Classificação
dos maciços
rochosos

8,2

n.d.

n.d.
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Designaçã
o da
sondagem

Prof. (m)

Litologia, estados de alteração e
fracturação

13,5-15,0

Gnaisse pirítico medianamente a muito
alterado (W3-W4) com fraturas
medianamente espaçadas a muito próximas
(F3-F5)

0,0-11,5

Solo residual de granito (W6)

11,5-18,0

Granito decomposto (W5)

0,0-2,0

Lodos argilosos (aluviões da Ribeira da
Madalena)

2,0-5,5

Solo residual de xistos (W6)

5,5-10,5

Xisto decomposto (W5)

10,5-12,0

Xisto muito alterado (W4) e com fraturas
próximas a muito próximas (F4-F5)

SLA7

0+565
SLA11

12,0-15,0
0,0-2,0
0+625

SLA12
2,0-7,0

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

Xisto decomposto (W5)
Lodos argilosos (aluviões da Ribeira da
Madalena)
Solo residual de granito (W6)

Ensaios "in situ"

14 a 41
pancadas
60
pancadas
6
pancadas
33 a 52
pancadas
60
pancadas
a nega
na 1ª
fase do
ensaio
Nega na
1ª fase
do ensaio
4
pancadas
20 a 50
pancadas

Nível de
água (m)

Classificação
dos maciços
rochosos

n.d.

n.d.

n.d.
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0+900

0+936

Trecho da
obra

Estação de
Manuel
Leão
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Designaçã
o da
sondagem

Prof. (m)

7,0-10,5

Granito decomposto (W5)

10,5-12,0

Xisto muito alterado (W4) e com fraturas
próximas a muito próximas (F4-F5)

12,0-15,0

Xisto muito a medianamente alterado (W4 a
W3) e com medianamente afastada a muito
próxima (F3-F5)

0,0-8,0

Solo residual migmatítico (W6)

8,0-14,0

Solo residual granítico (W6)

14,0-19,5

Intercalação de granito muito alterado (W5)
com rochas metasedimentares

19,5-28,5

Migmatitos muito alterados (W4)
pontualmente medianamente alterados
(W3) com fracturação muito próxima a
próxima (F4 a F5)

28,5-31,5

Micaxisto decomposto (W5)

31,5-35,0

Gnaisse medianamente a muito alterado
(W3-W4) e com fracturação próxima (F4-F5)

0,0-1,5

Solo residual de migmatitos (W6)

SLA15

SLA16
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Litologia, estados de alteração e
fracturação

Ensaios "in situ"

Nível de
água (m)

Classificação
dos maciços
rochosos

60
pancadas
a nega
na 1ª
fase do
ensaio

11 a 34
pancadas
22 a 38
pancadas

<20

<25

43

51

<20

<25

45

52

<20

<25

Nega na
1ª fase
n.d.

Nega na
1ª fase

6

n.d.
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PK
aprox.

Trecho da
obra

2018-06-11

Designaçã
o da
sondagem

Prof. (m)

Litologia, estados de alteração e
fracturação

Ensaios "in situ"

Nível de
água (m)

Classificação
dos maciços
rochosos

pancadas
1,5-15,0

15,0-28,5

SLA33

28,5-31,5

Granito decomposto (W5)

0,0-5,0

Solo residual de migmatitos (W6)

5,0-12,0

Migmatitos decompostos (W5)

12,0-22,5

Migmatitos muito alterados a decompostos
(W4-5) e com fraturas muito próximas (F5)

22,5-33,0

0+962

SLA17

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

Migmatitos decompostos (W5) com
passagem de maciço muito alterado e
muito fraturado (W4/F5)
Migmatitos muito alterados (W4) com
fracturação em geral muito próxima a
próxima (F5 a F4)

0,0-3,0

Migmatitos medianamente a muito
alterados (W43-W4) e com fraturas
próximas a muito próximas (F4-F5)
Migmatitos muito alterados (W4) e com
fracturação desde o medianamente
próximo ao muito próximo (F3-F5)

60
pancadas

60
pancadas
7 a 13
pancadas
60
pancadas
Quando
realizáve
l 60
pancadas
a nega
na 1ª
fase do
ensaio

n.d.

37

41

<20

<25

<20

<25

35

39

45

52

42

50
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Trecho da
obra

Designaçã
o da
sondagem

Prof. (m)

Litologia, estados de alteração e
fracturação

3,0-6,0

Migmatitos muito alterados a decompostos
(W4-5) e com fraturas muito próximas (F5)

6,0-12,0
12,0-13,0

13,0-15,0

15,0-22,5

22,5-31,5

1+274

Túnel
mineiro -

SLA19

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

Ensaios "in situ"

Nível de
água (m)

Solo residual de migmatitos a migmatitos
26 a 60
decompostos (W5)
pancadas
Migmatitos muito alterados (W4) e com
fraturas próximas a medianamente
afastadas (F3-F4)
Migmatitos muito a medianamente
alterados (W3-W4) e com fracturação desde
o medianamente próximo ao muito próximo
(F3-F5)
Migmatitos decompostos (W5),
60
pontualmente muito alterados (W4) e muito
pancadas
fraturados (F5)
60
pancadas
Migmatitos decompostos (W5),
a nega
pontualmente muito alterados (W4) e muito
na 1ª
fraturados (F5)
fase do
ensaio

31,5-36,0

Migmatitos muito alterados (W4 a W4-5) e
com fracturação muito próxima (F5 a F4-5)

0,0-16,0

Solo residual de granitos (W6)

19 a 54
pancadas

n.d.

PK
aprox.

2018-06-11

Classificação
dos maciços
rochosos

<20

<25

43

51

45

52

<20

<25

36

40

<20

<25
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Trecho da
obra

Designaçã
o da
sondagem

Prof. (m)

Litologia, estados de alteração e
fracturação

poço de
ventilação

1+555

Túnel
mineiro
trecho
final

SLA20

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

16,0-27,0

Granitos decompostos (W5)

27,0-30,0

Granitos pouco alterados, eventualmente
medianamente alterados (W2-W3) e com
fraturas muito próximas a medianamente
afastadas (F4 a F3)

0,0-6,0

Solo residual de granitos (W6)

6,0-15,0

Granitos decompostos a muito alterados
(W5 a W4) e com fracturação muito
próxima (F5)

15,0-22,5

Granitos decompostos (W5)

22,5-30,0

Granitos muito alterados passando a
medianamente alterados (W4 a W3) e com
fraturas próximas, eventualmente
medianamente afastadas (F4,
eventualmente F3)

Ensaios "in situ"

Nível de
água (m)

Classificação
dos maciços
rochosos

60
pancadas
a nega
na 1ª
fase do
ensaio

34 a 60
pancadas

60
pancadas
a nega
na 1ª
fase do
ensaio

n.d.

PK
aprox.

2018-06-11

60

68

<20

<25

30

30

<20

<25

49

54
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1+700

Trecho da
obra

Portal de
saída do
túnel
mineiro

Designaçã
o da
sondagem

Prof. (m)

Litologia, estados de alteração e
fracturação

0,0-2,0

Granitos decompostos

2,0-11,5
SLA21

11,52-20,0

1+924

2+150

Estação
Hospital
Santos
Silva

Trincheira
- trecho
inicial

SLA22

0,0 a 0,23

Pavimento

0,23 a 5,5

Solo residual (W6) de migmatitos

0,0-0,4

Migmatito decomposto a muito alterado
(W4-W5)
Aterro

0,4-2,2

Solo residual (W6) de metasedimentos

5,5 a 10,0

2,2-6,3
S12
6,3-11,4

11,4-13,0

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

Granitos decompostos (W5) com
intercalações pontuais de rocha muito
alterada (W4) e com fracturação próxima
muito próxima (F4-F5)
Granitos decompostos (W5) com
intercalações pontuais de rocha muito
alterada (W4) e com fracturação próxima
muito próxima (F4-F5)

Metasedimentos decompostos a muito
alterados (W4-5)
Micaxisto muito a medianamente alterado
(W4 a W3-4) e com fracturação em geral
muito próxima a próxima (F4-5)
Micaxisto muito a medianamente alterado
(W3-4) e com fracturação próxima a
medianamente afastada (F3-4)

Ensaios "in situ"
50
pancadas

Nega na
1ª fase

32 a 60
pancadas
60
pancadas

Nível de
água (m)
Foi instalado piezómetro
(aguarda resultado da 1ª
medição)

PK
aprox.

2018-06-11

Classificação
dos maciços
rochosos

<20

<25

<20

<25

50

58

n.d.

23
pancadas
56 a 60
pancadas
6,8
Nega na
1ª fase
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PK
aprox.

Trecho da
obra

2018-06-11

Designaçã
o da
sondagem

Prof. (m)
13,0-16,7
16,7-23,5

23,5-25,0

Litologia, estados de alteração e
fracturação
Micaxisto muito alterado (W4) e com
fracturação próxima (F4)
Micaxisto muito a medianamente alterado
(W4 a W3-4) e com fracturação em geral
próxima a medianamente afastada (F3-4)
Granito muito alterado (W4) e com
fracturação próxima a medianamente
afastada (F3-4)

25,0-26,0
Granito decomposto (W5)
26,0-31,0

2+271

2+443

Trincheira
- zona
central

Trincheira
- trecho
final

31,0-36,0

Micaxisto muito a medianamente alterado
(W3-4) e com fracturação próxima (F4)

0,0-5,5

Solo residual (W6) de migmatitos

5,5 a 18,0

Migmatito decomposto a muito alterado
(W4-W5)

0,0-4,5

Solo residual de metasedimentos (W6)

4,5-18,0

Metasedimentos decompostos a muito
alterados (W5 a W4-5), com passagens
delgadas de rocha muito alterada (W4) e
muito fraturada (F5)

SLA23

SLA24

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

Ensaios "in situ"

Nível de
água (m)

1,1uL

Nega na
1ª fase
Nega na
1ª fase

38 a 60
pancadas
60
pancadas
a nega
na 1ª
fase
23 a 25
pancadas
60
pancadas
a nega
na 1ª

Classificação
dos maciços
rochosos

53

64

42

51

<20

<25

53

64

n.d.

<20

<25

n.d.

<20

<25

0,34u
L
0,24u
L
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PK
aprox.

Trecho da
obra

2018-06-11

Designaçã
o da
sondagem

Prof. (m)

Litologia, estados de alteração e
fracturação

Ensaios "in situ"

Nível de
água (m)

Classificação
dos maciços
rochosos

fase

2+552

3+065

Solo residual (W6) granítico com passagens
de filão quartzítico

15,5-20,0

Gnaisse/migmatito decomposto (W5) e com 54 a 60
fracturação muito próxima (F5)
pancadas

S13

2+562

2+850

0,0-15,5

20,0-24,0

Granito decomposto (W5)

0,0-16,0

Solo residual de granitos (W6)

16,0-18,0

Granito decomposto (W5)

0,0-5,0

Solo residual de granitos (W6)

5,0-9,0

Granito decomposto (W5)

9,0-10,0

Granito medianamente alterado (W3) e com
fraturas medianamente espaçadas,
eventualmente muito próximas (F3-F5)

0,0-1,5

Solo residual (W6) de granito

SLA25

Trecho à
superfície

Estação de

SLA28

SLA29

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

27 a 54
pancadas

60
pancadas
a nega
na 1ª
fase
27 a 51
pancadas
60
pancadas
42 a 54
pancadas
60
pancadas

K = 2,5x107
a 5,6x107
m/s
16,4

<20

<25

n.d.

<20

<25

n.d.

n.d.
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PK
aprox.

Trecho da
obra

2018-06-11

Designaçã
o da
sondagem

Prof. (m)

Litologia, estados de alteração e
fracturação

1,5-5,0

Granito medianamente alterado (W3) e com
fraturas medianamente espaçadas,
eventualmente muito próximas (F3-F5)

5,0-6,5

Solo residual (W6) de granito

6,5-10,5

Granito decomposto (W5)

0,0 a 2,5

Solo residual (W6) de granito

Vila d'Este

SLA26

Parque de
material

SLA27

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

Ensaios "in situ"

Classificação
dos maciços
rochosos

26
pancadas
60
pancadas
21
pancadas

Granito decomposto (W5) com núcleo s de
29 a 60
rocha muito alterada e muito fraturada
pancadas
(W4/F5)
Granito medianamente alterado (W3) e com
7,5 a 10,0
fraturas muito próximas a medianamente
afastadas (F5-F3)
11 a 20
0,0 a 7,0
Solo residual (W6) de granito
pancadas
Granito decomposto a muito alterado (W5 a 29 a 60
7,0 a 12,0
W4-5)
pancadas
Granito muito a medianamente alterado
12,0 a
(W4 a W3) com fraturas muito próximas a
15,0
medianamente afastadas (F5-F3)
2,5 a 7,5

Nível de
água (m)

n.d.

n.d.
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Quadro 3 – Características e resultados dos perfis sísmicos
PK
aprox.

Trecho
da obra

Designação do
perfil sísmico

Prof. (m)
0,0-2,0 / 0,0-3,0

2+075 a
2+200

PS3

2,0-7,0 /3,0-15,0
7,0-12,0 / 15,022,0
12,0-20,0 / 22,027,0
20,0-23,0 / 27,030,0
> 23,0 / > 30,0

PS4

500-1000 m/s
1000-1500 m/s
1500-2000 m/s
2000-2500 m/s
> 2500 m/s

0,0-3,0

< 500 m/s

0,0-3,0 / 3,0-12,0
3,0-8,0 / 12,020,0
8,0-13,0 / 20,027,0
13,0-21,0 / 27,033,0
21,0-23,0 / 33,036,0
> 23,0 / > 36,0

500-1000 m/s

Trincheira

2+400 a
2+575

Gama de velocidades
das ondas
longitudinais
< 500 m/s

1000-1500 m/s
1500-2000 m/s
2000-2500 m/s
2500-3000 m/s
> 3000 m/s

Quadro 4 – Características e resultados dos penetrómetros dinâmicos

PK
aprox.

Trecho
da obra

Designação
Prof.
do
(m)
penetrómetro

Litologia,
estados de
alteração e
fracturação

0,10,9
1,02,0
0+150

PDL10
Viaduto trecho
inicial

0+175

PDL11

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

Aterro

> 3,0
0,10,2
0,30,4

N20

NSPT*

10-17
(11)

≥ 20
1-3

4-10

7-13

4-7

1222

15-25

3-8 (4)
2-3 (2)

Solo residual
(W6) de xistos

N10

7-14
(8)
1230
(16)
7-12
(9)
2032
(23)
≥ 50

2-4 (3)

2,12,7
2,83,0

Gama de
variação da
resistência
dinâmica
(MPa)

5-6 (5)

Aterro

Nível
de
água
(m)

15-33
(19)
10-15
(12)
23-35
(26)
≥ 53
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PK
aprox.

Trecho
da obra

0+300

2018-06-05

Designação
do

PDL12

Prof.
(m)
0,50,58
0,10,2
0,3
0,40,47
0,00,4

Litologia,
estados de

Aterro

PDL100

1,61,9

Terra vegetal

2+000

DPSHLA1

13,0

Hospital
Santos
Silva

2+075

0,00,4
0,61,2
DPSHLA2

1,43,2

3,4

3+125

À
superfície

DPSHLA4

0,02,2
2,48,2
8,49,4
9,6

3+256

Estação

DPSHLA5

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

0,0-

2

5-8

8-11

6

20
3650
7-13
(8)
1425
(17)
2536
(28)
4050
(42)

23

1,9-3,4 (2)
3,7-4,8 (4)

Solo residual
(W6) granítico

2,02,2
0,00,4
0,62,4
2,67,6
7,812,8

N10
4050

11-21

0,51,5
0+450

Gama de
variação da
13-24

6,9-8,3 (6)

8,7-10,1 (9)
Aterros
Solo residual
(W6) de
metasedimentos
e maciço
decomposto
(W5)
Metasedimentos
muito alterados
(W4-5)
Aterros
Solo residual
(W6) de
metasedimentos
e maciço
decomposto
(W5)
Metasedimentos
muito alterados
(W4-5)
Solo residual
(W6) de
metasedimentos
e maciço
decomposto
(W5)
Metasedimentos
muito alterados
(W4-5)
Solo residual

10,4-16,3
(11,3)
2,2-5,3
(3,1)
6,2-25,9
(8,2)
9,4-21,7
(12,1)

N20

NSPT*
43-53

39-53
10-16
(11)
17-28
(20)
28-39
(31)
43-53
(39)

10-46
(14)
20-51
(26)

17-26
(18)
4-10
(5)
12-55
(17)
24-61
(32)

≥ 40,6

≥ 100

≥ 120

9,6-11,9
(10)
2,8-3,7
(2,9)

13-16
(13)

16-19
(16)
5-6
(5)

14-22
(15)
3-8 (4)

4-5 (4)

6,3-29,9
(15,7)

9-48
(24)

11-58
(28)

≥ 56,1

≥ 90

≥ 108

0,7-5,2
(2,6)
3,9-12,3
(5,4)
10,8-19,7
(13.3)

Nível
de

2,9

3,2

1-8
(4)
8-28
7-23 (9)
(11)
23-40 28-48
(28)
(33)
1-7 (4)

≥ 35,8

≥ 76

≥ 91

2,2-8,9

3-15 (6)

4-18
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PK
aprox.

Trecho
daVila
obra
d'Este

Designação
do

2018-06-05

Prof.
(m)
8,2
8,49,2
9,49,6
9,810
10,2

( ) - valor característico
*
N

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

=

Litologia,
estados
(W6) dede
granitóides

Granitóides
decompostos
(W5)
Granitóides
muito alterados
(W4-5)

1,0*N10+1

Gama de
variação
(3,6) da
6,4-13,8
(7,9)
9,0-18,9
(10,4)

13-28
(16)
19-40
(22)

NSPT*
(7)
16-34
(20)
23-48
(27)

20,8-24,5
(21,4)

46-52
(47)

55-63
(49)

≥ 29,0

≥ 64

≥ 77

/

N10

N

N20

=

Nível
de

N20/0.832
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Quadro 5 – Características e resultados dos ensaios de laboratório sobre solos e rochas do traçado
Trecho da
obra

PK
aprox.

0+175

Local de colheita
da amostra

T18

Viaduto trecho inicial
0+300

T19

Prof. (m)

Tipo de amostra (solo/rocha)

0,2-2,5

Aterro

2,5-4,2

Solo residual de xistos

T100

S12

VBS

E.
areia
(%)

Wnat
γdmáx
(%) (kN/m3)

Wópt
(%)

CBR
(%)

19,5

10,6

42

19,2

11,7

2

A-4(0)

SC

37

9

12,8

A-6(5)

CL

55

12

16,7

A-6(7)

CL

52

22

19,2

A-6(4)

CL

52

14

20,4

3,2-4,5

18,5-18,3
2+150

IP

2,2-3,5

12,8-13,0

Trincheira

#200
(ASTM)

4,2-5,0
Solo residual de xistos

3,5-5,0
0+400

AASHTO USCS

22,5-22,6

31,5-31,7

Solo residual granítico (caulino)

A-6(6)

CL

59

12

27,2

A-6(3)

CL

50

11

21,4

Micaxisto muito a medianamente
alterado (W3-4) e com fracturação
próxima a medianamente afastada (F3-4)
Micaxisto muito a medianamente
alterado (W4 a W3-4) e com fracturação
em geral próxima a medianamente
afastada (F3-4)
Granito muito alterado (W4) e com
fracturação próxima a medianamente
afastada (F3-4)

30

17

33

Micaxisto muito a medianamente
alterado (W3-4) e com fracturação
próxima (F4)

10

35,4-35,6
Trecho à
superfície

2+800

Poço P8

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00

0,0-3,40

RCU
(Mpa)

43
Solo residual granítico

A-4(0)

SM

37

NP

0,4

18

18,2

14

22
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3.3 Condições geotécnicas ocorrentes ao longo do traçado
3.3.1

Trecho em viaduto

Interessam ao traçado do viaduto litologias diferenciadas que vão desde as rochas do tipo xisto e
micaxisto, às rochas de transição metasedimentares do tipo gnaisse/migmatito e ainda
granitos/granitóides. Estas rochas estão cobertas por aterros, solos de alteração, por solos
arrastados das vertentes e depositados na sua base (coluviais) e por solos aluvionares relacionados
com os processos de deposição da ribeira da Madalena, que cruza o viaduto na zona da Quinta do
Cisne, cujo testemunho do seu traçado e caudal pode ser observado no fontanário ainda existente
na Rua da Fonte dos Arrependidos - Fotografia 1.

Fotografia 1 – Fontanário na Rua da Fonte dos Arrependidos
Para a caracterização das condições geológicas e geotécnicas ocorrentes ao longo do traçado do
viaduto, dispõe-se dos trabalhos de prospeção realizados numa fase anterior dos estudos (sondagens
T17, T18, T19, S10, S11, T100 e S118 e penetrómetros PDL10, PDL11, PDL12 e PDL100) e dos
trabalhos com sondagens realizados para a fase atual dos estudos, nomeadamente as sondagens
SLA6, SLA7, SLA10, SLA11 e SLA12. Acresce à caracterização efetuada, os dados das observações
efetuadas durante os reconhecimentos de superfície.
O trecho inicial do viaduto, até cerca do Pk de referência 0+300 foi alvo de reconhecimento na fase
anterior dos estudos pelas sondagens T17 a T19 e pelos penetrómetros PDL10 a PDL12. Estes
trabalhos mostram abaixo dos aterros pouco espessos uma espessura de alteração que pode alcançar
pelo menos os 5,0 m, onde pontuam solos residuais de xistos medianamente compactos a muito
compactos (NSPT = 10-50). Abaixo desta profundidade os solos deverão ser muito compactos (NSPT ≥
50), passando gradualmente à rocha xistenta com estado de alteração decrescente em
profundidade, que se prevê ocorrer abaixo dos 15,0 m de profundidade.
Entre o PK 0+300 e 0+375/0+400 o maciço é mais resistente e tem natureza
gnáissica/micaxisto/migmatito. As sondagens realizadas na fase anterior dos estudos (S10, S11)
mostram logo abaixo da franja residual com espessura entre os 0,9 e 4,5m, um maciço rochoso
muito alterado a medianamente alterado (W4 a W3), com características resistentes, porém
bastante afetado de fracturação (F5 a F4 na maior parte dos casos).

P-PR-PS-0000-GG-NT-LAG-006001-00
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A zona de contacto entre as litologias de xistos e de granitos ocorre a cerca do Pk 0+425 e a mesma
é caracterizada por uma heterogeneidade elevada quer do ponto de vista litológico quer do ponto
de vista do grau de alteração, provavelmente devida a fenómenos hidrotermalismo. Assim, se por
um lado, na sondagem S118 e no penetrómetro dinâmico PDL100 realizados na fase anterior dos
estudos, os solos residuais de granitos (W6) e o maciço decomposto (W5) chegam a atingir os 22,5 m
de profundidade (os solos são até aos 18,0 m medianamente a muito compactos - NSPT = 30-55 - e
passam a muito compactos - NSPT ≥ 50 - abaixo dessa profundidade), no local onde se programou a
sondagem SLA5 (cuja furação foi acompanhada no campo pelo geólogo do agrupamento) a rocha
xistenta com intercalações graníticas ocorre logo à superfície: muito alterada e muito fraturada
(W4/F5) até cerca dos 7,5 m e globalmente medianamente alterada (W3) e com fracturação
próxima (F4) até ao final da furação aos 15,0 m. Ainda nesta faixa de contacto, a sondagem SLA6,
realizada a cerca do PK 0+475 mostra francas intercalações entre xistos e granitos e até ao final da
sondagem, aos 10,5 m reconheceram-se solos (W5) muito compactos (NSPT >> 50) e maciço muito
alterado e muito fraturado (W4-5/F5).
A mancha granítica que ocorre entre o PK 0+425 atrás referido e se estende em planta até pouco
menos do PK 0+600 foi reconhecida nesta fase dos estudos pelas sondagens SLA7 e SLA10. Estas duas
sondagens revelam cenários distintos. A sondagem SLA7, mais próxima do contacto desta mancha
com litologias de xistos revelou um grande desenvolvimento do perfil de alteração até ao final da
furação (18,0 m), revelando-se a presença de solos residuais (W6) medianamente a muito
compactos (NSPT = 14-41) até aos 11,5 me de profundidade e do maciço granítico decomposto (W5) e
muito compacto (NSPT > 50) abaixo dessa profundidade. Já a sondagem SLA10, mais afastada do
bordo de contacto, mostrou uma menor alteração das rochas graníticas, mostrando a mesma a
presença de solos residuais (W6) muito compactos (NSPT = 28-57) até aos 7,0 m de profundidade,
seguindo-se uma franja de maciço decomposto (W5) muito compacto (NSPT >> 50) e finalmente, e
até ao final da furação aos 15,0 m, o maciço muito a medianamente alterado (W4-W3) e com
fracturação medianamente afastadas a próxima, eventualmente muito próxima (F3-F4/F5).
As sondagens SLA11 e SLA12, realizadas aos PK 0+565 e 0+630 da solução base, e já sobre a planície
aluvial da antiga ribeira da Madalena, mostram que a ribeira aproveitou uma zona de contacto
provavelmente por falha para a sua instalação, já que se reconheceram abaixo das aluviões lodosas
de baixa resistência (NSPT = 4 a 6) desta ribeira, cuja espessura não ultrapasso os 2,0 m, quer
litologias graníticas/granitóides quer xistos. A sondagem SLA11 decorreu inteiramente em xisto, que
se apresentam globalmente muito alterados até ao final da sondagem (15,0 m): entre os 2,0 e 5,5 m
ocorrem solos residuais (W6) muito compactos (NSPT = 33-5s); abaixo dos 5,5 m ocorre o maciço
decomposto, pontualmente muito alterado (W5, pontualmente W4) muito compacto (NSPT >> 50). A
sondagem SLA12 mostra até aos 10,5 m maciço residual granítico (entre os 2,0 e os 7,0 m) e granito
decomposto (entre os 7,0 e os 10,5 m) com compacidades variáveis entre o medianamente a muito
compacto (NSPT = 20 a > 50), passando abaixo dos 10,5 m e até ao final da sondagem (15,0 m) ao
maciço de xistos, que a topo se apresenta muito alterado e fraturado (W4/F4-5) mas no final da
furação ocorre já medianamente alterado a muito alterado (W3-W4) e com fracturação variável
entre o medianamente próximo a muito próximo (F3-F5).
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A partir do PK 0+600/0+650, onde se prevê a constituição do encontro Este do viaduto, são comuns
os afloramentos de rocha gnáissica/migmatito como aqueles encontrados na Rua da Fonte dos
Arrependidos, Rua do Rosário e Rua dos Caçadores (Fotografia 3, Fotografia 4 e Fotografia 4). Esses
afloramentos apresentam-se em geral muito alterados (W4-5 a W4) e muito fraturados (F5 a F4),
mas com características resistentes. Pontualmente ocorrem trecho de rocha aflorante com menor
alteração (W3), mantendo-se porém o espaçamento das fraturas, que é em geral próximo (F4). A
morfologia elevada e de vertentes inclinadas e convexas indiciam por sua vez um relevo
globalmente de elevada dureza, prevendo-se assim que as condições geotécnicas observadas à
superfície melhorem em profundidade.

Fotografia 2 – Afloramento na Rua da Fonte dos Arrependidos

Fotografia 3 – Afloramento no cruzamento da Rua da Fonte dos Arrependidos com a Rua do Rosário

Fotografia 4 – Afloramento no cruzamento da Rua do Rosário com a Rua do Clube dos Caçadores
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Segundo os dados até agora disponíveis, os níveis de água no trecho inicial do viaduto situam-se
entre os 3,5 e 5,3 m de profundidade, instalados nos solos de alteração residual ou no maciço muito
alterado e fraturado. Na zona da Quinta do Cisne, em particular na proximidade da planície
aluvionar da ribeira da Madalena e na travessia do seu leito atualmente encanado, prevê-se que
este nível esteja mais perto da superfície, principalmente durante a época de chuvas. Na zona do
encontro Este, a meia encosta, prevê-se que estes níveis estejam mais profundos não devendo
intersectar as fundações da obra.
As condições heterogéneas atrás descritas, relacionadas por um lado com a presença de diferentes
litologias e por outro com distintos estados de alteração, relacionados nalguns casos com fenómenos
de hidrotermalismo, determinam condições geotécnicas e de fundação distintas ao longo do traçado
desta obra. Perante o atrás exposto, e tendo em conta o nível de tensões expectáveis ao nível da
fundação são previsíveis os seguintes tipos de fundações para o viaduto:
•

•
•
•

Entre o encontro E1 e o Pk 0+265: fundação indireta por estacas com L= 15,0 m com ponta
no maciço xistento decomposto a muito alterado (W4-5), eventualmente muito alterado
(W4);
Pk 0+265 a PK 0+475/0+500: fundação superficial sobre o maciço de gnaisse/micaxisto muito
alterado (W4-5 a W4);
PK 0+500/0+625: fundação indireta por estacas com L = 10,5-15,0 m, com ponta no maciço
de gnaisse/micaxisto ou granítico decomposto a muito alterado (W5 a W4);
Encontro E2 (Este): fundação superficial sobre o maciço de gnaisse/micaxisto muito alterado
(W4), pontualmente medianamente alterado (W3).

Do ponto de vista da definição do espectro sísmico regulamentar, os terrenos atravessados pelo
viaduto podem ser classificados, de acordo com o EC8 (NP EN 1998-1, 2010), como sendo do tipo E.
As condições geológicas e geotécnicas reconhecidas até à data fazem antever que as escavações
para os maciços de encabeçamento das estacas e sapatas de fundação superficial se possam fazer
com recurso a meios mecânicos convencionais do tipo lâmina/balde. Estas escavações devem adotar
pendentes temporárias adaptadas às características dos materiais a serem escavados (na maioria
dos casos saibros coesivos, menos frequentemente saibros com fraca coesão e eventualmente
materiais finos da granulometria das argilas e siltes), à eventual presença do nível freático perto da
superfície nas imediações da ribeira da Madalena e de eventuais escoamentos superficiais e por fim
à altura da escavação.
As eventuais afluências de água às escavações poderão, à partida, ser controladas através de
bombagens pontuais, dado a natureza pouco permeável a moderadamente permeável dos terrenos a
escavar.
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Trecho em túnel mineiro

Não se dispondo ainda nesta fase dos estudos dos boletins da maioria das sondagens do túnel
mineiro, a caracterização efetuada resulta da informação coligida das observações conduzidas
durante a furação das sondagens, dos resultados dos reconhecimentos de superfície, durantes os
quais se caracterizou os terrenos aflorantes e da análise morfológica efetuada sobre as cartas
militares e geológicas afetas ao traçado e validada “in situ”.
A informação coligida atrás referida permite concluir desde já, que as condições geotécnicas afetas
ao trecho em túnel mineiro são heterogéneas, sendo essas condições heterogéneas devidas:
•

•
•

•
•

À interseção ao longo do túnel de litologias do tipo metasedimento (xistos, micaxistos,
gnaisses, migmatitos) e granitóides (granitos francos e granitóides de transição com
estrutura gnáissica), cujos contactos são feitos na sua maioria por falha ao longo dos quais
ocorrem fenómenos de alteração intensa e por vezes hidrotermalismo;
À presença de diferentes tipos de terrenos à superfície nas zonas de baixo recobrimento,
nomeadamente a presença de aterros espessos para a criação de plataformas;
À heterogeneidade lateral e em profundidade expectável, que resulta da primeira condição
enumerada e também das diferentes formas com as litologias resistem aos fenómenos de
alteração meteórica e deutérica;
À provável circulação facilitada de águas subterrâneas até grandes profundidades,
principalmente nas zonas de falhamento e de contacto;
Às diferentes resistências dos maciços a escavar.

Sobre a zona de emboquilhamento do túnel, não se dispõe atualmente de informação em
profundidade, deduzindo-se pois, os condicionalismos geotécnicos desta zona somente a partir dos
dados dos reconhecimentos de superfície.
Seja qual a alternativa considerada para a prossecução dos estudos, o emboquilhamento do túnel
far-se-á aproximadamente a meia encosta, tendo como principal condicionamento geotécnico a
presença de aterros espessos, suportados por muros e utilizados para a criação de plataformas para
suprir o declive acentuado da vertente (Fotografia 5). O maciço metasedimentar presente abaixo
destes depósitos deve apresentar qualidade geotécnica heterogénea, mas ser globalmente
resistente, ainda que muito afetado de fracturação, segundo se deduziu das observações dos
reconhecimentos de superfície.
O traçado do túnel até sensivelmente à estação Manuel Leão faz-se em rochas metasedimentares,
que se depreende, pela análise morfológica e pelo estudo dos maciços aflorantes, serem de boa
qualidade geotécnica em profundidade, ainda que à superfície ocorram com estados de alteração
diversos e bastante afetadas de fracturação.
Já o trecho entre a Escola EB 2+3 Soares dos Reis e o PK aproximado 1+400 prevê-se ser de grande
heterogeneidade geotécnica, já que o mesmo corresponde a uma zona de contacto entre as
litologias de xistos e de granitos, sendo expectáveis neste trecho, para além de um perfil de
alteração bastante desenvolvido, grandes variações laterais e em profundidade da resistência e
deformabilidade dos maciços a escavar.
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Fotografia 5 – Plataformas de aterro suportadas por muros na zona do emboquilhamento
O reconhecimento de superfície efetuado na Rua de Nossa Senhora do Livramento (Fotografia 6),
aproximadamente ao PK 1+280, mostra numa extensão de pouco mais de 130m, variações laterais
bruscas do estado de alteração das rochas de transição entre granitos e xistos, que vão desde os
maciços decompostos até medianamente alterados (W5 a W3). Atestando mais uma vez a
heterogeneidade geotécnica deste trecho, observa-se que na sondagem SLA19 realizada no local do
poço de ventilação encontrou até à profundidade de 27,0 m, solos de alteração de rochas
granitóides com resistência ao amostrador SPT variável desde média a elevada (NSPT = 19 a 60, com
negas no trecho final), passando esse solos, de forma muito brusca, a um maciço granítico pouco
alterado, eventualmente medianamente alterado (W2 a W3), muito a medianamente fraturado (F3 a
F4) e com resistência muito elevada, que se manteve com essas características até ao final da
sondagem, aos 30,0 m.
Desde o PK 1+400 até ao portal de saída as condições geotécnicas não são mais uniformes que no
trecho anterior, excetuando talvez a presença única de litologias graníticas. A passagem de uma
falha de direção NNE-SSW ou conjunto de falhas no PK 1+550 determinou o desenvolvimento do
perfil de alteração até profundidades elevadas, sendo que este perfil de alteração também se
manifesta igualmente com franco desenvolvimento lateral.
A sondagem SLA20 realizada junto a esta falha, mostra a presença de solos residuais (W6)
medianamente a muito compactos (NSPT = 29 a 60) e intercalações de rocha muito alterada a
decomposta (W4-5 a W5) até aos 22,5 m, sendo que esses solos apresentam forte caulinização dos
feldspatos e os trechos de rocha muito alterada apresentam frequentes indícios de alteração
hidrotermal (albitização, sericitização, cloritização, epidotização e mesmo calcitização). O maciço
de melhor qualidade (W4, eventualmente W3) só ocorreu cerca dos 27,0 m de profundidade, mas o
mesmo apresenta-se, ainda assim, muito fraturado (globalmente F4). A sondagem SLA21, realizada
a cerca de 185,0 m da SLA20 e já no portal de saída, mostra ainda os efeitos da passagem dessa
falha, já que até ao final da furação (20,0 m) se obteve quase exclusivamente o maciço granítico
decomposto (W5), sob a forma de saibros muito compactos (NSPT ≥ 50), à exceção de pequenos
núcleos de rocha muito alterada (W4) e com fracturação próxima a muito próxima (F4-F5), que de
resto já tinham sido identificados despontando dos solos na encosta pertencente à Confraria do
Monte da Virgem.
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Fotografia 6 – Afloramentos ao longo da Rua de Nossa Senhora do Livramento
Para efeitos do dimensionamento do pré-suporte/parametrização do maciço, caracterizou-se – ainda
que de forma preliminar – os maciços atravessados pelo túnel mineiro de acordo com as
classificações de Bieniawsky (RMR – 1989) e Marinos & Hoek (GSI -2002). Esta primeira classificação
pondera conjuntamente a resistência à compressão uniaxial, o RQD, a densidade de fracturação e a
sua orientação, as características das superfícies das fraturas e a presença da água (ainda que, mais
como fator de instabilidade de escavações subterrâneas, que como parâmetro hidrogeológico). O
Índice de Resistência Geológica – GSI – foi estimado através das observações de campo e dos dados
das sondagens (tipo de rocha e densidade e características da sua rede de fracturação).
Os resultados destes dois sistemas de classificação estão sintetizadas no Quadro 2 no início desta
memória. Este zonamento preliminar é como abaixo se indica:
•
•
•

Poço de ventilação: RMR<20; GSI<25
PK 1+600: RMR = 20-30; GSI = 25-30;
PK 1+700 (portal de saída): RMR<20; GSI<25.

As condições hidrogeológicas ocorrentes ao longo túnel não são ainda totalmente conhecidas,
contudo pode-se já nesta fase dos estudos inferir as zonas mais críticas onde as águas subterrâneas
poderão interferir com as escavações. Essas zonas correspondem às zonas de passagem de acidentes
frágeis que muitas vezes materializam contactos geológicos, e que assumem maior importância
quando estas zonas se situam na base de elevações, constituindo-se pontos de drenância natural.
Destacam-se nessas condições os sectores junto ao PK 1+100 a 1+150 e nas imediações do PK 1+550
a 1+600. Aí são expectáveis afluências pontuais de águas profundas, que deverão ser tidas em conta
no dimensionamento, prevendo a sua drenagem na frente ou o seu desvio lateral e posterior
bombagem pontual para fora da escavação.
As condições geotécnicas deduzidas à data concorrem para a apreciação de que a escavação do
túnel mineiro, a realizar segundo os princípios do NATM, se possa fazer na maioria dos casos com
meios mecânicos convencionais, do tipo lâmina ou balde, sendo igualmente de prever o “ripper”
para o desmonte de maciços de rocha branda que ocorrem com frequência. Os ensaios de
resistência à compressão uniaxial, realizados numa fase anterior dos estudos, sobre os espécimes de
rochas metasedimentares da furação com menor alteração mostram uma gama de variação deste
parâmetro entre os 10 e 43MPa, consoante o maior ou menor grau de alteração, fazendo antever
desde logo, e de acordo com o ábaco de Franklin et al. (1971), dificuldades no desmonte dos
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maciços de maior resistência e fracturação mais espaçada. Embora se considere, à luz dos
resultados já disponíveis nesta fase dos estudos, que estes núcleos de rocha resistente deverão
ocorrer com frequência reduzida (ainda não quantificável nesta fase), deverá prever-se ainda assim,
a necessidade de se dispor em obra de meios de desmonte mais pesado, como sejam o martelo.
Não é expectável a necessidade do recurso a explosivos para desmonte pontual de núcleos de rocha
muito rija (RCU ≥ 20MPa) e com fracturação espaçada a muito espaçada (F2 a F1). Contudo,
atendendo à heterogeneidade até agora reconhecida, há que que contar, ainda assim, que este
possam ocorrer. Todavia, a sua utilização está à partida condicionada por se tratar de um túnel em
meio urbano.

3.3.3

Trecho em trincheira

O trecho em trincheira foi caracterizado nesta fase dos estudos através dos resultados das
sondagens S12 e S13 e dos perfis sísmicos PS3 e PS4, realizados na fase anterior dos estudos, dos
resultados das sondagens SLA23, SLA24 e SLA25 e ainda através das observações conduzidas durante
os reconhecimentos de superfície.
Os trabalhos de prospeção realizados neste trecho mostram um grande desenvolvimento e
irregularidade do perfil de alteração, a que não deve ser alheio a proximidade do maciço granítico
do Monte da Virgem e o anel de metaformismo por este induzido. As sondagens e os perfis sísmicos
mostram grandes variações na espessura dos solos de alteração das rochas metasedimentares (de
6,8m a superior a 24,0 m), à qual se acresce a presença de níveis de franca alteração sob níveis de
menor alteração e vice-versa. Por outro lado os reconhecimentos de superfície realizados
observaram a presença de rochas metasedimentares aflorantes entre os PK 2+400 a 2+550 (Rua dos
heróis do Ultramar), ocorrendo nesse trecho com alteração franca a moderada (W4-5 a W3) e com
fracturação com espaçamento muito próximo a próximo/medianamente afastada (F5 a F4-3) –
Fotografia 7.

Fotografia 7 – Afloramento na Rua dos Heróis do Ultramar
A extremidade Oeste deste trecho, reconhecido pela sondagem S12, é abaixo dos 6,8 m de
profundidade, nos quais ocorrem solos residuais (W6) medianamente compactos (NSPT = 23) e maciço
decomposto (W5) muito compacto (NSPT ≥ 50), globalmente rochosa, tendo-se observado a presença
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dominante de rochas muito alteradas (W4) e com espaçamento de fraturas próximo (F4). Nesta
sondagem S12, e até à profundidade máxima atingida de 36,0 m, não se encontraram rochas com
grau de alteração inferior a W3, isto é medianamente alteradas e estas rochas ocorrem intercaladas
com níveis de alteração mais gravosa. A fracturação também é intensa, mesmo a profundidade
elevada, observando-se que nas secções de rocha menos fraturada, ainda assim, as fraturas têm
espaçamento próximo a medianamente afastado (F4 a F3). A densidade elevada da rede de
fracturação faz com que a percolação de águas subterrâneas se faça de forma facilitada,
observando-se em todas as carotes desta sondagem indícios de passagem de água até à
profundidade máxima atingida na furação. Os ensaios Lugeon realizados no interior da sondagem,
apenas sustentam parcialmente esta observação: até aos 18,0 m de profundidade o ensaio foi
irrealizável porque a densidade da fracturação não permitiu a realização do ensaio (bomba esgotou
a capacidade, ou seja o caudal injetado foi muito elevado); abaixo dos 18,0 m e até aos 36,0 m o
maciço comportou-se como praticamente impermeável (UL << 1) e o escoamento foi praticamente
linear.
A sondagem SLA23 realizada quase a meia distância do trecho em trincheira, não mostrou a
presença de rocha com a mesma qualidade da sondagem S12. Até à profundidade máxima atingida
(18,0 m), esta sondagem intersectou o maciço metasedimentar decomposto (W5) até cerca dos 5,5
m e abaixo dessa profundidade o maciço decomposto a muito alterado (W4-W5). Os solos residuais
são muto compactos (NSPT = 38-60) e o maciço decomposto a muito alterado de base é muito
compacto, (NSPT ≥ 50).
A extremidade Este da trincheira foi alvo de reconhecimento numa fase anterior dos estudos pela
sondagem S13 e na corrente fase dos estudos pelas sondagens SLA24 e SLA25.
Segundo os resultados destas três sondagens, o trecho final da trincheira insere-se numa zona de
contacto entre terrenos de natureza metasedimentar (migmatitos e micaxistos) e
granítica/granitóides. Na sondagem SLA24, os metasedimentos estão transformados em solos
residuais (W6) medianamente compactos (NSPT = 23-25) até cerca dos 4,5m, sendo que abaixo dessa
profundidade e até ao final da furação (18,0 m) esses metasedimentos se encontram decompostos
(W5) com núcleos de rocha muito alterada e fraturada (W4/F4-5) e num estado geral de
compacidade muito compacto (NSPT >>50).
Na sondagem SLA25, os granitos/granitóides que constituem a o portal de saída estão muito
afetados de meteorização, tanto que até cerca dos 16,0 m de profundidade apenas se encontrou
saibros residuais (W6) medianamente compactos a compactos (NSPT = 27-51). Abaixo dos 16,0 m e
até ao final da sondagem, aos 18,0 m, o granito sondado encontra-se decomposto (W5) e muito
compacto (NSPT ≥ 50). A sondagem S13 realizada sobre o maciço de granitos/granitóides é em tudo
semelhante à sondagem SLA25, realizada sobre o mesmo tipo de terrenos. Nesta sondagem o perfil
meteórico é muito desenvolvido e até à profundidade de 24,0 m observou-se a presença de solo
residual (W6) muito compacto (NSPT = 27-54) numa extensão de 15,5 m e abaixo o maciço
decomposto (W5) muito compacto (NSPT ≥ 50). Os saibros residuais têm matriz fina, provavelmente
caulínica, proveniente da caulinização dos feldspatos, comportando-se como solos de baixa
permeabilidade “in situ”; os ensaios de permeabilidade Lefranc realizados entre os 7,0 e 12,0 m e
12,0 e 17,0, acima e abaixo do nível freático, respetivamente, cifram-se entre 5,6x10-7 m/s e
2,5x10-7 m/s.
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Para efeitos do dimensionamento, caracterizou-se da mesma forma que para o túnel mineiro – ainda
que de forma preliminar – os maciços atravessados pela trincheira de acordo com as classificações
de Bieniawsky (RMR – 1989) e Marinos & Hoek (GSI -2002). Os resultados desta classificação estão
sintetizados no Quadro 2 no início desta memória. Para as profundidades a que se antevê a
escavação da trincheira, o maciço intersectado é caracterizado da seguinte forma: RMR<20; GSI<25.
Os níveis de água detetados nas sondagens são variáveis entre 6.8 e 16.4 nos extremos Este e Oeste
da trincheira, respetivamente, mas prevê-se que este nível possa ser superior na época das chuvas,
em virtude da drenância subterrânea a partir do maciço aquífero fraturado do Monte da Virgem para
as cotas mais baixas.
Estas condições atrás descritas fazem antever que até às cotas onde se desenvolve a trincheira, o
maciço a escavar corresponderá globalmente a solos residuais e a maciço decomposto (W6 a W5)
medianamente a muito compactos (NSPT = 30-50). A heterogeneidade observada nas sondagens e nas
observações de superfície torna expectável o aparecimento de núcleos de rocha com menor
alteração ao longo da escavação (W4 a W3), traduzindo, pois, situações de contrastes elevados de
resistência e deformabilidade que devem ser tidos em conta. Ainda assim, a presença generalizada
de solos medianamente compactos a muito compactos faz antever que a escavação se possa realizar
na maior parte dos casos com meios mecânicos convencionais do tipo lâmina/balde, pontualmente a
“ripper”.
Embora se preveja a intersecção dos níveis de escavação com o nível freático, a permeabilidade
reduzida dos saibros de alteração, quer graníticos quer sedimentares, faz antever que o controlo
destas afluências se possa realizar com o recurso a bombagens pontuais, muito pontualmente
permanentes. As escavações devem adotar pendentes temporárias adaptadas às características dos
materiais a serem escavados (materiais finos da granulometria das argilas e siltes até cerca do PK
2+600 e saibros coesivos ou com fraca coesão no final do trecho), à eventual presença do nível
freático perto da superfície e por fim à altura da escavação.

3.3.4

Trecho à superfície

A caracterização do trecho à superfície
reconhecimentos de superfície, dispondo-se
fase anterior dos estudos (P8), mas com
sondagem SLA28 e o penetrómetro dinâmico
fase atual dos estudos.

decorre sobretudo das observações conduzidas nos
como trabalhos de prospeção um poço efetuado numa
afastamento considerável ao traçado em estudo, a
super-pesado (DPSHLA4), estes últimos já realizados na

O poço P8 foi escavado em solos residuais de granitos ou granitóides até uma profundidade de 3,4
m, que se presume tenha sido o máximo atingido pelo braço da máquina. Até essa profundidade não
se intersectou qualquer nível de água.
As observações de superfície concentraram-se sobretudo a partir do PK 3+000. Antes desse Pk a
presença extensiva de solos de cobertura denuncia que o perfil meteórico das rochas deve ser
elevado.
No talude de escavação na Rua General Humberto Delgado, a presença de rocha do tipo granitóide
muito alterada (W4-5) aflorante é evidente. Aliás a geometria adotada para o mesmo talude
[1(V):1.5(H)] denuncia que o mesmo foi talhado em rocha com essa qualidade em toda a sua altura
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e extensão – Fotografia 8. A sondagem SLA28 realizada na crista desse talude não confirma estas
observações de superfície, tendo-se obtido na furação realizada solo residual granítico (W6) muito
compacto (NSPT = 42-54) até cerca dos 5,0m e após esta profundidade e até aos 9,0 m o maciço
granítico decomposto (W5) muito compacto (NSPT ≥ 50). A sondagem terminou aos 10,0 m de
profundidade, tendo o último metro de furação decorrido num granito medianamente alterado
(W3), resistente e com fraturas medianamente espaçadas, eventualmente muito próximas (F3-F5).
Na Rua Salgueiro Maia, já no trecho final do traçado, é por demais evidente a presença rochosa nos
inúmeros taludes de escavação (Fotografia 9). Essa rocha ocorre contudo com elevada anisotropia
no seu grau de alteração, tendo-se reconhecido lado a lado afloramentos de rochas do tipo
granitóide e eventualmente gnássica muito alterados (W4-5) e muito a medianamente alterados
(W4-3). A fracturação é também variável ocorrendo as descontinuidades com espaçamento variável
entre o muito próximo a muito a medianamente afastado (F5 a F4-3).
O DPSHLA5 e a sondagem realizada mais à frente (sondagem SLA29) já na zona afeta à Estação de
Vila d’Este, confirmam ambos esta anisotropia dos estados de alteração observada no talude de
escavação.
A sondagem SLA29 mostrou logo abaixo dos solos residuais esqueléticos (1,5 m de espessura), o
maciço granítico medianamente alterado (W3) e com fracturação muito próxima a medianamente
afastadas (F3-F5) que se prolonga até uma profundidade de 5,0 m. Contudo abaixo dos 5,0 m e até
ao final da sondagem (10,0 m) as características geotécnicas do maciço pioram, tendo-se voltado a
encontrar solos residuais de baixa a média resistência (NSPT = 26) e o maciço decomposto, sob a
forma de saíbros muito compactos (NSPT ≥ 50). Já o ensaio DPSHLA5 realizado na base de um talude
cujas cotas mais altas têm características rochosas muito alteradas (W4), mostrou até à
profundidade de 9,4 m a presença de solos residuais ou do maciço muito alterado, denunciados por
resistências de ponta características crescentes entre 2,6 e 13,3 MPa. Não se detetou qualquer nível
de água neste ensaio.
Estas condições atrás descritas denunciam à partida condições heterogéneas de fundação dos
aterros. Todavia, a capacidade resistente dos terrenos de fundação não deverá estar comprometida
devido a essa heterogeneidade, não se descartando, contudo, nesta fase dos estudos, a eventual
necessidade de se ter de melhorar pontualmente as características resistentes destes terrenos. Não
se prevê a intersecção dos aterros com quaisquer níveis de água permanentes.
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Fotografia 8 – Talude de escavação na Rua General Humberto Delgado

Fotografia 9 – Talude de escavação na Rua Salgueiro Maia
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Estações
Estação de Manuel Leão

As condições geotécnicas ocorrentes no local da estação de Manuel Leão foram deduzidas nesta fase
dos estudos através dos resultados de quatro sondagens (SLA15, SLA16, SLA17 e SLA33).
Da análise da totalidade das sondagens fica desde logo evidente que a zona onde se prevê a estação
corresponde a uma área afetada de intensa alteração hidrotermal, provavelmente relacionada com
a passagem de uma falha, que de resto terá sido a responsável pela criação da plataforma de cotas
muitas aplanadas, claramente discordante do relevo circundante (Fotografia 10).

Fotografia 10 – Aspeto do local de implantação da Estação Manuel Leão
Nestas sondagens o perfil de alteração, com frequentes sinais de hidrotermalismo, prolonga-se de
forma descontínua entre as profundidades de 22,5 e superior a 36,0 m nas sondagens SLA33 e SLA17,
respetivamente, revelando-se a presença de níveis de franca alteração (W5) sob níveis de menor
alteração (W4) e vice-versa e intercalações granitóides no seio de rochas metasedimentares. Os
solos residuais (W6) são soltos a muito compactos (NSPT = 6-38) e o maciço decomposto é muito
compacto, apresentando uma penetração do amostrador SPT ou da ordem das 60 pancadas ou
superior. O maciço menos alterado (W3-W4) encontrado nas sondagens SLA33 e SLA15, às
profundidades de 22,5 e 28,5 m, respetivamente e que representa provavelmente o topo do maciço
rochoso resistente, corresponde a um gnaisse de cor cinza azulada ou um migmatito de cor
acastanhada, que apesar da profundidade elevada em que ocorrem ainda apresenta uma densidade
de fracturação muito elevada (fraturas muito próximas a próximas: F5 a F4).
À semelhança dos trechos em túnel mineiro e em trincheira, também o maciço a escavar na Estação
Manuel Leão, se caracterizou preliminarmente segundo os sistemas de classificação RMR e GSI. Para
esta obra deverá considerar-se nesta fase dos estudos o seguinte:
•
•

Profundidades entre os 0,0 e 15,0 m: RMR<20; GSI<25;
Profundidades >15,0 m: RMR = 21-40; GSI = 25-50.

Durante a furação não foi possível determinar a presença de um nível de água estabilizado. A
informação recolhida no local junto da Associação Portuguesa para as Perturbações do
Desenvolvimento e Autismo é a de que no poço realizado por esta associação o nível freático está
posicionado a cerca de 40 m de profundidade.
Em qualquer uma das alternativas a considerar para a estação, este cenário geotécnico configura
desde já facilidades na escavação para a implantação da obra, bem como no controlo das
percolações durante a fase de obra e durante a sua exploração, dado a natureza pouco permeável
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dos terrenos confinantes. As escavações poderão ser realizadas com meios mecânicos convencionais
do tipo lâmina/balde, prevendo-se no entanto o uso pontual do “ripper” para desmonte de alguns
níveis de rocha mais resistente que eventualmente possam ocorrer intercalados com os solos
residuais e/ou maciço decomposto.
A heterogeneidade quer lateral, quer em profundidade dos maciços, reconhecidos no local,
recomenda, à partida, e nesta fase dos estudos, que a escavação se faça de forma sequencial, em
pequenas células, sendo dessa forma mais fácil de controlar a estabilidade da frente.

3.3.5.2

Estação Hospital Santos Silva

As condições geotécnicas do local onde está projetada a constituição do Hospital Santos Silva, foram
avaliadas através da realização de dois ensaios com penetrómetro dinâmico super-pesado (DPSHLA1
e DPSHLA2) e de uma sondagem mecânica (SLA22) a meia distância entre estes dois ensaios.
Os ensaios com DPSH realizados sobre o maciço de rochas xistentas confinante com o maciço
granítico aflorante na elevação do Monte da Virgem mostram um perfil de alteração localmente
desenvolvido mas sobretudo muito heterogéneo lateralmente, como já suspeitado pela observação
dos locais onde ocorrem estas rochas de transição metasedimentares.
Abaixo do horizonte delgado de aterros, o penetrómetro DPSHLA1, realizado no extremo Oeste da
estação, avançou até aos 12,8 m de profundidade nos solos residuais e no maciço
migmatítico/gnássico muito alterado, tendo-se obtido nestes solos uma gama de variação da
resistência dinâmica de ponta (qd) entre os 2,2 e 21,7 MPa, enquadrável na gama dos solos soltos a
medianamente compactos (NSPT = 5-32). Abaixo dos 12,8 m e até ao esgotamento da capacidade do
equipamento, ocorre o maciço muito alterado (W4-5), com valores de qd iguais ou superiores a 40,6
MPa.
O penetrómetro DPSHLA2 realizado na extremidade oposta mostra, em contrataste evidente, um
perfil de alteração muito menos desenvolvido, que não passa dos 3,2 m de profundidade. Até esta
profundidade as resistências dinâmicas de ponta variam entre os 2,8 e 29,9 MPa, associando-se-lhes
solos num estado de compacidade soltos a medianamente compacto (NSPT = 5-28). Abaixo dos 3,4 m
o equipamento esgotou a sua capacidade no maciço metasedimentar muito alterado (W4-5).
A sondagem realizada a meia distância entre estes dois ensaios representa um meio-termo entre as
características geotécnicas fracas observadas no extremo Oeste e as melhores características
geotécnicas reconhecidas no extremo Este. Até à profundidade de 10,0 m a sondagem reconheceu o
maciço migmatítico/gnássico decomposto a muito alterado (W5 a W4-5). Até aos 5,5 m de
profundidade estes solos de alteração são em geral compactos (NSPT = 32-40). Abaixo desta
profundidade e até ao final da furação os solos são muito compactos (NSPT ≥ 50).
Os níveis de água detetados durante a realização dos ensaios DPSH são variáveis entre os 2,9 e 3,2
m de profundidade nos extremos Oeste e Este, respetivamente. A localização da estação no sopé da
encosta granítica do Monte da Virgem torna-a suscetível às escorrências superficiais provenientes
daquela elevação, que se acumulam nesta zona. A nível da fundação, as águas subterrâneas que
percolam o maciço granítico fraturado, também para esta zona se encaminham, tanto mais que
encontram nas rochas xistentas decompostas e de baixa permeabilidade uma barreira à sua
progressão.
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Estas características determinam condições de fundação heterógenas ao longo da estação,
prevendo-se no entanto que com intervenções de melhoria de terrenos localizadas (substituição dos
solos ou outra técnica de melhoramento dos terrenos), esta fundação possa ser do tipo superficial.

3.3.5.3

Estação de Vila d’Este

A Estação de Vila d’Este partilha das mesmas características geológicas e geotécnicas do trecho à
superfície no seu extremo Este. Trata-se de um local onde a presença de rocha granitóide aflorante
é notória, ocorrendo a mesma junto do local da sondagem SLA29, medianamente a muito alterada
(W4-3) e com fracturação muito próxima a próxima (F5 a F4-3) e no talude que confina com o sector
Norte da Estação num estado de alteração muito alterado a decomposto (W4-5). O extremo Oeste
desta mesma estação está atualmente coberto pelo betuminoso e/ou numa zona ajardinada, não se
podendo inferir acerca das condições geotécnicas do mesmo através apenas da observação direta Fotografia 11.

Fotografia 11 – Extremos Este e Oeste, respetivamente da Estação de Vila d’Este

Para reconhecimento das condições geotécnicas da extremidade Oeste desta obra, realizou-se em
complemento da sondagem SLA29 já trás referida, um ensaio com penetrómetro dinâmico superpesado (DPSHLA5). A sondagem SLA29 mostrou logo abaixo dos solos residuais esqueléticos (1,5 m
de espessura), o maciço granítico medianamente alterado (W3) e com fracturação muito próxima a
medianamente afastadas (F3-F5) que se prolonga até uma profundidade de 5,0 m. Contudo abaixo
dos 5,0 m e até ao final da sondagem (10,0 m) as características geotécnicas do maciço pioram,
tendo-se voltado a encontrar solos residuais de baixa a média resistência (NSPT = 26) e o maciço
decomposto, sob a forma de saibros muito compactos (NSPT ≥ 50). O ensaio DPSHLA5 revelou um
grande desenvolvimento do perfil meteórico das rochas granitóides do substrato, alcançando esse
perfil pelo menos 10,0 m. Os primeiros 8,2 m são de solos residuais soltos (qd característico = 3,6
MPa e NSPT característico = 7). Os restantes 1,8m correspondem a solos medianamente a muito
compactos (qd característico = 7,9 a 21,4 MPa; NSPT característico = 20 a 49). Não se encontrou
qualquer nível de água durante a realização deste ensaio.
À cota em que se prevê a implantação da estação, estas condições atrás descritas fazem antever
condições de fundação heterogéneas. Ainda assim, antecipa-se a possibilidade de fundar
diretamente a estação, eventualmente com recurso à substituição dos solos na extremidade Este,
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ou outra técnica de melhoramento dos terrenos. Não se prevê a intersecção da fundação da estação
com quaisquer níveis de água.
As escavações a realizar estão à partida facilitadas, sendo as mesmas realizáveis na maior parte dos
casos apenas com o recurso a meios mecânicos convencionais, do tipo lâmina/balde, devendo-se
prever contudo o uso pontual do “ripper” para o desmonte dos núcleos de rocha mais resistente e
de menor alteração (W4-3) que ocorram intercalados nos solos residuais e maciço decomposto.

3.3.6

Parque de material

As condições geotécnicas do parque de material foram deduzidas nesta fase dos estudos através dos
dados dos reconhecimentos de superfície e da realização de duas sondagens mecânicas (SLA26 e
SLA27).
O local onde se projeta a constituição do parque de material corresponde a uma elevação em forma
lomba alongada segundo os quadrantes W-E, de constituição granítica/granitóide.
As observações de superfície realizadas constataram a presença da rocha granítica aflorante ou
praticamente aflorante em muitos locais da zona de cumeeira. Inclusivamente, um talude de
escavação de uma antiga pedreira situada nesta zona de cumeeira mostrou logo abaixo de um
horizonte de alteração residual esquelético, a rocha num estado de fraca a moderada alteração (W2
a W3) e com fracturação moderadamente espaçada a próxima (F3 a F4) - Fotografia 12. Nas
concavidades desta lomba não se observaram praticamente afloramentos (ocorrem zonas pontuais
com rocha muito alterada - W4-5), predominando os solos de cobertura e/ou residuais - Fotografia
13. Deduziu-se pois, destas observações que o perfil meteórico teria baixo desenvolvimento.

Fotografia 12 – Aspeto do afloramento de rocha granítica numa antiga pedreira na zona de cumeeira
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Fotografia 13 – Zona de cumeeira (convexidade) e zona côncava (vertente) da lomba granítica,
respetivamente
Contudo, as sondagens realizadas, uma na zona de vertente da elevação em forma de lomba atrás
descrita (SLA26) e outra na zona de cumeeira (SLA27), não confirmaram as observações de
superfície. Na sondagem SLA26, a espessura do horizonte de solo residual e de rocha decomposta
atinge 7,5 m. Na sondagem da zona de cumeeira (SLA27) essa espessura de solos residuais e de
rocha decomposta é ainda superior e atinge 12,0 m. Em ambos os casos os solos residuais e
resultantes da decomposição da rocha são medianamente a muito compactos (NSPT = 11 a ≥ 60). A
rocha medianamente alterada (W3) e com fraturas com espaçamento médio a próximo (F3-F4) foi
observada nas sondagens realizadas abaixo dos 7,5 e 12,0 m e até ao fim da furação, em claro
contraste com o que anteriormente se tinha observado na antiga pedreira, onde esta rocha ocorria
logo praticamente à superfície.
O facto de as observações de superfície contrariarem os reconhecimentos com sondagens, denuncia
desde logo, uma heterogeneidade elevada no perfil de alteração das rochas do substrato,
heterogeneidade essa que tanto é lateral, como em profundidade. Admite-se nesta fase dos estudos
(ainda sem os resultados dos poços programados para esta zona), que esta heterogeneidade seja um
denominador comum de toda a área granítica onde se prevê a constituição do parque de material.
Durante a realização das sondagens não foram observados quaisquer níveis de água. De resto, as
características morfológicas do local em estudo e a espessura do horizonte de solos não são de
índole à fixação de níveis aquíferos. Não é portanto expectável, face aos dados já disponíveis, a
interferências de quaisquer níveis de águas subterrâneas com a obra a realizar.
Apesar da heterogeneidade atrás descrita e que se presume seja extensível a toda a área granítica
do parque de material, são expectáveis boas condições de fundação para a totalidade das
plataformas a criar para a implantação do parque de material.
No que respeita às escavações a realizar, sobretudo aquelas com alturas da ordem dos 4,0 m que se
desenvolvem na zona de cumeeira, deverá prever-se um rácio de 50%-50% de solos e rochas. As
escavações das zonas de solos e rocha branda (até grau de alteração W4) podem realizar-se com
meios mecânicos convencionais, do tipo lâmina/balde, podendo exigir o recurso pontual ao
“ripper”. As zonas de rocha resistente (W3) que ocorram na altura de escavação carecem à partida
de meios mecânicos pesados (martelo) para a sua realização, não se excluindo, nesta fase dos
estudos, o eventual recurso a explosivos em locais pontuais, ainda que o uso deste deverá estar
condicionado, dado que se trata de uma obra emmeio urbano.
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As escavações em solos e rocha branda poderão adotar geometrias variáveis entre 1(V):1,5(H) e
1(V):1(H). Escavações que decorram exclusivamente em rocha resistente poderão adotar geometrias
mais gravosas que poderão ir até 3(V):1(H) e mesmo 5(V):1(H).
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ANEXOS
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ANEXO 1 – DIAGRAMAS PROVISÓRIOS DAS SONDAGENS E
DOS ENSAIOS DPSH
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ANEXO III.1 - Flora, Vegetação e Habitats
Apresentam-se de seguida os elencos florísticos dos 13 inventários realizados.
INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 1
E1: 80%

E2: 10%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 90%
GRAU DE COBERTURA

E1. ESTRATO ARBÓREO
Acacia melanoxylon

3

Quercus robur

3

Quercus suber

3

Ligustrum lucidum

2
E2. ESTRATO ARBUSTIVO

Hedera hibernica

1

Laurus nobilis

+

Rubus ulmifolius

+

Sambucus nigra

+
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Tradescantia fluminensis

5

Agapanthus africanus

1

Arum italicum

1

Pteridium aquilinum

1

Tabela III.1.1 - Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (floresta de folhosas dominadas por exóticas) com referência à cobertura do
estrato do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 2
E1: 90%

E2: 90%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 1%
GRAU DE COBERTURA

E1. ESTRATO ARBÓREO
Acacia dealbata

2

Acacia melanoxylon

2

Acer pseudoplatanus

2

Ligustrum lucidum

1
E2. ESTRATO ARBUSTIVO

Sambucus nigra

3

Hedera hibernica

2

Rubus ulmifolius

2
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Phytolacca americana

+

Tabela III.1.2 - Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (floresta de folhosas dominadas por exóticas) com referência à cobertura do
estrato do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 3
E1: 60%

E2: 5%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 90%
GRAU DE COBERTURA

E1. ESTRATO ARBÓREO
Acacia melanoxylon

3

Ligustrum lucidum

2

Quercus robur

2

Quercus suber

2

Eucalyptus globulus

1

Laurus nobilis

1
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 3
E1: 60%

E2: 5%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 90%
GRAU DE COBERTURA

Cupressyparis leylandii

1
E2. ESTRATO ARBUSTIVO

Hedera hibernica

2

Phylostachys aurea

1
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Bromus diandrus

4

Fumaria capreolata

1

Galactites tomentosa

1

Oxalis pes-caprea

1

Fumaria muralis

+

Reseda media

+

Tabela III.1.3 – Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (floresta de folhosas dominadas por exóticas) com referência à cobertura do
estrato do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 4
E1: 0%

E2: 40%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 80%
GRAU DE COBERTURA

E2. ESTRATO ARBUSTIVO
Ulex europaeus subsp. latebracteatus

3

Rubus ulmifolius

2

Salix atrocinerea

+
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Bromus diandrus

3

Agrostis capillaris

2
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 4
E1: 0%

E2: 40%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 80%
GRAU DE COBERTURA

Briza maxima

2

Cortaderia selloana

2

Dactylis glomerata s.l.

2

Ditrichia viscosa

2

Ornithopus compressus

2

Plantago lanceolata

2

Cerastium glomeratum

1

Daucus carota

1

Galium aparine

1

Hypochoeris radicata

1

Vicia sativa

1

Anagallis arvensis

+

Carex leporina

+

Fumaria bastardi

+

Geranium dissectum

+

Hypericum undulatum

+

Medicago polymorpha

+

Tabela III.1.4 – Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (matos) com referência à cobertura do estrato do estrato arbóreo, arbustivo e
herbáceo
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 5
E1: 80%

E2: 20%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 10%
GRAU DE COBERTURA

E1. ESTRATO ARBÓREO
Eucalyptus globulus

5

Acacia longifolia

2

Acacia melanoxylon

2
E2. ESTRATO ARBUSTIVO

Rubus ulmifolius

2

Ulex europaeus subsp. latebracteatus

2
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Cortaderia selloana

1

Pseudarrhenatherum longifolium

1

Pteridium aquilinum

1

Vicia angustifolia

+

Viola riviniana

+

Tabela III.1.5 - Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (floresta de folhosas dominadas por exóticas) com referência à cobertura do
estrato do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 6
E1: 80%

E2: 20%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 10%
GRAU DE COBERTURA

E1. ESTRATO ARBÓREO
Eucalyptus globulus

4

Eucalyptus obliqua

3

Acacia longifolia

2

Acacia melanoxylon

2
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 6
E1: 80%

E2: 20%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 10%
GRAU DE COBERTURA

E2. ESTRATO ARBUSTIVO
Rubus ulmifolius

5
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Arabidopsis thaliana

+

Fumaria muralis

+

Galium aparine

+

Lactuca virosa

+

Lavatera cretica

+

Misopates orontium

+

Polygonum aviculare

+

Senecio vulgaris

+

Torilis arvensis

+

Veronica arvensis

+

Veronica persica

+

Vicia sativa

+

Tabela III.1.6 - Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (floresta de folhosas dominadas por exóticas) com referência à cobertura do
estrato do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 7
E1: 0%

E2: 40%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 80%
GRAU DE COBERTURA

E2. ESTRATO ARBUSTIVO
Ulex europaeus subsp. latebracteatus

3

Acacia melanoxylon

1

Rubus ulmifolius

1

Cytisus striatus

+

Cistus psilosepalus

+

Quercus robur

+
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Brachypodium rupestre

2

Pseudarrhenatherum longifolium

2

Pteridium aquilinum

2

Agrostis curtissi

1

Andryala integrifolia

+

Scilla monophyllos

+

Tabela III.1.7 - Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (matos) com referência à cobertura do estrato do estrato arbóreo, arbustivo e
herbáceo
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 8
E1: 80%

E2: 5%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 10%
GRAU DE COBERTURA

E1. ESTRATO ARBÓREO
Quercus suber

5

Quercus robur

1
E2. ESTRATO ARBUSTIVO

Rubus ulmifolius

2

Acacia longifolia

1

Acacia melanoxylon

+

Acer pseudoplatanus

+

Hedera hibernica

+

Lonicera periclymenum

+

Rubus ulmifolius

+
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Pseudarrhenatherum longifolium

1

Pteridium aquilinum

1

Tabela III.1.8 - Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (sobreirais) com referência à cobertura do estrato do estrato arbóreo,
arbustivo e herbáceo
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 9
E1: 70%

E2: 60%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 20%
GRAU DE COBERTURA

E1. ESTRATO ARBÓREO
Quercus suber

5

Cupressus lusitanica

1

Quercus robur

1
E2. ESTRATO ARBUSTIVO

Ulex europaeus subsp. latebracteatus

4

Calluna vulgaris

1

Acacia melanoxylon

+

Ulex micranthus

+
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Agrostis curtissi

2

Pseudarrhenatherum longifolium

2

Pteridium aquilinum

1

Tabela III.1.9 - Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (sobreirais) com referência à cobertura do estrato do estrato arbóreo,
arbustivo e herbáceo
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 10
E1: 0%

E2: 0%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 40%
GRAU DE COBERTURA

E3. ESTRATO HERBÁCEO
Cyperus eragrostis

2

Lotus hispidus

2

Poa annua

2

Poa infirma

2

Lythrum junceum

1

Symphyotrichum subulatum var. squamatum

1

Cortaderia selloana

+

Veronica peregrina

+

Tabela III.1.10 - Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (descampado) com referência à cobertura do estrato do estrato arbóreo,
arbustivo e herbáceo

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 11
E1: 30%

E2: 60%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 30%
GRAU DE COBERTURA

E1. ESTRATO ARBÓREO
Acacia melanoxylon

2

Eucalyptus globulus

2

Acacia dealbata

1

Quercus suber

1
E2. ESTRATO ARBUSTIVO

Rubus ulmifolius

3

Ulex europaeus subsp. latebracteatus

2
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 11
E1: 30%

E2: 60%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 30%
GRAU DE COBERTURA

Cytisus grandiflorus

1

Genista triacanthus

1

Ulex micranthus

1

Halimium lasianthum subsp. alyssoides

+

Ulex minor

+
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Pseudarrhenatherum longifolium

2

Agrostis curtissi

1

Cortaderia selloana

1

Pteridium aquilinum

1

Andryala integrifolia

+

Centranthus calcitrapae

+

Galactites tomentosa

+

Hypochoeris radicata

+

Lactuca virosa

+

Lepidophorum repandum

+

Tabela III.1.11 - Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (floresta de folhosas dominadas por exóticas) com referência à cobertura do
estrato do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 12
E1: 0%

E2: 40%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 80%
GRAU DE COBERTURA

E2. ESTRATO ARBUSTIVO
Rubus ulmifolius

3

Ulex europaeus subsp. latebracteatus

2

Erica ciliaris

1

Cistus psilosepalus

+

Cytisus grandiflorus

+

Erica cinerea

+

Genista triacanthus

+
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Cortaderia selloana

2

Agrostis capillaris

1

Dittrichia viscosa

+

Holcus mollis

+

Tabela III.1.12 - Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (matos) com referência à cobertura do estrato do estrato arbóreo, arbustivo e
herbáceo
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 13
E1: 60%

E2: 10%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS

E3: 10%
GRAU DE COBERTURA

E1. ESTRATO ARBÓREO
Eucalyptus globulus

4

Quercus suber

+
E2. ESTRATO ARBUSTIVO

Acacia longifolia

1

Lonicera periclymenum

1

Ulex europaeus subsp. latebracteatus

1

Acacia melanoxylon

+

Cytisus grandiflorus

+

Frangula alnus

+

Paraserianthes lophanta

+

Quercus robur

+
E3. ESTRATO HERBÁCEO

Pteridium aquilinum

1

Simethis matthiazii

1

Scilla monophyllos

+

Tabela III.1.13 - Inventário florístico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d’Este (floresta de folhosas dominadas por exóticas) com referência à cobertura do
estrato do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 44 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

2018-07-09

ANEXO III.2 - Fauna e seus Habitats
III.2.1 - Elenco Faunístico da Área de Estudo
Apresenta-se de seguida o elenco faunístico determinado para a área de estudo.
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS
ICN 2005 (4)

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Falconiformes
Accipitridae
Gavião

Accipiter nisus

Açor

Accipiter gentilis

Águia-d'asa-redonda

Buteo buteo

Confirmado

Res

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Pouco provável

Res

VU

LC

II

II

-

Não-SPEC

Confirmado

Res

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Provável

Res

LC

LC

II

II

-

SPEC 3

Pouco provável

MigRep

VU

LC

II

II

-

Não-SPEC

Confirmado

Res

LC

LC

-

III

-

Não-SPEC

Provável

Rep/Vis

VU/LC

LC

-

-

-

Não-SPEC

Falconidae

Peneireiro-comum

Falco tinnunculus

Ógea

Falco subbuteo

Charadriiformes
Laridae
Gaivota-de-patasamarelas

Larus michahellis

Gaivota-de-asaescura

Larus fuscus
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS
ICN 2005 (4)

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Columbiformes
Columbidae
Pombo-torcaz

Columba
palumbus

Confirmado

MigRep/Vis

LC

LC

-

-

-

Não-SPEC

Rola-turca

Streptopelia
decaocto

Confirmado

Res

LC

LC

-

III

-

Não-SPEC

Pombo-doméstico

Columba
livia
(var. doméstica)

Confirmado

Res

DD

LC

-

III

-

Não-SPEC

Cuculus canorus

Provável

MigRep

LC

LC

-

III

-

Não-SPEC

Tyto alba

Provável

Res

LC

LC

-

II

-

SPEC 3

Cuculiformes
Cuculidae
Cuco
Strigiformes
Tytonidae
Coruja-das-torres
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS
ICN 2005 (4)

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Strigidae
Mocho-galego

Athene noctua

Pouco provável

Res

LC

LC

-

II

-

SPEC 3

Coruja-do-mato

Strix aluco

Pouco provável

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Mocho-d’orelhas

Otus scops

Pouco provável

MigRep

DD

LC

-

II

-

Apus apus

Provável

MigRep

LC

LC

-

III

-

Não-SPEC

Upupa epops

Provável

MigRep/Res

LC

LC

-

II

-

SPEC 3

Apodiformes
Apodidae
Andorinhão-preto
Coraciiformes
Upupidae
Poupa
Piciformes
Picidae
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

Peto-real;
verde

Peto-

Picapau-malhado

NOME CIENTÍFICO

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS
ICN 2005 (4)

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Picus viridis

Confirmado

Res

LC

LC

-

II

-

SPEC 2

Dendrocopos
major

Provável

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Passeriformes
Hirundinidae
Andorinha-dosbeirais

Delichon urbicum

Confirmado

MigRep

LC

LC

-

II

-

SPEC 3

Andorinha-daschaminés

Hirundo rustica

Confirmado

MigRep

LC

LC

-

II

-

SPEC 3

Andorinha-dáurica

Cecropis daurica

Pouco provável

MigRep

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Andorinha-dasrochas

Ptyonoprogne
rupestris

Provável

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Andorinha-dasbarreiras

Riparia riparia

Pouco provável

MigRep

LC

LC

-

II

-

SPEC 3

Motacillidae
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS
ICN 2005 (4)

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Alvéola-branca

Motacilla alba

Confirmado

Res/Vis

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Alvéola-amarela

Motacilla flava

Pouco provável

MigRep

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Confirmado

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Prunella
modularis

Provável

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Pisco-de-peito-ruivo

Erithacus
rubecula

Confirmado

Res/Vis

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Rouxinol

Luscinia
megarhynchos

Pouco provável

MigRep

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Rabirruivo

Phoenicurus
ochruros

Confirmado

Res

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Troglodytidae
Carriça

Troglodytes
troglodytes

Prunellidae
Ferreirinha
Turdidae
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS
ICN 2005 (4)

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Cartaxo

Saxicola
torquatus

Confirmado

Res

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Melro

Turdus merula

Confirmado

Res

LC

LC

II

III

-

Não-SPEC

Tordo-pinto

Turdus
philomelos

Provável

MigRep/Res

NT/LC

LC

II

III

-

Não-SPEC

Felosa-poliglota

Hippolais
polyglotta

Pouco provável

MigRep

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Felosinha-iberica

Phylloscopus
ibericus

Provável

MigRep/Res

LC

LC

-

II

-

-

Felosinha

Phylloscopus
collybita

Confirmado

Inv

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Estrelinha-de-cabçalistada

Regulus
ignicapilla

Provável

Res/Vis

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Toutinegra-debarrete

Sylvia atricapilla

Confirmado

Res

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Sylviidae
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

Toutinegra-decabeça-preta

Sylvia
melanocephala

Felosa-do-mato

Sylvia undata

Fuinha-dos-juncos

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS
ICN 2005 (4)

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Provável

Res

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Pouco provável

Res

LC

LC

-

II

A-I

SPEC 2

Cisticola juncidis

Provável

Res

LC

LC

II

II

-

Não-SPEC

Aegithalos
caudatus

Provável

Res

LC

LC

-

III

-

Não-SPEC

Chapim-azul

Cyanistes
caeruleus

Confirmado

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Chapim-de-poupa

Lophophanes
cristatus

Provável

Res

LC

LC

-

II

-

SPEC 2

Chapim-real

Parus major

Confirmado

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Chapim-carvoeiro;
Chapim-preto

Periparus ater

Confirmado

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Aegithalidae
Chapim-rabilongo
Paridae
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS
ICN 2005 (4)

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Certhiidae
Certhia
brachydactyla

Provável

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Oriolus oriolus

Pouco provável

MigRep

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Confirmado

Res

LC

LC

-

-

Não-SPEC

Provável

Res

LC

LC

-

-

Não-SPEC

Sturnus unicolor

Confirmado

Res

LC

LC

-

-

Não-SPEC

Pardal

Passer domesticus

Confirmado

Res

LC

LC

-

-

SPEC 3

Pardal-montês

Passer montanus

Pouco provável

Res

LC

LC

-

-

SPEC 3

Trepadeira
Oriolidae
Papa-figos
Corvidae
Gaio

Garrulus
glandarius

Pega

Pica pica

Sturnidae
Estorninho-preto

II

Passeridae

III
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

LC

LC

-

II

-

SPEC 2

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Provável

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Provável

Res

LC

LC

-

III

-

Não-SPEC

Serinus serinus

Confirmado

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

Emberiza cirlus

Pouco provável

Res

LC

LC

-

II

-

Não-SPEC

NOME CIENTÍFICO

(2)

Pintarroxo

Linaria cannabina

Provável

Res

Verdilhão

Chloris chloris

Confirmado

Pintassilgo

Carduelis
carduelis

Tentilhão

Fringilla coelebs

Chamariz

NOME COMUM

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS

2018-07-09

(3)

ICN 2005 (4)

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Fringillidae

Emberizidae
Escrevedeira

Tabela III.2.1 - Lista de espécies de aves selvagens identificadas para a área de estudo
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

LC

LC

-

III

-

-

LC

NT

-

III

-

-

ICN 2005 (4)

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Caudata
Salamandridae
Salamandra-depintas-amarelas

Salamandra
salamandra

Tritão-de-ventrelaranja

Lissotriton boscai

Pouco provável

Tritão-marmorado

Triturus
marmoratus

Pouco provável

Res

LC

LC

-

III

B-IV

-

Alytes
obstetricans

Pouco provável

Res

LC

LC

-

-

B-IV

-

Provável

Res

LC

LC

-

-

-

-

Provável

Res
Res
EndIb

Anura
Discoglossidae
Sapo-parteirocomum
Bufonidae
Sapo-comum

Bufo bufo
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

Sapo-corredor

NOME CIENTÍFICO

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS

Res

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

LC

LC

-

-

B-IV

-

LC

LC

-

-

B-IV

-

LC

LC

-

-

B-V

-

ICN 2005 (4)

Epidalea calamita Pouco provável

2018-07-09

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Ranidae
Rã-ibérica

Rana iberica

Rã-verde

Pelophylax
perezi

Pouco provável

Provável

Res
EndIb
Res

Tabela III.2.2 - Lista de espécies de anfíbios identificados para a área de estudo
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS
ICN 2005 (4)

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Sauria
Anguidae
Cobra-de-vidro,
Licranço

Anguis fragilis

Provável

Res

LC

-

-

III

-

-

Blanus cinereus

Pouco Provável

Res

LC

-

-

III

-

-

Lagarto, Sardão

Timon lepidus

Pouco Provável

Res

LC

-

-

II

-

-

Lagartixa-ibérica

Podarcis
hispanicus

Provável

Res

LC

LC

-

III

B-IV

-

Lagartixa de Bocage

Podarcis bocagei

Provável

Res
EndIb

LC

-

-

III

-

-

Chalcides striatus

Provável

Res

LC

-

-

II

-

-

Amphisbaenidae
Cobra-cega
Lacertidae

Scincidae
Cobra-de-PernasTridáctila
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ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO FENOLOGIA
NOME COMUM

Cobra-de-pernaspentadáctila

NOME CIENTÍFICO

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

LC

-

-

III

B-IV

-

ICN 2005 (4)
Res

2018-07-09

DIR. AVES/ HABITATS
BIRDLIFE
(DL Nº 140/99 E DL INTERNATIONAL
Nº 49/2005)
(SPEC)

Chalcides
bedriagai

Pouco Provável

Cobra-lisameridional

Coronella
girondica

Pouco Provável

Res

LC

-

-

III

-

-

Cobra-de-ferradura

Coluber
hippocrepis

Pouco Provável

Res

LC

-

-

II

B-IV

-

Cobra-de-escada

Rhinechis scalaris

Pouco Provável

Res

LC

-

-

III

-

-

Cobra-rateira

Malpolon
monspessulanus

Pouco Provável

Res

LC

-

-

III

-

-

Vipera latastei

Pouco Provável

Res

VU

-

-

II

-

-

EndIb

Serpentes
Colubridae

Viperidae
Víbora-cornuda

Tabela III.2.3 - Lista de espécies de répteis identificados para a área de estudo
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ESPÉCIES (1)

NOME COMUM

NOME
CIENTÍFICO

IDENTIFICAÇÃO

FENOLOGIA

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS
ICN 2005 (4)

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
(DL Nº 140/99 E DL
Nº 49/2005)

BIRDLIFE
INTERNATIONA
L (SPEC)

Insectivora
Erinacidae
Erinaceus
europaeus

Provável

Res

LC

LR/lc1

-

III

-

-

Musaranho-dedentes-brancos

Crocidura
russula

Provável

Res

LC

LC

-

III

-

-

Musaranho-dedentes-vermelho

Sorex granarius

Pouco Provável

Res EndIb

DD

LR/lc1

-

III

-

-

Confirmado

Res EndIb

LC

LR/lc1

-

-

-

-

Ouriço-cacheiro
Soricidae

Talpidae
Toupeira

Talpa
occidentalis

Rodentia
Muridae
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ESPÉCIES (1)

NOME COMUM

NOME
CIENTÍFICO

IDENTIFICAÇÃO

FENOLOGIA

(2)

(3)

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS
ICN 2005 (4)

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
(DL Nº 140/99 E DL
Nº 49/2005)

BIRDLIFE
INTERNATIONA
L (SPEC)

Rato-do-campo

Apodemus
sylvaticus

Provável

Res

LC

LC

-

-

-

-

Ratazana

Rattus
norvegicus

Provável

NInd

NA

LR/lc1

-

-

-

-

Rato-caseiro

Mus domesticus

Provável

Res

LC

LR/lc1

-

-

-

-

Ratinho-das-hortas

Mus spretus

Provável

Res

LC

LC

-

-

-

-

Rato-cego

Microtus
lusitanicus

Provável

Res

LC

LR/lc1

-

-

-

-

Vulpes vulpes

Provável

Res

LC

LC

-

-

-

-

Doninha

Mustela nivalis

Pouco Provável

Res

LC

LR/lc1

-

III

-

-

Toirão

Mustela
putorius

Pouco Provável

Res

DD

LR/lc1

-

III

B-V

-

Carnivora
Canidae
Raposa
Mustelidae

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 60 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

ESPÉCIES (1)
IDENTIFICAÇÃO

FENOLOGIA

NOME
CIENTÍFICO

(2)

(3)

Genetta genetta

Provável

NInd

Morcego-hortelão

Eptesicus
serotinus

Provável

Morcego-anão

Pipistrellus
pipistrellus

Morcego-arborícolapequeno

Nyctalus leisleri

NOME COMUM

ESTATUTO LIVRO
VERMELHO
VERTEBRADOS

2018-07-09

UICN
2004

DIRETIVAS DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS (6)

(5)

C. BONA (DL
Nº 103/80)

C. BERNA
(DL Nº
316/89)

DIR. AVES/ HABITATS
(DL Nº 140/99 E DL
Nº 49/2005)

BIRDLIFE
INTERNATIONA
L (SPEC)

LC

LR/lc1

-

III

B-V

-

Res

LC

LR/lc

II

II

B-IV

-

Provável

Res

LC

LC

II

III

B-IV

-

Provável

Res

DD

LR/nt

II

II

B-IV

-

ICN 2005 (4)

Viverridae
Geneta
Chiroptera
Vespertilionidae

Tabela III.2.4 - Lista de espécies de mamíferos identificados para a área de estudo
Legenda das tabelas de espécies:
1 – Segue a nomenclatura (nome comum) utilizada por (Cabral et al., 2005); 2 – confirmado: identificação no trabalho de campo; provável: espécie descrita para a
área na bibliografia com presença provável na área de estudo; pouco provável: espécie descrita para a área na bibliografia com presença pouco provável na área de
estudo devido a ausência de condições de habitat favorável (ou outras condições restritivas); 3 – Res: residente; Vis: migrador invernante ou de passagem; MigRep:
migrador reprodutor; 4- CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU – Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente;
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NE - Não Avaliado; 5 - CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU – Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LR/nt – Menor risco/ Quase Ameaçado; LR/lc – Menor
risco/ Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; 6 - Listagem dos anexos de convenções e diretivas internacionais transpostas para a legislação nacional (no
caso da avifauna foi incluído o critério da Birdlife International –SPEC; não transposto para legislação);
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III.2.2 - Definição dos Estatutos de Ameaça das Espécies Identificadas
III.2.2.1 - Definições das categorias de ameaça constantes na recente revisão do Livro
Vermelho dos Vertebrados Terrestres (Cabral et al., 2005)
CRITICAMENTE EM PERIGO (CR) – Um taxon considera-se Criticamente em Perigo quando as melhores
evidências disponíveis indicam que se cumpre um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo,
pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na Natureza extremamente elevado.
EM PERIGO (EN) - Um taxon considera-se Em Perigo quando as melhores evidências disponíveis
indicam que se cumpre um dos critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera como
enfrentando um risco de extinção na Natureza muito elevado.
VULNERÁVEL (VU) - Um taxon considera-se Vulnerável quando as melhores evidências disponíveis
indicam que se cumpre um dos critérios A a E para Vulnerável, pelo que se considera como
enfrentando um risco de extinção na Natureza elevado.
QUASE AMEAÇADO (NT) - Um taxon considera-se Quase Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos
critérios, não se qualifica em nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo ou
Vulnerável, sendo, no entanto, provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça
num futuro próximo.
POUCO PREOCUPANTE (LC) - Um taxon considera-se Pouco Preocupante quando foi avaliado pelos
critérios e não se qualifica como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo,
Vulnerável ou Quase Ameaçado. Taxa de distribuição ampla e abundantes são incluídos nesta
categoria.
INFORMAÇÃO INSUFICIENTE (DD) – Um taxon considera-se com Informação Insuficiente quando não
há informação adequada para fazer uma avaliação directa ou indirecta do seu risco de extinção,
com base na distribuição e/ou estatuto da população. Um taxon nesta categoria pode até estar
muito estudado e a sua biologia ser bem conhecida, mas faltarem dados adequados sobre a sua
distribuição e/ou abundância. Não constitui por isso uma categoria de ameaça. Classificar um taxon
nesta categoria indica que é necessária mais informação e que se reconhece que investigação futura
poderá mostrar que uma classificação de ameaça seja apropriada. É importante que seja feito uso
de toda a informação disponível. Em muitos casos deve-se ser muito cauteloso na escolha entre DD
e uma categoria de ameaça. Quando se suspeita que a área de distribuição de um taxon é
relativamente circunscrita e se decorreu um período de tempo considerável desde a última
observação de um indivíduo desse taxon, pode-se justificar a atribuição de uma categoria de
ameaça.
NÃO AVALIADO (NE) – Um taxon considera-se Não Avaliado quando ainda não foi avaliado pelos
presentes critérios.
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III.2.2.2 - Definições das categorias de ameaça constantes na Lista Vermelha de Espécies
Ameaçadas a Nível Global da União Internacional para a Conservação da Natureza
(IUCN), em 2004 (IUCN 2004)
As categorias da Lista Vermelha IUCN são idênticas às anteriores com uma exceção: as categorias
Quase ameaçado (NT) e Pouco Preocupante (LC) estão compreendidas dentro de uma categoria mais
abrangente denominada Menor Risco.
Menor Risco (LR – Lower Risk) – Um taxon é considerado de Menor Risco, quando, tendo sido
avaliado, não satisfaz os critérios das categorias de ameaça. Os taxa incluídos em Menor Risco
podem ser divididos em 3 subcategorias:
Dependente de Conservação (cd) – Taxa objecto da continuação de programas de conservação,
dirigidos especificamente à espécie ou ao seu habitat e que em resultado da cessação desses
programas a espécie poderá qualificar-se numa das categorias de ameaça no prazo de cinco anos.
Quase Ameaçado (nt) – Taxa que não se qualifica como Dependente de Conservação, mas que se
encontra perto de se qualificar como Vulnerável.
Pouco preocupante (lc) – Taxa que não se qualifica nem como Dependente de Conservação, nem
como Quase Ameaçado.

III.2.2.3 - Definições do Anexo II da Convenção de Bona (DL nº 103/80, de 11 de Outubro)
As espécies do anexo II da Convenção de Bona são espécies migradoras cujo estado de conservação é
desfavorável e cuja conservação e gestão implica o estabelecimento de acordos transfronteiriços,
acordos esses que deveriam ser também estendidos para outras espécies cujo estado de
conservação das suas populações beneficiaria significativamente da cooperação internacional.

III.2.2.4 - Definições dos Anexo II e III da Convenção de Berna (DL nº 316/89, de 22 de
Setembro)
Esta convenção pretendeu garantir e promover a conservação das espécies e dos seus habitats, para
os quais é exigida a cooperação dos diferentes estados signatários. No Anexo II encontram-se as
espécies de fauna consideradas Estritamente Protegidas, o Anexo III inclui um conjunto de espécies
definidas como Protegidas.

III.2.2.5 - Definições das Directivas Comunitárias Aves e Habitats (DL nº140/99 e DL
nº49/2005)
Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de
fevereiro. Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves selvagens) e a Diretiva
Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) para o direito
interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D).
ANEXO A-I - Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de
zonas de proteção especial.
ANEXO A-II - Espécies de aves cujo comércio é permitido nas condições previstas na alínea a) do n.º
7 do artigo 11º.
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ANEXO A-III - Espécies de aves cujo comércio pode ser objeto de limitações conforme definido na
alínea b) do n.º 7 do artigo 11º.
ANEXO B-I - Tipos de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação
de ZEC.
ANEXO B-II - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a
designação de zonas especiais de conservação.
ANEXO B-III - Critérios de seleção dos sítios suscetíveis de serem identificados como sítios de
importância comunitária e designados como zonas especiais de conservação.
ANEXO B-IV - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção
rigorosa.
ANEXO B-V - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na
natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão.
ANEXO D - Espécies cinegéticas.

III.2.2.6 - Birdlife International
SPEC 1- Espécie com importância global de conservação, isto é, classificada como ameaçada, quase
ameaçada ou dados insuficientes globalmente (BirdLife 2004a internacional; IUCN 2004);
SPEC 2 - Concentrado na Europa e com estatuto de conservação desfavorável;
SPEC 3- Não concentrado na Europa mas com estatuto de conservação desfavorável
Não-SPEC. - Com estatuto de conservação favorável (inclui espécies concentradas na Europa,
definidos como não SPECE em Birdlife, 2004)

III.2.3 - Elenco Faunístico por Biótopo
A Tabela III.2.5 apresenta o elenco faunístico da área de estudo por biótopo.
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BIÓTOPOS
ESPÉCIE

PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

URBANO

DESCAMPADO

MATOS

CAMPOS
AGRÍCOLAS

SOBREIRAL

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
AUTÓCTONES

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
EXÓTICAS

HABITATS NÃO
CONFIRMADOS
(PONTOS DE ÁGUA)

ANFÍBIOS
Triturus marmoratus

Pouco provável

X

Alytes obstetricans

Pouco provável

X

Epidalea calamita

Pouco provável

X

Pelophylax perezi

Provável

X

Rana iberica

Pouco provável

X

Bufo bufo

Provável

Salamandra salamandra

Pouco provável

X

Lissotriton boscai

Pouco provável

X

X

X

X

X

RÉPTEIS
Chalcides bedriagai

Pouco provável

X

Coluber hippocrepis

Pouco provável

X

Anguis fragilis

Provável

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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BIÓTOPOS
ESPÉCIE

PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

URBANO

DESCAMPADO

MATOS

CAMPOS
AGRÍCOLAS

SOBREIRAL

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
AUTÓCTONES

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
EXÓTICAS

Blanus cinereus

Pouco provável

X

X

X

Chalcides striatus

Provável

X

X

X

Coronella girondica

Pouco provável

X

X

X

Rhinechis scalaris

Pouco provável

X

X

X

X

Timon lepidus

Provável

X

X

X

X

X

Malpolon
monspessulanus

Provável

X

X

X

X

X

Podarcis bocagei

Confirmado

X

X

X

X

X

X

X

Podarcis hispanica

Provável

X

X

X

X

X

X

X

Vipera latastei

Pouco provável

X

X

X

X

HABITATS NÃO
CONFIRMADOS
(PONTOS DE ÁGUA)

X
MAMIFEROS

Mustela putorius

Pouco provável

Genetta genetta

Provável
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BIÓTOPOS
ESPÉCIE

PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

URBANO

DESCAMPADO

MATOS

CAMPOS
AGRÍCOLAS

SOBREIRAL

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
AUTÓCTONES

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
EXÓTICAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Apodemus sylvaticus

Provável

Crocidura russula

Provável

X

Erinaceus europaeus

Provável

X

Microtus lusitanicus

Provável

Mus musculus

Provável

Mus spretus

Provável

X

X

X

X

Mustela nivalis

Pouco provável

X

X

X

X

Rattus norvegicus

Provável

Sorex granarius

Pouco provável

X

X

Talpa occidentalis

Confirmado

Vulpes vulpes

Provável

X

X

X

Pipistrellus pipistrellus

Provável

X

X

X

X

Eptesicus serotinus

Provável

X

X

X

X

X

X
X

X

HABITATS NÃO
CONFIRMADOS
(PONTOS DE ÁGUA)

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
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BIÓTOPOS
ESPÉCIE

Nyctalus leisleri

PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

URBANO

DESCAMPADO

MATOS

CAMPOS
AGRÍCOLAS

Provável

SOBREIRAL

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
AUTÓCTONES

X

X

X

X

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
EXÓTICAS

HABITATS NÃO
CONFIRMADOS
(PONTOS DE ÁGUA)

AVES
Accipiter gentilis

Pouco provável

Accipiter nisus

Confirmado

X

X

X

Aegithalos caudatus

Provável

X

X

X

Apus apus

Provável

Athene noctua

Pouco provável

X

Buteo buteo

Confirmado

X

X

X

Linaria cannabina

Provável

X

X

X

X

Carduelis carduelis

Provável

X

X

Chloris chloris

Confirmado

X

X

Certhia brachydactyla

Provável

X

X

Cisticola juncidis

Provável

X

X

X

X

X

X

X

X
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BIÓTOPOS
PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

ESPÉCIE

Columba livia
doméstica)

(var.
Confirmado

URBANO

DESCAMPADO

MATOS

X

SOBREIRAL

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
AUTÓCTONES

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
EXÓTICAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

CAMPOS
AGRÍCOLAS

HABITATS NÃO
CONFIRMADOS
(PONTOS DE ÁGUA)

X

Columba palumbus

Confirmado

X

Cuculus canorus

Provável

Delichon urbicum

Confirmado

Dendrocopos major

Provável

Emberiza cirlus

Pouco provável

Erithacus rubecula

Confirmado

Falco subbuteo

Pouco provável

Falco tinnunculus

Provável

X

Fringilla coelebs

Provável

X

Garrulus glandarius

Confirmado

X

X

Hippolais polyglotta

Pouco provável

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
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BIÓTOPOS
ESPÉCIE

PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

URBANO

DESCAMPADO

MATOS

CAMPOS
AGRÍCOLAS

SOBREIRAL

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
AUTÓCTONES

X

X

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
EXÓTICAS

Cecropis daurica

Pouco provável

Ptyonoprogne rupestris

Provável

X

X

Hirundo rustica

Provável

X

X

Larus fuscus

Provável

X

Larus michahellis

Confirmado

X

Luscinia megarhynchos

Pouco provável

Motacilla alba

Confirmado

Motacilla flava

Pouco provável

Oriolus oriolus

Pouco provável

X

X

Otus scops

Pouco provável

X

X

Parus ater

Confirmado

X

X

X

X

X

Parus caeruleus

Confirmado

X

X

X

X

X

Parus cristatus

Provável

X

X

X

HABITATS NÃO
CONFIRMADOS
(PONTOS DE ÁGUA)

X

X

X

X
X
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BIÓTOPOS
ESPÉCIE

PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

URBANO

Parus major

Confirmado

X

Passer domesticus

Confirmado

X

Passer montanus

Provável

Phoenicurus ochruros

Confirmado

phylloscopus collybita

Confirmado

Phylloscopus ibericus

Provável

Pica pica

Provável

Picus viridis

Confirmado

Prunella modularis

Provável

Regulus ignicapillus

Provável

Riparia riparia

Pouco provável

Saxicola torquatus

Confirmado

X

Serinus serinus

Confirmado

X

DESCAMPADO

MATOS

X

CAMPOS
AGRÍCOLAS

SOBREIRAL

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
AUTÓCTONES

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
EXÓTICAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HABITATS NÃO
CONFIRMADOS
(PONTOS DE ÁGUA)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 72 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

2018-07-09

BIÓTOPOS
PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

ESPÉCIE

Streptopelia decaocto

Confirmado

Strix aluco

Pouco provável

Sturnus unicolor

Confirmado

Sylvia atricapilla

Confirmado

Sylvia melanocephala

Provável

Sylvia undata

Pouco provável

URBANO

DESCAMPADO

X

Confirmado

Turdus philomelos

Confirmado

Tyto alba

Provável

Upupa epops

Provável

CAMPOS
AGRÍCOLAS

SOBREIRAL

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
AUTÓCTONES

X

X

X

X

FLORESTAS DE
FOLHOSAS
EXÓTICAS

HABITATS NÃO
CONFIRMADOS
(PONTOS DE ÁGUA)

X

X

X
X
X

X

X

X

Troglodytes troglodytes Confirmado
Turdus merula

MATOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Tabela III.2.5 - Lista de espécies com presença potencial na área de estudo e sua distribuição pelos biótopos identificados
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ANEXO IV - RUÍDO E VIBRAÇÕES
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ANEXO V - QUALIDADE DO AR E EMISSÃO DE GASES COM
EFEITO DE ESTUFA
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BASE HORÁRIA
POLUENTE

ANO

VL
(µg∙m-3)

2012
2013
NO2

PM10

2014

(3)
(4)

99,4

HORAS
EXC.

0

-

0
0

BASE ANUAL

CONC. MEDIDA
(µg∙m-3)

HORAS
EXC.

-

-

-

21,6

-

-

-

-

18,1

-

-

-

-

SD

2016

SD

SD

-

-

-

-

SD

2012

-

-

-

-

81,4

26

23,3

2013

-

-

-

-

79,3

13

20,8

-

-

62,5 (7)

1

10,7 (7)

-

-

-

-

SD

SD

SD

170,0

0/0

138,5

4

-

-

2013

154,0

0/0

132,6

3

-

-

-

2014

175,0

0/0

133,8

1

-

-

-

2015

155,0

0/0

117,9

0

-

-

-

2016

111,0 (7)

0/0

81,4 (7)

0

-

-

-

A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil;
A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil;
Limiar informação;
Limiar alerta;

-

40

12,7 (7)

-

120 (5,6)

48,4

0

-

180 /
240 (4)

50

(7)

18,6

-

(3)

-

-

(2)

40

CONC. MEDIDA
(µg∙m-3)

-

-

-

VL
(µg∙m-3)

-

-

-

VL
(µg∙m-3)

-

-

114,7

(7)

BASE DIÁRIA

CONC. MEDIDA
(µg∙m-3)

-

2012

(2)

126,2

VL
(µg∙m-3)

SD

2016

(1)

HORAS
EXC.

SD

2015

O3

BASE OCTOHORÁRIA

CONC. MEDIDA
(µg∙m-3)

2015

2014

200

(1)

2018-07-09

-

-

(5)

Valor alvo em base anual;
A não exceder mais de 25 dias em cada ano civil;
Com uma percentagem de eficiência inferior a 70%;
SD – Sem Dados.
(6)
(7)

Tabela V.1.1 – Comparação dos valores de NO2, PM10 e O3 registados na estação de monitorização de qualidade do ar de Avintes, para os anos de 2012-2016, com o
DL 102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual
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Figura V.1.1 – Médias horárias de temperatura do ar
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Figura V.1.2 – Médias horárias de humidade relativa
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Figura V.1.3 – Variação média mensal da velocidade do vento
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Figura V.1.4 – Rosa de ventos da Normal Climatológica (Porto – Serra do Pilar), para o período de 1971-2000
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Figura V.1.5 – Emissões para o concelho de Vila Nova de Gaia, disponibilizadas pela APA, para o NO 2
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Figura V.1.6 – Emissões para o concelho de Vila Nova de Gaia, disponibilizadas pela APA, para o SO 2
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Figura V.1.7 – Emissões para o concelho de Vila Nova de Gaia, disponibilizadas pela APA, para as PM2,5
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Figura V.1.8 – Emissões para o concelho de Vila Nova de Gaia, disponibilizadas pela APA, para as PM10
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Figura V.1.9 – Emissões para o concelho de Vila Nova de Gaia, disponibilizadas pela APA, para o CO
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Figura V.1.10 – Emissões para o concelho de Vila Nova de Gaia, disponibilizadas pela APA, para o CO 2
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Figura V.1.11 – Emissões para o concelho de Vila Nova de Gaia, disponibilizadas pela APA, para o CH 4
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Figura V.1.12 – Emissões para o concelho de Vila Nova de Gaia, disponibilizadas pela APA, para o N2O
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Figura V.1.13 – Emissões para o concelho de Vila Nova de Gaia, disponibilizadas pela APA, para o CO 2 eq

RECETOR SENSÍVEL

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Infantário Passinhos de Rei

41º 7’ 15,99’’ N
8º 36’ 3,44’’ W

Jardim de Infância de Mafamude

41º 7’ 16,73’’ N
8º 36’ 16,14’’ W

Escola Secundária Almeida Garrett

41º 7’ 25,84’’ N
8º 36’ 7,33’’ W

Clínica Médica de cuidados regulares

41º 7’ 29,49’’ N
8º 36’ 15,34’’ W

Colégio do Sardão

41º 7’ 4,52’’ N
8º 35’ 12,98’’ W

Escola Básica do 1º Ciclo do Sardão

41º 6’ 53,30’’ N
8º 35’ 23,99’’ W

Escola Básica do 2º e 3º ciclo Soares dos Reis

41º 6’ 35,25’’ N
8º 35’ 54,64’’ W

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

41º 7’ 43,09’’ N
8º 36’ 36,28’’ W

Escola Básica 1º Ciclo de Lagos

41º 6’ 40,03’’ N
8º 37’ 23,24’’ W

Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves

41º 5’ 51,63’’ N
8º 37’ 20,49’’ W

Escola Básica de Cabo-Mor

41º 7’ 9,98’’ N
8º 36’ 48,09’’ W

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 83 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

2018-07-09

RECETOR SENSÍVEL

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Instituto Superior Politécnico Gaya

41º 7’ 11,44’’ N
8º 37’ 25,04’’ W

Escola Básica de Vilar do Andorinho

41º 6’ 43,71’’ N
8º 34’ 16,32’’ W

Jardim de Infância de Laborim

41º 6’ 6,13’’ N
8º 35’ 50,23’’ W

Escola Secundária de Oliveira do Douro

41º 6’ 56,51’’ N
8º 34’ 33,68’’ W

Escola Básica de Laborim de Cima

41º 6’ 20,02’’ N
8º 35’ 48,62’’ W

Tabela V.1.2 - Localização dos recetores sensíveis

AÇÃO POTENCIAL DE IMPACTO NA QUALIDADE DO AR

POLUENTES
PARTÍCULAS

Movimentação de terras, construção de aterros e
escavações

X

Atividades de desmatação

X

Aplicação de
betão

HC

NOx

SOx

CO

Central de betão

X

Autobetoneira (descarga do betão no
local de aplicação)

X

Autobetoneira (percurso desde a
produção até à obra)

X

X

X

X

X

X1

X

X

X

X

Circulação de veículos pesados e máquinas não
rodoviárias

HC – Hidrocarbonetos; NOx – óxidos de azoto, SOx – óxidos de enxofre; CO – monóxido de carbono.
1

Esta emissão ocorre quer pelo funcionamento dos motores, quer pela ressuspensão de partículas aquando a circulação em
vias não pavimentadas.

Tabela V.1.3 – Poluentes emitidos no decurso das ações com potencial de causar poluição atmosférica durante
a fase de construção
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ANO

PASSAGEIROS CAPTADOS AO TI DEIXAM DE ANDAR NA
REDE VIÁRIA (veículos∙km-1)

TC QUE DEIXA DE SER OFERECIDO
(veículos∙km-1)

2022

6437318

514955

2023

6754975

514955

2024

7027844

514955

2025

7249587

514955

2026

7410816

514955

2027

7509101

514955

2028

7608690

514955

2029

7709599

514955

2030

7811847

514955

2031

7911100

514955

2032

8007208

514955

2033

8100022

514955

2034

8189397

514955

2035

8275193

514955

2036

8360735

514955

2037

8445996

514955

2038

8530949

514955

2039

8615567

514955

2040

8699823

514955

2041

8784904

514955

2042

8870816

514955

2043

8957569

514955

2044

9045170

514955

2045

9133627

514955

2046

9222950

514955

2047

9313146

514955

2048

9404224

514955

2049

9496193

514955

2050

9589062

514955

2051

9682839

514955

Tabela V.1.4 – Indicador veículos.km com a entrada em funcionamento da linha de metro
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EMISSÕES EVITADAS LIGEIROS (ton∙ano-1)

ANO1,2,3
NO2

CO

PM10/PM2,54

CO2

N2O

CH4

CO2 equivalente

2022

1,78

2,45

1,82x10-1

1031,25

4,12E-02

2,41E-01

1031,25

2023

1,87

2,57

1,91x10-1

1082,14

4,32E-02

2,52E-01

1082,14

-1

2024

1,95

2,68

1,99x10

1125,86

4,50E-02

2,63E-01

1125,86

2025

2,01

2,76

2,05x10-1

1161,38

4,64E-02

2,71E-01

1161,38

2,82

-1

1187,21

4,74E-02

2,77E-01

1187,21

-1

2026

2,05

2,09x10

2027

2,08

2,86

2,12x10

1202,95

4,80E-02

2,81E-01

1202,95

2028

2,11

2,90

2,15x10-1

1218,91

4,87E-02

2,84E-01

1218,91

-1

2029

2,14

2,94

2,18x10

1235,07

4,93E-02

2,88E-01

1235,07

2030

2,16

2,98

2,21x10-1

1251,45

5,00E-02

2,92E-01

1251,45

-1

2031

1,86

2,86

2,06x10

1189,79

4,86E-02

2,84E-01

1189,79

2032

1,89

2,89

2,08x10-1

1204,24

4,92E-02

2,87E-01

1204,24

2,92

-1

1218,20

4,98E-02

2,91E-01

1218,20

-1

2033

1,91

2,11x10

2034

1,93

2,96

2,13x10

1231,64

5,03E-02

2,94E-01

1231,64

2035

1,95

2,99

2,15x10-1

1244,54

5,08E-02

2,97E-01

1244,54

-1

2036

1,97

3,02

2,17x10

1257,41

5,14E-02

3,00E-01

1257,41

2037

1,99

3,05

2,20x10-1

1270,23

5,19E-02

3,03E-01

1270,23

3,08

-1

1283,01

5,24E-02

3,06E-01

1283,01

-1

2038

2,01

2,22x10

2039

2,03

3,11

2,24x10

1295,73

5,29E-02

3,09E-01

1295,73

2040

2,05

3,14

2,26x10-1

1308,41

5,34E-02

3,12E-01

1308,41

-1

2041

1,13

3,09

2,40x10

1291,62

5,28E-02

3,09E-01

1291,62

2042

1,14

3,12

2,42x10-1

1304,25

5,34E-02

3,12E-01

1304,25
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EMISSÕES EVITADAS LIGEIROS (ton∙ano-1)

ANO1,2,3
NO2

CO

PM10/PM2,54

CO2

N2O

CH4

CO2 equivalente

2043

1,15

3,15

2,45x10-1

1317,00

5,39E-02

3,15E-01

1317,00

2044

1,17

3,18

2,47x10-1

1329,88

5,44E-02

3,18E-01

1329,88

-1

2045

1,18

3,21

2,49x10

1342,89

5,49E-02

3,21E-01

1342,89

2046

1,19

3,24

2,52x10-1

1356,02

5,55E-02

3,24E-01

1356,02

3,27

-1

1369,28

5,60E-02

3,27E-01

1369,28

-1

2047

1,20

2,54x10

2048

1,21

3,30

2,57x10

1382,67

5,66E-02

3,30E-01

1382,67

2049

1,22

3,34

2,59x10-1

1396,19

5,71E-02

3,34E-01

1396,19

-1

2050

1,24

3,37

2,62x10

1409,85

5,77E-02

3,37E-01

1409,85

2051

1,25

3,40

2,64x10-1

1423,64

5,82E-02

3,40E-01

1423,64

1 - 2022 – 2030: veículos ligeiros elétricos sem relevo na frota nacional, por isso a frota de veículos é característica da classe Euro 4, Euro 5 e Euro 6 (distribuídos equitativamente por
classes);
2 - 2031 – 2040: 4% dos veículos ligeiros são elétricos e os restantes veículos pertencem à classe Euro 5 e Euro 6 (distribuídos equitativamente por classes);
3 - 2041 – 2051: 6% dos veículos ligeiros são elétricos e os restantes veículos pertencem à classe Euro 6;
4 – Para as PM10 e PM2,5, as emissões evitadas contemplam as emissões dos veículos movidos a combustíveis fósseis (processo de combustão e desgaste de pneus, travões e estrada) e as
emissões dos veículos elétricos (desgaste de pneus, travões e estrada).

Tabela V.1.5 – Emissões evitadas de ligeiros com a entrada em funcionamento da linha de metro
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EMISSÕES EVITADAS PESADOS (ton∙ano-1)

ANO1,2,3
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

2018-07-09

NO2

CO

PM10/PM2,5

CO2

N2O

CH4

2,21

7,47x10-1

6,64x10-2

768,28

1,09x10-2

2,46x10-3

771,59

2,21

-1

-2

768,28

-2

-3

771,59

-3

771,59

-3

771,59

-3

771,59

-3

771,59

-3

771,59

-3

2,21
2,21
2,21
2,21
2,21

7,47x10

-1

7,47x10

-1

7,47x10

-1

7,47x10

-1

7,47x10

-1

7,47x10

-1

6,64x10

-2

6,64x10

-2

6,64x10

-2

6,64x10

-2

6,64x10

-2

6,64x10

-2

768,28
768,28
768,28
768,28
768,28

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

CO2 equivalente

2,46x10
2,46x10
2,46x10
2,46x10
2,46x10
2,46x10

2029

2,21

7,47x10

6,64x10

768,28

1,09x10

2,46x10

771,59

2030

2,21

7,47x10-1

6,64x10-2

768,28

1,09x10-2

2,46x10-3

771,59

1,18

-1

-2

765,51

-2

-3

768,82

-3

768,82

-3

768,82

-3

768,82

-3

768,82

-3

768,82

-3

768,82

-3

768,82

-3

2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18

7,28x10

-1

7,28x10

-1

7,28x10

-1

7,28x10

-1

7,28x10

-1

7,28x10

-1

7,28x10

-1

7,28x10

-1

6,20x10

-2

6,20x10

-2

6,20x10

-2

6,20x10

-2

6,20x10

-2

6,20x10

-2

6,20x10

-2

6,20x10

-2

765,51
765,51
765,51
765,51
765,51
765,51
765,51

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

2,46x10
2,46x10
2,46x10
2,46x10
2,46x10
2,46x10
2,46x10
2,46x10

2039

1,18

7,28x10

6,20x10

765,51

1,09x10

2,46x10

768,82

2040

1,18

7,28x10-1

6,20x10-2

765,51

1,09x10-2

2,46x10-3

768,82
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EMISSÕES EVITADAS PESADOS (ton∙ano-1)

ANO1,2,3
NO2

CO

PM10/PM2,5

CO2

N2O

CH4

2041

3,44x10-1

6,09x10-1

5,26x10-2

762,62

1,09x10-2

2,46x10-3

765,93

2042

-1

-1

-2

762,62

-2

-3

765,93

-3

765,93

-3

765,93

-3

765,93

-3

765,93

-3

765,93

-3

2043
2044
2045
2046
2047

3,44x10

-1

3,44x10

-1

3,44x10

-1

3,44x10

-1

3,44x10

-1

3,44x10

-1

6,09x10

-1

6,09x10

-1

6,09x10

-1

6,09x10

-1

6,09x10

-1

6,09x10

-1

5,26x10

-2

5,26x10

-2

5,26x10

-2

5,26x10

-2

5,26x10

-2

5,26x10

-2

762,62
762,62
762,62
762,62
762,62

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

1,09x10

-2

CO2 equivalente

2,46x10
2,46x10
2,46x10
2,46x10
2,46x10
2,46x10

2048

3,44x10

6,09x10

5,26x10

762,62

1,09x10

2,46x10

765,93

2049

3,44x10-1

6,09x10-1

5,26x10-2

762,62

1,09x10-2

2,46x10-3

765,93

2050

-1

-1

-2

762,62

-2

-3

765,93

-3

765,93

2051

3,44x10

-1

3,44x10

6,09x10

-1

6,09x10

5,26x10

-2

5,26x10

762,62

1,09x10

-2

1,09x10

2,46x10
2,46x10

1 - 2022 – 2030: veículos ligeiros elétricos sem relevo na frota nacional, por isso a frota de veículos é característica da classe Euro 4, Euro 5 e Euro 6 (distribuídos equitativamente por
classes);
2 - 2031 – 2040: 4% dos veículos ligeiros são elétricos e os restantes veículos pertencem à classe Euro 5 e Euro 6 (distribuídos equitativamente por classes);
3 - 2041 – 2051: 6% dos veículos ligeiros são elétricos e os restantes veículos pertencem à classe Euro 6.

Tabela V.1.6 – Emissões de veículos pesados evitadas com a entrada em funcionamento da linha de metro
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ANEXO VI - PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO
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ANEXO VI.1 – Ocorrências identificadas na pesquisa documental
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Nº DE REFERÊNCIA

ESTATUTO (LEGAL)

TOPÓNIMO

VALOR CULTURAL

TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º

CRONOLOGIA

FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO

1

Inventariado / I - Proteção
integral

Capela de Santo Ovídio /
Igreja Paroquial Velha

Médio

Capela

122

Séc. XVIII / XX

SIPA, IPA.00035511; PDMFicha Património
Arquitetónico MF30; CMP;
MARTINS, Cátia (2010).

Arquitetónico

Na AI do projeto

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

“Capela tardo-barroca, transferida do seu local primitivo para este e reconstruída em meados do séc. 20. Da
antiga capela subsiste o remate da nave e o arco triunfal, sendo este um elemento bastante elaborado, em
cantaria, flanqueado por pilastras almofadados e remate em tabela, de influência maneirista. É de planta
retangular composta por nave, a que foi acrescentada a capela-mor, tendo sacristia adossada ao lado
esquerdo, com coberturas interiores diferenciadas, em falsas abóbadas de berço, iluminada uniformemente
na nave, por janelas rasgadas nas fachadas laterais, ficando a capela-mor na penumbra. Fachada principal
tripartida, com os vãos no eixo central, composto por portal de verga reta, que se une pelas molduras ao
óculo lobulado, surgindo sineiras sobre os eixos laterais; remata em frontão em cortina e cornija
interrompida. Fachadas rematadas em frisos e cornijas, a lateral direita com porta travessa. Interior com
coro-alto sob o qual se forma endo-nártex criado pelo guarda-vento. O retábulo-mor é de talha pintada, de
revivalismo tardo-barroco, resultando os colaterais de estruturas tardo-barrocas, reformadas durante a
reconstrução do templo, mas mantendo os primitivos remates e os nichos superiores. Planta retangular
composta por nave, capela-mor e sacristia adossada à fachada lateral esquerda, de volumes articulados e
escalonados com coberturas diferenciadas em telhados de duas águas, rematadas em beiradas simples.
Fachadas rebocadas e pintadas de branco, exceto a principal, revestida a azulejo de padrão azul e branco,
percorridas por socos de cantaria, flanqueadas por cunhais apilastrados e rematadas em frisos e cornijas.
Fachada principal virada a oeste, elevada relativamente ao telhado e rematada em frontão em cortina e
remate em lanços, inscrevendo cruz latina relevada, e ladeado por duas sineiras de ventana abatida e remate
em frontão semicircular. É seccionada em três registos por pilastras toscanas do tipo colossal, o central
rasgado por portal de verga reta e moldura simples, envolvido por pilastras e encimado por frontão
interrompido, sobrepujado por óculo quadrilobulado com moldura recortada e remate em cornija contracurva
e pequenos pináculos de bola. O óculo e portal estão unidos por frisos e volutas. Fachada lateral esquerda
rasgada por janelas retilíneas, protegidas por grades em ferro, tendo adossada a sacristia, com dois pisos de
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Nº DE REFERÊNCIA

ESTATUTO (LEGAL)

TOPÓNIMO

VALOR CULTURAL

TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º

CRONOLOGIA

FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

vãos, formados por janelas retilíneas, tendo porta de verga reta e janela na fachada oeste. Fachada lateral
direita rasgada por portal e duas janelas, todas retilíneas. Fachada posterior em empena cega. INTERIOR com
as paredes rebocadas e pintadas de branco, percorridas por faixas pintadas de cinza, tendo coberturas em
falsas abóbadas de berço, sobre frisos e cornijas, a da nave reforçada por tirantes metálicos, e pavimento em
soalho. O interior forma um endo-nártex sob o coro-alto, criado pelo guarda-vento facetado, de madeira e
vidro martelado. O coro-alto está assente em arco em asa de cesto e abre para a nave através de arco de
volta perfeita, protegido por guarda torneada pintada de branco, com acesso por porta no lado da Epístola. A
ladear a parede fundeira, dois confessionários móveis, em madeira. No lado do Evangelho, o púlpito
retangular, com bacia em cantaria sobre estípite do mesmo material, com guarda torneada, pintada de
branco e dourado, acedido por escadas no lado direito, protegidas, no arranque, por folha de madeira. Arco
triunfal de volta perfeita, assente em consolas e ladeado por pilastras toscanas, de fustes almofadados,
assentes em plintos, também com almofadas, encimado por cornija e tabela retangular horizontal, contendo
cartela com as iniciais "IHS", ladeada por aletas volutadas e rematada por frontão triangular. Está ladeado
por capelas retabulares colaterais dispostas em ângulo, dedicadas a São Brás (Evangelho) e a Nossa Senhora
de Fátima (Epístola). Capela-mor com mesa de altar e ambão de madeira, tendo, sobre supedâneo, o
retábulo-mor, de talha pintada de branco e dourado, de corpo reto e três eixos definidos por quatro colunas
de fuste liso, com o terço inferior marcado e percorrido por falsa espira fitomórfica, assentes em consolas e
em plintos paralelepipédicos, os exteriores encimados por fragmentos de frontão. Ao centro, tribuna de
perfil recortado e boca rendilhada, contendo peanha com imaginária. Os eixos laterais possuem duas ordens
de mísulas com imaginária, encimadas por falsos baldaquinos de acantos; na base, as portas de acesso à
tribuna. A estrutura remata em tabela flanqueada por cartelões e rematada em espaldar recortado, de onde
pendem lambrequins; a tabela possui resplendor. Altar em forma de urna com decoração de folhagem,
encimado por sacrário embutido, rodeado por ampla moldura de acantos vazados e tendo a porta ornada por
ostensório” (Base de dados do SIPA, IPA.00035511).
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Nº DE REFERÊNCIA

ESTATUTO (LEGAL)

TOPÓNIMO

VALOR CULTURAL

TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º

CRONOLOGIA

FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

“AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) o templo original localizava-se no Largo Estêvão Torres, mas foi
destruído no século XIX para dar passagem à Estrada Lisboa-Porto (Rua Soares dos Reis/EN1); b) o templo
atual é oitocentista e situava-se no topo da Avenida da República que, até à abertura da Autoestrada,
rematava na Rua Soares dos Reis; c) as obras do nó de Stº. Ovídeo implicaram a deslocação do templo para
nascente da Rua Conceição Fernandes, em 1950, para permitir a ampliação da Avenida da República para Sul;
d) situa-se hoje no sopé do Monte da Virgem, já não na rua original, mas numa plataforma adjacente à Rua
Conceição Fernandes que se desenvolve em rampa para sudeste, na direção do hospital Santos Silva; e) mau
grado transformações morfotipológicas mais recentes, a sua envolvente é caracterizada por uma ocupação
predominantemente de moradias que, no sopé do Monte da Virgem, desfrutam de uma localização
privilegiada pela sua qualidade ambiental e pela sua relação visual com o mar.
CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitetura erudita; b) um único corpo, sem torre sineira; c) a fachada é
uma composição simétrica, marcada por quatro pilastras que rematam num beiral a que se adossa uma
platibanda com um jogo de curvas e contracurvas de gosto eclético entre um tardo-barroco na peça central da
cruz e um neoclássico dos sinos encastrados; d) sobre o portal, relativamente despojado, existe um arco
quebrado e um amplo janelão cruciforme em curva e contracurva; e) o templo, dada a sua localização entre
os planos inclinados das ruas Conceição Fernandes e Coats e Clark, assenta sobre uma plataforma cintada por
um muro sóbrio e uma escadaria e portão no eixo maior da entrada; f) esta plataforma tem um pavimento
pontuado por algumas árvores de porte. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de
pedra revestida na fachada principal por azulejo e, nas restantes, com reboco e pintura; b) travejamentos de
madeira revestidos a telha de barro; c) pilastras, molduras dos vãos e platibanda em alvenaria de granito
aparente; d) caixilharias em madeira pintada à cor verde e outras metálicas de ferro forjado (janelão).
POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) reposição de todos os elementos
compositivos característicos; b) avaliar a originalidade do panejamento em azulejo e considerar, caso seja, a
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Nº DE REFERÊNCIA

ESTATUTO (LEGAL)

TOPÓNIMO

VALOR CULTURAL

TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º

CRONOLOGIA

FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

reposição de um revestimento de reboco pintado com um especto semelhante ao primitivo; c) beneficiação
dos elementos em pedra aparente - limpeza - e restauro do muro da plataforma” (PDM Vila Nova de Gaia,
Ficha Património Arquitetónico MF30).
2
Escola Primária do Cedro
Escola
Séc. XX
Arquitetónico

MIP - Monumento de Interesse
Público / ZEP, Portaria n.º
388/2013, DR, 2.ª série, n.º
115 de 18 junho 2013;
Inventariado / I - Proteção
integral.

“Arquitetura educativa modernista. Escola." (Base de dados do SIPA, IPA.00020364)

Elevado
122
SIPA, IPA.00020364; PDMFicha Património
Arquitetónico MF09.
Na ZE do projeto

3

Inventariado

Igreja Paroquial de Santo
Ovídio / Igreja Nova

Médio-baixo

Igreja
Séc. XXI

122
SIPA, IPA.00035510; MARTINS,
Cátia. (2010); CMP.

"Igreja paroquial construída no início do séc. 21, com uma linguagem simples e despojada, mas criando uma
enorme mole arquitetónica, monumental, que no exterior é impositiva e esmagadora, sobretudo pelo
tamanho da torre sineira, mas a escala é atenuada no interior pelos jogos de iluminação, com luz zenital ou
elevada, pela introdução dos revestimentos de madeira e pelos elementos decorativos, onde sobressai o vitral
e a tapeçaria de Portalegre na parede testeira. É de planta poligonal irregular composta pela nave,
presbitério, batistério e Capela do Santíssimo lateral e vários anexos no lado oposto, um deles criando pátio
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TOPÓNIMO

VALOR CULTURAL

TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º
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FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO

Arquitetónico

Na AI do projeto

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

interno. A igreja tem coberturas planas, a da nave com vários blocos e a do batistério em claraboia
piramidal, dominando a iluminação zenital das áreas mais importantes, como a pia batismal, sacrário e altarmor, sendo o restante espaço iluminado por pequenas janelas nos topos das paredes. Os vãos do batistério e
da parede testeira possuem vitral, o primeiro figurativo, com episódios da vida de Cristo. Possui enorme
torre sineira, com ventanas protegidas por terceira no topo. Planta poligonal irregular, composta por nave,
antecedida por amplo endo-nártex, presbitério, batistério e capela adossadas ao lado esquerdo, tendo torre
sineira no lado oposto e vários anexos, de volumes articulados e escalonados com coberturas diferenciadas em
terraços praticáveis. Fachadas em betão aparente, tendo os anexos revestidos a placas cerâmicas. Fachada
principal virada a sudoeste, bastante verticalizada e com vários panos reentrantes a partir do eixo central,
onde se rasga o portal retilíneo, protegido por volume saliente, vazado por óculo com cruz inscrita; possui
várias pequenas janelas quadrangulares no topo. No lado direito, torre sineira muito alta e estreita, com
ventanas no topo. Fachada lateral esquerda marcada pelo batistério com porta retilínea na face sudoeste,
estando ligado por pequeno corpo à capela adossada, do Santíssimo Sacramento; o templo possui pequenas
janelas no topo. Fachada lateral direita com vários corpos adossados de um, dois e três pisos, rasgados por
portas e janelas retilíneas, algumas jacentes, de acesso às áreas de apoio e ao salão. No topo do templo,
pequenas janelas. Fachada posterior marcada pelos anexos, sendo o templo de empena reta. INTERIOR
marcado pelo endonártex, de acesso ao templo, tendo, no lado esquerdo, uma área de receção e, no oposto,
as escadas de acesso a uma galeria que percorre todo o templo. Nave com as paredes revestidas a madeira,
sobre lambril pintado, sendo o topo em betão aparente, com cobertura plana, mas seccionada por blocos e
pavimento em lajeado de granito, vazada por vãos para aceder aos anexos e a corredor lateral, onde surge a
Via Sacra. No lado do Evangelho, o batistério com ampla plataforma central, em cota inferior, e iluminada
por luz zenital, formado por claraboia com caixilhos metálicos e vidro simples. Nela, inscreve-se a pia
batismal em cantaria de granito, composta por base troncónica invertida e taça com cilindro truncado,
vertendo a água para pequeno escoadouro. As janelas possuem vitral figurativo. No mesmo lado, a Capela do
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LOCALIZAÇÃO

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

Santíssimo, com paredes em betão aparente, teto plano, rasgado por iluminação zenital do sacrário, e
pavimento de madeira. Na parede testeira, o sacrário metálico. Presbitério elevado por cinco degraus, que
integram um ambão em cantaria de granito e madeira no lado do Evangelho. Possui mesa de altar em cantaria
de granito, simples, composto por tampo liso e pilares angulares. Na parede testeira, enorme tapeçaria,
iluminada por luz zenital. A ladear este espaço, rasgam-se quatro janelas longilíneas, protegidas com vitral
decorado por formas geométricas.” (Base de dados do SIPA, IPA.00035510).
2
Escola Primária do Cedro
Escola
Séc. XX
Arquitetónico

MIP - Monumento de Interesse
Público / ZEP, Portaria n.º
388/2013, DR, 2.ª série, n.º
115 de 18 junho 2013;
Inventariado / I - Proteção
integral.

“Arquitetura educativa modernista. Escola." (Base de dados do SIPA, IPA.00020364)

Elevado
122
SIPA, IPA.00020364; PDMFicha Património
Arquitetónico MF09.
Na ZE do projeto

3

Inventariado

Igreja Paroquial de Santo

Médio-baixo

"Igreja paroquial construída no início do séc. 21, com uma linguagem simples e despojada, mas criando uma
enorme mole arquitetónica, monumental, que no exterior é impositiva e esmagadora, sobretudo pelo
tamanho da torre sineira, mas a escala é atenuada no interior pelos jogos de iluminação, com luz zenital ou
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TOPÓNIMO
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TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º

CRONOLOGIA

FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA
Ovídio / Igreja Nova

LOCALIZAÇÃO

Igreja

122

Séc. XXI

SIPA, IPA.00035510; MARTINS,
Cátia. (2010); CMP.

Arquitetónico

Na AI do projeto

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

elevada, pela introdução dos revestimentos de madeira e pelos elementos decorativos, onde sobressai o vitral
e a tapeçaria de Portalegre na parede testeira. É de planta poligonal irregular composta pela nave,
presbitério, batistério e Capela do Santíssimo lateral e vários anexos no lado oposto, um deles criando pátio
interno. A igreja tem coberturas planas, a da nave com vários blocos e a do batistério em claraboia
piramidal, dominando a iluminação zenital das áreas mais importantes, como a pia batismal, sacrário e altarmor, sendo o restante espaço iluminado por pequenas janelas nos topos das paredes. Os vãos do batistério e
da parede testeira possuem vitral, o primeiro figurativo, com episódios da vida de Cristo. Possui enorme
torre sineira, com ventanas protegidas por terceira no topo. Planta poligonal irregular, composta por nave,
antecedida por amplo endo-nártex, presbitério, batistério e capela adossadas ao lado esquerdo, tendo torre
sineira no lado oposto e vários anexos, de volumes articulados e escalonados com coberturas diferenciadas em
terraços praticáveis. Fachadas em betão aparente, tendo os anexos revestidos a placas cerâmicas. Fachada
principal virada a sudoeste, bastante verticalizada e com vários panos reentrantes a partir do eixo central,
onde se rasga o portal retilíneo, protegido por volume saliente, vazado por óculo com cruz inscrita; possui
várias pequenas janelas quadrangulares no topo. No lado direito, torre sineira muito alta e estreita, com
ventanas no topo. Fachada lateral esquerda marcada pelo batistério com porta retilínea na face sudoeste,
estando ligado por pequeno corpo à capela adossada, do Santíssimo Sacramento; o templo possui pequenas
janelas no topo. Fachada lateral direita com vários corpos adossados de um, dois e três pisos, rasgados por
portas e janelas retilíneas, algumas jacentes, de acesso às áreas de apoio e ao salão. No topo do templo,
pequenas janelas. Fachada posterior marcada pelos anexos, sendo o templo de empena reta. INTERIOR
marcado pelo endonártex, de acesso ao templo, tendo, no lado esquerdo, uma área de receção e, no oposto,
as escadas de acesso a uma galeria que percorre todo o templo. Nave com as paredes revestidas a madeira,
sobre lambril pintado, sendo o topo em betão aparente, com cobertura plana, mas seccionada por blocos e
pavimento em lajeado de granito, vazada por vãos para aceder aos anexos e a corredor lateral, onde surge a
Via Sacra. No lado do Evangelho, o batistério com ampla plataforma central, em cota inferior, e iluminada
P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 98 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

Nº DE REFERÊNCIA

ESTATUTO (LEGAL)

TOPÓNIMO

VALOR CULTURAL

TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º

CRONOLOGIA

FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

por luz zenital, formado por claraboia com caixilhos metálicos e vidro simples. Nela, inscreve-se a pia
batismal em cantaria de granito, composta por base troncónica invertida e taça com cilindro truncado,
vertendo a água para pequeno escoadouro. As janelas possuem vitral figurativo. No mesmo lado, a Capela do
Santíssimo, com paredes em betão aparente, teto plano, rasgado por iluminação zenital do sacrário, e
pavimento de madeira. Na parede testeira, o sacrário metálico. Presbitério elevado por cinco degraus, que
integram um ambão em cantaria de granito e madeira no lado do Evangelho. Possui mesa de altar em cantaria
de granito, simples, composto por tampo liso e pilares angulares. Na parede testeira, enorme tapeçaria,
iluminada por luz zenital. A ladear este espaço, rasgam-se quatro janelas longilíneas, protegidas com vitral
decorado por formas geométricas.” (Base de dados do SIPA, IPA.00035510).
4
Sanatório D. Manuel II /
Hospital de Vila Nova de
Gaia / Hospital Santos Silva
Sanatório / Hospital
Séc. XX
Arquitetónico

Inventariado / I - Proteção
integral

"Arquitetura de saúde e assistencial, do sec. 20.” (Base de dados do SIPA, IPA.00021040).

Indeterminado
133
SIPA, IPA.00021040; PDMFicha Património
Arquitetónico MF43;
ALMEIDA, António Ramalho
(1998); CMP.
Na ZE do projeto

5

MIP - Monumento de Interesse

“Observatório Astronómico construído pelo Estado em meados do séc. 20, com planta semioval, composto por
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Público ZEP, Portaria n.º
719/2012, DR, 2.ª série, n.º
237 de 07 dezembro 2012;
Inventariado / II - Proteção
estrutural

Observatório Astronómico
da Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto /
Observatório Astronómico
do Professor Manuel de
Barros

Elevado

Observatório astronómico

122 e 133

Séc. XX

SIPA, IPA.00020499; PDMFicha Património
Arquitetónico OD47.

Arquitetónico

Na AI do projeto

6
Santuário do Monte da
Virgem

Inventariado / II - Proteção
estrutural
Médio

Santuário

122 e 133

Séc. XX

SIPA, IPA.00035300; PDM-

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

estrutura metálica revestida com persianas de madeira, rasgada ao centro por duas portadas rolantes que
deslizam sobre carris metálicos, permitindo a observação dos astros. Apresenta características semelhantes
ao observatório de Berlim. Edifício de planta retangular, composto por fundações em alvenaria e paredes,
com cerda de cinquenta centímetros de elevação acima do solo, também em alvenaria, onde assenta
estrutura metálica semioval, coberta exteriormente por persianas de madeira. Apresenta duas portadas
rolantes na direção E/O, sobre carris, que permitem a abertura de uma fenda com cerca de três metros de
largura, para observação dos astros no meridiano. INTERIOR com soalho e rodapé de madeira e estrutura
metálica, com portas e janelas exteriormente também revestidas com persiana de madeira." (Base de dados
do SIPA, IPA.00020499).

“O Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto consiste num elemento de
grande valor devido ao uso excecional que já desde há muito comporta, marcante do ponto de vista da
história da investigação científica, e à sua localização num espaço de grande valia paisagística e estratégico
na estrutura ecológica municipal como é o Monte da Virgem. A área envolvente ao Observatório é também
essencial para a sua preservação enquanto espaço de proteção em relação à radiação eletromagnética.” (PDM
Vila Nova de Gaia, Ficha de Património Arquitetónico OD47).
“Santuário Mariano construído no início do séc. 20, no topo de um monte, que serve como miradouro sobre
Vila Nova de Gaia e Porto, integrado num forte culto à Virgem e particularmente a Nossa Senhora da
Conceição, cujo dogma fora proclamado em 1854, após longas disputas teológicas, agudizadas nos séculos 16 e
18. A assinalar este reconhecimento e a fidelidade dos portugueses ao dogma, especialmente desde o séc. 17,
um monumento tipo obelisco, em cantaria de granito e mármore, encimado pela imagem da Virgem. O
templo é relativamente modesto, construído no início do séc. 20 e reformado em data posterior, com a
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LOCALIZAÇÃO
Ficha Património
Arquitetónico OD43; ALMEIDA,
Luís Gomes de (1985); CMP.

Arquitetónico

Na AI do projeto

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

abertura de duas naves laterais e a feitura de um pequeno exo nártex. É de planta poligonal, com três naves
e capela-mor com perfil curvo, com o interior iluminado uniformemente, destacando-se as janelas da capelamor, com vitral decorativo, tendo coberturas diferenciadas, planas ou em aba, também de execução mais
recente. Fachada principal rematada em empena truncada por sineira, ampliada e com quatro ventanas, com
os vãos rasgados em três eixos composto por portal e óculo e por postigos laterais. Interior com coro-alto e,
na capela-mor, retábulo de linguagem tardo-barroca, realizado na década de 30 do séc. 20. Santuário
composto pela Capela de Nossa Senhora da Conceição, edifícios adjacentes de apoio e monumento escultórico
em forma de obelisco. IGREJA de planta poligonal composta pelas naves, a central antecedida por exo nártex,
e capela-mor de perfil curvo, de volumes articulados e escalonados, com coberturas diferenciadas em três e
quatro águas, rematadas em beiradas simples. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por
faixas pintadas de cinza e com cunhais salientes, também rebocados e pintados, firmados por pináculos
piramidais, e rematadas em cornijas; os vãos têm molduras salientes, rebocadas e pintadas de branco.
Fachada principal virada a nordeste rematada em empena truncada por sineira, também rematada em
empena e com cruz no vértice, rasgada por quatro ventanas de volta perfeita. O portal axial está protegido
por exo nártex saliente, com acessos laterais e frontal, estando ladeado por dois postigos retangulares, e
encimado por óculo circular. Os corpos das naves laterais, levemente recuados, possuem janelas
quadrangulares. As fachadas laterais são semelhantes, marcadas pelos corpos anexos, rasgados por três
janelas retilíneas e possuindo portas de verga reta nas faces viradas a sudoeste. Fachada posterior curva,
rasgada por duas janelas retilíneas, com vitrais figurativos. INTERIOR com as naves laterais separada por pilar
e dois vãos retilíneos, com as paredes rebocadas e pintadas de branco, percorridas por silhares de azulejo de
padrão policromo, de feitura recente, com tetos de duas abas na nave central e planos nas naves colaterais e
capela-mor, também rebocados e pintados de branco; pavimento em ladrilho cerâmico. Coro-alto sobre viga
de betão, com guarda de madeira torneada, com acesso pelo lado da Epístola, a partir de uma escada de
madeira, que parte do subcoro, e do anexo. Arco triunfal de volta perfeita, assente em pilastras de cantaria,
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com plintos salientes, ladeado por anjos tocheiros. Capela-mor elevada por dois degraus de cantaria, tendo
ambões que centram a mesa de altar, de talha pintada de marmoreados fingidos e dourado, assente em
quatro colunas coríntias. Na parede testeira, retábulo de talha pintada de branco, marmoreados fingidos e
dourado, de corpo convexo e três eixos definidos por quatro colunas coríntias, assentes em plintos e consolas,
e por duas pilastras exteriores, assentes em duas ordens de plintos. Ao centro, tribuna de volta perfeita,
contendo trono de três degraus, com o fundo pintado a imitar brocado e tendo dístico na cobertura, com as
iniciais "AM". Os eixos laterais possuem mísulas, encimadas por baldaquinos, ultra-semicirculares, ornados por
folhagem vazada, contendo imaginária; na base, as portas de acesso à tribuna. A estrutura remata, ao
centro, em espaldar curvo, enquadrado por pilastras e urnas, ladeado por dois apainelados contendo mísulas
com imaginária. Altar paralelepipédico, encimado por sacrário em forma de templete, com apainelados e
remate em domo, sobrepujado por "Agnus Dei", tendo a porta ornada por cálice e hóstia. O ALTAR CAMPAL é
em metal, protegendo uma mesa de altar em cantaria de granito, composta por dois pilares e tampo simples.
O MONUMENTO À IMACULADA é executado em granito e calcário, composto por escadaria circular de sete
degraus, seccionada, nos ângulos por pequenos colunelos do tipo balaústre que sustentam altos pináculos,
com inscrições nas faces frontais, sobrepujados por pombas. No topo, o monumento, em forma de obelisco,
tendo, em cada face, edículas com relevos figurativos, inscrições e medalhões, surgindo, no topo a imagem da
Imaculada.” (Base de dados do SIPA, IPA.00035300).
7
Quinta do Soeime
Quinta rural
Idade Moderna/ Idade
Média (?)

Zona Arqueológica
Inventariada / Inventariado /
I - Proteção integral
Indeterminado
133

“A Quinta de Soeime é uma vasta propriedade de 41 hectares que existia já no ano de 1630, se bem que
pareça ser, com toda a probabilidade, bastante mais antiga, atentas a sua implantação e até a própria
designação "Soeime", cujo sabor árabe tem sido apontado. As construções visíveis remontam ao século XVIII como a fonte chamada de S. João - e sobretudo a reformulações do séc. XIX” (PDM Vila Nova de Gaia, Ficha de
Património Arqueológico A183).
“AUTORIA: a) desconhecida; b) autor do projeto de transformação e acréscimos (1948): desconhecido.
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Arqueológico/
Arquitetónico

PDM-Ficha Património
Arqueológico A183 e
Arquitetónico VA02; CMP;
GOMES, Joaquim Costa
(1988); GOMES, Joaquim
Costa (1993);
https://pt.linkedin.com/pulse
/quinta-de-soeime-alcinasantos-silva.
Na ZE do projeto

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

ENVOLVENTE: a) à época o sítio da construção ocupava uma cota intermédia entre o pinhal do Monte da
Virgem e terrenos agrícolas a Sul e a Nascente; b) a uma cota mais abaixo situava-se outra quinta com a
mesma importância, a de Paço de Vitorino; c) a Norte estruturava-se um núcleo centrado à volta da Igreja
Paroquial; d) em tempos mais recentes, a envolvente contígua da quinta sofreu um processo de urbanização
(loteamentos de habitação uni e multifamiliar) e de infraestruturação viária (IP1) que são
descaracterizadores da ambiência única desta unidade rural; e) a quinta subsiste até hoje como uma
paisagem exemplar da tipologia que constitui: contém mata, terrenos de cultivo, árvores de fruto, jardins e
cerca que a rematam. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitetura erudita; b) a distância entre o portão de
entrada e o pátio nobre é resolvida por um eixo de grande extensão; c) única situação presumida em que os
volumes das adegas, arrecadações, espigueiro e habitação do caseiro se situam afastadas da casa principal
espelhando uma hierarquia vincada das várias funções dos espaços o que remete para a sua antiguidade; d) o
pátio é claramente definido pelo volume da habitação (com capela) e por um elemento de composição que
integra uma fonte (São João); e) ao volume longitudinal da casa foi acrescentada uma ala no sentido
transversal que configura um jardim posterior; f) este espaço é
um jardim barroco de buxo com cameleiras e uma fonte central de usufruto restrito aos residentes da casa:
“a quinta de Soeime é talvez das quintas estudadas aquela que melhor expressa „sentir‟ do jardim barroco
português pela sua estrutura, havendo influências de leitura romana pelo esquema geometrizado do jardim”
(SILVA RODRIGUES; MOREIRA DA ROCHA coord; sd); g) casa e dependências predominantemente com dois
pisos; h) acesso do pátio ao piso nobre através de dupla escadaria central; i) composição simétrica; j)
telhado; k) a articulação entre o volume longitudinal e a ala tem um elemento de transição com arco
abatido. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura de alvenaria de pedra; b) travejamentos de madeira
revestidos de telha; c) marcação das pilastras em granito aparente trabalhado e remates com pináculos; d)
molduras dos vãos em granito; e) fenestração em caixilharia de guilhotina em madeira pintada.
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POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) restauro integral de todos os elementos
compositivos característicos; b) conservação da cerca; c) quaisquer intervenções de transformação dos
espaços não construídos na quinta deve respeitar as ordens de hierarquia patentes mantendo os vazios que
são estruturantes e confinar-se à parte Sul da Quinta não abrindo mão por completo da cintura de pinhal que
a envolve” (PDM Vila Nova de Gaia, Ficha de Património Arquitetónico VA02).
“A Quinta de Soeime situa-se na Freguesia de Vilar de Andorinho, em Vila Nova de Gaia. É um belo
património, onde nada falta para regalo dos nossos olhos, composto por zonas de cultivo, jardins
esteticamente delineados, uma fonte monumental e uma casa nobre do final do século XVII. O nome Soeime,
em estudos já elaborados, indica Zuleimar, nome muçulmano, naturalmente da pertença de um dos
muçulmanos que por aqui viveu, como tantos outros, após a batalha de Guadalete no ano 711. Na época
medieval, uma das principais fronteiras que dividiam os cristãos dos mouros era o rio Douro, razão pela qual
os historiadores acreditam na possibilidade de a Quinta de Soieme ter pertencido a um nobre muçulmano de
nome Zuleimar. Como tudo é efémero, a ser verdade o facto de a quinta ter sido de sua pertença, acabou
este por a perder com novos atentados, assenhorando-se Fernando Magno, com a sua tropa, de todas as terras
para Sul, mais propriamente até Coimbra, fazendo do Rio Mondego a nova principal fronteira na divisão de
povos. Será bom lembrar a importância deste património histórico que conta mais de mil anos de identidade,
acabando por ser mais histórico do que a nossa própria nacionalidade. Muito mais aqui gostaríamos de
comentar sobre esta época, mas a importância de um desenvolvimento mais recente será pertinente, até
porque as curiosidades que envolvem todos os proprietários que se foram sucedendo suscitou um enorme
interesse em desvendar e relembrar os feitos na preservação deste património grandioso que muito tem para
nos contar…Conforme estudo de Joaquim Costa Gomes, a Quinta de Soeime era, em 1630, pertença de Diogo
Lopes de Sousa, Conde de Miranda do Corvo e Governador da Relação do Porto. Ora como nada é eterno nem
absoluto, o Conde vende então o património a um comerciante de Miragaia de nome Nicolau Conforte, pela
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quantia de 380.000 reis, mas a quem o infortúnio, entretanto bate à porta, vendo por isso a sua propriedade
penhorada, passando todo o património e respetivos bens para as mãos de um credor de nome António
Gonçalves. Entre contestações e tempos de espera, a Quinta de Soeime acaba por ser vendida a Paulo Ferreira
Brandão que investe em melhoramentos e na construção de uma capela. Em 1758 é conhecido um novo
proprietário, Joana Casimira, uma freira pertencente ao Convento de Santa Clara do Porto, seguindo-se-lhe
um Capitão, Flórido Jacinto da Silveira, seu parente. É à morte deste, em 1807, que José Pedro da Silveira,
seu filho, herda o património, que, consequentemente, após a sua morte, passa direta e legalmente para a
posse do seu filho José Correia de Melo da Silveira, um nobre fidalgo ligado à nata das elites da época, desde
escritores a artistas de entre os quais se destacam Camilo Castelo Banco e José Augusto Magalhães, este
último protagonista de uma longa e interessante história trágico-romântica que faz acontecimento na bela
Quinta do Soeime, em Vilar de Andorinho…” (https://pt.linkedin.com/pulse/quinta-de-soeime-alcina-santossilva ).
8
Rua do Clube dos Caçadores
Moradia
Contemporânea
Arquitetónico

Inventariado / I - Proteção
integral
Baixo
122
PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF21.
Na AI do projeto

"AUTORIA: .... ENVOLVENTE: a) esta peça ocupa um lote dum bairro de moradias unifamiliares; b)
topograficamente ocupa uma posição privilegiada da qual se vislumbra o mar. CARATERÍSTICAS ESSENCIAIS: a)
estrutura convencional ao qual se agrega um volume com uma gramática formal profundamente modernista;
b) cobertura invertida; c) resolução volumétrica da rampa do arruamento; d) brise-soleil que desmaterializa
e potencia o uso dum terraço ao nível do 1º andar; e) marcação da horizontalidade; f) leveza na diferenciação
dos pisos e no modo como em planta se autonomiza no lote e na sua relação com o jardim envolvente; g) o
volume do terraço destacasse da plataforma da cave em pilotis. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura em
betão armado; b) caixilharias de madeira; c) brise soleil em betão pré-fabricado. POSSIBILIDADE DE
RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) manutenção do edifício; b) restauro de todos os elementos
compositivos assinalados.” (PDM Vila Nova de Gaia, Património Arquitetónico MF21).
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9

Inventariado / II - Proteção
estrutural

Rua do Clube dos Caçadores
Moradia
Contemporânea
Arquitetónico

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

Sem elementos caraterizadores.

Baixo
122
PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF20.
Na AI do projeto

10
Rua de Santa Isabel
Moradia
Contemporânea
Arquitetónico

Inventariado / II - Proteção
estrutural

Sem elementos caraterizadores.

Baixo
122
PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF22.
Na AI do projeto

11
Rua do Clube dos Caçadores
Moradia

Inventariado / II - Proteção
estrutural

"Português Suave" (PDM Vila Nova de Gaia, Património Arquitetónico MF19).

Indeterminado
122
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Contemporânea

PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF19.

Arquitetónico

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

Na AI do projeto
12
Rua do Clube dos Caçadores
Moradia
Contemporânea
Arquitetónico

Inventariado / I - Proteção
integral

"AUTORIA: Arménio Losa, arq." (PDM Vila Nova de Gaia, Património Arquitetónico MF41).

Indeterminado
122
PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF41.
Na ZE do projeto

13
Rua do Clube dos Caçadores
Edifício habitacional
Contemporânea
Arquitetónico

Inventariado / II - Proteção
estrutural

Sem elementos caraterizadores.

Indeterminado
122
PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF42.
Na ZE do projeto
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14

Inventariado / Zona
Arqueológica Potencial

Monte da Virgem
Indeterminado
Indeterminado
Arqueológico

Médio
122 e 133
PDM-Ficha Património
Arqueológico A189; ROCHA,
Luís G. de Pinho (1956);
ALMEIDA, Luís Gomes de
(1985); GUIMARÃES, Joaquim
António Gonçalves (1993);
LEÃO, Manuel (1995); LEÃO,
Manuel (2004); COSTA,
Francisco Barbosa da (2004).
Na AI do projeto

15
Antiga capela de Santo
Ovídio/ Largo de Estêvão
Torres

Zona Arqueológica Potencial;
Inventariado / II - Proteção
integral;
Indeterminado

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

“Conhecido desde o século XI como Monte Grande, Monte Maior ou Monte ou Serra de Santiago, esta elevação
só adquiriu a atual designação na sequência do movimento de devoção popular iniciado em 1905 e que levaria
à inauguração de um santuário dedicado à Virgem Imaculada no ano seguinte (ROCHA 1956; ALMEIDA, L.
1985:183-93; LEÃO 1995a; LEÃO 2004a; COSTA, F. 2004b:182-5). A sua dominância topográfica sobre uma
vasta região envolvente, os topónimos antigos e a circunstância do Monte Grande ser usado como elemento de
referência geográfica nos documentos medievos, fazem crer que ali poderão vir a encontrar-se vestígios de
antiga ocupação humana, nomeadamente um povoado castrejo, como cria L. ALMEIDA (1985:183-4). Em abono
desta possibilidade, A. C. Ferreira da Silva aventou a aproximação entre o topónimo "Largo da Saudade",
situado na encosta setentrional do monte, e a corrupção popular de uma antiga designação "suvidade", muitas
vezes aplicada aos castros da Idade do Ferro (LEÃO 1995a; LEÃO 2004a). Devendo notar-se que aquele
topónimo, aplicado ao largo em causa, parece ser de origem moderna (ROCHA 1956:11), não é menos certo
que a pouca distância daquela zona, no velho lugar de Santiago, M. LEÃO (2004a:11) registou a descoberta de
uma moeda romana do séc. III, que associou à hipotética cividade, ou suvidade. Não será também despiciendo
recordar o achado de quatro machados de bronze, proto-históricos, em local indeterminado, mas situado
"entre o Monte da Virgem e a praia da Madalena" (GUIMARÃES 1993a:31). Tendo em conta que grande parte
do Monte da Virgem se encontra já intensamente urbanizado, seria conveniente aferir se nas áreas ainda
menos perturbadas não haverá, por fim, qualquer indício que possa desvendar algo mais dos antigos mistérios
do Monte Grande” (PDM Vila Nova de Gaia, Ficha de Património Arqueológico A189).
“Até meados do séc. XIX existiram duas capelas na parte alta da freguesia de Mafamude. A mais antiga, que
datará do séc. XVI, situava-se na área da atual rotunda de Santo Ovídio e era dedicada ao Senhor do Padrão,
contando a tradição que as suas origens estarão no achado mais ou menos milagroso de uma imagem daquela
invocação num silvado. A segunda capela, com Santo Ovídio como orago, será talvez um pouco posterior e
situava-se junto ao Largo Estêvão Torres, próximo do entroncamento com a Rua Pinto de Aguiar. Por alturas
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Nº DE REFERÊNCIA

ESTATUTO (LEGAL)

TOPÓNIMO

VALOR CULTURAL

TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º

CRONOLOGIA

FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO

Igreja/ Conjuntos
edificados

122

Indeterminada/
Contemporânea(?)
Arqueológico/
Arquitetónico

PDM-Ficha Património
Arqueológico A193 e
Arquitetónico MF05; QUEIRÓS,
Pe. (1978); VALE, Carlos
(1983); SILVA, Francisco
(1993); LEÃO, Manuel (2000);
COSTA, Francisco Barbosa da,
MOREIRA, Maria Fernanda
(2001).

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

de 1840 este último templo foi demolido para o prolongamento da Rua de Soares dos Reis, transferindo-se a
imagem para a capela do Senhor do Padrão e tornando-se Santo Ovídio o culto predominante. Por fim, em
1949 também esta capela foi deslocada do sítio, a fim de permitir melhor ligação entre a E.N. 1 e a Avenida
da República. Foi reconstruída no início da Rua de Conceição Fernandes, a cerca de 50 metros do local
original, onde hoje se encontra, agora já como paroquial de Santo Ovídio.
Da capela original de Santo Ovídio não se conhecem descrições nem se sabe o que porventura terá deixado sob
a terra a sua demolição nos meados do século XIX” (PDM Vila Nova de Gaia, Ficha de Património Arqueológico
A193).

Na ZE do projeto
16
Largo de Estêvão Torres
Edifícios habitacionais
Contemporânea
Arquitetónico

Inventariado / I - Proteção
integral

Sem elementos caraterizadores.

Indeterminado
122
PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF06.
Na ZE do projeto
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Nº DE REFERÊNCIA

ESTATUTO (LEGAL)

TOPÓNIMO

VALOR CULTURAL

TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º

CRONOLOGIA

FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO

17

Inventariado / II - Proteção
estrutural

Vila Rute
Quinta urbana
Contemporânea
Arquitetónico

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

Sem elementos caraterizadores.

Baixo
122
PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF16.
Na AI do projeto

18
Fábrica UTIC
Industria
Contemporânea
Arquitetónico

Inventariado / I - Proteção
integral

“AUTORIA: Fernando de Sá (Arq.), Santos Ferreira (Arq.), Carlos Evaristo de Sousa Baptista (Eng.º)” (PDM Vila
Nova de Gaia, Ficha de Património Arquitetónico MF07).

Indeterminado
122 e 133
PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF07.
Na ZE do projeto

19
Bairro do Cedro
Bairro residencial

Inventariado / II - Proteção
estrutural

Sem elementos caraterizadores.

Baixo
122
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Nº DE REFERÊNCIA

ESTATUTO (LEGAL)

TOPÓNIMO

VALOR CULTURAL

TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º

CRONOLOGIA

FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO

Contemporânea

PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF27.

Arquitetónico

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

Na AI do projeto
20
Torre da RTP
Torre de telecomunicações
Contemporânea
Arquitetónico

Inventariado / I - Proteção
integral

Sem elementos caraterizadores.

Indeterminado
122
PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF47.
Na ZE do projeto

21
Rua de Conceição
Fernandes

Inventariado / II - Proteção
estrutural
Indeterminado

Moradias

122

Contemporânea

PDM-Ficha Património
Arquitetónico MF08.

Arquitetónico

Sem elementos caraterizadores.

Na ZE do projeto
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Nº DE REFERÊNCIA
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TOPÓNIMO

VALOR CULTURAL

TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º

CRONOLOGIA

FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO

22

Inventariado / II- Proteção
estrutural.

Quinta da Fonte Formosa
Quinta urbana
Indeterminada
Arquitetónico

2018-07-09

CARACTERIZAÇÃO

Sem elementos caraterizadores.

Indeterminado
122
PDM-Ficha Património
Arquitetónico OD23.
Na ZE do projeto

23
Quinta de Boucinhas
Quinta urbana
Indeterminada
Arquitetónico

Inventariado / I- Proteção
integral.
Indeterminado
122
PDM-Ficha Património
Arquitetónico OD19.
Na ZE do projeto

“AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) situa-se no sopé do Monte da Virgem; b) à época foi localizada na
estrada que da Quinta do Sardão subia para o Monte da Virgem – Rua das Boucinhas; c) com a construção da
EN222 o território sofreu transformações de uso muito intensas, perdendo o carácter bucólico de tempos
idos. CARATERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitetura erudita; b) planta em L com pátio voltado a sul (entretanto
ocupado totalmente com uma construção); c) a casa abre-se a poente para um jardim barroco de grande
apuro formal com interessantes elementos decorativos (fontes); d) o desenho do conjunto obedece a uma
malha de percursos interiores e exteriores; e) o pátio é um espaço intermédio entre a escadaria do piso nobre
e a rua; f) a capela está orientada com a entrada pela rua, para nascente, determinando um alargamento do
espaço público face ao qual o muro é rasgado pelo portal de entrada na quinta; g) dois pisos, supondo-se que
o primeiro seria para arrecadação do lado nascente, já que o lado poente usufrui do jardim; h) composição
simétrica da fachada do corpo principal da casa, na colocação dos vãos e na marcação da linha do beiral; i) a
capela está adossada à casa e a marcação dos cunhais define a sua autonomia formal relativamente ao muro e
à casa, cujos alçados estão num plano posterior; j) os cunhais são rematados por pináculos piramidais, e a
projeção do telhado na fachada por uma linha de beiral triangular outrora encimada no vértice da cumeeira

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 112 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

Nº DE REFERÊNCIA

ESTATUTO (LEGAL)

TOPÓNIMO

VALOR CULTURAL

TIPOLOGIA

CMP FOLHA N.º

CRONOLOGIA

FONTE DE INFORMAÇÃO

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO
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CARACTERIZAÇÃO

por uma cruz; k) tendo o alçado da capela um desenvolvimento acentuado na vertical, a proporção é resolvida
pela marcação da padieira da porta e pela continuação, no desenho da fachada, da linha do beiral da casa
que contorna o óculo – pelo que não é um elemento portante, mas decorativo; l) a colocação do sino (ausente)
num plano posterior exalta o seu despojamento, reforçando a sua singularidade. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a)
estrutura portante em alvenaria de pedra rebocada e pintada; b) travejamentos de madeira revestidos a
telha de barro; c) molduras dos vãos e elementos portantes, cunhais e beirais, em pedra de granito aparente:
d) fenestração de guilhotina e portas de madeira pintada. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: redundante.
TRABALHOS RECOMENDADOS: a) demolição dos corpos anexos recentes, uma vez que perturbam a leitura de
conjunto; b) qualquer construção nova deve situar-se fora do perímetro do conjunto (casa, pátio e jardim).”
(PDM Vila Nova de Gaia, Ficha de Património Arquitetónico OD19).

Tabela VI.1.1 – Ocorrências identificadas na pesquida documental
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ANEXO VI.2 - Ocorrências caracterizadas em trabalho de campo
Atributos
Projeto. Nº = referência de inventário utilizada na cartografia, nos quadros e nas fichas de inventário.
Data = corresponde à data de observação. Carta Militar de Portugal (CMP) = nº da folha na escala 1:25.000.
Altitude = obtida a partir da CMP, em metros (m).
Topónimo ou Designação = nome atribuído à ocorrência ou ao local onde se situa.
Categoria = distinção entre arqueológico, arquitetónico, etnológico, construído e outros atributos complementares
(hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro, industrial, etc.). Tipologia = tipo funcional de ocorrência, monumento ou
sítio, segundo o theasaurus do Endovélico.
Cronologia = indica-se o período cronológico, idade ou época correspondente à ocorrência. A aplicação do sinal “?” significa
indeterminação na atribuição cronológica. A indicação de vários períodos cronológicos separados por “,” tem significado
cumulativo.
Classificação = imóvel classificado ou outro tipo de proteção, decorrente de planos de ordenamento, com condicionantes ao
uso e alienação do imóvel.
Valor cultural = hierarquização do interesse patrimonial da ocorrência no conjunto do inventário de acordo com os seguintes
critérios: Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada
(sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade,
antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência
(arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade
(características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se
a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor
científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0):
Atribuído a construção atual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Indeterminado: Quando as
condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros fatores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior
no caso das construções).
Posição v. Projeto = indicam-se as relações de proximidade em relação ao projeto: AI (área de incidência) ou ZE (zona
envolvente).
Tipo de trabalho = atributo baseado no theasaurus do Endovélico.
Coordenadas Geográficas = coordenadas retangulares; UTM datum ED50 obtidas em campo com GPS; conversão para
HAYFORD-GAUSS Militares-Lisboa (Lx)
Distrito. Concelho. Freguesia. Lugar = local habitado mais próximo.
Proprietário = identificação do(s) proprietário(s).
Uso do Solo, Ameaças e Estado de conservação = atributos baseado no theasaurus do Endovélico. Estes atributos são apenas
aplicáveis a bens imóveis ou a bens móveis de dimensão considerável ou que não foram recolhidos.
Acesso. Morfologia do terreno = indica a posição da ocorrência face à topografia do terreno (afloramento; encosta;
cumeada; socalco; aluvião, terraço; planalto; planície; linha de água; escarpa; chã; vale; outros).
Visibilidade para estruturas e artefactos: indicam-se os seguintes graus de visibilidade para deteção de estruturas e
artefactos, elevada, média, reduzida e nula.
Fontes de informação = bibliografia, cartografia, manuscritos, informação oral, instrumento de planeamento, base de dados
ou de outro tipo. Também se indica a fonte de informação utilizada quando não tem origem na CMP por aproximação
espacial.
Espólio recolhido = indicação do tipo e quantidade de achados arqueológicos móveis recolhidos durante o trabalho de
campo.
Caracterização = caracterização da ocorrência em termos de localização, características construtivas e materiais utilizados,
dimensões e registo fotográfico.
Avaliação de Impactes = impactes identificados sobre a ocorrência. Caracterização de Impactes: Tipo (Ti): indireto (I),
direto (D); Natureza (Na): negativo (-); positivo (+); Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E); Duração (Du):
temporária (T); permanente (P); Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); INI: impactes não
identificados (N) ou indeterminados (I) (? = incerteza na atribuição).
Medidas de Minimização = medidas de minimização propostas.
Responsável(eis) = nome do(s) arqueólogo(s) responsável(eis) pela observação da ocorrência e elaboração da ficha de sítio.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 1

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 183m

Topónimo Capela de Santo Ovídio
Coordenadas (UTM wgs84) 533127.95 - 4551655.50

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Capela

Freguesia Mafamude

Cronologia XVIII / XX

Lugar de Santo Ovídio

Classificação Inventariado / I - Proteção integral

Proprietários Igreja Católica (Diocese do Porto)

Valor cultural Médio

Uso do solo Urbanizado

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Bom

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação SIPA, IPA.00035511; PDM-Ficha Património Arquitetónico MF30; CMP; MARTINS, Cátia
(2010).
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização “Capela tardo-barroca, transferida do seu local primitivo para este e reconstruída em meados
do séc. 20. Da antiga capela subsiste o remate da nave e o arco triunfal, sendo este um elemento bastante
elaborado, em cantaria, flanqueado por pilastras almofadados e remate em tabela, de influência maneirista.
É de planta retangular composta por nave, a que foi acrescentada a capela-mor, tendo sacristia adossada ao
lado esquerdo, com coberturas interiores diferenciadas, em falsas abóbadas de berço, iluminada
uniformemente na nave, por janelas rasgadas nas fachadas laterais, ficando a capela-mor na penumbra.
Fachada principal tripartida, com os vãos no eixo central, composto por portal de verga reta, que se une
pelas molduras ao óculo lobulado, surgindo sineiras sobre os eixos laterais; remata em frontão em cortina e
cornija interrompida. Fachadas rematadas em frisos e cornijas, a lateral direita com porta travessa. Interior
com coro-alto sob o qual se forma endo-nártex criado pelo guarda-vento. O retábulo-mor é de talha pintada,
de revivalismo tardo-barroco, resultando os colaterais de estruturas tardo-barrocas, reformadas durante a
reconstrução do templo, mas mantendo os primitivos remates e os nichos superiores. Planta retangular
composta por nave, capela-mor e sacristia adossada à fachada lateral esquerda, de volumes articulados e
escalonados com coberturas diferenciadas em telhados de duas águas, rematadas em beiradas simples.
Fachadas rebocadas e pintadas de branco, exceto a principal, revestida a azulejo de padrão azul e branco,
percorridas por socos de cantaria, flanqueadas por cunhais apilastrados e rematadas em frisos e cornijas.
Fachada principal virada a oeste, elevada relativamente ao telhado e rematada em frontão em cortina e
remate em lanços, inscrevendo cruz latina relevada, e ladeado por duas sineiras de ventana abatida e remate
em frontão semicircular. É seccionada em três registos por pilastras toscanas do tipo colossal, o central
rasgado por portal de verga reta e moldura simples, envolvido por pilastras e encimado por frontão
interrompido, sobrepujado por óculo quadrilobulado com moldura recortada e remate em cornija
contracurva e pequenos pináculos de bola. O óculo e portal estão unidos por frisos e volutas. Fachada lateral
esquerda rasgada por janelas retilíneas, protegidas por grades em ferro, tendo adossada a sacristia, com dois
pisos de vãos, formados por janelas retilíneas, tendo porta de verga reta e janela na fachada oeste. Fachada
lateral direita rasgada por portal e duas janelas, todas retilíneas. Fachada posterior em empena cega.
INTERIOR com as paredes rebocadas e pintadas de branco, percorridas por faixas pintadas de cinza, tendo
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coberturas em falsas abóbadas de berço, sobre frisos e cornijas, a da nave reforçada por tirantes metálicos,
e pavimento em soalho. O interior forma um endo-nártex sob o coro-alto, criado pelo guarda-vento facetado,
de madeira e vidro martelado. O coro-alto está assente em arco em asa de cesto e abre para a nave através
de arco de volta perfeita, protegido por guarda torneada pintada de branco, com acesso por porta no lado da
Epístola. A ladear a parede fundeira, dois confessionários móveis, em madeira. No lado do Evangelho, o
púlpito retangular, com bacia em cantaria sobre estípite do mesmo material, com guarda torneada, pintada
de branco e dourado, acedido por escadas no lado direito, protegidas, no arranque, por folha de madeira.
Arco triunfal de volta perfeita, assente em consolas e ladeado por pilastras toscanas, de fustes almofadados,
assentes em plintos, também com almofadas, encimado por cornija e tabela retangular horizontal, contendo
cartela com as iniciais "IHS", ladeada por aletas volutadas e rematada por frontão triangular. Está ladeado
por capelas retabulares colaterais dispostas em ângulo, dedicadas a São Brás (Evangelho) e a Nossa Senhora
de Fátima (Epístola). Capela-mor com mesa de altar e ambão de madeira, tendo, sobre supedâneo, o
retábulo-mor, de talha pintada de branco e dourado, de corpo reto e três eixos definidos por quatro colunas
de fuste liso, com o terço inferior marcado e percorrido por falsa espira fitomórfica, assentes em consolas e
em plintos paralelepipédicos, os exteriores encimados por fragmentos de frontão. Ao centro, tribuna de
perfil recortado e boca rendilhada, contendo peanha com imaginária. Os eixos laterais possuem duas ordens
de mísulas com imaginária, encimadas por falsos baldaquinos de acantos; na base, as portas de acesso à
tribuna. A estrutura remata em tabela flanqueada por cartelões e rematada em espaldar recortado, de onde
pendem lambrequins; a tabela possui resplendor. Altar em forma de urna com decoração de folhagem,
encimado por sacrário embutido, rodeado por ampla moldura de acantos vazados e tendo a porta ornada por
ostensório” (Base de dados do SIPA, IPA.00035511).
“AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) o templo original localizava-se no Largo Estêvão Torres mas foi
destruído no século XIX para dar passagem à Estrada Lisboa-Porto (Rua Soares dos Reis/EN1); b) o templo
atual é oitocentista e situava-se no topo da Avenida da República que, até à abertura da Auto Estrada,
rematava na Rua Soares dos Reis; c) as obras do nó de Stº Ovídeo implicaram a deslocação do templo para
nascente da Rua Conceição Fernandes, em 1950, para permitir a ampliação da Avenida da República para Sul;
d) situa-se hoje no sopé do Monte da Virgem, já não na rua original, mas numa plataforma adjacente à Rua
Conceição Fernandes que se desenvolve em rampa para sudeste, na direção do hospital Santos Silva; e) mau
grado transformações morfotipológicas mais recentes, a sua envolvente é caracterizada por uma ocupação
predominantemente de moradias que, no sopé do Monte da Virgem, desfrutam de uma localização
privilegiada pela sua qualidade ambiental e pela sua relação visual com o mar. CARATERÍSTICAS ESSENCIAIS:
a) arquitetura erudita; b) um único corpo, sem torre sineira; c) a fachada é uma composição simétrica,
marcada por quatro pilastras que rematam num beiral a que se adossa uma platibanda com um jogo de
curvas e contracurvas de gosto eclético entre um tardo-barroco na peça central da cruz e um neoclássico dos
sinos encastrados; d) sobre o portal, relativamente despojado, existe um arco quebrado e um amplo janelão
cruciforme em curva e contracurva; e) o templo, dada a sua localização entre os planos inclinados das ruas
Conceição Fernandes e Coats e Clark, assenta sobre uma plataforma cintada por um muro sóbrio e uma
escadaria e portão no eixo maior da entrada; f) esta plataforma tem um pavimento pontuado por algumas
árvores de porte. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de pedra revestida na fachada
principal por azulejo e, nas restantes, com reboco e pintura; b) travejamentos de madeira revestidos a telha
de barro; c) pilastras, molduras dos vãos e platibanda em alvenaria de granito aparente; d) caixilharias em
madeira pintada à cor verde e outras metálicas de ferro forjado (janelão). POSSIBILIDADE DE RESTAURO:
total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) reposição de todos os elementos compositivos característicos; b)
avaliar a originalidade do panejamento em azulejo e considerar, caso seja, a reposição de um revestimento
de reboco pintado com um especto semelhante ao primitivo; c) beneficiação dos elementos em pedra
aparente - limpeza - e restauro do muro da plataforma” (PDM Vila Nova de Gaia, Ficha Património
Arquitetónico MF30).
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Registo fotográfico

Localização e zona de proteção em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI

Construção

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Inclusão em Planta de Condicionantes da Obra.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 3

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 177m

Topónimo Igreja Paroquial de Santo Ovídio
Coordenadas (UTM wgs84) 532924.46 - 4551571.98

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Igreja

Freguesia Mafamude

Cronologia XXI

Lugar de Santo Ovídio

Classificação Inventariado / I - Proteção integral

Proprietários Igreja Católica (Diocese do Porto)

Valor cultural Médio-baixo

Uso do solo Urbanizado

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Bom

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação SIPA, IPA.00035510; MARTINS, Cátia. (2010); CMP.
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização "Igreja paroquial construída no início do séc. 21, com uma linguagem simples e despojada,
mas criando uma enorme mole arquitetónica, monumental, que no exterior é impositiva e esmagadora,
sobretudo pelo tamanho da torre sineira, mas a escala é atenuada no interior pelos jogos de iluminação,
com luz zenital ou elevada, pela introdução dos revestimentos de madeira e pelos elementos decorativos,
onde sobressai o vitral e a tapeçaria de Portalegre na parede testeira. É de planta poligonal irregular
composta pela nave, presbitério, batistério e Capela do Santíssimo lateral e vários anexos no lado oposto,
um deles criando pátio interno. A igreja tem coberturas planas, a da nave com vários blocos e a do
batistério em claraboia piramidal, dominando a iluminação zenital das áreas mais importantes, como a pia
batismal, sacrário e altar-mor, sendo o restante espaço iluminado por pequenas janelas nos topos das
paredes. Os vãos do batistério e da parede testeira possuem vitral, o primeiro figurativo, com episódios da
vida de Cristo. Possui enorme torre sineira, com ventanas protegidas por terceira no topo. Planta poligonal
irregular, composta por nave, antecedida por amplo endo-nártex, presbitério, batistério e capela adossadas
ao lado esquerdo, tendo torre sineira no lado oposto e vários anexos, de volumes articulados e escalonados
com coberturas diferenciadas em terraços praticáveis. Fachadas em betão aparente, tendo os anexos
revestidos a placas cerâmicas. Fachada principal virada a sudoeste, bastante verticalizada e com vários
panos reentrantes a partir do eixo central, onde se rasga o portal retilíneo, protegido por volume saliente,
vazado por óculo com cruz inscrita; possui várias pequenas janelas quadrangulares no topo. No lado direito,
torre sineira muito alta e estreita, com ventanas no topo. Fachada lateral esquerda marcada pelo batistério
com porta retilínea na face sudoeste, estando ligado por pequeno corpo à capela adossada, do Santíssimo
Sacramento; o templo possui pequenas janelas no topo. Fachada lateral direita com vários corpos adossados
de um, dois e três pisos, rasgados por portas e janelas retilíneas, algumas jacentes, de acesso às áreas de
apoio e ao salão. No topo do templo, pequenas janelas. Fachada posterior marcada pelos anexos, sendo o
templo de empena reta. INTERIOR marcado pelo endonártex, de acesso ao templo, tendo, no lado esquerdo,
uma área de receção e, no oposto, as escadas de acesso a uma galeria que percorre todo o templo. Nave
com as paredes revestidas a madeira, sobre lambril pintado, sendo o topo em betão aparente, com
cobertura plana, mas seccionada por blocos e pavimento em lajeado de granito, vazada por vãos para aceder
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aos anexos e a corredor lateral, onde surge a Via Sacra. No lado do Evangelho, o batistério com ampla
plataforma central, em cota inferior, e iluminada por luz zenital, formado por claraboia com caixilhos
metálicos e vidro simples. Nela, inscreve-se a pia batismal em cantaria de granito, composta por base
troncónica invertida e taça com cilindro truncado, vertendo a água para pequeno escoadouro. As janelas
possuem vitral figurativo. No mesmo lado, a Capela do Santíssimo, com paredes em betão aparente, teto
plano, rasgado por iluminação zenital do sacrário, e pavimento de madeira. Na parede testeira, o sacrário
metálico. Presbitério elevado por cinco degraus, que integram um ambão em cantaria de granito e madeira
no lado do Evangelho. Possui mesa de altar em cantaria de granito, simples, composto por tampo liso e
pilares angulares. Na parede testeira, enorme tapeçaria, iluminada por luz zenital. A ladear este espaço,
rasgam-se quatro janelas longilíneas, protegidas com vitral decorado por formas geométricas.” (Base de
dados do SIPA, IPA.00035510).
Registo fotográfico

Localização e zona de proteção em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti
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Pr
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Construção

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Inclusão em Planta de Condicionantes da Obra.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 5

Data Abril de 2017

CMP 122 e 133

Altitude 222m

Topónimo Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Coordenadas (UTM wgs84) 534471.88 - 4550690.82

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Observatório astronómico

Freguesia Oliveira do Douro

Cronologia Séc. XX

Lugar Monte da Virgem

Classificação MIP - Monumento de Interesse Público
ZEP, Portaria n.º 719/2012, DR, 2.ª série, n.º 237 de
07 dezembro 2012; Inventariado / II - Proteção
estrutural

Proprietários Estado

Valor cultural Elevado

Uso do solo Florestal

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Bom

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação SIPA, IPA.00020499; PDM- Ficha Património Arquitetónico OD47.
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização "Observatório Astronómico construído pelo Estado em meados do séc. 20, com planta
semioval, composto por estrutura metálica revestida com persianas de madeira, rasgada ao centro por duas
portadas rolantes que deslizam sobre carris metálicos, permitindo a observação dos astros. Apresenta
características semelhantes ao observatório de Berlim. Edifício de planta retangular, composto por
fundações em alvenaria e paredes, com cerda de cinquenta centímetros de elevação acima do solo, também
em alvenaria, onde assenta estrutura metálica semioval, coberta exteriormente por persianas de madeira.
Apresenta duas portadas rolantes na direção E/O, sobre carris, que permitem a abertura de uma fenda com
cerca de três metros de largura, para observação dos astros no meridiano. INTERIOR com soalho e rodapé de
madeira e estrutura metálica, com portas e janelas exteriormente também revestidas com persiana de
madeira." (Base de dados do SIPA, IPA.00020499).
“O Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto consiste num elemento de
grande valor devido ao uso excecional que já desde há muito comporta, marcante do ponto de vista da
história da investigação científica, e à sua localização num espaço de grande valia paisagística e estratégico
na estrutura ecológica municipal como é o Monte da Virgem. A área envolvente ao Observatório é também
essencial para a sua preservação enquanto espaço de proteção em relação à radiação eletromagnética” (PDM
Vila Nova de Gaia, Ficha de Património Arquitetónico OD47).
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Registo fotográfico

Localização e zona de proteção em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes
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INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização Acompanhamento arqueológico de todas ações que envolva remoção e movimentação
de solo e subsolo.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 6

Data Abril de 2017

CMP 122 e 133

Altitude 225m

Topónimo Santuário do Monte da Virgem
Coordenadas (UTM wgs84) 534676.13 - 4550835.29

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Santuário

Freguesia Oliveira do Douro

Cronologia XX

Lugar Monte da Virgem

Classificação Inventariado / II - Proteção estrutural

Proprietários Igreja Católica (Diocese do Porto)

Valor cultural Médio

Uso do solo Florestal

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Bom

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação SIPA, IPA.00035300; PDM-Ficha Património Arquitetónico OD43; ALMEIDA, Luís Gomes
de (1985); CMP.
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização “Santuário Mariano construído no início do séc. 20, no topo de um monte, que serve como
miradouro sobre Vila Nova de Gaia e Porto, integrado num forte culto à Virgem e particularmente a Nossa
Senhora da Conceição, cujo dogma fora proclamado em 1854, após longas disputas teológicas, agudizadas
nos séculos 16 e 18. A assinalar este reconhecimento e a fidelidade dos portugueses ao dogma,
especialmente desde o séc. 17, um monumento tipo obelisco, em cantaria de granito e mármore, encimado
pela imagem da Virgem. O templo é relativamente modesto, construído no início do séc. 20 e reformado em
data posterior, com a abertura de duas naves laterais e a feitura de um pequeno exo nártex. É de planta
poligonal, com três naves e capela-mor com perfil curvo, com o interior iluminado uniformemente,
destacando-se as janelas da capela-mor, com vitral decorativo, tendo coberturas diferenciadas, planas ou
em aba, também de execução mais recente. Fachada principal rematada em empena truncada por sineira,
ampliada e com quatro ventanas, com os vãos rasgados em três eixos composto por portal e óculo e por
postigos laterais. Interior com coro-alto e, na capela-mor, retábulo de linguagem tardo-barroca, realizado
na década de 30 do séc. 20. Santuário composto pela Capela de Nossa Senhora da Conceição, edifícios
adjacentes de apoio e monumento escultórico em forma de obelisco. IGREJA de planta poligonal composta
pelas naves, a central antecedida por exo nártex, e capela-mor de perfil curvo, de volumes articulados e
escalonados, com coberturas diferenciadas em três e quatro águas, rematadas em beiradas simples.
Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por faixas pintadas de cinza e com cunhais salientes,
também rebocados e pintados, firmados por pináculos piramidais, e rematadas em cornijas; os vãos têm
molduras salientes, rebocadas e pintadas de branco. Fachada principal virada a nordeste rematada em
empena truncada por sineira, também rematada em empena e com cruz no vértice, rasgada por quatro
ventanas de volta perfeita. O portal axial está protegido por exo nártex saliente, com acessos laterais e
frontal, estando ladeado por dois postigos retangulares, e encimado por óculo circular. Os corpos das naves
laterais, levemente recuados, possuem janelas quadrangulares. As fachadas laterais são semelhantes,
marcadas pelos corpos anexos, rasgados por três janelas retilíneas e possuindo portas de verga reta nas
faces viradas a sudoeste. Fachada posterior curva, rasgada por duas janelas retilíneas, com vitrais
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figurativos. INTERIOR com as naves laterais separada por pilar e dois vãos retilíneos, com as paredes
rebocadas e pintadas de branco, percorridas por silhares de azulejo de padrão policromo, de feitura
recente, com tetos de duas abas na nave central e planos nas naves colaterais e capela-mor, também
rebocados e pintados de branco; pavimento em ladrilho cerâmico. Coro-alto sobre viga de betão, com
guarda de madeira torneada, com acesso pelo lado da Epístola, a partir de uma escada de madeira, que
parte do subcoro, e do anexo. Arco triunfal de volta perfeita, assente em pilastras de cantaria, com plintos
salientes, ladeado por anjos tocheiros. Capela-mor elevada por dois degraus de cantaria, tendo ambões que
centram a mesa de altar, de talha pintada de marmoreados fingidos e dourado, assente em quatro colunas
coríntias. Na parede testeira, retábulo de talha pintada de branco, marmoreados fingidos e dourado, de
corpo convexo e três eixos definidos por quatro colunas coríntias, assentes em plintos e consolas, e por duas
pilastras exteriores, assentes em duas ordens de plintos. Ao centro, tribuna de volta perfeita, contendo
trono de três degraus, com o fundo pintado a imitar brocado e tendo dístico na cobertura, com as iniciais
"AM". Os eixos laterais possuem mísulas, encimadas por baldaquinos, ultra-semicirculares, ornados por
folhagem vazada, contendo imaginária; na base, as portas de acesso à tribuna. A estrutura remata, ao
centro, em espaldar curvo, enquadrado por pilastras e urnas, ladeado por dois apainelados contendo mísulas
com imaginária. Altar paralelepipédico, encimado por sacrário em forma de templete, com apainelados e
remate em domo, sobrepujado por "Agnus Dei", tendo a porta ornada por cálice e hóstia. O ALTAR CAMPAL é
em metal, protegendo uma mesa de altar em cantaria de granito, composta por dois pilares e tampo
simples. O MONUMENTO À IMACULADA é executado em granito e calcário, composto por escadaria circular
de sete degraus, seccionada, nos ângulos por pequenos colunelos do tipo balaústre que sustentam altos
pináculos, com inscrições nas faces frontais, sobrepujados por pombas. No topo, o monumento, em forma de
obelisco, tendo, em cada face, edículas com relevos figurativos, inscrições e medalhões, surgindo, no topo a
imagem da Imaculada.” (Base de dados do SIPA, IPA.00035300).
Registo fotográfico
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Localização e zona de proteção em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes
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Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização Acompanhamento arqueológico de todas ações que envolva remoção e movimentação
de solo e subsolo.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 8

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 181m

Topónimo Rua do Clube dos Caçadores
Coordenadas (UTM wgs84) 533384.65 - 4551121.89

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Moradia

Freguesia Mafamude

Cronologia Contemporânea

Lugar Santo Ovídio

Classificação Inventariado / I - Proteção integral

Proprietários Privado

Valor cultural Baixo

Uso do solo Urbanizado

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Bom

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação PDM-Ficha Património Arquitetónico MF21
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização “AUTORIA: .... ENVOLVENTE: a) esta peça ocupa um lote dum bairro de moradias
unifamiliares; b) topograficamente ocupa uma posição privilegiada da qual se vislumbra o mar.
CARATERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) estrutura convencional ao qual se agrega um volume com uma gramática
formal profundamente modernista; b) cobertura invertida; c) resolução volumétrica da rampa do
arruamento; d) brise-soleil que desmaterializa e potencia o uso dum terraço ao nível do 1º andar; e)
marcação da horizontalidade; f) leveza na diferenciação dos pisos e no modo como em planta se autonomiza
no lote e na sua relação com o jardim envolvente; g) o volume do terraço destaca-se da plataforma da cave
em pilotis. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura em betão armado; b) caixilharias de madeira; c) brise
soleil em betão pré-fabricado.” (PDM Vila Nova de Gaia, Património Arquitetónico MF21).
Registo fotográfico
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Localização e zona de proteção em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes
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Desativação

INI

Medidas de Minimização – Monitorização por amostragem da vibração com base na Norma Portuguesa NP-2074
(2015), cujos resultados não deverão apresentar um valor superior a 10mm/s.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 9

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 183m

Topónimo Rua do Clube dos Caçadores
Coordenadas (UTM wgs84) 533368.24 - 4551216.77

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Moradia

Freguesia Mafamude

Cronologia Contemporânea

Lugar Santo Ovídio

Classificação Inventariado / II - Proteção estrutural

Proprietários Privado

Valor cultural Baixo

Uso do solo Urbanizado

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Razoável

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação PDM-Ficha Património Arquitetónico MF20
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização Moradia/ Prédio constituída por rés do chão, 1º e 2º andar. Apresenta linhas direitas e
(aparentemente) construção em cimento e tijolo. Rodeada por pequeno jardim, possui gradeamento na
frente principal (virada a rua).
Registo fotográfico
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Localização e zona de proteção em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI

Construção

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Inclusão em Planta de Condicionantes da Obra.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 10

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 189m

Topónimo Rua de Santa Isabel
Coordenadas (UTM wgs84) 533365.95 - 4551251.49

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Moradia

Freguesia Mafamude

Cronologia Contemporânea

Lugar Santo Ovídio

Classificação Inventariado / II - Proteção estrutural

Proprietários Privado

Valor cultural Baixo

Uso do solo Urbanizado

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Bom

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação PDM-Ficha Património Arquitetónico MF22
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização Moradia constituída por rés do chão, 1º e 2º andar. Apresenta linhas modernas e
(aparentemente) construção em cimento e tijolo. Encontra-se murada e com gradeamento.

Registo fotográfico
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Localização e zona de proteção em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI

Construção

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Inclusão em Planta de Condicionantes da Obra.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 11

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 185m

Topónimo Rua do Clube de Caçadores
Coordenadas (UTM wgs84) 533277.89 - 4551210.78

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Moradia

Freguesia Mafamude

Cronologia Contemporânea

Lugar Santo Ovídio

Classificação Inventariado / II - Proteção estrutural

Proprietários Privado

Valor cultural Baixo

Uso do solo Urbanizado

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Razoável

Morfologia do terreno Planalto

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação PDM-Ficha Património Arquitetónico MF22
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização "Português Suave" (PDM Vila Nova de Gaia, Património Arquitetónico MF19). Propriedade
murada de dimensões consideráveis, constituída por jardim e casa térrea. Apresenta na parte frontal
alpendre assente em colunas
Registo fotográfico
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Localização e zona de proteção em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI

Construção

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Inclusão em Planta de Condicionantes da Obra.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 14

Data Abril de 2017

CMP 122 e 133

Altitude 234m

Topónimo Monte da Virgem
Coordenadas (UTM wgs84) 534304.47 - 4550715.73

Coordenadas (Lx)

Categoria Arqueológico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Habitat (?)

Freguesia Oliveira do Douro

Cronologia Indeterminado

Lugar Monte da Virgem

Classificação
Potencial

Inventariado

/

Zona

Arqueológica

Proprietários Indeterminados

Valor cultural Médio

Uso do solo Florestal

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Desflorestação,
climáticos

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Encosta suave

Visibilidade para estruturas Nula

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

construção,

agentes

Fonte de informação PDM-Ficha Património Arqueológico A189; ROCHA, Luís G. de Pinho (1956); ALMEIDA,
Luís Gomes de (1985); GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves (1993); LEÃO, Manuel (1995); LEÃO, Manuel
(2004); COSTA, Francisco Barbosa da (2004).
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização "Conhecido desde o século XI como Monte Grande, Monte Maior ou Monte ou Serra de
Santiago, esta elevação só adquiriu a atual designação na sequência do movimento de devoção popular
iniciado em 1905 e que levaria à inauguração de um santuário dedicado à Virgem Imaculada no ano seguinte
(ROCHA 1956; ALMEIDA, L. 1985:183-93; LEÃO 1995a; LEÃO 2004a; COSTA, F. 2004b:182-5). A sua
dominância topográfica sobre uma vasta região envolvente, os topónimos antigos e a circunstância do Monte
Grande ser usado como elemento de referência geográfica nos documentos medievos, fazem crer que ali
poderão vir a encontrar-se vestígios de antiga ocupação humana, nomeadamente um povoado castrejo, como
cria L. ALMEIDA (1985:183-4). Em abono desta possibilidade, A. C. Ferreira da Silva aventou a aproximação
entre o topónimo "Largo da Saudade", situado na encosta setentrional do monte, e a corrupção popular de
uma antiga designação "suvidade", muitas vezes aplicada aos castros da Idade do Ferro (LEÃO 1995a; LEÃO
2004a). Devendo notar-se que aquele topónimo, aplicado ao largo em causa, parece ser de origem moderna
(ROCHA 1956:11), não é menos certo que a pouca distância daquela zona, no velho lugar de Santiago, M.
LEÃO (2004a:11) registou a descoberta de uma moeda romana do séc. III, que associou à hipotética cividade,
ou suvidade. Não será também despiciendo recordar o achado de quatro machados de bronze, protohistóricos, em local indeterminado, mas situado "entre o Monte da Virgem e a praia da Madalena"
(GUIMARÃES 1993a:31). Tendo em conta que grande parte do Monte da Virgem se encontra já intensamente
urbanizado, seria conveniente aferir se nas áreas ainda menos perturbadas não haverá, por fim, qualquer
indício que possa desvendar algo mais dos antigos mistérios do Monte Grande” (PDM Vila Nova de Gaia, Ficha
de Património Arqueológico A189).
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Registo fotográfico

Localização e zona de proteção em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti

Na

Ma

Du

Pr

Construção

D

-

?

P

?

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico nas áreas afetadas pelo
Projeto.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 17

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 181m

Topónimo Vila Rute
Coordenadas (UTM wgs84) 533129.17 - 4551698.85

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Quinta Urbana

Freguesia Mafamude

Cronologia Contemporânea

Lugar Santo Ovídio

Classificação Inventariado / II - Proteção estrutural

Proprietários Indeterminado

Valor cultural Baixo

Uso do solo Urbanizado

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Abandono, agentes climáticos

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Razoável

Morfologia do terreno Planalto

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação PDM-Ficha Património Arquitetónico MF16
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização Propriedade murada de dimensões consideráveis, constituída por jardim e casa de dois
andares.

Registo fotográfico
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Localização e zona de proteção em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI

Construção

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Inclusão em Planta de Condicionantes da Obra.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 19

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 171m

Topónimo Bairro do Cedro
Coordenadas (UTM wgs84) 532784.05 - 4551336.41

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Bairro Residencial

Freguesia Mafamude

Cronologia Contemporânea

Lugar Raza de Baixo

Classificação Inventariado / II - Proteção estrutural

Proprietários Indeterminados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Urbanizado

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Razoável

Morfologia do terreno Encosta suave

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação PDM-Ficha Património Arquitetónico MF47
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização Bairro residencial, de grandes dimensões, constituído maioritariamente por moradias
unifamiliares de dois pisos e cobertura em telhado de duas águas.

Registo fotográfico
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Localização e zona de proteção em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI

Construção

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Inclusão em Planta de Condicionantes da Obra.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 24

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 182m

Topónimo Santo Ovídio
Coordenadas (UTM wgs84) 533026.04 - 4551633.44

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Portal

Freguesia Mafamude

Cronologia Indeterminado

Lugar Santo Ovídio

Classificação

Proprietários Indeterminados

Valor cultural Médio

Uso do solo Urbanizado

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Razoável

Morfologia do terreno Encosta suave

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização Portal com brasão, em granito, localizado na rotunda de Santo Ovídio, proveniente de uma
quinta onde funcionavam as oficinas da autarquia, localizada na bifurcação entre a Rua da Montanha e a rua
da Ramadinha.

Registo fotográfico
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Localização em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI

Construção

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Inclusão em Planta de Condicionantes da Obra.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 25

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 182m

Topónimo Quinta do Cisne
Coordenadas (UTM wgs84) 533198.82 - 4550942.63

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Quinta

Freguesia Mafamude

Cronologia Contemporânea

Lugar Santo Ovídio

Classificação

Proprietários Indeterminados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Urbanizado / Agrícola

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Bom

Morfologia do terreno Encosta suave

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização Grande propriedade, murada, constituída por casa principal, anexos, piscina, fonte, jardim e
campos agrícolas. Numa das fachadas da casa principal possui brasão.

Registo fotográfico
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Localização em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti
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Ma

Du

Pr

Construção
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-

R

P

C

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Acompanhamento arqueológico de todas as ações de desmatação e movimentação
de solo e subsolo.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA da Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila D´Este

Nº 26

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 180m

Topónimo Fonte dos Arrependidos
Coordenadas (UTM wgs84) 533299.84 - 4551094.05

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Fonte

Freguesia Mafamude

Cronologia Moderna- Contemporânea

Lugar Santo Ovídio

Classificação

Proprietários Indeterminados

Valor cultural Médio

Uso do solo Urbanizado

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Razoável

Morfologia do terreno Encosta suave

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação Desconhecida
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caraterização Fonte publica com lava-pés. Localizada junto a estrada, mas em posição rebaixada, possui
alminha com a imagem da Sr.ª do Carmo em painel de azulejos. O muro de onde jorra a água é em alvenaria
de granito e apresenta pináculos de remate piramidal, encimados nas extremidades do mesmo. Uma área
ajardinada embeleza a envolvente mais próxima.

Registo fotográfico
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Localização em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI

Construção

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Inclusão em Planta de Condicionantes da Obra.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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EIA DA EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D´ESTE

Nº 27

Data Abril de 2017

CMP 122

Altitude 182m

Topónimo Santo Ovídio
Coordenadas (UTM wgs84) 533058.28 - 4551652.18

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico

Concelho Vila Nova de Gaia

Tipologia Fonte

Freguesia Mafamude

Cronologia Moderna- Contemporânea

Lugar Santo Ovídio

Classificação

Proprietários Indeterminados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Urbanizado

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Razoável

Morfologia do terreno Planalto

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso N222

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação desconhecida
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Pequena fonte, localizada junto a rotunda de Santo Ovídio. Possui reservatório em granito e
painel de azulejos a ornamentar o muro onde se insere.

Registo fotográfico
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Localização em extrato de cartografia à escala 1:2000

Avaliação de Impactes

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI

Construção

INI

Exploração

INI

Desativação

INI

Medidas de Minimização – Inclusão em Planta de Condicionantes da Obra.
Responsáveis Alexandre Lima e Vasco Barbosa.
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ANEXO VI.3 - Cartas Resposta DRCN
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ANEXO VI.4 - Conceitos de Medidas de Minimização do Património
MEDIDA

FASE

DEFINIÇÃO

Ajustamento do
Projeto

Projeto

Alteração da posição de partes do Projeto com o objetivo de anular um impacte
negativo, certo ou previsível, sobre uma ocorrência.

Planta de
condicionantes

Antes da
preparação

Inclusão das ocorrências de interesse cultural, identificadas na Situação de
Referência, em planta de condicionantes, impondo restrição total à afetação,
ocupação, atravessamento desses locais ou obrigação de registo para memória
futura.

Prospeção
(arqueológica)

Preparação,
exploração

Prospeção antes do início da exploração das partes do Projeto ou áreas
funcionais da exploração que se localizem fora das zonas prospetadas no
decurso desta avaliação.

Preparação,
exploração

Execução de sondagens e/ou escavações arqueológicas ou outros estudos
destinadas a obter informação que permita determinar o estado de conservação,
a funcionalidade e o interesse científico dos sítios e monumentos em causa. Os
resultados dessas pesquisas aconselharão, ou não, a valorização dos respetivos
sítios e a publicação dos resultados sob a forma de monografia devidamente
ilustrada.

Preparação

Observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e o
revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de
preparação ou regularização do terreno) e a escavação no solo e subsolo. Os
resultados deste acompanhamento podem determinar a adoção de medidas de
minimização específicas (registo, sondagens, escavações arqueológicas, etc.).
Os achados móveis efetuados no decurso desta medida deverão ser colocados
em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.

Preparação,
exploração

Conservação (mesmo que de forma passiva) das ocorrências imóveis
identificadas no decurso deste estudo ou que sejam reconhecidas durante o
acompanhamento arqueológico devem, tendo em consideração o seu valor
cultural. Esta medida pode concretizar-se na delimitação e sinalização de áreas
de proteção às ocorrências a conservar.

Preparação

Representação gráfica e fotográfica e elaboração de memória descritiva (para
memória futura) das ocorrências de interesse patrimonial que possam ser
destruídas em consequência da execução do projeto ou sofrer danos decorrentes
da proximidade em relação à frente de exploração.

Sinalização

Preparação

Sinalização das ocorrências de interesse cultural situadas nas proximidades das
frentes de exploração, passíveis de afetação, mesmo que indireta, na fase de
construção. Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos involuntários e
garantir a conservação dessas ocorrências.

Valorização

Exploração

Medidas relacionadas com o estudo, a fruição pública (turístico-didática) e a
conservação ativa, in situ, das ocorrências de maior interesse cultural.

Exploração

Vigilância regular do estado de conservação dos elementos de maior interesse
cultural identificados na AI do projeto. A execução desta medida compete ao
dono-da-obra, com obrigatoriedade de comunicação às entidades competentes
dos efeitos negativos detetados.

Exploração

Observação periódica do estado de conservação das principais ocorrências de
interesse cultural situadas na AI do projeto ou nos principais acessos. Esta
medida deve ser executada por especialista independente (arqueólogo)
contratado pelo dono-da-obra e obriga à apresentação de relatórios de visita à
entidade de tutela sobre o património arqueológico.

Escavações e
sondagens
arqueológicas

Acompanhamento
(arqueológico)

Conservação

Registo
(documental)

Vigilância

Monitorização

Tabela VI.4.1 – Medidas de Minimização (conceitos)
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ANEXO VII - AVALIAÇÃO DE IMPACTES
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ANEXO VII.1 – Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de
Impactes
CLIMA

PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

Negativo
Natureza
Positivo

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
O impacte é considerado negativo se contribui para uma alteração
dos parâmetros climáticos no sentido da alteração negativa no
cenário das alterações climáticas.
O impacte é considerado positivo se o projeto contribuir para uma
“pegada ecológica” menor relativamente ao Clima, nomeadamente
no que respeita à sua contribuição para a alteração de parâmetros
climáticos.
Assim, quando a previsível modificação da variável climática,
provocada pelo projeto, atenua ou contraria a expectável
alteração negativa no cenário das alterações climáticas, o grau de
impacte do projeto, nessa variável, é considerado positivo.

Muito Significativo
Significância

Significativo

O impacte é muito significativo quando a alteração da variável
climática tem uma expressão a uma escala regional ou nacional. É
significativo quando essa expressão tem uma escala local, é pouco
significativo se a sua expressão for reduzida a nível local.

Pouco Significativo
Elevada
Magnitude

Média
Reduzida
Certo

Probabilidade

Provável
Pouco Provável
Temporário

Duração
Permanente

Início ou
Instante em
que se produz

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo

A magnitude é considerada elevada quando a previsível variação do
valor da variável climática é elevada.
A magnitude é média quando a variação do valor não é considerada
elevada. A magnitude é reduzida quando a variação do valor tem
uma expressão muito reduzida.
A atribuição de um grau de certeza ou probabilidade é feita através
de uma avaliação com base nas relações de causa efeito existentes
entre as ações impactantes e a alteração da variável em causa.
Dadas as incertezas associadas às questões das variáveis climáticas,
considera-se prudente considerar sempre como “prováveis” as
variações das variáveis climáticas estimadas a nível deste fator.
A duração do impacte é considerada temporária quando as
perturbações originadas, e que possam ter expressão a este nível,
cessem com as ações de projeto que as induzem. Considera-se
permanente se os efeitos tiverem um carácter mais duradouro à
escala do projeto e persistirem ao longo de toda a sua fase de
exploração.
O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o
intervalo de tempo que decorre entre a ação que provoca o
impacte e o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte
como imediato se ocorrer logo após a ação ou, a médio e longo
prazo se existir um intervalo de tempo de menor ou maior duração
entre a ação e o impacte.
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PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

2018-07-09

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES

Reversibilidade

Reversível
Irreversível

O impacte é considerado reversível se após a cessação das ações
que os induzem cessar o seu efeito e é irreversível se o seu efeito
permanecer por tempo indeterminado.

Incidência

Direto
Indireto

O impacte é direto se for provocado pela construção ou exploração
do projeto e indireto se for induzido por atividades decorrentes ou
ligadas ao projeto.

Dimensão
espacial

Local
Regional
Nacional

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma expressão
apenas a nível local. É regional se esses efeitos se fazem sentir a
uma escala regional. É nacional se esses efeitos possuem uma
expressão espacial a nível nacional.

Tabela VII.1.1 – Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no

fator ambiental Clima

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES
Negativo

Natureza
Positivo

Muito Significativo
Significância

Significativo
Pouco Significativo

Elevada
Magnitude

Média
Reduzida
Certo

Probabilidade

Provável
Pouco Provável

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
O impacte é considerado negativo se a ação contribuir para
uma alteração das características geológicas, geomorfológicas
ou geotécnicas das áreas em causa.
O impacte é considerado positivo se o projeto contribuir para
a correção da geomorfologia original alterada (por ex. caso de
uma pedreira, outros).
O impacte é muito significativo quando a alteração geológica,
geomorfológica ou geotécnica se verifica sobre formações
sensíveis sob o ponto de vista de estabilidade das formações
em presença, ou importantes sob o ponto de vista económico,
enquanto formações com interesse estratégico relevante. É
significativo quando essa alteração se verifica sobre
formações com algumas condicionantes ou com potencial
interesse. É pouco significativo se a alteração em causa se
verificar sobre formações geológicas de boas características
geotécnicas e sem qualquer restrição / condicionante.
A magnitude é elevada quando a alteração geológica,
geomorfológica ou geotécnica tem uma expressão relevante a
nível loco-regional ou a nível municipal. É média quando essa
expressão tem uma escala local a nível municipal, é reduzida
se a sua expressão for reduzida a nível local.
A atribuição de um grau de certeza ou probabilidade é feita
através de uma avaliação com base nas relações de causa
efeito existentes entre as ações impactantes e a alteração da
variável/do recurso em causa.
O impacte é certo se resulta de uma afetação inequívoca e
conhecida, é provável quando estão em causa áreas que
podem ou não vir a ser interessadas pela ação impactante e é
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PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES
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CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
pouco provável se se considera a afetação com uma
possibilidade reduzida de ocorrência.

Duração

Temporário
Permanente

A duração do impacte é considerada temporária quando as
perturbações originadas, e que possam ter expressão a nível
deste fator, cessem com as ações de projeto que as induzem.
Considera-se permanente se os efeitos tiverem um carácter
mais duradouro à escala do projeto e persistirem ao longo de
toda a sua fase de exploração.

Início ou Instante
em que se produz

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo

O instante em que se produz o impacte conhece-se
observando o intervalo de tempo que decorre entre a ação
que provoca o impacte e o impacte propriamente dito.
Considera-se o impacte como imediato se ocorrer logo após a
ação ou, a médio e longo prazo se existir um intervalo de
tempo de menor ou maior duração entre a ação e o impacte.

Reversibilidade

Reversível
Irreversível

O impacte é considerado reversível se após a cessação das
ações que os induzem cessar o seu efeito e é irreversível se o
seu efeito permanecer por tempo indeterminado.

Incidência

Direto
Indireto

O impacte é direto se for provocado pela construção ou
exploração do projeto e indireto se for induzido por
atividades decorrentes ou ligadas ao projeto.

Dimensão espacial

Local
Regional
Nacional

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma
expressão apenas a nível local. É regional se esses efeitos se
fazem sentir a uma escala regional. É nacional se esses
efeitos possuem uma expressão espacial a nível nacional.

Tabela VII.1.2 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no

fator ambiental Geologia e Geomorfologia

SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO

PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

Negativo
Natureza
Positivo

Muito Significativo
Significância

Significativo
Pouco Significativo

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
Um impacte negativo decorre de uma ação que induz uma
perda de solos com aptidão agrícola, nomeadamente
pertencentes à RAN-Reserva Agrícola Nacional, ou outros com
aptidão elevada e moderada.
Um impacte positivo ou benéfico decorre de uma ação que
promove a proteção do solo, ou a sua evolução/reabilitação
através de métodos que garantam o seu equilíbrio físico e
químico.
A significância do impacte depende do valor do recurso Solo
afetado, tendo em conta a respetiva expressão local, regional
e nacional. O impacte é muito significativo se a afetação
determinar consequências muito severas, comprometendo
classes ou tipologias de solos de elevado valor. É significativo
se a afetação determinar um comprometimento de classes e
tipologias de solo de valor moderado. É pouco significativo se
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PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

2018-07-09

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
a afetação induzir efeitos de baixa severidade, afetando
classes e tipologias de solo de baixo valor ou se for de fácil
compatibilização com as mesmas.

Elevada
Magnitude

Média
Reduzida

Certo
Probabilidade

Provável
Pouco Provável

Temporário
Duração
Permanente

A magnitude do impacte depende da extensão da área afetada
pela ação impactante. A magnitude é elevada se o impacte
implicar a utilização de uma área relevante a nível locoregional, ou, no caso, a nível municipal. É média quando essa
expressão tem uma escala local a nível municipal, é reduzida
se a sua expressão for reduzida a nível local.
A atribuição de um grau de certeza ou probabilidade é feita
através de uma avaliação com base nas relações de causa
efeito existentes entre as ações impactantes e a alteração da
variável/do recurso em causa.
O impacte é certo se resulta de uma afetação inequívoca e
conhecida, é provável quando estão em causa áreas que
podem ou não vir a ser interessadas pela ação impactante e é
pouco provável se se considera a afetação com uma
possibilidade reduzida de ocorrência.
A duração do impacte é considerada temporária quando as
perturbações originadas, e que possam ter expressão a nível
deste fator, cessem com as ações de projeto que as induzem.
Considera-se permanente se os efeitos tiverem um carácter
mais duradouro à escala do projeto e persistirem ao longo de
toda a sua fase de exploração.

Início ou Instante
em que se produz

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando
o intervalo de tempo que decorre entre a ação que provoca o
impacte e o impacte propriamente dito. Considera-se o
impacte como imediato se ocorrer logo após a ação ou, a
médio e longo prazo se existir um intervalo de tempo de
menor ou maior duração entre a ação e o impacte.

Reversibilidade

Reversível
Irreversível

O impacte é considerado reversível se após a cessação das
ações que os induzem cessar o seu efeito e é irreversível se o
seu efeito permanecer por tempo indeterminado.

Incidência

Direto
Indireto

O impacte é direto se for provocado pela construção ou
exploração do projeto e indireto se for induzido por atividades
decorrentes ou ligadas ao projeto.

Dimensão espacial

Local
Regional
Nacional

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma
expressão apenas a nível local. É regional se esses efeitos se
fazem sentir a uma escala regional. É nacional se esses efeitos
possuem uma expressão espacial a nível nacional.

Tabela VII.1.3 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Solos e Capacidade de Uso do Solo
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RECURSOS HÍDRICOS (SUBTERRÂNEOS E DE SUPERFÍCIE)

PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

Negativo
Natureza
Positivo

Muito Significativo
Significância

Significativo
Pouco Significativo

Elevada
Magnitude

Média
Reduzida

Certo
Probabilidade

Provável
Pouco Provável

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
O impacte é considerado negativo se a ação contribuir para uma
alteração das linhas de água em presença, a afetação do seu leito de
cheia, a redução da área de infiltração, a afetação do escoamento
subterrâneo ou se contribuir para a degradação da qualidade da água
a nível dos recursos hídricos de superfície e subterrâneos.
O impacte é considerado positivo se o projeto contribuir para a
renaturalização das linhas de água em presença, a salvaguarda dos
respetivos leitos de cheia, o aumento da área permeável (de
infiltração) e a melhoria da qualidade da água, a nível dos recursos
hídricos de superfície e subterrâneos.
O impacte é muito significativo quando se verifica desvio do leito
menor de linha(s) de água em presença, a afetação do domínio
hídrico, do leito de cheia de modo relevante para a bacia hidrográfica
em causa, quando a função infiltração na bacia hidrográfica é
reduzida de modo expressivo, quando a ação altera a qualidade da
água; ou quando o escoamento subterrâneo é alterado e a sua
qualidade reduzida. É significativo quando essas alterações se
verificam com grau de interferência moderado. É pouco significativo
se as alterações em causa se verificam com menor grau de
interferência.
A magnitude é elevada quando as alterações a nível da hidrologia
possuem uma expressão relevante a nível da bacia hidrográfica em
causa; ou quando é elevada a área impermeabilizada no contexto
do(s) aquífero(s) em presença, ou o volume de água subterrânea
extraída relativamente à recarga do(s) aquífero(s) em causa.
É média quando as alterações referidas possuem uma expressão mais
moderada a nível das áreas de afetação na bacia hidrográfica e no(s)
aquífero(s) em causa, e é reduzida se a sua expressão espacial for
reduzida a nível dos recursos hídricos de superfície ou subterrâneos.
A atribuição de um grau de certeza ou probabilidade é feita através
de uma avaliação com base nas relações de causa efeito existentes
entre as ações impactantes e a alteração da variável/do recurso em
causa.
O impacte é certo se resulta de uma afetação inequívoca e
conhecida, é provável quando estão em causa áreas que podem ou
não vir a ser interessadas pela ação impactante e é pouco provável se
se considera a afetação com uma possibilidade reduzida de
ocorrência.

Duração

Temporário
Permanente

A duração do impacte é considerada temporária quando as
perturbações originadas, e que possam ter expressão a nível deste
fator, cessem com as ações de projeto que as induzem. Considera-se
permanente se os efeitos tiverem um carácter mais duradouro à
escala do projeto e persistirem ao longo de toda a sua fase de
exploração.

Início ou
Instante em
que se produz

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o
intervalo de tempo que decorre entre a ação que provoca o impacte e
o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte como imediato
se ocorrer logo após a ação ou, a médio e longo prazo se existir um
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PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

2018-07-09

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
intervalo de tempo de menor ou maior duração entre a ação e o
impacte.

Reversibilidade

Reversível
Irreversível

O impacte é considerado reversível se após a cessação das ações que
os induzem cessar o seu efeito e é irreversível se o seu efeito
permanecer por tempo indeterminado.

Incidência

Direto
Indireto

O impacte é direto se for provocado pela construção ou exploração do
projeto e indireto se for induzido por atividades decorrentes ou
ligadas ao projeto.

Dimensão
espacial

Local
Regional
Nacional

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma expressão
apenas a nível local. É regional se esses efeitos se fazem sentir a uma
escala regional. É nacional se esses efeitos possuem uma expressão
espacial a nível nacional.

Tabela VII.1.4 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Recursos Hídricos (Subterrâneos e de Superfície)

OCUPAÇÃO DE SOLOS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO
DOS IMPACTES

Negativo
Natureza
Positivo

Muito Significativo
Significância

Significativo
Pouco Significativo

Magnitude

Elevada
Média
Reduzida

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
Um impacte negativo decorre de uma ação que induz uma ocupação
do solo em discordância com a atual ou com o disposto nos IGTInstrumentos de Gestão Territorial a nível regional, setorial ou
municipal ou criando situações de conflito com servidões existentes.
Um impacte positivo ou benéfico decorre de uma ação que promove
uma ocupação do solo em concordância com o uso dos solos em
presença ou previsto nos IGT-Instrumentos de Gestão Territorial a
nível regional, setorial ou municipal, sem criar situações de conflito
com servidões existentes.
A significância do impacte depende do valor do recurso afetado. O
impacte é muito significativo se a implementação do projeto
determina uma alteração de consequências muito severas, afetando
classes de uso dos IGT ou tipologias de ocupação do solo de elevado
valor e raridade ou servidões particularmente sensíveis, muito difícil
ou impossível de reverter ou compensar; moderadamente
significativo quando a implementação do projeto determina uma
afetação de mediana severidade, de classes de uso dos IGT e
tipologias de ocupação do solo de valor moderado ou servidões
menos sensíveis, gerando apenas situações de incompatibilidade
passíveis de ser ultrapassadas; pouco significativo quando o
projeto, pelas suas características, induz apenas alterações de baixa
severidade, afetando tipologias de baixo valor ou de fácil
compatibilização com o mesmo.
A magnitude do impacte depende da extensão da área afetada pela
ação impactante. A magnitude é elevada se o impacte abranger uma
proporção elevada do recurso afetado. É média quando afeta uma
proporção média desse recurso, é reduzida se afetar apenas uma
pequena proporção do recurso.
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PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO
DOS IMPACTES

2018-07-09

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES

Probabilidade

Certo
Provável
Pouco Provável

O impacte é certo se resulta de uma afetação de ocorrência
inequívoca, é provável quando existe uma probabilidade média de o
mesmo ocorrer, pouco provável se se considera reduzida a
probabilidade da sua ocorrência.

Duração

Temporário
Permanente

A duração do impacte é considerada temporária o mesmo cessa
quando cessam as ações de projeto que as induzem. Considera-se
permanente se os efeitos persistirem após o término da ação que o
induz.

Início ou Instante
em que se produz

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o
intervalo de tempo que decorre entre a ação que provoca o impacte
e o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte como
imediato se ocorrer logo após a ação ou, a médio e longo prazo se
existir um intervalo de tempo de menor ou maior duração entre a
ação e o impacte.

Reversibilidade

Reversível
Irreversível

O impacte é considerado reversível se, após a cessação das ações
que os induzem, é possível reverter o impacte, restabelecendo por
completo a situação anterior; é irreversível se tal não for possível.

Incidência

Direto
Indireto

O impacte é direto se for provocado por ações de construção ou
exploração do projeto e indireto se for induzido por atividades
ligadas ao projeto, mas não constantes do mesmo.

Dimensão espacial

Local
Regional
Nacional

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma expressão
apenas a nível local. É regional se esses efeitos se fazem sentir a
uma escala regional. É nacional se esses efeitos possuem uma
expressão espacial a nível nacional.

Tabela VII.1.5 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Ocupação de Solos e Ordenamento do Território

FAUNA, FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS

PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
Um impacte negativo decorre de uma ação de projeto que
implica uma redução da quantidade e/ou a qualidade de um,
ou de mais do que um, dos seguintes sub fatores:

Negativo
Natureza
Positivo

 Flora: redução da área de ocupação, ou do número de
indivíduos, de uma ou mais espécies de plantas vasculares
RELAPE ou com algum estatuto de proteção legal;
 Habitats: redução da área de ocupação ou do grau de
conservação de habitats raros, valorizados em acordos ou
diretivas internacionais ou que sirvam de refúgio a
espécies de plantas vasculares RELAPE ou de áreas de
bosque com exemplares de espécies legalmente
protegidas;
 Fauna: potencial redução do estado de conservação das
populações, agravamento das condições de isolamento
populacional;
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PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

2018-07-09

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
 Habitats de suporte Fauna: degradação ou destruição dos
ecossistemas de suporte às funções de reprodução,
alimentação e refúgio da fauna presente.
Um impacte positivo decorre de uma ação de projeto que
melhora a quantidade e/ou a qualidade de um, ou de mais do
que um, dos seguintes sub fatores:
 Flora: aumento da área de ocupação, ou do número de
indivíduos, de uma ou mais espécies de plantas vasculares
RELAPE ou com algum estatuto de proteção legal;
 Habitats: aumento da área de ocupação ou do grau de
conservação de habitats raros, valorizados em acordos ou
diretivas internacionais ou que sirvam de refúgio a
espécies de plantas vasculares RELAPE ou de áreas de
bosque com exemplares de espécies legalmente
protegidas;
 Fauna: melhoria do estado de conservação das populações
faunísticas presentes, ou contenção das condições de
isolamento das populações;
 Habitats de suporte Fauna: melhoria do estado de
conservação dos ecossistemas de suporte às espécies da
fauna presentes, ou contenção de processos da sua
regressão e/ou de destruição.

Muito Significativo
Significância

Significativo
Pouco Significativo

Elevada
Magnitude

Média
Reduzida

Certo
Probabilidade

Provável

A significância do impacte depende da importância do recurso
afetado, tendo em conta a respetiva expressão local,
regional, nacional e internacional quando aplicável. O
impacte é muito significativo se incidir sobre espécies raras
ou com estatuto de conservação desfavorável, sobre espécies
local ou regionalmente importantes ou sobre comunidades
e/ou ecossistemas raros ou representativos a nível local ou
regional ou sobre ecossistemas determinantes como habitats
de suporte para espécies da fauna. O impacte é pouco
significativo se incidir sobre espécies comuns ou com estatuto
de conservação favorável, sobre comunidades e/ou
ecossistemas amplamente distribuídos ou de expressão
reduzida a nível local ou regional, ou sobre ecossistemas não
relevantes como habitats de suporte para espécies da fauna
presentes. É significativo em qualquer outra combinação
destas variáveis.
A magnitude do impacte depende do grau de agressividade de
cada uma das ações impactantes e da extensão da área
afetada.
A magnitude é elevada se o número de espécies e/ou de
populações abrangidas for elevado e a área afetada for
extensa. A magnitude é reduzida se o número de espécies
e/ou populações abrangidas for reduzido e a área afetada for
reduzida. A magnitude é média, em qualquer outra
combinação de variáveis.
O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de
impactes é determinado com base no conhecimento das
características intrínsecas das ações impactantes, da sua
localização espacial e do grau de proximidade em relação à
localização espacial e/ou temporal de áreas integradas nos
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CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

PARÂMETRO

Pouco Provável

2018-07-09

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
domínio vitais das espécies da fauna terrestre em avaliação. A
probabilidade é certa se a localização de uma parte de
projeto coincide com a localização de espécies da flora com
algum estatuto conservacionista ou de proteção legal e de
comunidades vegetais assinaláveis, ou com a localização de
habitats de reprodução, alimentação ou refúgio das espécies
de fauna em presença. É provável e pouco provável nas
restantes situações.

Duração

Temporário
Permanente

A duração do impacte é considerada temporária quando as
perturbações originadas, e que possam ter expressão a nível
deste fator, cessem com as ações de projeto que as induzem.
Considera-se permanente se os efeitos tiverem um carácter
mais duradouro à escala do projeto e persistirem ao longo de
toda a sua fase de exploração.

Início ou Instante
em que se produz

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo

O instante em que se produz o impacte conhece-se
observando o intervalo de tempo que decorre entre a ação
que provoca o impacte e o impacte propriamente dito.
Considera-se o impacte como imediato se ocorrer logo após a
ação ou, a médio e longo prazo se existir um intervalo de
tempo de menor ou maior duração entre a ação e o impacte.

Reversível
Irreversível

O impacte é considerado reversível se após a cessação das
ações que os induzem cessar o seu efeito e é irreversível se o
seu efeito permanecer por tempo indeterminado.

Incidência

Direto
Indireto

O impacte é direto se for provocado pela construção ou
exploração do projeto e indireto se for induzido por
atividades decorrentes ou ligadas ao projeto.

Dimensão espacial

Local
Regional
Nacional

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma
expressão apenas a nível local. É regional se esses efeitos se
fazem sentir a uma escala regional. É nacional se esses
efeitos possuem uma expressão espacial a nível nacional.

Reversibilidade

Tabela VII.1.6 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Fauna, Flora, Vegetação e Habitats

RUÍDO E VIBRAÇÕES

PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES
Impacte negativo

Natureza

Impacte nulo

Impacte positivo

CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
Ruído: Aumento dos níveis sonoros existentes.
Vibrações: Aumento das velocidades de vibração existentes.
Ruído: Manutenção dos níveis sonoros existentes.
Vibrações: Manutenção das velocidades de vibração existentes.
Ruído: Redução dos níveis sonoros existentes.
Vibrações: Redução das velocidades de vibração existentes.
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PARÂMETRO

2018-07-09

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES

Impactes Negativos muito
Significativos

Ruído (fase de exploração): Ultrapassagem, em mais de 10 dB,
dos limites legais aplicáveis (DL 9/2007) ou da Regra de Boa
Prática (RBP) da APA [Sit.Fut.-Sit.Ref≤15 dB(A)].
Vibrações (fase de exploração): Ultrapassagem, em mais de 3
vezes, dos limites dos Critérios LNEC.

Impactes Negativos
Significativos
Significância

Impactes Negativos Pouco
Significativos

Ruído (fase de exploração): Ultrapassagem, até 10 dB, dos
limites legais aplicáveis (DL 9/2007) ou da Regra de Boa
Prática (RBP) da APA [Sit.Fut.-Sit.Ref≤15 dB(A)].
Vibrações (fase de exploração): Ultrapassagem, até 3 vezes,
dos limites dos Critérios LNEC.
Ruído e Vibrações (fase exploração): não ultrapassagem dos
limites aplicáveis referidos.
Ruído e Vibrações (fase de construção): na fase de construção,
sendo difícil uma estimativa mais detalhada dos níveis sonoros
e das velocidades de vibração, consideram-se todos os
impactes como “pouco significativos”, pois, desde que
devidamente gerida, deverá ser possível cumprir os limites do
DL 9/2007 para o Ruído e da NP2074:2015 (e/ou da BS52282:2009) para a Vibração.
Ruído: Níveis sonoros previstos iguais à Situação de Referência.

Magnitude Nula

Magnitude Reduzida

Magnitude Média
Magnitude dos
Impactes
Negativos

Magnitude Elevada

Vibrações: Velocidades de vibração previstas iguais à Situação
de Referência.
Ruído: Níveis sonoros previstos superiores à Situação de
Referência em não mais de 3 dB.
Vibrações: Velocidades de vibração previstas superiores à
Situação de Referência em não mais de 1.4 vezes.
Ruído: Níveis sonoros previstos superiores à Situação de
Referência em mais de 3 dB mas em não mais de 15 dB
(RBP APA).
A variação de 3 dB é muito reduzida em termos de
sensibilidade humana, contudo corresponde tipicamente a uma
alteração para o dobro do número de fontes sonoras, pelo que
se afigura adequada a sua utilização para limitação da
Magnitude Reduzida/Magnitude Média.
Vibrações: Velocidades de vibração previstas superiores à
Situação de Referência em mais de 1.4 vezes mas em não mais
de 6 vezes.
Ruído: Níveis sonoros previstos superiores à Situação de
Referência em mais de 15 dB (RBP APA).
A variação de 3 dB é muito reduzida em termos de
sensibilidade humana, contudo corresponde tipicamente a uma
alteração para o dobro do número de fontes sonoras, pelo que
se afigura adequada a sua utilização para limitação da
Magnitude Reduzida/Magnitude Média.
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PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

2018-07-09

CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
Vibrações: Velocidades de vibração previstas superiores à
Situação de Referência em mais de 1.4 vezes mas em não mais
de 6 vezes.
Podem parecer demasiado distantes os valores de 3 dB e 15 dB
utilizados para a limitação, contudo uma variação de 10 dB
corresponde sensivelmente, em termos de sensibilidade
humana, à diferença entre uma audição monoaural e binaural.
Acresce ao referido a justificação dada para a utilização do
valor 3 dB, e o facto de uma variação de 15 dB corresponder à
variação limite da Regra de Boa Prática da APA. Para a
componente vibrações consideraram-se as relações
multiplicativas equivalentes.

Probabilidade

Dadas as incertezas intrínsecas e extrínsecas da modelação de ruído consideram-se os
impactes associados como “prováveis”.
Impactes Temporários

Ruído e Vibrações: Fase de construção.

Impactes Permanentes

Ruído e Vibrações: Fase de exploração.

Fase de construção

Imediatos

Fase de exploração

Imediatos

Duração

Início

Reversibilidade

Considera-se que são reversíveis os impactes que induzem uma exposição média energética
não superior a 80 dB(A), e uma exposição de pico não superior a 130 dB(A), em
conformidade com o DL 182/2006, que é o caso do presente Projeto. Assim consideram-se,
na componente ruído e na componente vibrações, todos os impactes como reversíveis.
Impactes diretos

Ruído e Vibrações: Resultantes diretamente da construção ou
exploração do projeto.

Impactes indiretos

Ruído e Vibrações: Resultantes indiretamente (tipicamente
tráfego de acesso ou de restabelecimentos) da construção ou
exploração do projeto.

Incidência

Dimensão
espacial

Na componente ruído e na componente vibrações consideram-se todos os impactes como
“locais”.

Tabela VII.1.7 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Ruído e Vibrações
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QUALIDADE DO AR

PARÂMETRO
Natureza

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES
Negativo

Positivo
Significância

Muito Significativo

Impactes
Significativo

Pouco Significativo
Magnitude

Elevada

Média

Reduzida

Probabilidade

Certo
Provável
Pouco Provável

Duração

Temporário
Permanente

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
Negativo
Decorre de uma ação que induz degradação da qualidade do ar.
Positivo
Decorre de uma ação que induz melhoria da qualidade do ar.
Muito significativos
Se ocorrer incumprimento (excedências em número superior ao
permitido) da legislação em vigor em termos de proteção para a
saúde humana e/ou ecossistemas.
Significativos
Se ocorrer ultrapassagens ao valor limite, mas sem incumprimento
da legislação em vigor.
Pouco significativos
Se não ocorrer ultrapassagem dos limites legais.
Elevada
Caso se determine um considerável afastamento dos níveis de
qualidade do ar verificados atualmente e se a extensão das áreas
afetadas for importante, com afetação de recetores sensíveis.
Média
Se ocorrer algum afastamento aos níveis de qualidade do ar atuais
imputáveis ao projeto, não se verificando, no entanto, uma
extensão das áreas afetadas.
Reduzida
Se o projeto não contribuir para o afastamento aos níveis de
qualidade do ar atualmente verificados na envolvente,
nomeadamente na sua fase de exploração.
Certo
Que ocorrerá com toda a certeza (100% de probabilidade).
Provável
Que ocorrerá com mais de 50% de probabilidade.
Pouco provável
Que ocorrerá com menos de 50% de probabilidade.
Temporário
Que termina quando termina a ação.
Permanente
Que se mantem para além da ação, i.e. durante a fase de
exploração.
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PARÂMETRO
Início ou Instante
em que se produz

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES

Imediato

Imediato
Efeito simultâneo com o início da ação.

Médio Prazo

Médio Prazo
Efeito inicia-se num prazo superior a um ano e inferior a 10.
Longo Prazo
Efeito inicia-se após 10 anos.

Longo Prazo
Reversibilidade

Reversível

Reversível
Tudo pode ser como era antes da ação.
Irreversível
Tudo ou parte não poderá ser como era.

Irreversível
Incidência

Dimensão espacial

2018-07-09

Direto

Direto
Por influência direta da ação.

Indireto

Indireto
Por influência indireta da ação.

Local

Local
A ação tem influência somente a nível local.
Regional
A ação tem influência a nível Regional.
Nacional
A ação tem influência a nível Nacional.

Regional
Nacional

Tabela VII.1.8 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Qualidade do Ar

GASES DE EFEITO DE ESTUFA (GEE)

PARÂMETRO
Natureza

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES
Negativo
Positivo

Significância

Muito Significativo

Impactes Significativo

Pouco Significativo

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
Negativo ou prejudicial decorre de uma ação direta ou
indireta, que promove o aumento de emissão de GEE.
Positivo decorre de uma ação direta ou indireta, que promove
a redução ou eliminação de emissão de GEE.
Muito significativos
Se ocorrer um aumento considerável (acima dos 50%) das
emissões de GEE, face ao verificado sem o projeto.
Significativos
Se ocorrerem emissões de GEE superiores às verificadas sem
projeto (entre os 30% e os 50%).
Pouco significativos
Se não se verificar o aumento das emissões de GEE, face à
situação sem projeto, ou se o aumento for inferior a 30%.
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PARÂMETRO
Magnitude

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES
Elevada

Média

Reduzida

Probabilidade

Certo
Provável

Duração

Certo
Que ocorrerá com toda a certeza.
Provável
Que ocorrerá com mais de 50% de probabilidade.

Temporário

Temporário
Que tem uma duração limitada no tempo.
Permanente
Que tem uma duração ilimitada no tempo (pelo menos até ao
final da fase de exploração ou desmantelamento).

Imediato

Longo Prazo
Reversível
Irreversível
Incidência

Elevada
Caso se determine um aumento considerável (acima dos 50%)
das emissões de GEE.
Média
Se ocorrer um aumento das emissões de GEE (entre os 30% e os
50%) imputáveis ao projeto.
Reduzida
Se o projeto promover emissões de GEE reduzidas (inferiores a
30% face ao atual).

Pouco provável
Que ocorrerá com menos de 50% de probabilidade.

Médio Prazo

Reversibilidade

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES

Pouco Provável

Permanente

Início ou Instante
em que se produz

2018-07-09

Direto
Indireto

Imediato
Que se produz quando inicia a ação.
Médio Prazo
Que se produz após 1 ano e menos de 10 anos do inicio da ação.
Longo Prazo
Que se produz após 10 anos do início da ação.
Reversível
Tudo pode ser como era antes da ação.
Irreversível
Tudo ou parte não poderá ser como era.
Direto
Por influência direta da ação.
Indireto
Por influência indireta da ação.

Dimensão espacial

Local
Regional
Nacional

Local
A ação tem influência somente a nível local.
Regional
A ação tem influência a nível Regional.
Nacional
A ação tem influencia a nível Nacional.

Tabela VII.1.9 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Gases de Efeito de Estufa (GEE)
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PAISAGEM

PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO
DOS IMPACTES
Negativo

Natureza
Positivo

Muito
Significativo
Significância

Significativo
Pouco
Significativo

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES

Um impacte negativo decorre de uma ação que provoca alterações
nos elementos que constituem as componentes básicas da paisagem,
causando perturbações estruturais nas unidades de paisagem
identificadas, alterando a qualidade cénica da paisagem em presença.
Um impacte positivo promove uma melhoria nos elementos
constituintes da paisagem, contribuindo para o reforço da sua
estrutura, podendo também resultar num aumento da sua qualidade
cénica.
A significância do impacte depende da sensibilidade paisagística da
área afetada e da severidade da intrusão visual criada. O impacte é
muito significativo se a implementação do projeto determina uma
alteração estrutural na paisagem de consequências muito severas no
seu funcionamento, ou se traduz na criação de uma intrusão visual
grave em áreas de valor cénico ou paisagístico elevado ou muito
elevado; é moderadamente significativo quando a implementação
do projeto determina uma alteração estrutural na paisagem de
consequências pouco severas no funcionamento da mesma, ou se
traduz na criação de uma intrusão visual em áreas de valor cénico ou
paisagístico médio a elevado, ainda que de média severidade; é
pouco significativo quando o projeto, pelas suas características, não
induz
alterações
estruturais
profundas
na
paisagem
e,
cumulativamente, por se localizar numa área de grande capacidade
de absorção visual ou pelas suas características volumétricas, não
determina a criação de uma intrusão visual assinalável.

Reduzida

A magnitude do impacte depende da extensão da área afetada pela
ação impactante e é função da capacidade de absorção visual da área
envolvente e das características volumétricas do projeto.
A magnitude é elevada se o impacte ocorrer numa área muito
extensa. É média quando ocorre numa área relativamente contida e é
reduzida quando ocorre apenas numa pequena extensão do território.

Probabilidade

Certo
Provável
Pouco Provável

O impacte é certo se resulta de uma afetação de ocorrência
inequívoca, é provável quando existe uma probabilidade média de o
mesmo ocorrer, pouco provável se se considera reduzida a
probabilidade da sua ocorrência.

Duração

Temporário
Permanente

A duração do impacte é considerada temporária o mesmo cessa
quando cessam as ações de projeto que as induzem. Considera-se
permanente se os efeitos persistirem após o término da ação que o
induz.

Elevada
Magnitude

Início ou Instante
em que se produz

Reversibilidade

Média

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo
Reversível

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o
intervalo de tempo que decorre entre a ação que provoca o impacte e
o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte como imediato
se ocorrer logo após a ação ou, a médio e longo prazo se existir um
intervalo de tempo de menor ou maior duração entre a ação e o
impacte.
O impacte é considerado reversível se, após a cessação das ações que
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PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO
DOS IMPACTES

2018-07-09

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES

Irreversível

os induzem, é possível reverter o impacte, restabelecendo por
completo a situação anterior; é irreversível se tal não for possível.

Incidência

Direto
Indireto

O impacte é direto se for provocado por ações de construção ou
exploração do projeto e indireto se for induzido por atividades ligadas
ao projeto, mas não constantes do mesmo.

Dimensão espacial

Local
Regional
Nacional

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma expressão
apenas a nível local. É regional se esses efeitos se fazem sentir a uma
escala regional. É nacional se esses efeitos possuem uma expressão
espacial a nível nacional.

Tabela VII.1.10 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Paisagem

PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO

PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO
DOS IMPACTES
Negativo

Natureza
Positivo

Muito Significativo
Significância

Significativo
Pouco Significativo

Elevada
Magnitude

Média
Reduzida

Probabilidade

Certo
Provável
Pouco Provável

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou
total de uma ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma
intrusão na sua envolvente espacial.
Um impacte positivo ou benéfico decorre de uma ação que melhora
o conhecimento ou o estado de conservação de uma ocorrência
patrimonial.
A significância do impacte depende do valor do recurso afetado,
tendo em conta a respetiva expressão local, regional, nacional e
internacional. O impacte é muito significativo se a alteração
implicar uma destruição total de uma ocorrência de importância
nacional e internacional. É significativo se implicar uma destruição
parcial ou a afetação da sua envolvente próxima. É pouco
significativo se traduzir uma degradação de uma ocorrência
relativamente bem representada no território nacional ou uma
intrusão na zona envolvente também com menor expressão
volumétrica ou mais afastada da ocorrência.
A magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada
uma das ações impactantes e da suscetibilidade das ocorrências
afetadas. A magnitude é elevada se o impacte implicar uma
destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição
parcial ou a afetação da sua envolvente próxima. A magnitude é
reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma
intrusão na zona envolvente também com menor expressão
volumétrica ou mais afastada da ocorrência.
O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é
determinado com base no conhecimento das características
intrínsecas das ações impactantes, da sua localização espacial e do
grau de proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A
probabilidade é certa se a localização de uma parte de projeto
coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência
patrimonial.

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 165 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

Temporário
Duração
Permanente

Início ou Instante
em que se produz

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo

Reversível
Reversibilidade
Irreversível

Incidência

Dimensão espacial

2018-07-09

A duração do impacte ou do efeito induzido pela ação impactante
sobre a ocorrência patrimonial pode ser temporária ou
permanente.
Embora muitas causas possam ser temporárias os seus efeitos têm,
em geral, carácter permanente.
Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não
degrade o estado de conservação da ocorrência patrimonial pode
considerar-se temporário.
O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o
intervalo de tempo que decorre entre a ação que provoca o impacte
e o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte como
imediato se ocorrer logo após a ação ou, a médio e longo prazo se
existir um intervalo de tempo de menor ou maior duração entre a
ação e o impacte.
O impacte é reversível se os respetivos efeitos se anulam a curto,
médio ou longo prazo. É irreversível se esses efeitos permanecem
por tempo indeterminado. Esta é a situação mais comum dos
impactes negativos sobre o Património.
Por exemplo, o efeito de ocultamento pode considerar-se reversível
se após a sua cessação se verificar que não houve degradação do
estado de conservação da ocorrência patrimonial.

Direto
Indireto

O impacte é direto se for provocado pela construção ou exploração
do projeto e indireto se for induzido por atividades decorrentes ou
ligadas ao projeto.

Local

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma expressão
apenas a nível local. É regional se esses efeitos se fazem sentir a
uma escala regional. É nacional se esses efeitos possuem uma
expressão espacial a nível nacional.

Regional
Nacional

Tabela VII.1.11 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Património Arquitetónico e Arqueológico

SOCIOECONOMIA

PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

Negativo
Natureza
Positivo

Muito Significativo
Significância

Significativo
Pouco Significativo

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
O impacte é considerado negativo se a ação contribuir para
uma degradação, relativamente à situação de referência, em
uma ou mais variáveis da socio-economia em análise.
O impacte é considerado positivo ou benéfico se a alteração
expectável associada ao projeto configura uma melhoria na
situação relativa à variável socioeconómica em análise,
relativamente à situação de referência.
A significância depende da relevância do impacte para o
desenvolvimento das atividades socioeconómicas afetadas,
relativamente à situação de referência.
O impacte é muito significativo se a(s) atividade(s)
potencialmente afetada(s) são totalmente comprometida(s)
(impacte negativo) ou amplamente favorecida(s) (impacte
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PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

2018-07-09

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
positivo) pela(s) ação(ões) de projeto. É significativo se a
atividade deixa parcialmente de poder desenvolver-se
(impacte negativo) ou passa a poder desenvolver-se com uma
relevância moderada (impacte positivo). É pouco significativo
se a atividade, embora afetada, continua a poder
desenvolver-se (impacte negativo) ou passa a poder
desenvolver-se, mas de forma pouco relevante (impacte
positivo).

Elevada
Magnitude

Média
Reduzida

Certo
Probabilidade

Duração

Início ou Instante
em que se produz

Provável

A magnitude do impacte depende do grau de agressividade de
cada uma das ações impactantes e da extensão da área
afetada.
No presente caso, a magnitude é elevada quando os impactes
ao nível socioeconómico têm consequência de âmbito regional
e municipal. É média se esses impactes se fazem sentir a nível
municipal e local. A magnitude é reduzida se a sua extensão
for apenas local e se limitar à proximidade do projeto.
A atribuição de um grau de certeza ou probabilidade é feito
através de uma avaliação obtida com base nas relações causa
efeito existentes entre as ações impactantes e a mudanças
socioeconómicas provocadas.

Pouco Provável

O impacte é certo se resulta numa afetação inequívoca e
conhecida, é provável quando estão em causa atividades que
podem ou não vir a ser afetadas pela ação impactante e é
pouco provável se se considera a afetação com uma
possibilidade reduzida de ocorrência.

Temporário
Permanente

A duração do impacte é considerada temporária quando as
perturbações originadas, e que possam ter expressão a nível
deste fator, cessem com as ações de projeto que as induzem.
Considera-se permanente se os efeitos tiverem um carácter
mais duradouro à escala do projeto e persistirem ao longo de
toda a sua fase de exploração.

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo
Reversível

O instante em que se produz o impacte conhece-se
observando o intervalo de tempo que decorre entre a ação
que provoca o impacte e o impacte propriamente dito.
Considera-se o impacte como imediato se ocorrer logo após a
ação ou, a médio e longo prazo se existir um intervalo de
tempo de menor ou maior duração entre a ação e o impacte.

Irreversível

O impacte é considerado reversível se após a cessação das
ações que os induzem cessar o seu efeito e é irreversível se o
seu efeito permanecer por tempo indeterminado.

Incidência

Direto
Indireto

O impacte é direto se for provocado pela construção ou
exploração do projeto e indireto se for induzido por
atividades decorrentes ou ligadas ao projeto.

Dimensão espacial

Local
Regional
Nacional

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma
expressão apenas a nível local. É regional se esses efeitos se
fazem sentir a uma escala regional. É nacional se esses
efeitos possuem uma expressão espacial a nível nacional.

Reversibilidade

Tabela VII.1.12 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Socioeconomia
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SAÚDE HUMANA

PARÂMETRO

Natureza

Significância dos
Impactes Negativos

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

Negativo
Positivo

Muito Significativo
Significativo
Pouco Significativo

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
Um impacte negativo traduz o facto de ser previsível que a
Saúde Humana devida ao Ruído associada à existência de uma
determinada ação devida ao Projeto se deteriore face à
correspondente à da Situação de Referência, devido a
aumento da incomodidade, perturbações do sono, e/ou
aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares devido
à exposição ao ruído.
Um impacte positivo traduz o facto de ser previsível que a
Saúde Humana devida ao Ruído melhore face à
correspondente à da Situação de Referência, devido a
diminuição da incomodidade, perturbações do sono, e/ou
aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares devido
à exposição ao ruído.
A significância do impacte depende da severidade/efeito
benéfico obtido na situação futura.
Os impactes são negativos muito significativos caso se
verifiquem reações relevantes da comunidade traduzidas nos
seguintes indicadores: potenciais reclamações de ruído de
caráter grave e em incumprimento legal ao nível do ruído
para as Zonas Mistas ou para as Zonas Sensíveis, i.e. caso o
Lden seja superior a 70 dB(A)1 ou caso se verifique que o Ln é
superior a 60 dB(A).
Os impactes são negativos significativos caso se verifiquem
reações da comunidade traduzidas nos seguintes indicadores:
potenciais reclamações de ruído comuns ou esporádicas e em
incumprimento legal ao nível do ruído para as Zonas Mistas ou
para as Zonas Sensíveis, i.e. caso o Lden se situe entre 65
dB(A) e 70 dB(A)2 ou caso se verifique que o Ln se situa entre
55 e 60 dB(A).
Os impactes são negativos pouco significativos a
significativos caso não se verifiquem reações da comunidade
traduzidas nos seguintes indicadores: ausência de
reclamações de ruído, sendo o Lden inferior a 65 dB(A) ou caso
se verifique que o Ln é inferior a 55 dB(A). Atendendo às
diferentes sensibilidades dos seres humanos ao ruído,
entendeu-se que os impactes pouco significativos deveriam
ser, por segurança, entendidos como pouco significativos a
significativos.

Magnitude dos
Impactes Negativos

Elevada
Média
Reduzida

A magnitude do impacte depende da ordem de grandeza da
exposição em termos percentuais da população exposta ao
ruído.
Os impactes são de magnitude elevada se a população com
parâmetros (endpoints) da saúde devido a exposição a ruído
for superior a 55% ou superior a 0,01% (i.e. superior a 10 por
100 000 habitantes) (para o parâmetro aumento da

1

A bibliografia canadiana refere o valor de 75 dB(A) para as reclamações muito gravosas que incluem apelar à ação das autoridades para
parar o ruído. A consideração do valor de 70 dB(A) é, assim, considerada conservativa.
2
A bibliografia canadiana refere o valor de 62 dB(A) para reclamações comuns ou esporádicas.
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PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

2018-07-09

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES
mortalidade por doenças cardiovasculares) da população
exposta ao ruído. São de magnitude média se a população
com endpoints da saúde devido a exposição a ruído se situar
entre 15 e 55% ou entre 0,005% e 0,01% (i.e. entre 5 e 10 por
100 000 habitantes) (para o parâmetro aumento da
mortalidade por doenças cardiovasculares) da população
exposta ao ruído. São de reduzida magnitude se a população
com endpoints da saúde devido a exposição a ruído for
inferior a 15% ou inferior a 0,005% (i.e. inferior a 5 por
100 000 habitantes) (para o parâmetro aumento da
mortalidade por doenças cardiovasculares) da população
exposta ao ruído.

Probabilidade

Duração

Início ou Instante
em que se produz

Reversibilidade

Incidência

Certo
Provável
Incerto

O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de
impactes é determinado com base no conhecimento das
características intrínsecas das ações impactantes, da sua
localização espacial e do grau de proximidade aos recetores
sensíveis.
Os impactes são certos se resultam de uma afetação
inequívoca e conhecida, são prováveis ou pouco prováveis
quando estão em causa efeitos não certos, mas com graus
diversos de probabilidade de ocorrência-.
As características específicas do Projeto conjugadas com a
possibilidade de estabelecimento de relações dose-efeito
fazem com que os impactes no descritor Saúde Humana
devidos ao Ruído sejam incertos a prováveis.

Temporário
Permanente

A duração do impacte é considerada temporária quando as
perturbações originadas, e que possam ter expressão a nível
deste fator, cessem com as ações de projeto que as induzem.
Considera-se permanente se os efeitos tiverem um carácter
mais duradouro à escala do projeto e persistirem ao longo de
toda a sua fase de exploração.
Considera-se que os impactes na Fase de Construção são
temporários e na Fase de Exploração são permanentes.

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo

Reversível
Irreversível

Direto

O instante em que se produz o impacte conhece-se
observando o intervalo de tempo que decorre entre a ação
que provoca o impacte e o impacte propriamente dito.
Considera-se o impacte como imediato se ocorrer logo após a
ação ou, a médio e longo prazo se existir um intervalo de
tempo de menor ou maior duração entre a ação e o impacte.
Considera-se que os impactes na Fase de Construção são
temporários e na Fase de Exploração são permanentes.
O impacte é considerado reversível se após a cessação das
ações que os induzem cessar o seu efeito e é irreversível se o
seu efeito permanecer por tempo indeterminado.
Ao nível do descritor Saúde Humana devida ao Ruído os
impactes são, normalmente, reversíveis. Exceção deverá ser
efetuada para os impactes ao nível das doenças cardíacas e
acidentes vasculares.
O impacte é direto se for provocado diretamente pela
construção ou exploração do Projeto e indireto se for
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CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES

PARÂMETRO

Dimensão espacial

2018-07-09

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES

Indireto

induzido por atividades decorrentes ou ligadas ao Projeto.

Local
Regional
Nacional

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma
expressão apenas a nível local. É regional se esses efeitos se
fazem sentir a uma escala regional. É nacional se esses
efeitos possuem uma expressão espacial a nível nacional.
No caso da componente Saúde Humana devida ao Ruído, os
impactes são locais.

Tabela VII.1.13 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Saúde Humana

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO
DOS IMPACTES

Negativo
Natureza
Positivo

Significância

Magnitude

Um impacte negativo decorre de uma contribuição negativa do projeto
para as Alterações Climáticas, ou de uma suscetibilidade do Projeto aos
efeitos dos cenários das Alterações Climáticas à escala local ou locoregional.
Um impacte positivo decorre de uma contribuição favorável ou
benéfica do projeto a nível das Alterações Climáticas, ou de uma maior
resiliência do Projeto para resposta aos efeitos dos cenários das
Alterações Climáticas à escala local ou loco-regional.

Muito
Significativo
Significativo
Pouco
Significativo

A significância do impacte depende do grau e da gravidade da(s)
perturbação(ões) induzida(s) a prazo pelo projeto na dinâmica das
Alterações Climáticas, ou da sua grande suscetibilidade a prazo no
contexto das Alterações Climáticas. O impacte é muito significativo se
o projeto contribuir inequivocamente, de modo negativo ou positivo,
para as Alterações Climáticas, ou for muito suscetível ou muito
resiliente aos efeitos das mesmas. É significativo se o projeto
contribuir para as Alterações Climáticas, de modo negativo ou positivo,
ou for suscetível ou resiliente aos efeitos das mesmas. É pouco
significativo se a alteração induzir pequenas alterações no sentido
negativo ou positivo da dinâmica das Alterações Climáticas.

Elevada
Média
Reduzida

A magnitude do impacte depende da extensão da área afetada pela
ação impactante. A magnitude é elevada se o impacte implicar a
afetação de uma área relevante a nível loco-regional, ou, no caso, a
nível municipal. É média quando essa expressão tem uma escala local a
nível municipal, é reduzida se a sua expressão for reduzida a nível
local.

Certo
Probabilidade

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES

Provável
Pouco Provável

A atribuição de um grau de certeza ou probabilidade é feita através de
uma avaliação com base nas relações de causa efeito existentes entre
as ações impactantes e a alteração da variável/do recurso em causa.
O impacte é certo se resulta de uma afetação inequívoca e conhecida,
é provável e pouco provável quando estão em causa efeitos não
certos, mas com graus diversos de probabilidade de ocorrência.
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Temporário
Duração
Permanente

Início ou
Instante em que
se produz

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo

2018-07-09

A duração do impacte é considerada temporária quando as
perturbações originadas, e que possam ter expressão a nível deste
fator, cessem com as ações de projeto que as induzem. Considera-se
permanente se os efeitos tiverem um carácter mais duradouro à escala
do projeto e persistirem ao longo de toda a sua fase de exploração.
O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o
intervalo de tempo que decorre entre a ação que provoca o impacte e
o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte como imediato se
ocorrer logo após a ação ou, a médio e longo prazo se existir um
intervalo de tempo de menor ou maior duração entre a ação e o
impacte.

Irreversível

O impacte é considerado reversível se após a cessação das ações que
os induzem cessar o seu efeito e é irreversível se o seu efeito
permanecer por tempo indeterminado.

Incidência

Direto
Indireto

O impacte é direto se for provocado pela construção ou exploração do
projeto e indireto se for induzido por atividades decorrentes ou ligadas
ao projeto.

Dimensão
espacial

Local
Regional
Nacional

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma expressão
apenas a nível local. É regional se esses efeitos se fazem sentir a uma
escala regional. É nacional se esses efeitos possuem uma expressão
espacial a nível nacional.

Reversibilidade

Reversível

Tabela VII.1.14 - Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no fator
ambiental Alterações Climáticas
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ANEXO VII.2 - Tabelas Síntese de Impactes
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CLIMA
Identificação de Ações de
Projeto que induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Aumento da
temperatura e
diminuição da
humidade do ar local.

Zona da Estação Manuel
Leão e respetivo Parque
de Estacionamento,
Estação do HSS, Parque
de Material

Negativo, pouco significativo,
de magnitude reduzida, certo,
permanente, imediato,
irreversível, direto e de âmbito
local

-

-

Fase de Construção
Terraplenagens e abertura de
acessos temporários e definitivos

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.1 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Clima – Fase de Construção

Identificação de Ações de
Projeto que induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

Aumento da
temperatura e
diminuição da
humidade do ar local.
Divergência do vento
entre os edifícios do
Parque de Material

Zona da Estação Manuel
Leão e respetivo Parque
de Estacionamento,
Estação do HSS, Parque
de Material

Negativo, pouco significativo,
de magnitude reduzida, certo,
permanente, imediato,
irreversível, direto e de âmbito
local

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

-

-

Fase de Exploração
Presença da linha, estações,
parques de estacionamento e
parque de material
Operação da Linha Amarela do
Metro até Vila d’Este

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.2 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Clima – Fase de Exploração
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GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
Instalação e
funcionamento dos
Estaleiros

Acentuação dos
processos erosivos na
área a desmatar e
decapar
Cessa com o
desmantelamento dos
estaleiros e
recuperação das
respetivas áreas

Áreas de
emboquilhamento do
túnel na encosta do
Monte da Virgem, do
poço de ataque no
local da Estação
subterrânea Manuel
Leão, da Estação
Hospital Santos,
Parque de Material,
Estação Vila d’Este

Negativo, pouco
significativo dada a
reduzida inclinação do
terreno, de magnitude
reduzida, provável,
temporário, imediato,
reversível, direto e de
âmbito local

MM.BPA.01: Apresentação, pelo empreiteiro
geral, de um Plano de Gestão Ambiental da Obra
(PGAO), constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos da obra e
identificação e pormenorização das medidas de
minimização e do plano de monitorização a
implementar na fase de execução das obras e
respetiva calendarização.

B

MM.GEO.06: Tendo em conta que a obra em
análise é, do ponto de vista de balanço de terras,
excedentária, com cerca de 10% a 13% dos
materiais escavados (incluindo os materiais
provenientes do túnel) reutilizados para os
aterros, recomenda-se que se faça uma adequada
gestão dos materiais provenientes das
escavações. De facto, o volume de cerca de
100 000 m3 de escombro proveniente da
escavação do túnel é material de qualidade que
pode ser reutilizado como matéria-prima por
outras atividades como a produção de britas para
betões ou para a construção dos acessos e
restabelecimentos rodoviários, etc. em função do
tipo de rocha. Também o volume de terras
sobrantes, em valor superior a 100 000 m3, deverá
ser conduzido a vazadouros autorizados na região
envolvente da obra, tão rapidamente quanto
possível. Deste modo evita-se a permanência dos
materiais escavados na proximidade da obra,
reduzindo também a possibilidade de

A
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
arrastamento de solos devido a precipitação
intensa.
Construção de novos
acessos temporários e
definitivos, posterior
restabelecimento de vias

Movimentos de
terras/alteração das
formas locais
- Escavação: 14 681 m3
- Aterro: 13 825 m3
Alternativa 1: 9 940 m3
de escavação e 9 337
m3 de aterro (mais
gravoso)

Restabelecimento da
Rua Fonte dos
Arrependidos, Zona de
emboquilhamento do
túnel, Rua D. Manuel
II, Rua de São Tiago,
Parque de Material

Negativo, pouco
significativo a
significativo, de
magnitude reduzida,
certo, permanente,
imediato, irreversível,
direto e de âmbito local

MM.BPA.01: Apresentação, pelo empreiteiro
geral, de um Plano de Gestão Ambiental da Obra
(PGAO), constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos da obra e
identificação e pormenorização das medidas de
minimização e do plano de monitorização a
implementar na fase de execução das obras e
respetiva calendarização.

B

MM.GEO.06: Tendo em conta que a obra em
análise é, do ponto de vista de balanço de terras,
excedentária, com cerca de 10% a 13% dos
materiais escavados (incluindo os materiais
provenientes do túnel) reutilizados para os
aterros, recomenda-se que se faça uma adequada
gestão dos materiais provenientes das
escavações. De facto, o volume de cerca de
100 000 m3 de escombro proveniente da
escavação do túnel é material de qualidade que
pode ser reutilizado como matéria-prima por
outras atividades como a produção de britas para
betões ou para a construção dos acessos e
restabelecimentos rodoviários, etc. em função do
tipo de rocha. Também o volume de terras
sobrantes, em valor superior a 100 000 m3, deverá
ser conduzido a vazadouros autorizados na região
envolvente da obra, tão rapidamente quanto
possível. Deste modo evita-se a permanência dos
materiais escavados na proximidade da obra,
reduzindo também a possibilidade de

A
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
arrastamento de solos devido a precipitação
intensa.
Terraplenagens e
construção de acessos
temporários e definitivos

Movimentos de
terras/erosão
- Escavação: 14 681 m3
- Aterro: 13 825 m3
Alternativa 1: 9 940 m3
de escavação e 9 337
m3 de aterro (mais
gravoso)

Restabelecimento da
Rua Fonte dos
Arrependidos, Zona de
emboquilhamento do
túnel, Rua D. Manuel
II, Rua de São Tiago,
Parque de Material

Negativo, significativo,
de magnitude reduzida,
certo, permanente,
imediato, irreversível,
direto e de âmbito local

MM.BPA.01: Apresentação, pelo empreiteiro
geral, de um Plano de Gestão Ambiental da Obra
(PGAO), constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos da obra e
identificação e pormenorização das medidas de
minimização e do plano de monitorização a
implementar na fase de execução das obras e
respetiva calendarização.

B

MM.GEO.06: Tendo em conta que a obra em
análise é, do ponto de vista de balanço de terras,
excedentária, com cerca de 10% a 13% dos
materiais escavados (incluindo os materiais
provenientes do túnel) reutilizados para os
aterros, recomenda-se que se faça uma adequada
gestão dos materiais provenientes das
escavações. De facto, o volume de cerca de
100 000 m3 de escombro proveniente da
escavação do túnel é material de qualidade que
pode ser reutilizado como matéria-prima por
outras atividades como a produção de britas para
betões ou para a construção dos acessos e
restabelecimentos rodoviários, etc. em função do
tipo de rocha. Também o volume de terras
sobrantes, em valor superior a 100 000 m3, deverá
ser conduzido a vazadouros autorizados na região
envolvente da obra, tão rapidamente quanto
possível. Deste modo evita-se a permanência dos

A
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
materiais escavados na proximidade da obra,
reduzindo também a possibilidade de
arrastamento de solos devido a precipitação
intensa.
MM.GEO.10: As medidas preventivas que se
poderão tomar para minimizar o risco de
assentamentos devido à escavação do túnel
serão, essencialmente, no ajustamento do
método de escavação do túnel através da
modificação dos avanços da frente, e/ou no
recurso a técnicas de pré-suporte, e/ou no
reforço do terreno através de injeções, e/ou de
pregagem sistemática da frente de escavação.
Nesta fase não se prevê outro tipo de atuação,
como por exemplo, reforço estrutural dos
edifícios e/ou das suas fundações, devido a
eventuais assentamentos provocados pela
escavação do túnel.
Escavação/ estabilização
da escavação a céu
aberto nos “poços de
ataque”, em particular
para a Estação Manuel
Leão no baldio junto à
traseira da Escola Soares
dos Reis e ao lado das

Movimentos de terras
- Alt. 1: 99 403 m3
- Alt. 3: 15 858 m3
(Mais gravoso)

Zona da Estação
Manuel Leão e
respetivo Parque de
Estacionamento e Poço

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
certo, temporário,
imediato, reversível,
direto e de âmbito local

MM.BPA.01: Apresentação, pelo empreiteiro
geral, de um Plano de Gestão Ambiental da Obra
(PGAO), constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos da obra e
identificação e pormenorização das medidas de
minimização e do plano de monitorização a
implementar na fase de execução das obras e
respetiva calendarização.

B
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Fase de Construção
instalações da Associação
Portuguesa para o
Autismo: Delegação Norte

Escavação/construção do
túnel (processo
construtivo em NATM-New
Austrian Tunneling
Method), com eventual
uso de explosivos

Movimento de terras
- Alt. 1: 99 403 m3
- Alt. 3: 100 348 m3
(mais gravoso)

Túnel na encosta do
Monte da Virgem até à
Rua de São
Bartolomeu,
Zona da Estação
Manuel Leão e
respetivo Parque de

Negativo, pouco
significativo a
significativo, de
magnitude reduzida,
certo, temporário,
imediato, reversível,
direto e de âmbito local

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.GEO.06: Tendo em conta que a obra em
análise é, do ponto de vista de balanço de terras,
excedentária, com cerca de 10% a 13% dos
materiais escavados (incluindo os materiais
provenientes do túnel) reutilizados para os
aterros, recomenda-se que se faça uma adequada
gestão dos materiais provenientes das
escavações. De facto, o volume de cerca de
100 000 m3 de escombro proveniente da
escavação do túnel é material de qualidade que
pode ser reutilizado como matéria-prima por
outras atividades como a produção de britas para
betões ou para a construção dos acessos e
restabelecimentos rodoviários, etc. em função do
tipo de rocha. Também o volume de terras
sobrantes, em valor superior a 100 000 m3, deverá
ser conduzido a vazadouros autorizados na região
envolvente da obra, tão rapidamente quanto
possível. Deste modo evita-se a permanência dos
materiais escavados na proximidade da obra,
reduzindo também a possibilidade de
arrastamento de solos devido a precipitação
intensa.

A

MM.BPA.01: Apresentação, pelo empreiteiro
geral, de um Plano de Gestão Ambiental da Obra
(PGAO), constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos da obra e
identificação e pormenorização das medidas de
minimização e do plano de monitorização a
implementar na fase de execução das obras e
respetiva calendarização.

B
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.GEO.06: Tendo em conta que a obra em
análise é, do ponto de vista de balanço de terras,
excedentária, com cerca de 10% a 13% dos
materiais escavados (incluindo os materiais
provenientes do túnel) reutilizados para os
aterros, recomenda-se que se faça uma adequada
gestão dos materiais provenientes das
escavações. De facto, o volume de cerca de
100 000 m3 de escombro proveniente da
escavação do túnel é material de qualidade que
pode ser reutilizado como matéria-prima por
outras atividades como a produção de britas para
betões ou para a construção dos acessos e
restabelecimentos rodoviários, etc. em função do
tipo de rocha. Também o volume de terras
sobrantes, em valor superior a 100 000 m3, deverá
ser conduzido a vazadouros autorizados na região
envolvente da obra, tão rapidamente quanto
possível. Deste modo evita-se a permanência dos
materiais escavados na proximidade da obra,
reduzindo também a possibilidade de
arrastamento de solos devido a precipitação
intensa.

A

MM.GEO.07: A utilização de explosivos para o
desmonte do maciço deverá ser reduzida ao
mínimo indispensável, sobretudo na área do túnel
mineiro que se situa na área urbana da encosta
do Monte da Virgem. A profundidade superior a
13 m a que se encontra o túnel minimiza os
efeitos de eventuais interferências das vibrações
com as fundações dos edifícios ou infraestruturas

C

Fase de Construção
Estacionamento e Poço
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
localizadas sobre o túnel.
No caso de utilização de explosivos, deverão
utilizar-se microrretardadores e técnicas de précorte, de modo a reduzir a intensidade dos
efeitos das explosões. Neste caso, deverão ser
devidamente calendarizados, com indicação
prévia da hora da sua utilização e precedidos de
sinal sonoro de aviso, para prevenir os habitantes
residentes na proximidade, sobretudo na encosta
do Monte da Virgem, e os trabalhadores da obra.
Instabilidade com
eventuais
assentamentos à
superficie
Possíveis
interferências com
edificações à
superfície na faixa
sobre o túnel:
Alt. 1 – 37
Alt. 2 – 31
Alt. 1 – 31
Execução do espaço canal
Metro segregado do
trânsito rodoviário e
pedonal através de
trincheiras de acesso à
estação de superfície
Hospital Santos Silva e

Movimento de
terras/alteração de
formas naturais
3

- Alt. 1: 62 823 m
- Alt. 2: 62 855 m3

Túnel na encosta do
Monte da Virgem até à
Rua de São
Bartolomeu,
Zona da Estação
Manuel Leão e
respetivo Parque de
Estacionamento e Poço

Negativo, significativo,
de magnitude reduzida,
provável, temporário,
imediato, reversível,
direto e de âmbito local

Trincheira e trecho à
superfície

Negativo, significativo,
de magnitude reduzida,
certo, permanente,
imediato, irreversível,
direto e de âmbito local

MM.GEO.10: As medidas preventivas que se
poderão tomar para minimizar o risco de
assentamentos devido à escavação do túnel
serão, essencialmente, no ajustamento do
método de escavação do túnel através da
modificação dos avanços da frente, e/ou no
recurso a técnicas de pré-suporte, e/ou no
reforço do terreno através de injeções, e/ou de
pregagem sistemática da frente de escavação.
Nesta fase não se prevê outro tipo de atuação,
como por exemplo, reforço estrutural dos
edifícios e/ou das suas fundações, devido a
eventuais assentamentos provocados pela
escavação do túnel.

A

MM.BPA.01: Apresentação, pelo empreiteiro
geral, de um Plano de Gestão Ambiental da Obra
(PGAO), constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos da obra e
identificação e pormenorização das medidas de
minimização e do plano de monitorização a
implementar na fase de execução das obras e

B

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 180 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte
Fase de Construção
Parque de Material (PM)
de Vila d´Este

Descrição do Impacte

- Alt. 3: 63 761 m3
(mais gravoso)

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

respetiva calendarização.

MM.GEO.06: Tendo em conta que a obra em
análise é, do ponto de vista de balanço de terras,
excedentária, com cerca de 10% a 13% dos
materiais escavados (incluindo os materiais
provenientes do túnel) reutilizados para os
aterros, recomenda-se que se faça uma adequada
gestão dos materiais provenientes das
escavações. De facto, o volume de cerca de
100 000 m3 de escombro proveniente da
escavação do túnel é material de qualidade que
pode ser reutilizado como matéria-prima por
outras atividades como a produção de britas para
betões ou para a construção dos acessos e
restabelecimentos rodoviários, etc. em função do
tipo de rocha. Também o volume de terras
sobrantes, em valor superior a 100 000 m3, deverá
ser conduzido a vazadouros autorizados na região
envolvente da obra, tão rapidamente quanto
possível. Deste modo evita-se a permanência dos
materiais escavados na proximidade da obra,
reduzindo também a possibilidade de
arrastamento de solos devido a precipitação
intensa.

A

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 181 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.GEO.01: Conforme definido no Projeto,
deverão ser adotadas inclinações apropriadas aos
taludes de escavação e aterro, em função das
características geotécnicas das formações
afetadas, de modo a reduzir ou anular a
probabilidade de ocorrência de fenómenos
erosivos. A inclinação dos taludes dos aterros,
conforme indicado no projeto, deverá ser
limitada a 2V/3H como previsto na memória
descritiva do Estudo Prévio, com vista a reduzir a
instabilidade dos mesmos. Os taludes de
escavação com inclinações 1V/1H deverão ser
protegidos com betão projetado com fibras para
evitar a alteração da face dos taludes.
MM.GEO.02: Conforme o Projeto, a fundação dos
aterros da plataforma ferroviária e rodoviária em
áreas com depósitos aluvionares ou coluvionares
deverá ser precedida de saneamento integral e
sua substituição por materiais com características
de aterro técnico devidamente compactado.
MM.GEO.04: No caso em que os taludes de
escavação intersetem o nível freático, em zonas
de contacto entre materiais de permeabilidade
contrastante ou em zonas de potencial ocorrência
de água, que favorecem a ocorrência de
fenómenos de instabilidade (ravinamentos,
desprendimentos e/ou escorregamentos),
recomenda-se a execução de órgãos de drenagem
provisórios, do tipo valas drenantes e poços com
bombagem associada, de modo a que as águas
que afluem à frente de obra sejam devidamente

A

Fase de Construção
Instabilidade de
taludes

Trincheira e trecho à
superfície

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, temporário,
imediato, reversível,
direto e de âmbito local
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
drenadas para pontos de drenagem naturais ou
encaminhadas para pontos criteriosamente
escolhidos.
Esta medida tem aplicação preferencial nas zonas
de trincheira e ampliação do Parque de
Estacionamento da Estação do Hospital Santos
Silva, minimizando os riscos de erosão e do
transporte sólido, e de instabilidade dos taludes
intervencionados.
MM.GEO.05: Todos os dispositivos de drenagem a
instalar deverão garantir que a água seja
conduzida para pontos de drenagem natural do
maciço ou outros escolhidos de forma criteriosa
de forma a impedir quaisquer situações de
deficiente escoamento com naturais prejuízos
para a obra.
MM.GEO.08: Embora na fase de exploração não
se prevejam impactes certos no ambiente
geológico, recomenda-se a monitorização das
condições de estabilidade geotécnica dos taludes,
tanto dos taludes de escavação como os de
aterro, por forma a detetar atempadamente
eventuais fenómenos de instabilidade,
consequentes da evolução dos taludes.
MM.GEO.09: Recomenda-se a implementação de
um plano de instrumentação e observação de
eventuais deslocamentos ao longo do tempo, que
possa evidenciar algum comportamento
geotécnico anómalo, quer na obra efetuada, quer
em todas as estruturas existentes, definindo-se os
níveis de risco associados.
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.GEO.03: Embora não se antecipem problemas
relevantes em termos da estabilidade global dos
taludes de escavação, deverá ter-se em atenção
que estes taludes irão expor terrenos com
elevada vulnerabilidade a processos de erosão
localizada, decorrentes do escoamento das águas
superficiais, os quais poderão levar ao
ravinamento generalizado dos taludes. Assim, em
fase de obra, o tempo de exposição dos taludes
aos agentes meteóricos/erosivos deverá ser
reduzido ao mínimo, preconizando-se que,
imediatamente após as operações de
escavação/regularização, se proceda à
estabilização biológica dos taludes pelo processo
de hidrossementeira, caso os mesmos não sejam
alvo de intervenção paisagística mais específica.
Será igualmente prioritário, proceder à execução
da drenagem longitudinal, em simultâneo com a
execução das escavações.

B

MM.BPA.01: Apresentação, pelo empreiteiro
geral, de um Plano de Gestão Ambiental da Obra
(PGAO), constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos da obra e
identificação e pormenorização das medidas de
minimização e do plano de monitorização a
implementar na fase de execução das obras e
respetiva calendarização.

B

Fase de Construção

Construção do Parque de
Material. Respetivo
equipamento, iluminação
e vedação

Movimento de
terras/alteração de
formas naturais
- Escavações:
105 558 m3
- Aterros: 19 741 m3

Parque de Material

Negativo, significativo,
de magnitude reduzida,
certo, permanente,
imediato, irreversível,
direto e de âmbito local
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.GEO.06: Tendo em conta que a obra em
análise é, do ponto de vista de balanço de terras,
excedentária, com cerca de 10% a 13% dos
materiais escavados (incluindo os materiais
provenientes do túnel) reutilizados para os
aterros, recomenda-se que se faça uma adequada
gestão dos materiais provenientes das
escavações. De facto, o volume de cerca de
100 000 m3 de escombro proveniente da
escavação do túnel é material de qualidade que
pode ser reutilizado como matéria-prima por
outras atividades como a produção de britas para
betões ou para a construção dos acessos e
restabelecimentos rodoviários, etc. em função do
tipo de rocha. Também o volume de terras
sobrantes, em valor superior a 100 000 m3, deverá
ser conduzido a vazadouros autorizados na região
envolvente da obra, tão rapidamente quanto
possível. Deste modo evita-se a permanência dos
materiais escavados na proximidade da obra,
reduzindo também a possibilidade de
arrastamento de solos devido a precipitação
intensa.

A

MM.GEO.07: A utilização de explosivos para o
desmonte do maciço deverá ser reduzida ao
mínimo indispensável, sobretudo na área do túnel
mineiro que se situa na área urbana da encosta
do Monte da Virgem. A profundidade superior a
13 m a que se encontra o túnel minimiza os
efeitos de eventuais interferências das vibrações
com as fundações dos edifícios ou infraestruturas

C

Fase de Construção
- Excedente de terras:
85 816 m3

Desmonte do maciço
rochoso com explosivos

Transmissão de
vibrações às estruturas
existentes à
superfície/

Zona do túnel desde a
encosta do Monte da
Virgem até à
trincheira no
atravessamento da Rua
de São Bartolomeu

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, temporário,
imediato, reversível,
direto e de âmbito local
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

2018-07-09

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
localizadas sobre o túnel.
No caso de utilização de explosivos, deverão
utilizar-se microrretardadores e técnicas de précorte, de modo a reduzir a intensidade dos
efeitos das explosões. Neste caso, deverão ser
devidamente calendarizados, com indicação
prévia da hora da sua utilização e precedidos de
sinal sonoro de aviso, para prevenir os habitantes
residentes na proximidade, sobretudo na encosta
do Monte da Virgem, e os trabalhadores da obra.
(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.3 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Geologia e Geomorfologia –
Fase de Construção

Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.GEO.08: Embora na fase de exploração não se
prevejam impactes certos no ambiente geológico,
recomenda-se a monitorização das condições de
estabilidade geotécnica dos taludes, tanto dos
taludes de escavação como os de aterro, por forma a
detetar atempadamente eventuais fenómenos de
instabilidade, consequentes da evolução dos taludes.
MM.GEO.09: Recomenda-se a implementação de um
plano de instrumentação e observação de eventuais

A

Fase de Exploração
Presença de taludes (de
aterro e escavação), dos
Restabelecimentos, das
trincheiras, do Parque de
Material e do Viaduto
Operação da Linha
Amarela do Metro até Vila

Alteração de formas
naturais iniciada na
fase de construção
Os taludes dos
restabelecimentos da
Alternativa 1 são os
mais gravosos

Viaduto,
Restabelecimentos,
trincheira, Parque
de Material

Negativo, pouco
significativo a
significativo, de
magnitude reduzida,
certo, permanente,
imediato, irreversível,
direto e de âmbito local
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

2018-07-09

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Fase de Exploração
d’Este

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

deslocamentos ao longo do tempo, que possa
evidenciar algum comportamento geotécnico
anómalo, quer na obra efetuada, quer em todas as
estruturas existentes, definindo-se os níveis de risco
associados.
MM.GEO.10: As medidas preventivas que se poderão
tomar para minimizar o risco de assentamentos
devido à escavação do túnel serão, essencialmente,
no ajustamento do método de escavação do túnel
através da modificação dos avanços da frente, e/ou
no recurso a técnicas de pré-suporte, e/ou no reforço
do terreno através de injeções, e/ou de pregagem
sistemática da frente de escavação. Nesta fase não
se prevê outro tipo de atuação, como por exemplo,
reforço estrutural dos edifícios e/ou das suas
fundações, devido a eventuais assentamentos
provocados pela escavação do túnel.

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.4 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Geologia e Geomorfologia –
Fase de Exploração

SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO
Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.BPA.02: O PGAO deve prever ações de formação e de
sensibilização ambiental para os trabalhadores e

A

Fase de Construção
Instalação e
funcionamento dos

Afetação da
utilização local

Áreas de estaleiros

Negativo, pouco
significativo, de
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte
Fase de Construção
Estaleiros

Descrição do
Impacte

de solos
florestais e
compactação

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)
magnitude reduzida,
certo, temporário,
imediato, reversível,
direto e de âmbito local

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

encarregados envolvidos na execução das obras
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes
ambientais e às medidas de minimização a implementar,
nomeadamente face a normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos.
MM.BPA.22: A camada superficial de solo vegetal
existente nas áreas a decapar deverá ficar disponível para
posterior utilização no revestimento dos taludes dos
aterros e escavações da infraestrutura ferroviária e dos
restabelecimentos, assim como na área do Parque de
Material, devendo os solos ficar protegidos e depositados
em pilhas, sendo desejável uma proteção com uma
sementeira de herbáceas com vista à melhor fixação do
solo, evitando-se desta forma a sua mobilização pelo
vento, e erosão e arrastamento pelas águas da
precipitação.
Os solos decapados que apresentem melhor aptidão para o
revestimento de taludes deverão ser depositados em
pargas com altura não superior a 2 m e semeados com
tremocilha (outono) ou abóbora (primavera), por forma a
evitar o aparecimento de ervas infestantes. No caso de se
prever um intervalo de tempo reduzido até à utilização
dos solos decapados, será dispensável a sua sementeira de
proteção.
Na área da Quinta do Cisne, a terra vegetal assume uma
importância acrescida dado ser de boa qualidade, devendo
ser aproveitada para espalhamento nas áreas de serventia
utilizadas na construção das fundações dos pilares.
Todos os solos decapados sobrantes deverão ser
espalhados nas áreas adjacentes às intervenções, após
descompactação das áreas de serventia.
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a compactação dos
solos e que não venha a ser ocupada definitivamente,
deverá proceder-se à sua descompactação adequada,
facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da
vegetação e promovendo a infiltração.
MM.SO.01: Nas áreas dos solos com aptidão agrícola e
ocupação atual com culturas referidos nos impactes
(Quinta do Cisne), os limites das áreas de serventia para a
construção das fundações dos pilares e dos acessos aos
mesmos deverão ser limitados com fita colorida para
evitar afetações para o exterior dessas áreas. Os acessos
aos locais de fundação dos pilares do viaduto deverão ser
efetuados preferencialmente através dos caminhos
existentes, ou nas estremas dos talhões cultivados,
evitando-se assim o atravessamento dos talhões com
culturas permanentes ou temporárias.
Construção de novos
acessos temporários e
definitivos,
restabelecimento de
vias

Afetação da
utilização local
de solos
florestais e
compactação
Extensão:
1 625 m

Restabelecimento
da Rua Fonte dos
Arrependidos, Rua
do Rosário, R.
Santa Rita, R.
Clube dos
Caçadores, R. São
Tiago, R. Escultor
Alves de Sousa),
Rua D. Manuel II,
Rua de São Tiago,
Parque de Material

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, permanente,
imediato, reversível nas
faixas de serventia
utilizadas para a
construção, direto e de
âmbito local

MM.BPA.02: O PGAO deve prever ações de formação e de
sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes
ambientais e às medidas de minimização a implementar,
nomeadamente face a normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos.
MM.BPA.22: A camada superficial de solo vegetal
existente nas áreas a decapar deverá ficar disponível para
posterior utilização no revestimento dos taludes dos
aterros e escavações da infraestrutura ferroviária e dos
restabelecimentos, assim como na área do Parque de
Material, devendo os solos ficar protegidos e depositados
em pilhas, sendo desejável uma proteção com uma
sementeira de herbáceas com vista à melhor fixação do

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
solo, evitando-se desta forma a sua mobilização pelo
vento, e erosão e arrastamento pelas águas da
precipitação.
Os solos decapados que apresentem melhor aptidão para o
revestimento de taludes deverão ser depositados em
pargas com altura não superior a 2 m e semeados com
tremocilha (outono) ou abóbora (primavera), por forma a
evitar o aparecimento de ervas infestantes. No caso de se
prever um intervalo de tempo reduzido até à utilização
dos solos decapados, será dispensável a sua sementeira de
proteção.
Na área da Quinta do Cisne, a terra vegetal assume uma
importância acrescida dado ser de boa qualidade, devendo
ser aproveitada para espalhamento nas áreas de serventia
utilizadas na construção das fundações dos pilares.
Todos os solos decapados sobrantes deverão ser
espalhados nas áreas adjacentes às intervenções, após
descompactação das áreas de serventia.
MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a compactação dos
solos e que não venha a ser ocupada definitivamente,
deverá proceder-se à sua descompactação adequada,
facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da
vegetação e promovendo a infiltração.
MM.SO.01: Nas áreas dos solos com aptidão agrícola e
ocupação atual com culturas referidos nos impactes
(Quinta do Cisne), os limites das áreas de serventia para a
construção das fundações dos pilares e dos acessos aos
mesmos deverão ser limitados com fita colorida para
evitar afetações para o exterior dessas áreas. Os acessos
aos locais de fundação dos pilares do viaduto deverão ser
efetuados preferencialmente através dos caminhos
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
existentes, ou nas estremas dos talhões cultivados,
evitando-se assim o atravessamento dos talhões com
culturas permanentes ou temporárias.
Terraplenagens e
construção de acessos
temporários e
definitivos na zona da
encosta do Monte da
Virgem para a
construção da trincheira

Afetação da
utilização local
de solos
florestais e
compactação
Extensão:
Alt 1: 455 m
(mais gravoso)
Alt 2: 65 m
Alt 3: 75 m

Zona de
emboquilhamento
do túnel

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, permanente,
imediato, reversível nas
faixas de serventia
utilizadas para a
construção, direto e de
âmbito local

MM.BPA.02: O PGAO deve prever ações de formação e de
sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes
ambientais e às medidas de minimização a implementar,
nomeadamente face a normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos.
MM.BPA.22: A camada superficial de solo vegetal
existente nas áreas a decapar deverá ficar disponível para
posterior utilização no revestimento dos taludes dos
aterros e escavações da infraestrutura ferroviária e dos
restabelecimentos, assim como na área do Parque de
Material, devendo os solos ficar protegidos e depositados
em pilhas, sendo desejável uma proteção com uma
sementeira de herbáceas com vista à melhor fixação do
solo, evitando-se desta forma a sua mobilização pelo
vento, e erosão e arrastamento pelas águas da
precipitação.
Os solos decapados que apresentem melhor aptidão para o
revestimento de taludes deverão ser depositados em
pargas com altura não superior a 2 m e semeados com
tremocilha (outono) ou abóbora (primavera), por forma a
evitar o aparecimento de ervas infestantes. No caso de se
prever um intervalo de tempo reduzido até à utilização
dos solos decapados, será dispensável a sua sementeira de
proteção.
Na área da Quinta do Cisne, a terra vegetal assume uma
importância acrescida dado ser de boa qualidade, devendo

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
ser aproveitada para espalhamento nas áreas de serventia
utilizadas na construção das fundações dos pilares.
Todos os solos decapados sobrantes deverão ser
espalhados nas áreas adjacentes às intervenções, após
descompactação das áreas de serventia.
MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a compactação dos
solos e que não venha a ser ocupada definitivamente,
deverá proceder-se à sua descompactação adequada,
facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da
vegetação e promovendo a infiltração.
MM.SO.01: Nas áreas dos solos com aptidão agrícola e
ocupação atual com culturas referidos nos impactes
(Quinta do Cisne), os limites das áreas de serventia para a
construção das fundações dos pilares e dos acessos aos
mesmos deverão ser limitados com fita colorida para
evitar afetações para o exterior dessas áreas. Os acessos
aos locais de fundação dos pilares do viaduto deverão ser
efetuados preferencialmente através dos caminhos
existentes, ou nas estremas dos talhões cultivados,
evitando-se assim o atravessamento dos talhões com
culturas permanentes ou temporárias.
Escavação/
estabilização da
escavação a céu aberto
nos “poços de ataque”,
em particular para a
Estação Manuel Leão no
baldio junto à traseira
da Escola Soares dos
Reis e ao lado das
instalações da

Afetação da
utilização local
de solos
florestais em
cerca de 6 000
m2

Estação Manuel
Leão

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, permanente,
imediato, reversível nas
faixas de serventia
utilizadas para a
construção, direto e de
âmbito local

MM.BPA.02: O PGAO deve prever ações de formação e de
sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes
ambientais e às medidas de minimização a implementar,
nomeadamente face a normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos.
MM.BPA.22: A camada superficial de solo vegetal
existente nas áreas a decapar deverá ficar disponível para
posterior utilização no revestimento dos taludes dos

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte
Fase de Construção
Associação Portuguesa
para o Autismo:
Delegação Norte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

aterros e escavações da infraestrutura ferroviária e dos
restabelecimentos, assim como na área do Parque de
Material, devendo os solos ficar protegidos e depositados
em pilhas, sendo desejável uma proteção com uma
sementeira de herbáceas com vista à melhor fixação do
solo, evitando-se desta forma a sua mobilização pelo
vento, e erosão e arrastamento pelas águas da
precipitação.
Os solos decapados que apresentem melhor aptidão para o
revestimento de taludes deverão ser depositados em
pargas com altura não superior a 2 m e semeados com
tremocilha (outono) ou abóbora (primavera), por forma a
evitar o aparecimento de ervas infestantes. No caso de se
prever um intervalo de tempo reduzido até à utilização
dos solos decapados, será dispensável a sua sementeira de
proteção.
Na área da Quinta do Cisne, a terra vegetal assume uma
importância acrescida dado ser de boa qualidade, devendo
ser aproveitada para espalhamento nas áreas de serventia
utilizadas na construção das fundações dos pilares.
Todos os solos decapados sobrantes deverão ser
espalhados nas áreas adjacentes às intervenções, após
descompactação das áreas de serventia.
MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a compactação dos
solos e que não venha a ser ocupada definitivamente,
deverá proceder-se à sua descompactação adequada,
facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da
vegetação e promovendo a infiltração.
MM.SO.01: Nas áreas dos solos com aptidão agrícola e
ocupação atual com culturas referidos nos impactes
(Quinta do Cisne), os limites das áreas de serventia para a
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
construção das fundações dos pilares e dos acessos aos
mesmos deverão ser limitados com fita colorida para
evitar afetações para o exterior dessas áreas. Os acessos
aos locais de fundação dos pilares do viaduto deverão ser
efetuados preferencialmente através dos caminhos
existentes, ou nas estremas dos talhões cultivados,
evitando-se assim o atravessamento dos talhões com
culturas permanentes ou temporárias.
Realização de
escavações a céu aberto
e construção das
fundações das diversas
estruturas (pilares do
viaduto, estações, etc.)

Afetação da
utilização local
de solos de boa
qualidade na
zona de
implantação dos
pilares do
viaduto e áreas
de serventia
Afetação mais
expressiva de
solos por pilares:
At. 1 - Pilares nº
5e6
Alt. 2 - Pilares nº
6, 7 e 8
Alt. 3 - Pilares nº
5, 6 e 7

Quinta do Cisne

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, permanente,
imediato, reversível nas
faixas de serventia
utilizadas para a
construção das fundações
dos pilares, direto e de
âmbito local

MM.BPA.02: O PGAO deve prever ações de formação e de
sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes
ambientais e às medidas de minimização a implementar,
nomeadamente face a normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos.
MM.BPA.22: A camada superficial de solo vegetal
existente nas áreas a decapar deverá ficar disponível para
posterior utilização no revestimento dos taludes dos
aterros e escavações da infraestrutura ferroviária e dos
restabelecimentos, assim como na área do Parque de
Material, devendo os solos ficar protegidos e depositados
em pilhas, sendo desejável uma proteção com uma
sementeira de herbáceas com vista à melhor fixação do
solo, evitando-se desta forma a sua mobilização pelo
vento, e erosão e arrastamento pelas águas da
precipitação.
Os solos decapados que apresentem melhor aptidão para o
revestimento de taludes deverão ser depositados em
pargas com altura não superior a 2 m e semeados com
tremocilha (outono) ou abóbora (primavera), por forma a
evitar o aparecimento de ervas infestantes. No caso de se

A

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 194 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
prever um intervalo de tempo reduzido até à utilização
dos solos decapados, será dispensável a sua sementeira de
proteção.
Na área da Quinta do Cisne, a terra vegetal assume uma
importância acrescida dado ser de boa qualidade, devendo
ser aproveitada para espalhamento nas áreas de serventia
utilizadas na construção das fundações dos pilares.
Todos os solos decapados sobrantes deverão ser
espalhados nas áreas adjacentes às intervenções, após
descompactação das áreas de serventia.
MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a compactação dos
solos e que não venha a ser ocupada definitivamente,
deverá proceder-se à sua descompactação adequada,
facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da
vegetação e promovendo a infiltração.
MM.SO.01: Nas áreas dos solos com aptidão agrícola e
ocupação atual com culturas referidos nos impactes
(Quinta do Cisne), os limites das áreas de serventia para a
construção das fundações dos pilares e dos acessos aos
mesmos deverão ser limitados com fita colorida para
evitar afetações para o exterior dessas áreas. Os acessos
aos locais de fundação dos pilares do viaduto deverão ser
efetuados preferencialmente através dos caminhos
existentes, ou nas estremas dos talhões cultivados,
evitando-se assim o atravessamento dos talhões com
culturas permanentes ou temporárias.
Construção do viaduto
desde a Estação de
Santo Ovídio até ao

Afetação da
utilização local
de solos de boa

Quinta do Cisne

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,

MM.BPA.02: O PGAO deve prever ações de formação e de
sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte
Fase de Construção
emboquilhamento do
túnel na encosta do
Monte da Virgem,
incluindo o
emboquilhamento

Descrição do
Impacte

qualidade na
zona de
implantação dos
pilares do
viaduto e áreas
de serventia
Afetação mais
expressiva de
solos por pilares:
At. 1 – Pilares nº
5e6
Alt. 2 - Pilares nº
6, 7 e 8
Alt. 3 - Pilares nº
5, 6 e 7

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)
provável, permanente,
imediato, reversível nas
faixas de serventia
utilizadas para a
construção das fundações
dos pilares, direto e de
âmbito local

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

relativamente às ações suscetíveis de causar impactes
ambientais e às medidas de minimização a implementar,
nomeadamente face a normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos.
MM.BPA.22: A camada superficial de solo vegetal
existente nas áreas a decapar deverá ficar disponível para
posterior utilização no revestimento dos taludes dos
aterros e escavações da infraestrutura ferroviária e dos
restabelecimentos, assim como na área do Parque de
Material, devendo os solos ficar protegidos e depositados
em pilhas, sendo desejável uma proteção com uma
sementeira de herbáceas com vista à melhor fixação do
solo, evitando-se desta forma a sua mobilização pelo
vento, e erosão e arrastamento pelas águas da
precipitação.
Os solos decapados que apresentem melhor aptidão para o
revestimento de taludes deverão ser depositados em
pargas com altura não superior a 2 m e semeados com
tremocilha (outono) ou abóbora (primavera), por forma a
evitar o aparecimento de ervas infestantes. No caso de se
prever um intervalo de tempo reduzido até à utilização
dos solos decapados, será dispensável a sua sementeira de
proteção.
Na área da Quinta do Cisne, a terra vegetal assume uma
importância acrescida dado ser de boa qualidade, devendo
ser aproveitada para espalhamento nas áreas de serventia
utilizadas na construção das fundações dos pilares.
Todos os solos decapados sobrantes deverão ser
espalhados nas áreas adjacentes às intervenções, após
descompactação das áreas de serventia.
MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a compactação dos
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
solos e que não venha a ser ocupada definitivamente,
deverá proceder-se à sua descompactação adequada,
facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da
vegetação e promovendo a infiltração.
MM.SO.01: Nas áreas dos solos com aptidão agrícola e
ocupação atual com culturas referidos nos impactes
(Quinta do Cisne), os limites das áreas de serventia para a
construção das fundações dos pilares e dos acessos aos
mesmos deverão ser limitados com fita colorida para
evitar afetações para o exterior dessas áreas. Os acessos
aos locais de fundação dos pilares do viaduto deverão ser
efetuados preferencialmente através dos caminhos
existentes, ou nas estremas dos talhões cultivados,
evitando-se assim o atravessamento dos talhões com
culturas permanentes ou temporárias.
Execução do espaço
canal Metro segregado
do trânsito rodoviário e
pedonal através de
trincheiras de acesso à
estação de superfície
Hospital Santos Silva e
Parque de Material (PM)
de Vila d´Este

Utilização local
de solos
florestais
Extensão: 980 m
numa faixa de 30
m de largura

Trincheira e trecho
à superfície

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, permanente,
imediato, reversível nas
faixas de serventia
utilizadas para a
construção, direto e de
âmbito local.

MM.BPA.02: O PGAO deve prever ações de formação e de
sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes
ambientais e às medidas de minimização a implementar,
nomeadamente face a normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos.
MM.BPA.22: A camada superficial de solo vegetal
existente nas áreas a decapar deverá ficar disponível para
posterior utilização no revestimento dos taludes dos
aterros e escavações da infraestrutura ferroviária e dos
restabelecimentos, assim como na área do Parque de
Material, devendo os solos ficar protegidos e depositados
em pilhas, sendo desejável uma proteção com uma
sementeira de herbáceas com vista à melhor fixação do
solo, evitando-se desta forma a sua mobilização pelo

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
vento, e erosão e arrastamento pelas águas da
precipitação.
Os solos decapados que apresentem melhor aptidão para o
revestimento de taludes deverão ser depositados em
pargas com altura não superior a 2 m e semeados com
tremocilha (outono) ou abóbora (primavera), por forma a
evitar o aparecimento de ervas infestantes. No caso de se
prever um intervalo de tempo reduzido até à utilização
dos solos decapados, será dispensável a sua sementeira de
proteção.
Na área da Quinta do Cisne, a terra vegetal assume uma
importância acrescida dado ser de boa qualidade, devendo
ser aproveitada para espalhamento nas áreas de serventia
utilizadas na construção das fundações dos pilares.
Todos os solos decapados sobrantes deverão ser
espalhados nas áreas adjacentes às intervenções, após
descompactação das áreas de serventia.
MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a compactação dos
solos e que não venha a ser ocupada definitivamente,
deverá proceder-se à sua descompactação adequada,
facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da
vegetação e promovendo a infiltração.
MM.SO.01: Nas áreas dos solos com aptidão agrícola e
ocupação atual com culturas referidos nos impactes
(Quinta do Cisne), os limites das áreas de serventia para a
construção das fundações dos pilares e dos acessos aos
mesmos deverão ser limitados com fita colorida para
evitar afetações para o exterior dessas áreas. Os acessos
aos locais de fundação dos pilares do viaduto deverão ser
efetuados preferencialmente através dos caminhos
existentes, ou nas estremas dos talhões cultivados,
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
evitando-se assim o atravessamento dos talhões com
culturas permanentes ou temporárias.
Construção do Parque
de Material, respetivo
equipamento,
iluminação e vedação

Afetação da
utilização local
de solos
florestais, em
cerca de 30 000
m2

Parque de Material

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
certo, permanente,
imediato, reversível nas
faixas de serventia
utilizadas, direto e de
âmbito local

MM.BPA.02: O PGAO deve prever ações de formação e de
sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes
ambientais e às medidas de minimização a implementar,
nomeadamente face a normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos.
MM.BPA.22: A camada superficial de solo vegetal
existente nas áreas a decapar deverá ficar disponível para
posterior utilização no revestimento dos taludes dos
aterros e escavações da infraestrutura ferroviária e dos
restabelecimentos, assim como na área do Parque de
Material, devendo os solos ficar protegidos e depositados
em pilhas, sendo desejável uma proteção com uma
sementeira de herbáceas com vista à melhor fixação do
solo, evitando-se desta forma a sua mobilização pelo
vento, e erosão e arrastamento pelas águas da
precipitação.
Os solos decapados que apresentem melhor aptidão para o
revestimento de taludes deverão ser depositados em
pargas com altura não superior a 2 m e semeados com
tremocilha (outono) ou abóbora (primavera), por forma a
evitar o aparecimento de ervas infestantes. No caso de se
prever um intervalo de tempo reduzido até à utilização
dos solos decapados, será dispensável a sua sementeira de
proteção.
Na área da Quinta do Cisne, a terra vegetal assume uma
importância acrescida dado ser de boa qualidade, devendo
ser aproveitada para espalhamento nas áreas de serventia

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
utilizadas na construção das fundações dos pilares.
Todos os solos decapados sobrantes deverão ser
espalhados nas áreas adjacentes às intervenções, após
descompactação das áreas de serventia.
MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a compactação dos
solos e que não venha a ser ocupada definitivamente,
deverá proceder-se à sua descompactação adequada,
facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da
vegetação e promovendo a infiltração.
MM.SO.01: Nas áreas dos solos com aptidão agrícola e
ocupação atual com culturas referidos nos impactes
(Quinta do Cisne), os limites das áreas de serventia para a
construção das fundações dos pilares e dos acessos aos
mesmos deverão ser limitados com fita colorida para
evitar afetações para o exterior dessas áreas. Os acessos
aos locais de fundação dos pilares do viaduto deverão ser
efetuados preferencialmente através dos caminhos
existentes, ou nas estremas dos talhões cultivados,
evitando-se assim o atravessamento dos talhões com
culturas permanentes ou temporárias.
(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.5 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Solos e Capacidade de Uso do
Solo – Fase de Construção

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.BPA.09: As áreas dos estaleiros onde se realizarão as
ações de manutenção de maquinaria, de armazenamento
de combustíveis e/ou óleos e de produção de efluentes,
deverá ser impermeabilizada para evitar qualquer
contaminação dos terrenos subjacentes e, por infiltração,
das águas subterrâneas, sobretudo na área de
manuseamento de combustíveis, de óleos e de outras
substâncias contaminantes. Estas zonas devem estar
equipadas com uma bacia de retenção, impermeabilizada
e isolada da rede de drenagem natural para evitar que
derrames acidentais de óleos e combustíveis a atinjam.
MM.BPA.11: Dado que o Projeto localiza-se em área
urbana, as águas residuais deverão preferencialmente ser
conduzidas para a rede de drenagem municipal. No caso
de se verificar que não é possível a ligação ao sistema
municipal, os efluentes líquidos produzidos nos estaleiros
(nomeadamente nas instalações sanitárias), deverão ser
coletados e conduzidos a fossas sépticas ou fossas
estanques.
MM.BPA.12: Todos os resíduos produzidos na Empreitada
Geral de Construção deverão ser geridos em
cumprimento da legislação aplicável.

A

MM.BPA.10: No caso de um eventual acidente
envolvendo o derrame de óleos, combustíveis ou outras
substâncias poluentes, considera-se que os meios
existentes de combate a derrames (quer próprios, quer
do sistema municipal de proteção civil), minimizam os
eventuais impactes negativos na qualidade das águas
subterrâneas. No entanto, caso se verifique um derrame
acidental que atinja os solos, deverá ser imediatamente
removida a camada de solo afetada e o seu

B

Fase de Construção
Instalação e
funcionamento dos
Estaleiros

Eventual afetação
de solos e, por
infiltração, das
águas
subterrâneas,
devido a derrame
acidental de
combustíveis, de
óleos e de outras
substâncias
contaminantes.

Áreas de estaleiros

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável,
temporário, imediato,
reversível, direto e de
âmbito local
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
encaminhamento para destino final adequado. Desta
forma evita-se a contaminação das camadas de solo
subjacentes e a penetração em profundidade das
substâncias envolvidas.

Redução da
recarga
(Redução de áreas
afetadas após
conclusão das
obras com
descompactação)

Áreas de estaleiros

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
certo, temporário,
imediato, reversível,
direto e de âmbito local

MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a compactação dos
solos e que não venha a ser ocupada definitivamente,
deverá proceder-se à sua descompactação adequada,
facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da
vegetação e promovendo a infiltração.

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Eventual afetação
de solos por
derrame acidental
de combustíveis,
de óleos e de
outras substâncias
contaminantes

Áreas de estaleiros

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
Abastecimento de
combustível e
manutenção de veículos
e maquinaria

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável,
temporário, imediato,
reversível, direto e de
âmbito local

MM.BPA.09: As áreas dos estaleiros onde se realizarão as
ações de manutenção de maquinaria, de armazenamento
de combustíveis e/ou óleos e de produção de efluentes,
deverá ser impermeabilizada para evitar qualquer
contaminação dos terrenos subjacentes e, por infiltração,
das águas subterrâneas, sobretudo na área de
manuseamento de combustíveis, de óleos e de outras
substâncias contaminantes. Estas zonas devem estar
equipadas com uma bacia de retenção, impermeabilizada
e isolada da rede de drenagem natural para evitar que
derrames acidentais de óleos e combustíveis a atinjam.
A
MM.BPA.11: Dado que o Projeto localiza-se em área
urbana, as águas residuais deverão preferencialmente ser
conduzidas para a rede de drenagem municipal. No caso
de se verificar que não é possível a ligação ao sistema
municipal, os efluentes líquidos produzidos nos estaleiros
(nomeadamente nas instalações sanitárias), deverão ser
coletados e conduzidos a fossas sépticas ou fossas
estanques.
MM.BPA.12: Todos os resíduos produzidos na Empreitada
Geral de Construção deverão ser geridos em
cumprimento da legislação aplicável.
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
MM.BPA.10: No caso de um eventual acidente
envolvendo o derrame de óleos, combustíveis ou outras
substâncias poluentes, considera-se que os meios
existentes de combate a derrames (quer próprios, quer
do sistema municipal de proteção civil), minimizam os
eventuais impactes negativos na qualidade das águas
subterrâneas. No entanto, caso se verifique um derrame
acidental que atinja os solos, deverá ser imediatamente
removida a camada de solo afetada e o seu
encaminhamento para destino final adequado. Desta
forma evita-se a contaminação das camadas de solo
subjacentes e a penetração em profundidade das
substâncias envolvidas.
Construção de novos
acessos temporários e
definitivos. Posterior
restabelecimento de
vias

Escavação do túnel
(faseamento a definir)
com eventual uso de
explosivos para
desmonte de maciço
rochoso

Interseção do nível
freático e
exposição das
águas à
contaminação

Interseção do nível
freático e
exposição das
águas à
contaminação

Rest. da Rua Fonte
dos Arrependidos,
Rua do Rosário, R.
Santa Rita, R.
Clube dos
Caçadores, R. São
Tiago, R. Escultor
Alves de Sousa),
Rua D. Manuel II,
Rua de São Tiago,
Parque de Material

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, temporário,
imediato, reversível,
direto e de âmbito local

Zona do túnel

Negativo, pouco
significativo a
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, temporário,
imediato, reversível,
direto e de âmbito local

MM.RHsub.01: A drenagem das áreas de trabalho não
deverá ser efetuada para a proximidade de captações por
forma a evitar a sua eventual contaminação.

MM.RHsub.01: A drenagem das áreas de trabalho não
deverá ser efetuada para a proximidade de captações por
forma a evitar a sua eventual contaminação.

B

B

B
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.RHsub.03: No caso das afetações de captações de
água subterrânea identificadas no capítulo dos impactes,
deverá ser reposta a situação antes da intervenção, ou
garantida a satisfação do abastecimento através da
construção de furos/poços com características
semelhantes, dado que as captações de água na área
intersetada pelos traçados e restabelecimentos são
fundamentais para a rega, sobretudo na área da Quinta
do Cisne e em quintais das moradias onde se localizam as
captações. Esta reposição deverá ser efetuada em
articulação com os proprietários das captações afetadas
e de modo a não comprometer o desenvolvimento das
culturas e colheitas (Quinta do Cisne).
MM.RHsub.04: As captações diretamente afetadas pelas
ações de construção deverão ser devidamente seladas
antes das ações de decapagem e terraplenagens.
MM.RHsub.05: Na eventualidade de se verificarem
diminuições significativas em caudais de captações
particulares identificadas no capítulo dos impactes,
deverá efetuar-se a sua substituição por captações com
características semelhantes, caso seja possível, ou
compensados os proprietários.

A

MM.RHsub.02: Dado que algumas ações de construção
(viaduto, túnel e trincheira até à Estação do Hospital
Santos Silva) desenvolvem-se próximo de captações,
deverá ser estabelecido um perímetro de proteção com
vedação de fita colorida de modo a evitar a aproximação
do local e colocação de uma placa identificadora da
captação.
MM.RHsub.06: Recomenda-se a continuação da
monitorização dos níveis de água nos piezómetros

B

Fase de Construção
Afetação de
captações
Trecho comum:
Significativo (Furo
224405)
Pouco significativo
(Furo 687839)
Zona do
Emboquilhamento
do túnel:
Pouco significativo
Alt. 2 - Furo 5458

Zona do túnel

Negativo, pouco
significativo a
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, permanente,
imediato, irreversível,
direto e de âmbito local
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
instalados no setor do túnel e trincheira, quer durante a
fase de construção, quer na fase de exploração, com
vista a registar a sua evolução e avaliar a sua potencial
interferência com a obra e a fase de exploração,
permitindo assim aferir os sistemas de drenagem das
águas de percolação que possam ser intersetadas pelo
túnel e trincheiras.
Construção do viaduto
desde a Estação de
Santo Ovídio até ao
emboquilhamento do
túnel na encosta do
Monte da Virgem,
incluindo o
emboquilhamento

Afetação de
captações de água
subterrânea
Alt. 1 - Furo RC5
Alt 2 – Furos RC 1 e
RC 2

Quinta do
Cisne/Área da
trincheira

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, permanente,
imediato, irreversível, e
será direto e de âmbito
local

MM.RHsub.03: No caso das afetações de captações de
água subterrânea identificadas no capítulo dos impactes,
deverá ser reposta a situação antes da intervenção, ou
garantida a satisfação do abastecimento através da
construção de furos/poços com características
semelhantes, dado que as captações de água na área
intersetada pelos traçados e restabelecimentos são
fundamentais para a rega, sobretudo na área da Quinta
do Cisne e em quintais das moradias onde se localizam as
captações. Esta reposição deverá ser efetuada em
articulação com os proprietários das captações afetadas
e de modo a não comprometer o desenvolvimento das
culturas e colheitas (Quinta do Cisne).
MM.RHsub.04: As captações diretamente afetadas pelas
ações de construção deverão ser devidamente seladas
antes das ações de decapagem e terraplenagens.
MM.RHsub.05: Na eventualidade de se verificarem
diminuições significativas em caudais de captações
particulares identificadas no capítulo dos impactes,
deverá efetuar-se a sua substituição por captações com
características semelhantes, caso seja possível, ou
compensados os proprietários.

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.RHsub.02: Dado que algumas ações de construção
(viaduto, túnel e trincheira até à Estação do Hospital
Santos Silva) desenvolvem-se próximo de captações,
deverá ser estabelecido um perímetro de proteção com
vedação de fita colorida de modo a evitar a aproximação
do local e colocação de uma placa identificadora da
captação.
MM.RHsub.06: Recomenda-se a continuação da
monitorização dos níveis de água nos piezómetros
instalados no setor do túnel e trincheira, quer durante a
fase de construção, quer na fase de exploração, com
vista a registar a sua evolução e avaliar a sua potencial
interferência com a obra e a fase de exploração,
permitindo assim aferir os sistemas de drenagem das
águas de percolação que possam ser intersetadas pelo
túnel e trincheiras.

B

MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a compactação dos
solos e que não venha a ser ocupada definitivamente,
deverá proceder-se à sua descompactação adequada,
facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da
vegetação e promovendo a infiltração.

A

Fase de Construção

Construção do Parque
de Material, respetivo
equipamento,
iluminação e vedação

Redução da
recarga, em cerca
de 30 000 m2

Parque de Material

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
certo, permanente,
imediato, irreversível,
direto e de âmbito local

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.6 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Recursos Hídricos
Subterrâneos – Fase de Construção
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2018-07-09

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a
compactação dos solos e que não venha a ser
ocupada definitivamente, deverá proceder-se à
sua descompactação adequada, facilitando dessa
forma a regeneração dos solos e da vegetação e
promovendo a infiltração.

A

MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a
compactação dos solos e que não venha a ser
ocupada definitivamente, deverá proceder-se à
sua descompactação adequada, facilitando dessa
forma a regeneração dos solos e da vegetação e
promovendo a infiltração.

A

MM.RHsup.01: Embora sem carácter obrigatório,
as operações de escavação e terraplenagem
serão facilitadas durante a estação seca para
evitar a mobilização dos sedimentos soltos
devido às ações de decapagem e terraplenagem.
Esta medida é indicada também para a proteção
do aquífero superficial.
MM.BPA.09: As áreas dos estaleiros onde se
realizarão as ações de manutenção de

B

Fase de Construção
Instalação e
funcionamento dos
Estaleiros

Impermeabilização por
compactação dos solos
com aumento do
escoamento superficial

Áreas de estaleiros

(Redução de áreas
afetadas após conclusão
das obras com
descompactação)
Construção de novos
acessos temporários e
definitivos,
restabelecimento de
vias

Impermeabilização do
terreno

Escavação do túnel

Turvação das águas de
drenagem durante as
escavações

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
certo, temporário,
imediato, reversível,
direto e de âmbito local.

Rest. da Rua Fonte dos
Arrependidos, Rua do
Rosário, R. Santa Rita,
R. Clube dos
Caçadores, R. São
Tiago, R. Escultor
Alves de Sousa), Rua
D. Manuel II, Rua de
São Tiago, Parque de
Material

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
certo, permanente,
imediato, irreversível,
direto e de âmbito local.

Zona do túnel

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
certo, temporário,
imediato, reversível,
direto e de âmbito local.
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
maquinaria, de armazenamento de combustíveis
e/ou óleos e de produção de efluentes, deverá
ser impermeabilizada para evitar qualquer
contaminação dos terrenos subjacentes e, por
infiltração, das águas subterrâneas, sobretudo na
área de manuseamento de combustíveis, de
óleos e de outras substâncias contaminantes.
Estas zonas devem estar equipadas com uma
bacia de retenção, impermeabilizada e isolada
da rede de drenagem natural para evitar que
derrames acidentais de óleos e combustíveis a
atinjam.
MM.RHsup.02: Também se recomenda que
periodicamente se proceda à verificação do
estado das valetas e órgãos de drenagem e das
passagens hidráulicas, com vista ao seu
desassoreamento. Estes aspetos revestem-se de
particular importância sob pena de tornar
ineficazes os sistemas de drenagem e conduzir a
processos de erosão que podem colocar em risco
as obras efetuadas. Além das verificações
periódicas recomenda-se que se faça uma
verificação sistemática antes do período chuvoso
e após chuvadas intensas para limpeza dos
referidos sistemas.
Construção do viaduto
desde a Estação de
Santo Ovídio até ao
emboquilhamento do
túnel na encosta do
Monte da Virgem,

Afetação de linha de
água entubada (Ribeiro
da Madalena) pelo pilar
nº 8 – Alternativa 1 e 2

Quinta do Cisne

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável,
permanente, imediato,
irreversível, e será direto

MM.RHsup.03: O pilar nº 8 do Viaduto de Santo
Ovídio não deverá afetar a linha de água
entubada que atravessa a Quinta do Cisne nas
alternativas 1 e 2 aos km 0+629 e km 0+624,
respetivamente. Se tal acontecer, um novo
entubamento deverá ser assegurado.

A
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

Fase de Construção
incluindo o
emboquilhamento

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável,
temporário, imediato,
reversível com a
finalização da construção
da rede de drenagem,
direto e de âmbito local

MM. RHsup.02: Também se recomenda que
periodicamente se proceda à verificação do
estado das valetas e órgãos de drenagem e das
passagens hidráulicas, com vista ao seu
desassoreamento. Estes aspetos revestem-se de
particular importância sob pena de tornar
ineficazes os sistemas de drenagem e conduzir a
processos de erosão que podem colocar em risco
as obras efetuadas. Além das verificações
periódicas recomenda-se que se faça uma
verificação sistemática antes do período chuvoso
e após chuvadas intensas para limpeza dos
referidos sistemas.

B

Negativo, pouco
significativo (dado que o
dimensionamento da rede
de águas pluviais permite
acolher com margem de
segurança os caudais

MM.BPA.26: Nos locais onde ocorrer a
compactação dos solos e que não venha a ser
ocupada definitivamente, deverá proceder-se à
sua descompactação adequada, facilitando dessa
forma a regeneração dos solos e da vegetação e
promovendo a infiltração.

e de âmbito local

Execução do espaço
canal Metro segregado
do trânsito rodoviário
e pedonal através de
trincheiras de acesso
à estação de
superfície Hospital
Santos Silva e Parque
de Material (PM) de
Vila d´Este

Interseção do trecho em
trincheira e superfície
com a drenagem
superficial

Construção da Estação
Manuel Leão (0,6 ha),
Ampliação do Parque
de Estacionamento da
Estação do HSS (0,8
ha), construção do

Impermeabilização de
cerca de 8 ha e
correspondente aumento
do escoamento
superficial

Trecho em trincheira
e superfície

Estação Manuel Leão,
Parque de
Estacionamento da
Estação do HSS,
construção do Parque
de Material, Estação

A
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte
Fase de Construção
Parque de Material (3
ha), Estação de Vila
D´Este (1 ha) e trecho
em trincheira e à
superfície (3 ha),
Construção da Estação
Hospital Santos Silva
(atualmente Centro
Hospitalar de VN
Gaia/Espinho) à
superfície e reposição
de Parque de
Estacionamento à
superfície. Iluminação
da Estação e do
Parque de
Estacionamento

Descrição do Impacte

Área de Ocorrência

de Vila D´Este e
trecho em trincheira e
à superfície

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)
gerados por precipitações
intensas), de magnitude
reduzida, certo, será
permanente, prolongandose para a fase de
exploração, imediato,
irreversível, direto e de
âmbito local

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.RHsup.04: Além dos dispositivos de recolha
e armazenamento das águas da chuva das
coberturas dos edifícios do Parque de Material,
previstas no Estudo Prévio, recomenda-se que o
Projeto de Execução contemple a retenção das
águas pluviais de escorrência dos pavimentos
exteriores do Parque de Material em bacias de
retenção, com vista a retardar a chegada à rede
de drenagem das águas de chuvadas intensas,
minimizando assim a intensidade do caudal de
ponta de cheia gerado naquela área.

B

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.7 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Recursos Hídricos
Superficiais – Fase de Construção
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Negativo, pouco
significativo, e de
magnitude reduzida, certo,
permanente, imediato,
reversível, direto, e de
âmbito local.

MM.RHsup.02: Também se recomenda que
periodicamente se proceda à verificação do estado das
valetas e órgãos de drenagem e das passagens
hidráulicas, com vista ao seu desassoreamento. Estes
aspetos revestem-se de particular importância sob
pena de tornar ineficazes os sistemas de drenagem e
conduzir a processos de erosão que podem colocar em
risco as obras efetuadas. Além das verificações
periódicas recomenda-se que se faça uma verificação
sistemática antes do período chuvoso e após chuvadas
intensas para limpeza dos referidos sistemas.

B

Negativo, pouco
significativo, e de
magnitude dependente da
extensão da afetação e das
substâncias envolvidas,
pouco provável (dada estar
prevista a construção de
separadores de
hidrocarbonetos na rede de
drenagem do Parque de
Material), esporádico e
temporário, imediato,
reversível, indireto, sendo
contudo de âmbito local.

MM.BPA.09: As áreas dos estaleiros onde se realizarão
as ações de manutenção de maquinaria, de
armazenamento de combustíveis e/ou óleos e de
produção de efluentes, deverá ser impermeabilizada
para evitar qualquer contaminação dos terrenos
subjacentes e, por infiltração, das águas subterrâneas,
sobretudo na área de manuseamento de combustíveis,
de óleos e de outras substâncias contaminantes. Estas
zonas devem estar equipadas com uma bacia de
retenção, impermeabilizada e isolada da rede de
drenagem natural para evitar que derrames acidentais
de óleos e combustíveis a atinjam.
MM.BPA.10: No caso de um eventual acidente
envolvendo o derrame de óleos, combustíveis ou
outras substâncias poluentes, considera-se que os
meios existentes de combate a derrames (quer
próprios, quer do sistema municipal de proteção civil),
minimizam os eventuais impactes negativos na
qualidade das águas subterrâneas. No entanto, caso se
verifique um derrame acidental que atinja os solos,

B

Fase de Exploração
Presença da
infraestrutura
ferroviária,
restabelecimentos e
acessos, trecho à
superfície e em
trincheira e Parque de
Material
Operação da Linha
Amarela do Metro até
Vila d’Este

Mantém-se a
impermeabilização
das áreas ocupadas
em definitivo,
iniciado na fase de
construção, com
consequente
aumento do
escoamento
superficial

Área do Projeto

Operações de
manutenção de
carruagens no novo
Parque de Material

Eventual derrame
acidental de
contaminantes na
área de lavagens e
manutenção no
Parque de Material

Parque de Material
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Exploração
deverá ser imediatamente removida a camada de solo
afetada e o seu encaminhamento para destino final
adequado. Desta forma evita-se a contaminação das
camadas de solo subjacentes e a penetração em
profundidade das substâncias envolvidas.
MM.RHsup.02: Também se recomenda que
periodicamente se proceda à verificação do estado das
valetas e órgãos de drenagem e das passagens
hidráulicas, com vista ao seu desassoreamento. Estes
aspetos revestem-se de particular importância sob
pena de tornar ineficazes os sistemas de drenagem e
conduzir a processos de erosão que podem colocar em
risco as obras efetuadas. Além das verificações
periódicas recomenda-se que se faça uma verificação
sistemática antes do período chuvoso e após chuvadas
intensas para limpeza dos referidos sistemas.
MM.RHsup.04: Além dos dispositivos de recolha e
armazenamento das águas da chuva das coberturas dos
edifícios do Parque de Material, previstas no Estudo
Prévio, recomenda-se que o Projeto de Execução
contemple a retenção das águas pluviais de
escorrência dos pavimentos exteriores do Parque de
Material em bacias de retenção, com vista a retardar a
chegada à rede de drenagem das águas de chuvadas
intensas, minimizando assim a intensidade do caudal
de ponta de cheia gerado naquela área.
(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.8 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Recursos Hídricos
Superficiais – Fase de Exploração
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2018-07-09

OCUPAÇÃO DOS SOLOS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Identificação de Ações de
Projeto que induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização
ou de Compensação
propostas

Eficácia esperada
das Medidas (*)

Região Norte

Positivo, de significância
média e magnitude média
a elevada, direto, certo,
permanente e irreversível,
de dimensão regional, a
curto/médio prazo.

-

-

Negativo, de significância
baixa e magnitude baixa,
direto, certo, permanente
e irreversível, de
dimensão local, a curto
prazo.

MM.OSOT.01: Acerca da
afetação das classes Áreas
Verdes de Enquadramento
Paisagístico e Estrutura
Ecológica Fundamental
definidas na Carta de
Ordenamento do PDM e da
compatibilização do
projeto em análise com as
mesmas deverá ser obtida
autorização da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Gaia.

A

Fase Prévia à Construção

Decisão de implementação do
Prolongamento da Linha Amarela
desde a Estação de Santo Ovídio
até Vila D’Este e do Parque de
Material

Reforço das redes de infraestruturas de
suporte à acessibilidade e à mobilidade
como suporte à integração e à coesão
territoriais (PNPOT).
Cumprimento dos objetivos
estabelecidos na atual proposta de
PROT-Norte, nos objetivos globais da
visão estratégica e na prossecução da
estratégia territorial (PROT-Norte).
Promoção das ligações entre os centros
urbanos e as periferias (PETI3+).

Decisão de implementação do
projeto em estudo

Sobreposição com Áreas Verdes de
Enquadramento Paisagístico e Estrutura
Ecológica Fundamental carecendo de
autorização (Carta de Qualificação do
Solo do PDM).
Sobreposição parcial com as
ocorrências OD43 (Alameda do Monte
da Virgem e Monumento da Imaculada
Conceição) e OD47 (Observatório
Astronómico da FCUP Prof. Manuel de
Barros e área envolvente) (Carta de
Salvaguarda do PDM).

Área de
projeto

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.9 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Ocupação dos Solos e
Ordenamento do Território – Fase Prévia à Construção
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.BPA.07: Os estaleiros e parques de materiais
devem ser restringidos ao absolutamente necessário e
devem ser vedados, de forma a restringir os impactes
do seu normal funcionamento.
MM.OSOT.09: Após conclusão das sucessivas fases de
execução da obra, devem ser desmanteladas e
removidas todas as suas estruturas provisórias de apoio
e as zonas de manobras de máquinas devem ser
convenientemente recuperadas, repondo-se, sempre
que possível, o uso anterior.

B

Negativo, de significância
baixa e magnitude baixa,
direto, certo, temporário
e irreversível, de
dimensão local, a curto
prazo

MM.BPA.18: Deverá assegurar-se que as estradas e
acessos nas imediações da área do projeto não fiquem
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua
normal utilização por parte da população.

B

Negativo de significância
baixa e de magnitude
baixa, direto, certo,
temporário e irreversível,
de dimensão local, a curto
prazo.

-

-

Fase de Construção
Instalação e
funcionamento dos
Estaleiros

Perturbação gerada pela
presença e movimentação
de máquinas e viaturas,
do transporte de materiais
e equipamentos na obra e
do seu armazenamento
temporário.

Área de
estaleiros

Interrupção de vias,
condicionamento e
desvio do trânsito,
desvio temporário de
vias e construção de
acessos temporários

Movimentação de
maquinaria necessária à
execução dos trabalhos e
alteração temporária da
ocupação do solo nos
locais afetados.

Área de
projeto

Realização das
demolições

Movimentação de
maquinaria necessária à
execução dos trabalhos e
remoção das estruturas
existentes.

Área de
projeto

Eliminação do coberto
vegetal e remoção da
camada superficial do
solo, com substituição de
áreas ocupadas por “Áreas
florestais em meio
urbano” e “Parques e
jardins” por áreas

Área de
projeto e
área de
estaleiros

Desarborização,
desmatação e
decapagem das áreas
não impermeabilizadas

Negativo, de significância
média e magnitude baixa
a média, direto, certo,
temporário e reversível,
de dimensão local, a curto
prazo

Negativo, significância
média de magnitude baixa
a média, direto, certo,
temporário e
parcialmente reversível,
de dimensão local, a curto
prazo

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e
decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas
estritamente indispensáveis para a execução da obra.

C
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

-

-

Fase de Construção
expectantes,
posteriormente a ocupar
pelas infraestruturas do
projeto.
Construção do projeto
em estudo

Alteração direta do
território, com aumento
da área afeta às
infraestruturas de
transportes, em
detrimento da utilização
atual.

Área de
projeto com
estruturas à
superfície

Negativo, de significância
baixa a média e de
magnitude média, direto,
certo, permanente e
irreversível, local, a curto
prazo.

Afetação de áreas sujeitas
a Condicionantes,
Servidões e Restrições de
Utilidade Pública:
• Servidões Rodoviárias:
atravessamento de
rodovias, faixas de
servidão respetivas e faixa
de salvaguarda da
extensão prevista de um
eixo concelhio
estruturante.
• Linhas de transporte de
energia elétrica:
cruzamento de duas linhas
de alta tensão.
• Domínio Público Hídrico:
cruzamento de dois cursos
de água não navegáveis

Área de
projeto com
estruturas à
superfície

Negativo, de significância
e magnitude baixas,
direto, certo, permanente
e irreversível, de
dimensão local, ocorrendo
a curto prazo.

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e
decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas
estritamente indispensáveis para a execução da obra.
MM. OSOT.07: Acerca da compatibilidade do projeto
em estudo com as duas linhas de alta tensão que este
cruza deve ser obtido parecer da entidade
competente, a EDP Distribuição, tendo em vista o
projeto para o seu restabelecimento.
MM.OSOT.08: O projeto em estudo cruza dois cursos
de água não navegáveis nem flutuáveis, o ribeiro da
Madalena (entubado) e a cabeceira de uma ribeira
afluente do rio Febres, classificados como Domínio
Público Hídrico (DPH), pelo que, em caso de
necessidade, em função da alternativa de traçado
selecionada e da potencial localização de algum pilar
mais próximo do DPH, deve ser obtido parecer da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), I.P..

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.OSOT.03: Uma vez que o projeto em estudo se
sobrepõe a Património Classificado, mais
concretamente à ZEP do Observatório Astronómico da
Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto/Professor Manuel de Barros e respetivas
instalações, classificado como Monumento de Interesse
Público, deverá ser obtido parecer a este respeito
pelas autoridades competentes, a Direção-Geral do
Património Cultural (DGPC) e a Direção Regional de
Cultura do Norte (DRCN).
MM.OSOT.04: Ainda no que respeita à sobreposição do
projeto com a ZEP do Observatório Astronómico, o
desenvolvimento dos projetos de iluminação das
estruturas a criar deverá ser feito usando apenas
equipamentos de iluminação dirigida com o mínimo de
efeito dispersivo e com foco para baixo, de forma a
minimizar a poluição luminosa. Também os pavimentos
previstos para a área próxima do observatório deverão
ter fatores de reflexão baixos.
De acordo com os estudos de especialidade em fase de
Estudo Prévio, estes requisitos serão possíveis.
MM.OSOT.05: Para que se possa proceder ao corte ou
arranque de alguns exemplares de sobreiro, deverá ser
obtida autorização da autoridade competente, o
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
Esta autorização só poderá ser concedida se o projeto
for reconhecido como empreendimento de

A

Fase de Construção
nem flutuáveis, o ribeiro
da Madalena e a cabeceira
de uma ribeira afluente do
rio Febres.
Afetação de áreas sujeitas
a Condicionantes,
Servidões e Restrições de
Utilidade Pública:
• Património Classificado
ou em Vias de
Classificação:
sobreposição com a ZEP
do Observatório
Astronómico da Faculdade
de Ciências da
Universidade do
Porto/Professor Manuel de
Barros e respetivas
instalações.
• Proteção ao sobreiro e à
azinheira: a
implementação do projeto
implicará o corte ou
arranque de alguns
exemplares de sobreiro.

Área de
projeto com
estruturas à
superfície

Negativo, de significância
elevada, magnitude baixa,
direto, certo, permanente
e irreversível, de
dimensão local, ocorrendo
a curto prazo
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
imprescindível utilidade pública pelo Ministro da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e
pelo ministro da tutela do empreendimento, mediante
apresentação de um projeto de arborização e respetivo
plano de gestão, como forma compensatória.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número
estimado de sobreiros cortados pelo Projeto em áreas
a determinar em fase de projeto de execução;
previsivelmente, através da integração de alguns
exemplares nos projetos de integração paisagística do
Projeto e/ou em áreas a determinar pelo Proponente
do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia.
Desmantelamento do
estaleiro

Movimentação de
maquinaria e remoção de
todos os elementos
estranhos associados à
fase de construção e a
recuperação da área assim
libertada.

Área de
estaleiros

Positivo, de significância
baixa e de magnitude
baixa, direto, certo,
permanente e irreversível,
de dimensão local, a curto
prazo

-

-

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.10 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Ocupação dos Solos e
Ordenamento do Território – Fase de Construção
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia esperada
das Medidas (*)

-

-

MM.OSOT.10: Deverá ser garantida
a manutenção adequada dos
espaços exteriores intervencionados
no âmbito dos vários Projetos de
Arquitetura Paisagista, de modo a
garantir a qualidade dos espaços
criados e, no caso da área
envolvente à Estação do Hospital
Santos Silva, para minimizar a
poluição luminosa.

A

Fase de Exploração
Presença e operação da Linha
Amarela do Metro até Vila d’Este

Operações de manutenção de
carruagens no novo Parque de
Material

Melhoria na acessibilidade
da área e na mobilidade
das populações locais,
promovendo a ligação
entre a mesma e o centro
do Porto e permitindo um
aumento da eficiência do
sistema de transportes
públicos.

Área de
projeto e
envolvente
alargada

Transformação de uma
área que tem atualmente
uma ocupação florestal,
classificada em PDM como
“Áreas de Expansão
Urbana de Tipologia
Mista”, numa área com
uma ocupação de tipo
complementar constituída
por equipamentos de
apoio ao sistema de
transporte público.

Área de
projeto

Positivo, de significância
média e magnitude baixa a
média, direto, provável,
permanente e irreversível,
de dimensão local a
regional, a curto e médio
prazo

Negativo, de significância
baixa e magnitude baixa,
direto, certo, permanente e
irreversível, de dimensão
local, a curto e médio prazo

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.11 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Ocupação dos Solos e
Ordenamento do Território – Fase de Exploração
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2018-07-09

FAUNA, FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS
Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
Instalação e
Funcionamento do
Estaleiro de Montagem,
Soldadura e Lançamento

Destruição da
vegetação e
perturbação da
fauna

Na área do
estaleiro previsto

Instalação e
Funcionamento do
Estaleiro de Frente
Junto ao Viaduto

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, corte
de sobreiros

Na área do
estaleiro previsto
Alternativa 1:
1.700 m2
Alternativa 2:
2.100 m2
Alternativa 3:
3.000 m2

Pouco significativo
Negativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local
Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.

C

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,
conforme legislação aplicável.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo

C
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.
Instalação e
Funcionamento do
Estaleiro das Frentes na
Estação Manuel Leão e
do Estaleiro das Frentes
no Poço de Ventilação e
Emergência

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação

Na área dos
estaleiros
previstos – 5.600
m2 (Manuel Leão)
e e 1.100 m2
(Ventilação e
Emergência)

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da MM.BPA.14: Definir e
limitar as vias de acesso às obras, preferencialmente,
utilizando vias ou caminhos existentes ou atravessando áreas
já degradadas. A movimentação de operários e máquinas
afetos à obra deverá ser realizada em troços previamente
definidos.

C

Instalação e
Funcionamento do
Estaleiro das Frentes na
Trincheira e Estaleiro
de Interface e Estação
Hospital Santos Silva

Destruição da
vegetação,
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, abate
de sobreiros e
destruição do
Habitat 9330

6.700 m2 (frentes
da trincheira) e
no estaleiro da
interface e
Estação Hospital
Santos Silva
(área dinâmica,
35 m para cada
lado em relação
ao eixo)

Negativo, significativo,
de magnitude média,
certo, com duração
permanente,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,
conforme legislação aplicável.
MM.ECO.01: A afetação e corte do Habitat 9330 deverá ser
reduzida ao estritamente essencial.
MM.ECO.02: O caderno de encargos da empreitada deverá
prever a realização de uma pequena ação de formação, com

B
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
duração previsível de 2 horas, no Habitat 9330, cujos
destinatários serão a equipa de fiscalização e os
encarregados de obra que vierem a ser contratados para a
fase de construção – para transmissão de informação
relevante sobre o referido habitat e cuidados a ter em
consideração.
MM.ECO.03: Em fase de RECAPE dever-se-á preparar uma
carta de localização do Habitat 9330 com vista ao seu
posterior fornecimento à entidade responsável pela
construção do Projeto (e respetivas entidades eventualmente
subcontratadas, independentemente da sua natureza) de
modo a que os funcionários da fase de construção tenham
conhecimento da localização e da importância do mesmo.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.
Instalação e
Funcionamento do
Estaleiro do Parque de
Material de Vila d`Este
e do Estaleiro do Troço
à Superfície e Estação
de Vila d`Este

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, corte
de sobreiros

Na área do
estaleiro previsto

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por

C
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,
conforme legislação aplicável.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.
Construção de novos
acessos e
restabelecimento de
vias na Rua da Fonte
dos Arrependidos

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, corte
de sobreiros

Ao longo do
traçado dos
restabelecimento
s e na envolvente
direta e imediata
na Alternativa 1

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,
conforme legislação aplicável.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em

C
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.
Construção de novos
acessos e
restabelecimento de
vias na Rua da Fonte
dos Arrependidos e
extensão da Rua do
Rosário e Rua de Santa
Rita

Construção de novos
acessos e

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, corte
de sobreiros

Destruição da
vegetação e

Ao longo do
traçado dos
restabelecimento
s e na envolvente
direta e imediata
na Alternativa 1

Ao longo do
traçado dos

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

Negativo, pouco
significativo, de

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,
conforme legislação aplicável.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.

C

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte
Fase de Construção
restabelecimento de
vias na Rua Dom Manuel
II

Construção de novos
acessos e
restabelecimento de
vias na Rua de São Tiago

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação

Destruição da
vegetação,
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, abate
de sobreiros e
destruição do
Habitat 9330

2018-07-09

Avaliação do impacte

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

restabelecimento
s e na envolvente
direta e imediata

magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.

Ao longo do
traçado dos
restabelecimento
s e na envolvente
direta e imediata

Negativo, significativo,
de magnitude média,
certo, com duração
permanente,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,
conforme legislação aplicável.
MM.ECO.01: A afetação e corte do Habitat 9330 deverá ser
reduzida ao estritamente essencial.
MM.ECO.02: O caderno de encargos da empreitada deverá
prever a realização de uma pequena ação de formação, com
duração previsível de 2 horas, no Habitat 9330, cujos
destinatários serão a equipa de fiscalização e os
encarregados de obra que vierem a ser contratados para a
fase de construção – para transmissão de informação

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

B
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
relevante sobre o referido habitat e cuidados a ter em
consideração.
MM.ECO.03: Em fase de RECAPE dever-se-á preparar uma
carta de localização do Habitat 9330 com vista ao seu
posterior fornecimento à entidade responsável pela
construção do Projeto (e respetivas entidades eventualmente
subcontratadas, independentemente da sua natureza) de
modo a que os funcionários da fase de construção tenham
conhecimento da localização e da importância do mesmo.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.
Construção de novos
acessos e
restabelecimento de
vias na Alameda do
Monte da Virgem e Rua
Escultor Alves de Sousa
e Construção de novos
acessos ao Parque de
Material

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, corte
de sobreiros

Ao longo do
traçado dos
restabelecimento
s e na envolvente
direta e imediata

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,

C
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
conforme legislação aplicável.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.
Construção de novos
acessos e
restabelecimento da
Rua Salgueiro Maia

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação

Ao longo do
traçado dos
restabelecimento
s e na envolvente
direta e imediata

Pouco significativo
Negativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.

C

Construção do viaduto
desde a Estação de
Santo Ovídio até ao
emboquilhamento do
túnel

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, corte
de sobreiros

Ao longo dos
acessos a criar
para a instalação
dos pilares, na
área de
ocupação dos
próprios pilares e
no traçado da
linha Alternativa 1 e 2

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à

C
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,
conforme legislação aplicável.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.
Construção do viaduto
desde a Estação de
Santo Ovídio até ao
emboquilhamento do
túnel - Alternativa 3

Decapagem,
desarborização e
desmatação da área do
corredor do traçado à
superfície

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação

Ao longo dos
acessos a criar
para a instalação
dos pilares, na
área de
ocupação dos
próprios pilares e
no traçado da
linha

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.

C

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, corte
de sobreiros

Ao longo do
corredor de
instalação da
linha de metro

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração temporária,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,

C
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,
conforme legislação aplicável.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.
Construção da Estação
Hospital Santos Silva,
reposição do Parque de
Estacionamento à
superfície e
reperfilamento da Rua
Conceição Fernandes

Destruição da
vegetação,
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, abate
de sobreiros e
destruição do
Habitat 9330

Em toda a área
de intervenção

Negativo, significativo,
de magnitude média,
certo, com duração
permanente,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,
conforme legislação aplicável.

B
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
MM.ECO.01: A afetação e corte do Habitat 9330 deverá ser
reduzida ao estritamente essencial.
MM.ECO.02: O caderno de encargos da empreitada deverá
prever a realização de uma pequena ação de formação, com
duração previsível de 2 horas, no Habitat 9330, cujos
destinatários serão a equipa de fiscalização e os
encarregados de obra que vierem a ser contratados para a
fase de construção – para transmissão de informação
relevante sobre o referido habitat e cuidados a ter em
consideração.
MM.ECO.03: Em fase de RECAPE dever-se-á preparar uma
carta de localização do Habitat 9330 com vista ao seu
posterior fornecimento à entidade responsável pela
construção do Projeto (e respetivas entidades eventualmente
subcontratadas, independentemente da sua natureza) de
modo a que os funcionários da fase de construção tenham
conhecimento da localização e da importância do mesmo.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.
Construção do Parque
de Material

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, corte
de sobreiros

Ao longo do
corredor de
instalação da
linha de metro

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração permanente,
imediato, irreversível,
de incidência direta e

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em

C
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção

Construção da Estação
de Vila d’Este

Destruição da
vegetação e
redução de área de
habitat disponível
para a fauna e sua
perturbação, corte
de sobreiros

Em toda a área
de intervenção

dimensão local

troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,
conforme legislação aplicável.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
pouco provável, com
duração permanente,
imediato, irreversível,
de incidência direta e
dimensão local

MM.BPA.20: As ações de desmatação, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.
MM.BPA.14: Definir e limitar as vias de acesso às obras,
preferencialmente, utilizando vias ou caminhos existentes ou
atravessando áreas já degradadas. A movimentação de
operários e máquinas afetos à obra deverá ser realizada em
troços previamente definidos.
MM.ECO.04: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a
corte, com referência aproximada do número de árvores por
hectare.
MM.ECO.05: Em fase de projeto de execução e de RECAPE,
dever-se-á proceder à produção dos elementos de suporte à

C
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
instrução dos devidos requerimentos de abate de sobreiros,
conforme legislação aplicável.
MC.ECO.01: Plantação de 1,5 vezes o número estimado de
sobreiros cortados pelo Projeto em áreas a determinar em
fase de projeto de execução; previsivelmente, através da
integração de alguns exemplares nos projetos de integração
paisagística do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo
Proponente do Projeto e/ou pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.
(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.12 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Fauna, Flora, Vegetação e
Habitats – Fase de Construção

Identificação de Ações de
Projeto que induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia esperada
das Medidas (*)

Fase de Exploração
Operação da Linha Amarela do
Metro até Vila d’Este

Proliferação de espécies vegetais
exóticas invasoras, criação de
efeito barreira e redução das áreas
vitais para a fauna, degradação dos
corredores ecológicos, risco de
atropelamento da fauna e aumento
do regime de perturbação.

Ao longo da
extensão do
Projeto que
se
desenvolve
à superfície

Negativo, pouco
significativo, de
magnitude reduzida,
provável, com duração
permanente, imediato,
irreversível, de incidência
direto e dimensão local

MM.ECO.06: No decurso das
operações de manutenção dos
espaços e canal de circulação
afetos ao Projeto e à Metro do
Porto, dever-se-á proceder à
remoção de quaisquer
exemplares de Cortaderia
selloana, Acacia melanoxylon e
Acacia dealbata que surjam
espontaneamente.

C

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.
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Tabela VII.2.13 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Fauna, Flora, Vegetação e
Habitats – Fase de Exploração

RUÍDO E VIBRAÇÕES
Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.RUVB.01: Deverá assegurar-se que são selecionados
os métodos construtivos e os equipamentos que
originem os menores ruído e vibração possível.
MM.RUVB.02: Deverá garantir-se 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.
MM.RUVB.03: Deverá proceder-se 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 o cumprimento das normas
relativas à emissão de ruído e de vibração.
MM.RUVB.04: Deverá garantir-se que pelo menos as
operações mais ruidosas e mais vibráteis se restringem
aos períodos (horas e dias da semana) de menor
perturbação para os Recetores Sensíveis em causa
(habitação: tipicamente período diurno de dias úteis;
escolas: tipicamente período do entardecer e noturno
de dias úteis, fins-de-semana e feriados), e cumprem a
legislação e regras de boa prática em vigor.
MM.RUVB.06: Caso ocorram atividades junto a
habitações, escolas ou hospitais, ou similares, nos
períodos “proibidos” definidos no Artigo 14.º do DL
9/2007, será necessário solicitar Licença Especial de
Ruído à Câmara Municipal, a ser instruído também com

A

Fase de Construção – Alternativa 1, 2 e 3
Instalação e
funcionamento dos
Estaleiros e Frentes de
Obra

Aumento dos níveis
sonoros e
velocidades de
vibração devido aos
equipamentos e
atividades mais
ruidosas/vibráteis,
durante a ocorrência
das atividades mais
ruidosas/vibráteis

Recetores
Sensíveis
próximos dos
estaleiros e
frentes de
obra.

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, pouco
significativo e de
magnitude variável
(magnitude elevada a
média nas zonas mais
próximas da dos estaleiros
e frentes de obra, e de
magnitude reduzida a nula
nas zonas mais afastadas)
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

informação sobre a vibração.
MM.RUVB.07: Deverá ser criada uma linha telefónica
própria para reclamações devido ao ruído e à vibração e
deverá informar-se a população da existência dessa
linha.
MM.RUVB.08: Pelo menos a população mais próxima
das atividades deverá ser informada dos dias e horas
previstos para a ocorrência das atividades mais ruidosas
e mais vibráteis.
MM.RUVB.09: Relativamente às Medidas de Redução de
Ruído e às Medidas de Redução de Vibração a definir,
ambas, nos eventuais pedidos de Licença Especial de
Ruído (LER), recomenda-se por isso que a Licença
Especial de Ruído seja instruída também com
informação sobre a vibração, indicando-se desde já o
seguinte:
Conforme patente no ponto 2 do Artigo 13.º do DL
9/2007, a seleção das Medidas de Redução, se
necessárias, deve seguir a seguinte ordem preferencial
decrescente:
1. Medidas de redução na fonte;
2. Medidas de redução no meio de propagação;
3. Medidas de redução no recetor sensível.
MM.RUVB.10: Deverão ser efetuadas e apresentadas, no
pedido de LER ou em outro documento,
respetivamente, estimativas específicas do ruído e da
vibração previstas nos Recetores Sensíveis envolventes à
atividade construtiva que fazem com que seja
necessária a LER, ou seja:
1. Habitações a menos de 100 metros, quando a
atividade ocorre em fins-de-semana, em feriados
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

e/ou entre as 20h e as 8h de dias úteis.
2. Escolas a menos de 100 metros quando a atividade
ocorrer no período de funcionamento da Escola.
3. Hospitais a menos de 200 metros.
MM.RUVB.11: As estimativas de ruído e de vibração
deverão ser efetuadas através de métodos adequados e
explícitos, e ter na base os equipamentos, metodologias
e cronograma concretos da obra.
MM.RUVB.12: No caso dos requisitos não vinculativos de
boa prática, em alternativa à definição de Medidas de
Redução de Ruído e/ou Vibração concretas, poderá ser
definida monitorização de ruído/vibração direcionada a
esses casos com auscultação da sensibilidade da
população.
MM.RUVB.13: Deverá ser definida monitorização de
ruído e de vibração de aferição das previsões e de
comprovação do cumprimento efetivo dos limites
considerados, assim como de verificação da eficácia das
Medidas de Redução de Ruído/Vibração implementadas.
MM.RU.02: Deverá ser equacionada a definição de
Medidas de Redução de Ruído concretas sempre que se
preveja (de notar que se considera o horário típico das
escolas apenas no período diurno; caso a escola opere
em outros períodos deverão estender-se a esses
períodos os requisitos explicitados apenas para o
período diurno):
o Requisitos vinculativos (n.º 5 do artigo 15.º do DL
9/2007) para laboração durante mais de 1 mês
junto aos Recetores Sensíveis:

Período do entardecer, em cada dia de obra:
LAeq (exterior) > 60 dB(A).
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

2018-07-09

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Período noturno, em cada dia de obra: LAeq
(exterior) > 55 dB(A).
o Requisitos não vinculativos de boa prática:

Período diurno (Escolas, Hospitais e afins), em
cada dia de obra:
LAeq (exterior) > 65 dB(A).

Período diurno (Escolas, Hospitais e afins), em
cada dia de obra:
LAeq (interior; devido a Tuneladora ou afins no
subsolo) > 32 dB(A).

Período do entardecer e noturno (Habitações,
Hospitais e afins), em cada dia de obra: LAeq
(interior; devido a Tuneladora ou afins no
subsolo) > 27 dB(A).


MM.VB.01: Deverá ser equacionada a definição de
Medidas de Redução de Vibração concretas sempre que
se preveja a ultrapassagem dos limites considerados, de
forma justificada, adequados. Indicam-se os limites da
NP2074:2015, da BS5228-2:2009 e dos Critérios LNEC:
o Danos nos edifícios (Limites mais exigentes:
NP2074:2005: 1.5 mm/s; BS5228-2:2009: 7.5
mm/s).
o Sensação humana da vibração (Tolerável desde que
previamente informada: BS5228-2: 1 mm/s;
Humanamente não sensível: BS5228-2:2009: 0.14
mm/s; Critérios LNEC: 0.11 mm/s).
o Ruído Estrutural devido à vibração e afetação de
equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração
(Critérios LNEC Ruído Estrutural: 0.03 mm/s;
Equipamentos muito sensíveis: BS5228-2:2009: 0.05
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

mm/s a 0.003 mm/s).
Tráfego de acesso

Estaleiros e Frentes de
Obra

Aumento dos níveis
sonoros durante as
fases de maior
tráfego de acesso

Aumento das
vibrações com
potencial de danos
nos edifícios durante
as atividades mais
vibráteis

Recetores
Sensíveis
envolventes às
vias de acesso

Recetores
Sensíveis a
menos de 30
metros
(superfície) ou
10 metros
(túnel) dos
estaleiros e
frentes de obra

Negativo, local, indireto,
reversível, imediato,
provável, pouco
significativo e de
magnitude variável
(magnitude elevada a
média nas zonas mais
próximas das vias de
acesso, e de magnitude
reduzida a nula nas zonas
mais afastadas)

MM.RUVB.05: Deverá garantir-se uma circulação de
veículos pesados devidamente cuidada, com velocidade
e procedimentos adequados ao tipo de via e
proximidade de recetores sensíveis. Deverão ser
selecionados acessos com menor potencial de afetação
acústica.
MM.RU.01: Nos veículos pesados de acesso à obra, o
ruído global de funcionamento não pode exceder em
mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo
com o nº 1 do Artigo 22º do DL 9/2007.
MM.RUVB.12: No caso dos requisitos não vinculativos de
boa prática, em alternativa à definição de Medidas de
Redução de Ruído e/ou Vibração concretas, poderá ser
definida monitorização de ruído/vibração direcionada a
esses casos com auscultação da sensibilidade da
população.
MM.RUVB.13: Deverá ser definida monitorização de
ruído e de vibração de aferição das previsões e de
comprovação do cumprimento efetivo dos limites
considerados, assim como de verificação da eficácia das
Medidas de Redução de Ruído/Vibração implementadas.

A

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, pouco
significativo e de
magnitude variável

MM.RUVB.01: Deverá assegurar-se que são selecionados
os métodos construtivos e os equipamentos que
originem os menores ruído e vibração possível.
MM.RUVB.02: Deverá garantir-se 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.
MM.RUVB.03: Deverá proceder-se à manutenção e

A
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos
à obra, de forma a manter as normais condições de
funcionamento e assegurar o cumprimento das normas
relativas à emissão de ruído e de vibração.
MM.RUVB.04: Deverá garantir-se que pelo menos as
operações mais ruidosas e mais vibráteis se restringem
aos períodos (horas e dias da semana) de menor
perturbação para os Recetores Sensíveis em causa
(habitação: tipicamente período diurno de dias úteis;
escolas: tipicamente período do entardecer e noturno
de dias úteis, fins-de-semana e feriados), e cumprem a
legislação e regras de boa prática em vigor.
MM.RUVB.06: Caso ocorram atividades junto a
habitações, escolas ou hospitais, ou similares, nos
períodos “proibidos” definidos no Artigo 14.º do DL
9/2007, será necessário solicitar Licença Especial de
Ruído à Câmara Municipal, a ser instruído também com
informação sobre a vibração.
MM.RUVB.07: Deverá ser criada uma linha telefónica
própria para reclamações devido ao ruído e à vibração e
deverá informar-se a população da existência dessa
linha.
MM.RUVB.08: Pelo menos a população mais próxima
das atividades deverá ser informada dos dias e horas
previstos para a ocorrência das atividades mais ruidosas
e mais vibráteis.
MM.RUVB.09: Relativamente às Medidas de Redução de
Ruído e às Medidas de Redução de Vibração a definir,
ambas, nos eventuais pedidos de Licença Especial de
Ruído (LER), recomenda-se por isso que a Licença
Especial de Ruído seja instruída também com
informação sobre a vibração, indicando-se desde já o
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

seguinte:
Conforme patente no ponto 2 do Artigo 13.º do DL
9/2007, a seleção das Medidas de Redução, se
necessárias, deve seguir a seguinte ordem preferencial
decrescente:
1. Medidas de redução na fonte;
2. Medidas de redução no meio de propagação;
3. Medidas de redução no recetor sensível.
MM.RUVB.10: Deverão ser efetuadas e apresentadas, no
pedido de LER ou em outro documento,
respetivamente, estimativas específicas do ruído e da
vibração previstas nos Recetores Sensíveis envolventes à
atividade construtiva que fazem com que seja
necessária a LER, ou seja:
1. Habitações a menos de 100 metros, quando a
atividade ocorre em fins-de-semana, em feriados
e/ou entre as 20h e as 8h de dias úteis.
2. Escolas a menos de 100 metros quando a atividade
ocorrer no período de funcionamento da Escola.
3. Hospitais a menos de 200 metros.
MM.RUVB.11: As estimativas de ruído e de vibração
deverão ser efetuadas através de métodos adequados e
explícitos, e ter na base os equipamentos, metodologias
e cronograma concretos da obra.
MM.RUVB.12: No caso dos requisitos não vinculativos de
boa prática, em alternativa à definição de Medidas de
Redução de Ruído e/ou Vibração concretas, poderá ser
definida monitorização de ruído/vibração direcionada a
esses casos com auscultação da sensibilidade da
população.
MM.RUVB.13: Deverá ser definida monitorização de
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

ruído e de vibração de aferição das previsões e de
comprovação do cumprimento efetivo dos limites
considerados, assim como de verificação da eficácia das
Medidas de Redução de Ruído/Vibração implementadas.
MM.VB.02: Deverá ser definida vistoria dos edifícios
antes do início das atividades, para o controlo dos
efeitos efetivamente associados à obra em apreço.
MM.VB.03: Face às distâncias definidas previamente
considera-se adequado indicar, desde já, as seguintes
necessidades:
o Edifícios até 30 metros de distância à superfície e
até 10 metros de distância relativamente às obras
no subsolo:
 Efetivar uma vistoria prévia a todos os edifícios
abrangidos, antes da obra, em linha com o
estabelecido no ponto 7 da NP 2074: 2015.
 Efetivar monitorização de vmax(pico) com elevada
incidência (em todos os edifícios distintos
abrangidos) durante a obra e com periodicidade
elevada, abrangendo obrigatoriamente as
operações mais vibráteis.
 Controlar adequadamente as atividades mais
vibráteis previstas de ocorrer e efetuar previsões
mais rigorosas das vibrações associadas em todos
os edifícios abrangidos, antes da ocorrência da
atividade, demonstrando a previsão de
cumprimento dos limites de ausência de danos
cosméticos nos edifícios.
 Informar e Explicar a toda população abrangida,
sobre a ocorrência das atividades mais vibráteis.
Equacionar retirar a população que
eventualmente resida ou permaneça a estas
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

2018-07-09

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

o

o

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

distâncias das atividades, pelo menos durante as
atividades mais vibráteis.
Edifícios até 100 metros de distância à superfície e
até 50 metros de distância relativamente às obras
no subsolo:
 Efetivar uma vistoria prévia a alguns dos
edifícios abrangidos, antes da obra, em linha
com o estabelecido no ponto 7 da NP 2074:
2015.
 Efetivar monitorização de vmax(pico) com média
incidência (em alguns dos edifícios distintos
abrangidos) durante a obra e com periodicidade
média, abrangendo obrigatoriamente as
operações mais vibráteis.
 Controlar adequadamente as atividades mais
vibráteis previstas de ocorrer, e efetuar
previsões mais rigorosas das vibrações associadas
em alguns dos edifícios abrangidos, antes da
ocorrência da atividade, demonstrando a
previsão de cumprimento dos limites de
ausência de danos cosméticos nos edifícios.
 Informar e Explicar à maioria da população
abrangida, sobre a ocorrência das atividades
mais vibráteis. Equacionar retirar a população
que eventualmente resida ou permaneça nesta
zona, pelo menos durante as atividades mais
vibráteis.
Edifícios até 200 metros de distância à superfície e
até 100 metros de distância relativamente às obras
no subsolo:
 Equacionar efetivar uma vistoria prévia a alguns
dos edifícios abrangidos (os considerados mais
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

frágeis ou sensíveis), antes da obra, em linha
com o estabelecido no ponto 7 da NP 2074:
2015.
 Efetivar monitorização de vmax(pico) com baixa
incidência (em alguns dos edifícios distintos
abrangidos; os mais frágeis ou sensíveis) durante
a obra e com periodicidade baixa, abrangendo
obrigatoriamente as operações mais vibráteis.
 Controlar a existência de edifícios com
equipamentos/atividades extremamente
sensíveis à vibração e definir, em articulação
com essas entidades, os requisitos de vibração a
verificar para esses casos.
Aumento das
vibrações com
potencial de
afetação humana,
durante as
atividades mais
vibráteis

Recetores
Sensíveis a
menos de 100
metros
(superfície) ou
50 metros
(túnel) dos
estaleiros e
frentes de
obra.

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, pouco
significativo e de
magnitude variável

MM.RUVB.01: Deverá assegurar-se que são selecionados
os métodos construtivos e os equipamentos que
originem os menores ruído e vibração possível.
MM.RUVB.02: Deverá garantir-se 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.
MM.RUVB.03: Deverá proceder-se 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 o cumprimento das normas
relativas à emissão de ruído e de vibração.
MM.RUVB.04: Deverá garantir-se que pelo menos as
operações mais ruidosas e mais vibráteis se restringem
aos períodos (horas e dias da semana) de menor
perturbação para os Recetores Sensíveis em causa
(habitação: tipicamente período diurno de dias úteis;
escolas: tipicamente período do entardecer e noturno

A
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de dias úteis, fins-de-semana e feriados), e cumprem a
legislação e regras de boa prática em vigor.
MM.RUVB.06: Caso ocorram atividades junto a
habitações, escolas ou hospitais, ou similares, nos
períodos “proibidos” definidos no Artigo 14.º do DL
9/2007, será necessário solicitar Licença Especial de
Ruído à Câmara Municipal, a ser instruído também com
informação sobre a vibração.
MM.RUVB.07: Deverá ser criada uma linha telefónica
própria para reclamações devido ao ruído e à vibração e
deverá informar-se a população da existência dessa
linha.
MM.RUVB.08: Pelo menos a população mais próxima
das atividades deverá ser informada dos dias e horas
previstos para a ocorrência das atividades mais ruidosas
e mais vibráteis.
MM.RUVB.09: Relativamente às Medidas de Redução de
Ruído e às Medidas de Redução de Vibração a definir,
ambas, nos eventuais pedidos de Licença Especial de
Ruído (LER), recomenda-se por isso que a Licença
Especial de Ruído seja instruída também com
informação sobre a vibração, indicando-se desde já o
seguinte:
Conforme patente no ponto 2 do Artigo 13.º do DL
9/2007, a seleção das Medidas de Redução, se
necessárias, deve seguir a seguinte ordem preferencial
decrescente:
1. Medidas de redução na fonte;
2. Medidas de redução no meio de propagação;
3. Medidas de redução no recetor sensível.
MM.RUVB.10: Deverão ser efetuadas e apresentadas, no
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pedido de LER ou em outro documento,
respetivamente, estimativas específicas do ruído e da
vibração previstas nos Recetores Sensíveis envolventes à
atividade construtiva que fazem com que seja
necessária a LER, ou seja:
1. Habitações a menos de 100 metros, quando a
atividade ocorre em fins-de-semana, em feriados
e/ou entre as 20h e as 8h de dias úteis.
2. Escolas a menos de 100 metros quando a atividade
ocorrer no período de funcionamento da Escola.
3. Hospitais a menos de 200 metros.
MM.RUVB.11: As estimativas de ruído e de vibração
deverão ser efetuadas através de métodos adequados e
explícitos, e ter na base os equipamentos, metodologias
e cronograma concretos da obra.
MM.RUVB.12: No caso dos requisitos não vinculativos de
boa prática, em alternativa à definição de Medidas de
Redução de Ruído e/ou Vibração concretas, poderá ser
definida monitorização de ruído/vibração direcionada a
esses casos com auscultação da sensibilidade da
população.
MM.RUVB.13: Deverá ser definida monitorização de
ruído e de vibração de aferição das previsões e de
comprovação do cumprimento efetivo dos limites
considerados, assim como de verificação da eficácia das
Medidas de Redução de Ruído/Vibração implementadas.
MM.VB.02: Deverá ser definida vistoria dos edifícios
antes do início das atividades, para o controlo dos
efeitos efetivamente associados à obra em apreço.
MM.VB.03: Face às distâncias definidas previamente
considera-se adequado indicar, desde já, as seguintes
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necessidades:
o Edifícios até 30 metros de distância à superfície e
até 10 metros de distância relativamente às obras
no subsolo:
 Efetivar uma vistoria prévia a todos os edifícios
abrangidos, antes da obra, em linha com o
estabelecido no ponto 7 da NP 2074: 2015.
 Efetivar monitorização de vmax(pico) com elevada
incidência (em todos os edifícios distintos
abrangidos) durante a obra e com periodicidade
elevada, abrangendo obrigatoriamente as
operações mais vibráteis.
 Controlar adequadamente as atividades mais
vibráteis previstas de ocorrer e efetuar previsões
mais rigorosas das vibrações associadas em todos
os edifícios abrangidos, antes da ocorrência da
atividade, demonstrando a previsão de
cumprimento dos limites de ausência de danos
cosméticos nos edifícios.
 Informar e Explicar a toda população abrangida,
sobre a ocorrência das atividades mais vibráteis.
Equacionar retirar a população que
eventualmente resida ou permaneça a estas
distâncias das atividades, pelo menos durante as
atividades mais vibráteis.
o Edifícios até 100 metros de distância à superfície e
até 50 metros de distância relativamente às obras
no subsolo:
 Efetivar uma vistoria prévia a alguns dos
edifícios abrangidos, antes da obra, em linha
com o estabelecido no ponto 7 da NP 2074:
2015.

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 245 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

2018-07-09

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Efetivar monitorização de vmax(pico) com média
incidência (em alguns dos edifícios distintos
abrangidos) durante a obra e com periodicidade
média, abrangendo obrigatoriamente as
operações mais vibráteis.
 Controlar adequadamente as atividades mais
vibráteis previstas de ocorrer, e efetuar
previsões mais rigorosas das vibrações associadas
em alguns dos edifícios abrangidos, antes da
ocorrência da atividade, demonstrando a
previsão de cumprimento dos limites de
ausência de danos cosméticos nos edifícios.
 Informar e Explicar à maioria da população
abrangida, sobre a ocorrência das atividades
mais vibráteis. Equacionar retirar a população
que eventualmente resida ou permaneça nesta
zona, pelo menos durante as atividades mais
vibráteis.
Edifícios até 200 metros de distância à superfície e
até 100 metros de distância relativamente às obras
no subsolo:
 Equacionar efetivar uma vistoria prévia a alguns
dos edifícios abrangidos (os considerados mais
frágeis ou sensíveis), antes da obra, em linha
com o estabelecido no ponto 7 da NP 2074:
2015.
 Efetivar monitorização de vmax(pico) com baixa
incidência (em alguns dos edifícios distintos
abrangidos; os mais frágeis ou sensíveis) durante
a obra e com periodicidade baixa, abrangendo
obrigatoriamente as operações mais vibráteis.
 Controlar a existência de edifícios com


o
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equipamentos/atividades extremamente
sensíveis à vibração e definir, em articulação
com essas entidades, os requisitos de vibração a
verificar para esses casos.
Aumento das
vibrações com
potencial de
afetação de
equipamentos ou
atividades muito
sensíveis à vibração
durante as
atividades mais
vibráteis

Recetores
Sensíveis a
menos de 200
metros
(superfície) ou
100 metros
(túnel) dos
estaleiros e
frentes de
obra.

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, pouco
significativo e de
magnitude variável

MM.RUVB.01: Deverá assegurar-se que são selecionados
os métodos construtivos e os equipamentos que
originem os menores ruído e vibração possível.
MM.RUVB.02: Deverá garantir-se 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.
MM.RUVB.03: Deverá proceder-se 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 o cumprimento das normas
relativas à emissão de ruído e de vibração.
MM.RUVB.04: Deverá garantir-se que pelo menos as
operações mais ruidosas e mais vibráteis se restringem
aos períodos (horas e dias da semana) de menor
perturbação para os Recetores Sensíveis em causa
(habitação: tipicamente período diurno de dias úteis;
escolas: tipicamente período do entardecer e noturno
de dias úteis, fins-de-semana e feriados), e cumprem a
legislação e regras de boa prática em vigor.
MM.RUVB.06: Caso ocorram atividades junto a
habitações, escolas ou hospitais, ou similares, nos
períodos “proibidos” definidos no Artigo 14.º do DL
9/2007, será necessário solicitar Licença Especial de
Ruído à Câmara Municipal, a ser instruído também com
informação sobre a vibração.
MM.RUVB.07: Deverá ser criada uma linha telefónica

A
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própria para reclamações devido ao ruído e à vibração e
deverá informar-se a população da existência dessa
linha.
MM.RUVB.08: Pelo menos a população mais próxima
das atividades deverá ser informada dos dias e horas
previstos para a ocorrência das atividades mais ruidosas
e mais vibráteis.
MM.RUVB.09: Relativamente às Medidas de Redução de
Ruído e às Medidas de Redução de Vibração a definir,
ambas, nos eventuais pedidos de Licença Especial de
Ruído (LER), recomenda-se por isso que a Licença
Especial de Ruído seja instruída também com
informação sobre a vibração, indicando-se desde já o
seguinte:
Conforme patente no ponto 2 do Artigo 13.º do DL
9/2007, a seleção das Medidas de Redução, se
necessárias, deve seguir a seguinte ordem preferencial
decrescente:
1. Medidas de redução na fonte;
2. Medidas de redução no meio de propagação;
3. Medidas de redução no recetor sensível.
MM.RUVB.10: Deverão ser efetuadas e apresentadas, no
pedido de LER ou em outro documento,
respetivamente, estimativas específicas do ruído e da
vibração previstas nos Recetores Sensíveis envolventes à
atividade construtiva que fazem com que seja
necessária a LER, ou seja:
1. Habitações a menos de 100 metros, quando a
atividade ocorre em fins-de-semana, em feriados
e/ou entre as 20h e as 8h de dias úteis.
2. Escolas a menos de 100 metros quando a atividade
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ocorrer no período de funcionamento da Escola.
3. Hospitais a menos de 200 metros.
MM.RUVB.11: As estimativas de ruído e de vibração
deverão ser efetuadas através de métodos adequados e
explícitos, e ter na base os equipamentos, metodologias
e cronograma concretos da obra.
MM.RUVB.12: No caso dos requisitos não vinculativos de
boa prática, em alternativa à definição de Medidas de
Redução de Ruído e/ou Vibração concretas, poderá ser
definida monitorização de ruído/vibração direcionada a
esses casos com auscultação da sensibilidade da
população.
MM.RUVB.13: Deverá ser definida monitorização de
ruído e de vibração de aferição das previsões e de
comprovação do cumprimento efetivo dos limites
considerados, assim como de verificação da eficácia das
Medidas de Redução de Ruído/Vibração implementadas.
MM.VB.02: Deverá ser definida vistoria dos edifícios
antes do início das atividades, para o controlo dos
efeitos efetivamente associados à obra em apreço.
MM.VB.03: Face às distâncias definidas previamente
considera-se adequado indicar, desde já, as seguintes
necessidades:
o Edifícios até 30 metros de distância à superfície e
até 10 metros de distância relativamente às obras
no subsolo:
 Efetivar uma vistoria prévia a todos os edifícios
abrangidos, antes da obra, em linha com o
estabelecido no ponto 7 da NP 2074: 2015.
 Efetivar monitorização de vmax(pico) com elevada
incidência (em todos os edifícios distintos
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abrangidos) durante a obra e com periodicidade
elevada, abrangendo obrigatoriamente as
operações mais vibráteis.
 Controlar adequadamente as atividades mais
vibráteis previstas de ocorrer e efetuar previsões
mais rigorosas das vibrações associadas em todos
os edifícios abrangidos, antes da ocorrência da
atividade, demonstrando a previsão de
cumprimento dos limites de ausência de danos
cosméticos nos edifícios.
 Informar e Explicar a toda população abrangida,
sobre a ocorrência das atividades mais vibráteis.
Equacionar retirar a população que
eventualmente resida ou permaneça a estas
distâncias das atividades, pelo menos durante as
atividades mais vibráteis.
Edifícios até 100 metros de distância à superfície e
até 50 metros de distância relativamente às obras
no subsolo:
 Efetivar uma vistoria prévia a alguns dos
edifícios abrangidos, antes da obra, em linha
com o estabelecido no ponto 7 da NP 2074:
2015.
 Efetivar monitorização de vmax(pico) com média
incidência (em alguns dos edifícios distintos
abrangidos) durante a obra e com periodicidade
média, abrangendo obrigatoriamente as
operações mais vibráteis.
 Controlar adequadamente as atividades mais
vibráteis previstas de ocorrer, e efetuar
previsões mais rigorosas das vibrações associadas
em alguns dos edifícios abrangidos, antes da
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ocorrência da atividade, demonstrando a
previsão de cumprimento dos limites de
ausência de danos cosméticos nos edifícios.
 Informar e Explicar à maioria da população
abrangida, sobre a ocorrência das atividades
mais vibráteis. Equacionar retirar a população
que eventualmente resida ou permaneça nesta
zona, pelo menos durante as atividades mais
vibráteis.
Edifícios até 200 metros de distância à superfície e
até 100 metros de distância relativamente às obras
no subsolo:
 Equacionar efetivar uma vistoria prévia a alguns
dos edifícios abrangidos (os considerados mais
frágeis ou sensíveis), antes da obra, em linha
com o estabelecido no ponto 7 da NP 2074:
2015.
 Efetivar monitorização de vmax(pico) com baixa
incidência (em alguns dos edifícios distintos
abrangidos; os mais frágeis ou sensíveis) durante
a obra e com periodicidade baixa, abrangendo
obrigatoriamente as operações mais vibráteis.
 Controlar a existência de edifícios com
equipamentos/atividades extremamente
sensíveis à vibração e definir, em articulação
com essas entidades, os requisitos de vibração a
verificar para esses casos.

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.14 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Ruído e Vibrações – Fase de
Construção
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MM.RU.03: Face ao explicitado no capítulo 6.9.3.3
Ruído – Fase de exploação (do Volume I – Relatório
Técnico do EIA) analisa-se em seguida cada um dos
incumprimentos previstos, para definição das respetivas
medidas, explanadas para cada situação:
 R02 (Alternativa 2):
o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca
de 7 dB (59-7=52; 5252=55), para que o Ruído
Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o A redução da velocidade de
circulação de 80 km/h para 50 km/h
significa uma redução de cerca de
5 dB nos níveis sonoros. Uma redução
de 80 km/h para 30 km/h significa
uma redução de cerca de 10 dB nos
níveis sonoros.
 Barreira Acústica:
o Uma barreira com 1 metro de altura
no viaduto, dada a posição favorável,
poderá fazer reduzir cerca de 10 dB
nos níveis sonoros diretos da

A

Fase de Exploração – Alternativa 1, 2 e 3
Operação da Linha
Amarela do Metro até
Vila d’Este

Aumento dos níveis
sonoros e da velocidade
devido ao tráfego das
composições do
metropolitano, aquando
da passagem das
composições

Recetor
Sensível: R05b

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, de magnitude
reduzida e muito
significativo
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circulação das composições, contudo
o ruído estrutural do viaduto manterse-á – se não for reduzida a
velocidade de circulação – pelo que
não vai deixar atingir valores de
atenuação globais tão significativos.
Para uma barreira de 1 metro de
altura aponta-se apenas para 3 dB de
atenuação global, sem redução da
velocidade de circulação.
 R03d, R03f e R03g (Alternativa 2):
o É necessário reduzir o Ruído Particular, no
máximo, em cerca de 7 dB (61-7=54; 5448=55),
para que o Ruído Ambiente cumpra o limite de
Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica:
o A posição relativa dos Recetores e da
Linha não é favorável à
implementação de Barreira Acústica.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
o De acordo com a modelação, apenas
eficaz, em cerca de
3 dB, para R03d.
 R03i (Alternativa 3):
o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca
de 3 dB (57-3=54; 5448=55), para que o Ruído
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Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica:
o O mesmo referido para R03d, R03f, e
R03g.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
o De acordo com o modelo, existe uma
grande contribuição desta fonte,
para o ruído apercebido em R03i, o
que deverá ser aferido e
pormenorizado na fase de RECAPE.
 R05a e R05b (Alternativas 1, 2 e 3):
o É necessário confirmar que os edifícios do Centro
Hospitalar mais próximos da Linha correspondem
efetivamente a edifícios com sensibilidade ao
ruído que necessitam verificar os limites de Zona
Sensível (RGR) atribuídos genericamente ao
Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho. Se
assim for, é necessário reduzir o Ruído Particular
da Linha e o Ruído Residual, associado ao tráfego
rodoviário. Considerando valores finais iguais para
o Ruído Particular e Residual (4343=45) é
necessário reduzir, no máximo, o Ruído Particular
em 10 dB (53-43).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

 Barreira Acústica e/ou aumento da
absorção sonora dos muros ala:
o O desenvolvimento em trincheira da
Linha nesta zona faz com que possa
ser favorável a implementação de
Barreira Acústica no topo do muro
ala do lado do Centro Hospitalar,
e/ou que seja aumentada a absorção
sonora da superfície dos muros, para
redução das reflexões sonoras.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
o De acordo com o modelo
desenvolvido, e dada a distância dos
edifícios ao emboquilhamento, é
pouco eficaz esta medida.
Operações de
manutenção de
carruagens no novo
Parque de Material (PM)

Aumento dos níveis
sonoros e velocidade de
vibração devido às
atividades no PM,
aquando da ocorrência
das atividades mais
ruidosas ou vibráteis

Recetores
Sensíveis
envolventes ao
PM: R06a, R06b

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, de magnitude
reduzida e pouco
significativo

Alteração do tráfego
rodoviário devido à
utilização do
metropolitano

Alteração dos níveis
sonoros e das
velocidades de vibração
na envolvente das vias
de tráfego rodoviário

Recetores
Sensíveis
envolventes às
vias de tráfego
rodoviário

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, de magnitude
nula e pouco significativo

Operação da Linha
Amarela do Metro até

Aumento da vibração
devido ao tráfego das

Edifícios da
Situação 1 mais

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,

-

-

-

-

MM.RU.03: Face ao explicitado no capítulo 6.9.3.3
Ruído – Fase de exploação (do Volume I – Relatório

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte
Vila d’Este

Descrição do Impacte
composições do
metropolitano aquando
da passagem das
composições

Área de
Ocorrência
próximos da
Linha;
Edifícios do
Centro
Hospitalar de
Vila Nova de
Gaia/Espinho
mais próximos
da Linha;
Edifícios da
Situação 7 mais
próximos da
Linha:
Edifícios sobre
o Túnel;
Edifícios
potencialmente
com
equipamentos
atividades
muito sensíveis
à vibração:
Centro
Hospitalar de
Vila Nova de
Gaia/Espinho;
Escola EB1 Vila
d’Este

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)
provável, de magnitude
média e significativo

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

Técnico do EIA) analisa-se em seguida cada um dos
incumprimentos previstos, para definição das respetivas
medidas, explanadas para cada situação:
 R02 (Alternativa 2):
o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca
de 7 dB (59-7=52; 5252=55), para que o Ruído
Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o A redução da velocidade de
circulação de 80 km/h para 50 km/h
significa uma redução de cerca de
5 dB nos níveis sonoros. Uma redução
de 80 km/h para 30 km/h significa
uma redução de cerca de 10 dB nos
níveis sonoros.
 Barreira Acústica:
o Uma barreira com 1 metro de altura
no viaduto, dada a posição favorável,
poderá fazer reduzir cerca de 10 dB
nos níveis sonoros diretos da
circulação das composições, contudo
o ruído estrutural do viaduto manterse-á – se não for reduzida a
velocidade de circulação – pelo que
não vai deixar atingir valores de
atenuação globais tão significativos.
Para uma barreira de 1 metro de
altura aponta-se apenas para 3 dB de
atenuação global, sem redução da
velocidade de circulação.
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

2018-07-09

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)



R03d, R03f e R03g (Alternativa 2):
o É necessário reduzir o Ruído Particular, no
máximo, em cerca de 7 dB (61-7=54; 5448=55),
para que o Ruído Ambiente cumpra o limite de
Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica:
o A posição relativa dos Recetores e da
Linha não é favorável à
implementação de Barreira Acústica.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
o De acordo com a modelação, apenas
eficaz, em cerca de
3 dB, para R03d.
 R03i (Alternativa 3):
o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca
de 3 dB (57-3=54; 5448=55), para que o Ruído
Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica:
o O mesmo referido para R03d, R03f, e
R03g.
 Aumento da Absorção sonora do
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

Emboquilhamento:
o De acordo com o modelo, existe uma
grande contribuição desta fonte,
para o ruído apercebido em R03i, o
que deverá ser aferido e
pormenorizado na fase de RECAPE.
 R05a e R05b (Alternativas 1, 2 e 3):
o É necessário confirmar que os edifícios do Centro
Hospitalar mais próximos da Linha correspondem
efetivamente a edifícios com sensibilidade ao
ruído que necessitam verificar os limites de Zona
Sensível (RGR) atribuídos genericamente ao
Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho. Se
assim for, é necessário reduzir o Ruído Particular
da Linha e o Ruído Residual, associado ao tráfego
rodoviário. Considerando valores finais iguais para
o Ruído Particular e Residual (4343=45) é
necessário reduzir, no máximo, o Ruído Particular
em 10 dB (53-43).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica e/ou aumento da
absorção sonora dos muros ala:
o O desenvolvimento em trincheira da
Linha nesta zona faz com que possa
ser favorável a implementação de
Barreira Acústica no topo do muro
ala do lado do Centro Hospitalar,
e/ou que seja aumentada a absorção
sonora da superfície dos muros, para
P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 258 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

redução das reflexões sonoras.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
De acordo com o modelo desenvolvido, e dada a
distância dos edifícios ao emboquilhamento, é pouco
eficaz esta medida.
Fase de Exploração – Alternativa 1
Operação da Linha
Amarela do Metro até
Vila d’Este

Aumento dos níveis
sonoros devido ao
tráfego das composições
do metropolitano
aquando da passagem
das composições

Recetor
Sensível: R05a

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, de magnitude
reduzida e significativo

MM.RU.03: Face ao explicitado no capítulo 6.9.3.3
Ruído – Fase de exploação (do Volume I – Relatório
Técnico do EIA) analisa-se em seguida cada um dos
incumprimentos previstos, para definição das respetivas
medidas, explanadas para cada situação:
 R02 (Alternativa 2):
o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca
de 7 dB (59-7=52; 5252=55), para que o Ruído
Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o A redução da velocidade de
circulação de 80 km/h para 50 km/h
significa uma redução de cerca de
5 dB nos níveis sonoros. Uma redução
de 80 km/h para 30 km/h significa
uma redução de cerca de 10 dB nos
níveis sonoros.
 Barreira Acústica:
o Uma barreira com 1 metro de altura
no viaduto, dada a posição favorável,
poderá fazer reduzir cerca de 10 dB

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

nos níveis sonoros diretos da
circulação das composições, contudo
o ruído estrutural do viaduto manterse-á – se não for reduzida a
velocidade de circulação – pelo que
não vai deixar atingir valores de
atenuação globais tão significativos.
Para uma barreira de 1 metro de
altura aponta-se apenas para 3 dB de
atenuação global, sem redução da
velocidade de circulação.
 R03d, R03f e R03g (Alternativa 2):
o É necessário reduzir o Ruído Particular, no
máximo, em cerca de 7 dB (61-7=54; 5448=55),
para que o Ruído Ambiente cumpra o limite de
Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica:
o A posição relativa dos Recetores e da
Linha não é favorável à
implementação de Barreira Acústica.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
o De acordo com a modelação, apenas
eficaz, em cerca de
3 dB, para R03d.
 R03i (Alternativa 3):
o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

de 3 dB (57-3=54; 5448=55), para que o Ruído
Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica:
o O mesmo referido para R03d, R03f, e
R03g.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
o De acordo com o modelo, existe uma
grande contribuição desta fonte,
para o ruído apercebido em R03i, o
que deverá ser aferido e
pormenorizado na fase de RECAPE.
 R05a e R05b (Alternativas 1, 2 e 3):
o É necessário confirmar que os edifícios do Centro
Hospitalar mais próximos da Linha correspondem
efetivamente a edifícios com sensibilidade ao
ruído que necessitam verificar os limites de Zona
Sensível (RGR) atribuídos genericamente ao
Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho. Se
assim for, é necessário reduzir o Ruído Particular
da Linha e o Ruído Residual, associado ao tráfego
rodoviário. Considerando valores finais iguais para
o Ruído Particular e Residual (4343=45) é
necessário reduzir, no máximo, o Ruído Particular
em 10 dB (53-43).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica e/ou aumento da
absorção sonora dos muros ala:
o O desenvolvimento em trincheira da
Linha nesta zona faz com que possa
ser favorável a implementação de
Barreira Acústica no topo do muro
ala do lado do Centro Hospitalar,
e/ou que seja aumentada a absorção
sonora da superfície dos muros, para
redução das reflexões sonoras.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
De acordo com o modelo desenvolvido, e dada a
distância dos edifícios ao emboquilhamento, é pouco
eficaz esta medida.
Recetores
Sensíveis:
R01a, R01c,
R02, R03a,
R03b, R03c,
R03g, R07a,
R07b, R07c,
R07d
R01b, R01d,
R03d, R03e,
R03f, R03h,
R03i, R04a,
R04b, R04c,
R05c, R05d,
R07e.

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, de magnitude
reduzida a média e pouco
significativo
-

-
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte
Aumento da vibração
devido ao tráfego das
composições do
metropolitano aquando
da passagem das
composições

Área de
Ocorrência
Edifícios da
Situação 3 mais
próximos da
Linha junto ao
emboquilhame
nto do Túnel

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)
Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, de magnitude
média e significativo

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

MM.VB.04: Tentar perceber qual a incidência de
queixas devido a vibração em outros traçados do Metro
do Porto, em especial os mais comparáveis com o
projeto em apreço, e relativamente a queixas devido ao
ruído, de forma a perceber a efetiva necessidade de
medidas de redução de vibração.
MM.VB.05: Tentar perceber a efetiva geração e
propagação da vibração em traçados comparáveis, de
forma a poder efetuar previsões mais rigorosas para o
projeto em apreço, em particular para a zona em
Túnel.
MM.VB.06: Definir Estudos específicos, aquando da
monitorização de vibração da fase de construção, que
permitam obter funções de transferência da vibração
para os locais, a serem utilizadas para previsões mais
rigorosas da vibração na fase de exploração, em
particular para a zona em Túnel.

A

MM.RU.03: Face ao explicitado no capítulo 6.9.3.3
Ruído – Fase de exploação (do Volume I – Relatório
Técnico do EIA) analisa-se em seguida cada um dos
incumprimentos previstos, para definição das respetivas
medidas, explanadas para cada situação:
 R02 (Alternativa 2):
o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca
de 7 dB (59-7=52; 5252=55), para que o Ruído
Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o A redução da velocidade de

A

Fase de Exploração – Alternativa 2
Operação da Linha
Amarela do Metro até
Vila d’Este

Aumento dos níveis
sonoros devido ao
tráfego das composições
do metropolitano
aquando da passagem
das composições

Recetores
Sensíveis: R02,
R03d, R03f,
R03g, R05a

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, de magnitude
reduzida a elevada e
significativo
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

circulação de 80 km/h para 50 km/h
significa uma redução de cerca de
5 dB nos níveis sonoros. Uma redução
de 80 km/h para 30 km/h significa
uma redução de cerca de 10 dB nos
níveis sonoros.
 Barreira Acústica:
o Uma barreira com 1 metro de altura
no viaduto, dada a posição favorável,
poderá fazer reduzir cerca de 10 dB
nos níveis sonoros diretos da
circulação das composições, contudo
o ruído estrutural do viaduto manterse-á – se não for reduzida a
velocidade de circulação – pelo que
não vai deixar atingir valores de
atenuação globais tão significativos.
Para uma barreira de 1 metro de
altura aponta-se apenas para 3 dB de
atenuação global, sem redução da
velocidade de circulação.
 R03d, R03f e R03g (Alternativa 2):
o É necessário reduzir o Ruído Particular, no
máximo, em cerca de 7 dB (61-7=54; 5448=55),
para que o Ruído Ambiente cumpra o limite de
Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica:
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

o A posição relativa dos Recetores e da
Linha não é favorável à
implementação de Barreira Acústica.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
o De acordo com a modelação, apenas
eficaz, em cerca de
3 dB, para R03d.
 R03i (Alternativa 3):
o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca
de 3 dB (57-3=54; 5448=55), para que o Ruído
Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica:
o O mesmo referido para R03d, R03f, e
R03g.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
o De acordo com o modelo, existe uma
grande contribuição desta fonte,
para o ruído apercebido em R03i, o
que deverá ser aferido e
pormenorizado na fase de RECAPE.
 R05a e R05b (Alternativas 1, 2 e 3):
o É necessário confirmar que os edifícios do Centro
Hospitalar mais próximos da Linha correspondem
efetivamente a edifícios com sensibilidade ao
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

ruído que necessitam verificar os limites de Zona
Sensível (RGR) atribuídos genericamente ao
Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho. Se
assim for, é necessário reduzir o Ruído Particular
da Linha e o Ruído Residual, associado ao tráfego
rodoviário. Considerando valores finais iguais para
o Ruído Particular e Residual (4343=45) é
necessário reduzir, no máximo, o Ruído Particular
em 10 dB (53-43).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica e/ou aumento da
absorção sonora dos muros ala:
o O desenvolvimento em trincheira da
Linha nesta zona faz com que possa
ser favorável a implementação de
Barreira Acústica no topo do muro
ala do lado do Centro Hospitalar,
e/ou que seja aumentada a absorção
sonora da superfície dos muros, para
redução das reflexões sonoras.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
De acordo com o modelo desenvolvido, e dada a
distância dos edifícios ao emboquilhamento, é pouco
eficaz esta medida.
Recetores
Sensíveis:
R01a, R01c,

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, de magnitude

-

-
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Aumento da vibração
devido ao tráfego das
composições do
metropolitano aquando
da passagem das
composições

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

R01d, R03a,
R03b, R03c,
R03e, R03h,
R03i, R07a,
R07b, R07c,
R07d.
R01b, R04a,
R04b, R04c
R05c, R05d,
R06a, R06b,
R07e.

reduzida a média e pouco
significativo

Edifícios da
Situação 3 mais
próximos da
Linha junto ao
Emboquilhame
nto do Túnel

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, de magnitude
elevada e significativo

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

MM.VB.04: Tentar perceber qual a incidência de
queixas devido a vibração em outros traçados do Metro
do Porto, em especial os mais comparáveis com o
projeto em apreço, e relativamente a queixas devido ao
ruído, de forma a perceber a efetiva necessidade de
medidas de redução de vibração.
MM.VB.05: Tentar perceber a efetiva geração e
propagação da vibração em traçados comparáveis, de
forma a poder efetuar previsões mais rigorosas para o
projeto em apreço, em particular para a zona em
Túnel.
MM.VB.06: Definir Estudos específicos, aquando da
monitorização de vibração da fase de construção, que
permitam obter funções de transferência da vibração
para os locais, a serem utilizadas para previsões mais
rigorosas da vibração na fase de exploração, em
particular para a zona em Túnel.

A

MM.RU.03: Face ao explicitado no capítulo 6.9.3.3
Ruído – Fase de exploação (do Volume I – Relatório

A

Fase de Exploração – Alternativa 3
Operação da Linha
Amarela do Metro até

Aumento dos níveis
sonoros devido ao

R03i e R05a

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte
Vila d’Este

Descrição do Impacte
tráfego das composições
do metropolitano
aquando da passagem
das composições

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)
provável, de magnitude
reduzida a média e
significativo

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

Técnico do EIA) analisa-se em seguida cada um dos
incumprimentos previstos, para definição das respetivas
medidas, explanadas para cada situação:
 R02 (Alternativa 2):
o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca
de 7 dB (59-7=52; 5252=55), para que o Ruído
Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o A redução da velocidade de
circulação de 80 km/h para 50 km/h
significa uma redução de cerca de
5 dB nos níveis sonoros. Uma redução
de 80 km/h para 30 km/h significa
uma redução de cerca de 10 dB nos
níveis sonoros.
 Barreira Acústica:
o Uma barreira com 1 metro de altura
no viaduto, dada a posição favorável,
poderá fazer reduzir cerca de 10 dB
nos níveis sonoros diretos da
circulação das composições, contudo
o ruído estrutural do viaduto manterse-á – se não for reduzida a
velocidade de circulação – pelo que
não vai deixar atingir valores de
atenuação globais tão significativos.
Para uma barreira de 1 metro de
altura aponta-se apenas para 3 dB de
atenuação global, sem redução da
velocidade de circulação.
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

2018-07-09

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)



R03d, R03f e R03g (Alternativa 2):
o É necessário reduzir o Ruído Particular, no
máximo, em cerca de 7 dB (61-7=54; 5448=55),
para que o Ruído Ambiente cumpra o limite de
Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica:
o A posição relativa dos Recetores e da
Linha não é favorável à
implementação de Barreira Acústica.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
o De acordo com a modelação, apenas
eficaz, em cerca de
3 dB, para R03d.
 R03i (Alternativa 3):
o É necessário reduzir o Ruído Particular em cerca
de 3 dB (57-3=54; 5448=55), para que o Ruído
Ambiente cumpra o limite de Zona Mista (RGR).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica:
o O mesmo referido para R03d, R03f, e
R03g.
 Aumento da Absorção sonora do
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

Emboquilhamento:
o De acordo com o modelo, existe uma
grande contribuição desta fonte,
para o ruído apercebido em R03i, o
que deverá ser aferido e
pormenorizado na fase de RECAPE.
 R05a e R05b (Alternativas 1, 2 e 3):
o É necessário confirmar que os edifícios do Centro
Hospitalar mais próximos da Linha correspondem
efetivamente a edifícios com sensibilidade ao
ruído que necessitam verificar os limites de Zona
Sensível (RGR) atribuídos genericamente ao
Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho. Se
assim for, é necessário reduzir o Ruído Particular
da Linha e o Ruído Residual, associado ao tráfego
rodoviário. Considerando valores finais iguais para
o Ruído Particular e Residual (4343=45) é
necessário reduzir, no máximo, o Ruído Particular
em 10 dB (53-43).
 Possibilidades de redução:
 Velocidade de circulação:
o O mesmo referido para R02.
 Barreira Acústica e/ou aumento da
absorção sonora dos muros ala:
o O desenvolvimento em trincheira da
Linha nesta zona faz com que possa
ser favorável a implementação de
Barreira Acústica no topo do muro
ala do lado do Centro Hospitalar,
e/ou que seja aumentada a absorção
sonora da superfície dos muros, para
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

redução das reflexões sonoras.
 Aumento da Absorção sonora do
Emboquilhamento:
De acordo com o modelo desenvolvido, e dada a
distância dos edifícios ao emboquilhamento, é pouco
eficaz esta medida.

Aumento da vibração
devido ao tráfego das
composições do
metropolitano aquando
da passagem das
composições

R01a, R01c,
R01d, R07a,
R07b, R07c,
R07d
R01b, R02,
R03a, R03b,
R03c, R03d,
R03f, R03g,
R03h, R04a,
R04b, R04c,
R05c, R05d,
R06a, R06b,
R07e.
R03e

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, de magnitude
nula a reduzida e pouco
significativo

Edifícios da
Situação 3 mais
próximos da
Linha junto ao
Emboquilhame
nto do Túnel

Negativo, local, direto,
reversível, imediato,
provável, de magnitude
elevada e significativo

-

-

MM.VB.04: Tentar perceber qual a incidência de
queixas devido a vibração em outros traçados do Metro
do Porto, em especial os mais comparáveis com o
projeto em apreço, e relativamente a queixas devido ao
ruído, de forma a perceber a efetiva necessidade de
medidas de redução de vibração.
MM.VB.05: Tentar perceber a efetiva geração e
propagação da vibração em traçados comparáveis, de
forma a poder efetuar previsões mais rigorosas para o

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada
das Medidas
(*)

projeto em apreço, em particular para a zona em
Túnel.
MM.VB.06: Definir Estudos específicos, aquando da
monitorização de vibração da fase de construção, que
permitam obter funções de transferência da vibração
para os locais, a serem utilizadas para previsões mais
rigorosas da vibração na fase de exploração, em
particular para a zona em Túnel.
(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.15 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Ruído e Vibrações – Fase de
Exploração

QUALIDADE DO AR E EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA
Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Emissão de
material
particulado, gases
de combustão
(NOx, CO, SOx,
hidrocarbonetos) e
emissões de GEE

Estaleiro e vias
rodoviárias
afetadas e
respetiva
envolvente

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.BPA.08: Balizamento e delimitação dos estaleiros
definidos como necessários. Embora a construção de um
projeto linear preveja uma progressão das frentes de
obra ao longo do traçado, prevê-se a instalação do
estaleiro central em área contígua ao Parque de
Material, de modo a afastá-lo da zona frontal ao Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. O local do
estaleiro central parece adequado, dado que na sua
localização devem ser privilegiados os locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar

A

Fase de Construção
Instalação e funcionamento
dos Estaleiros

Qualidade do Ar:
Negativo, direto,
imediato, certo,
temporário, local,
reversível, de magnitude
reduzida a média e
significativo a pouco
significativo
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
Gases com Efeito de
Estufa (GEE):
Negativo, direto, médio
a longo prazo, certo,
temporário, nacional,
reversível, de magnitude
reduzida a média e
significativo a pouco
significativo

perturbações na malha urbana mais consolidada, quer a
nível do tráfego de veículos pesados, quer das emissões
de ruído e de partículas.
MM.BPA.15: Devem ser estudados e escolhidos os
percursos mais adequados para proceder ao transporte
de equipamentos e materiais de/para o estaleiro central
e de frentes de obra, das terras de escavação e
empréstimo, em particular das terras sobrantes e de
escombro a levar a destino adequado, minimizando a
passagem no interior dos aglomerados populacionais e
junto a recetores sensíveis.
MM.BPA.16: 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.
MM.BPA.19: 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 e de
ruído.
MM.BPA.03: Adequar o planeamento/calendarização da
execução de obras, de forma a minimizar os níveis de
perturbação da população envolvente. Nomeadamente,
de forma a minimizar acumulações excessivas de
tráfego automóvel derivadas do encerramento
temporário de faixas de rodagem.
MM.BPA.23: Humedecimento das frentes de trabalho,
aquando da realização de terraplenagens,
nomeadamente quando o tempo seco assim o justifique,
de modo a minimizar o levantamento de poeiras –
mesmo assumindo que os tapumes de delimitação da
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
obra exercem também algum efeito de barreira.
MM.BPA.24: Antes de saírem para as vias públicas, as
rodas dos veículos devem ser devidamente lavadas, de
modo a evitar o arrastamento de terras e lamas para o
exterior da zona de obras.
MM.QA.01: Os projetos de arquitetura paisagista das
estações e noutras áreas intervencionadas, como o
Parque de Material, prevêem a plantação de algumas
árvores após o final das obras, o que contribui para
minimizar a redução dos sumidouros de GEE, devido à
desmatação e artificialização de áreas atualmente
verdes.
Preparação da estrutura da
trincheira rodoviária de
acesso à Av. da República
para receber uma nova via de
resguardo, de nível com a
rasante atual do Término e
com “encaixe” alinhado pela
plataforma de embarque da
Estação de Santo Ovídio
Interrupção de vias,
condicionamento e desvio do
trânsito, desvio temporário
ou permanente de vias
(nomeadamente junto à
Estação de Santo Ovídio,
ramais de acesso e de saída
da A1, R. do Rosário, R. Santa

Emissão de
material
particulado, gases
de combustão
(NOx, CO, SOx,
hidrocarbonetos) e
emissões de GEE

Estaleiro e vias
rodoviárias
afetadas e
respetiva
envolvente

Qualidade do Ar:
Negativo, direto,
imediato, certo,
temporário, local,
reversível, de magnitude
reduzida a média e
significativo a pouco
significativo
Gases com Efeito de
Estufa (GEE):
Negativo, direto, médio
a longo prazo, certo,
temporário, nacional,
reversível, de magnitude
reduzida a média e
significativo a pouco

MM.BPA.08: Balizamento e delimitação dos estaleiros
definidos como necessários. Embora a construção de um
projeto linear preveja uma progressão das frentes de
obra ao longo do traçado, prevê-se a instalação do
estaleiro central em área contígua ao Parque de
Material, de modo a afastá-lo da zona frontal ao Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. O local do
estaleiro central parece adequado, dado que na sua
localização devem ser privilegiados os locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar
perturbações na malha urbana mais consolidada, quer a
nível do tráfego de veículos pesados, quer das emissões
de ruído e de partículas.
MM.BPA.15: Devem ser estudados e escolhidos os
percursos mais adequados para proceder ao transporte
de equipamentos e materiais de/para o estaleiro central
e de frentes de obra, das terras de escavação e

A
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte
Fase de Construção
Rita, R. Clube dos Caçadores,
R. São Tiago, R. Escultor
Alves de Sousa)
Construção de novos acessos
temporários e definitivos.
Posterior restabelecimento
de vias
Desvios de Infraestruturas
diversas (Redes de águas, de
águas residuais, eletricidade,
telecomunicações, etc.)
Desarborização e desmatação
de áreas interessadas pelo
Projeto (inclui parte ou a
totalidade de áreas verdes de
jardins, baldios, áreas de
bosque com sobreiro, áreas
com eucalipto, outras)
Decapagem da área do
corredor do traçado à
superfície em áreas verdes e
de baldio
Terraplenagens e abertura de
acessos temporários
Transporte de equipamento
de grandes dimensões
Escavação/ estabilização da
escavação a céu aberto para
a Estação Manuel Leão que

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)
significativo

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

empréstimo, em particular das terras sobrantes e de
escombro a levar a destino adequado, minimizando a
passagem no interior dos aglomerados populacionais e
junto a recetores sensíveis.
MM.BPA.16: 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.
MM.BPA.19: 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 e de
ruído.
MM.BPA.03: Adequar o planeamento/calendarização da
execução de obras, de forma a minimizar os níveis de
perturbação da população envolvente. Nomeadamente,
de forma a minimizar acumulações excessivas de
tráfego automóvel derivadas do encerramento
temporário de faixas de rodagem.
MM.BPA.23: Humedecimento das frentes de trabalho,
aquando da realização de terraplenagens,
nomeadamente quando o tempo seco assim o justifique,
de modo a minimizar o levantamento de poeiras –
mesmo assumindo que os tapumes de delimitação da
obra exercem também algum efeito de barreira.
MM.BPA.24: Antes de saírem para as vias públicas, as
rodas dos veículos devem ser devidamente lavadas, de
modo a evitar o arrastamento de terras e lamas para o
exterior da zona de obras.
MM.QA.01: Os projetos de arquitetura paisagista das
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte
Fase de Construção
servirá igualmente de “poço
de ataque” ao túnel no baldio
junto à traseira da Escola
Soares dos Reis e ao lado do
Centro para a Proteção de
Deficientes

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

estações e noutras áreas intervencionadas, como o
Parque de Material, prevêem a plantação de algumas
árvores após o final das obras, o que contribui para
minimizar a redução dos sumidouros de GEE, devido à
desmatação e artificialização de áreas atualmente
verdes.

Escavação/construção do
túnel (processo construtivo
em NATM-New Austrian
Tunneling Method), com
eventual uso de explosivos
Transporte e deposição de
escombro
Construção da ligação da R.
Dom Manuel II junto ao futuro
edifício da Estação Manuel
Leão
Realização de escavações a
céu aberto e construção das
fundações das diversas
estruturas (pilares do
viaduto, estações, etc.)
Realização de demolições
Exploração de vazadouros
autorizados e de
escombreiras previamente
definidas
Transporte de terras, de
escombro, de materiais
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
resultantes de demolições,
de materiais de construção
Construção do viaduto desde
a Estação de Santo Ovídio até
ao emboquilhamento do túnel
na encosta do Monte da
Virgem, incluindo o
emboquilhamento
Interrupção de vias
(temporariamente e de modo
permanente para ruas que
entroncam na R. Conceição
Fernandes)
Reperfilamento da R.
Conceição Fernandes, da
rotunda de ligação à R.
Heróis do Ultramar e
Construção da Estação
Hospital Santos Silva
Execução do espaço canal
Metro segregado do transito
rodoviário e pedonal através
de trincheiras de acesso à
estação de superfície
Hospital Santos Silva e
Parque de material (PM) de
Vila d´Este
Construção da Estação
Hospital Santos Silva à
superfície e reposição de
P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 277 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Emissão de
material
particulado, gases
de combustão
(NOx, CO, SOx,
hidrocarbonetos) e
emissões de GEE

Estaleiro e vias
rodoviárias
afetadas e
respetiva
envolvente

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.BPA.08: Balizamento e delimitação dos estaleiros
definidos como necessários. Embora a construção de um
projeto linear preveja uma progressão das frentes de
obra ao longo do traçado, prevê-se a instalação do
estaleiro central em área contígua ao Parque de
Material, de modo a afastá-lo da zona frontal ao Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. O local do
estaleiro central parece adequado, dado que na sua
localização devem ser privilegiados os locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar
perturbações na malha urbana mais consolidada, quer a
nível do tráfego de veículos pesados, quer das emissões
de ruído e de partículas.
MM.BPA.15: Devem ser estudados e escolhidos os
percursos mais adequados para proceder ao transporte
de equipamentos e materiais de/para o estaleiro central
e de frentes de obra, das terras de escavação e
empréstimo, em particular das terras sobrantes e de
escombro a levar a destino adequado, minimizando a
passagem no interior dos aglomerados populacionais e
junto a recetores sensíveis.
MM.BPA.16: Assegurar o transporte de materiais de
natureza pulverulenta ou do tipo particulado em

A

Fase de Construção
Parque de Estacionamento à
superfície. Iluminação da
Estação e do Parque de
Estacionamento
Construção do Parque de
Material. Respetivo
equipamento, iluminação e
vedação
Desmantelamento dos
Estaleiros e recuperação das
respetivas áreas

Qualidade do Ar:
Negativo, direto,
imediato, certo,
temporário, local,
reversível, de magnitude
reduzida a média e com
impares significativos a
pouco significativos.
Gases com Efeito de
Estufa (GEE):
Negativo, direto, médio
a longo prazo, certo,
temporário, nacional,
reversível, de magnitude
reduzida a média,
impactes significativos a
pouco significativos.
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
veículos adequados, com carga coberta, de forma a
impedir a dispersão de poeiras.
MM.BPA.19: 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 e de
ruído.
MM.BPA.03: Adequar o planeamento/calendarização da
execução de obras, de forma a minimizar os níveis de
perturbação da população envolvente. Nomeadamente,
de forma a minimizar acumulações excessivas de
tráfego automóvel derivadas do encerramento
temporário de faixas de rodagem.
MM.BPA.23: Humedecimento das frentes de trabalho,
aquando da realização de terraplenagens,
nomeadamente quando o tempo seco assim o justifique,
de modo a minimizar o levantamento de poeiras –
mesmo assumindo que os tapumes de delimitação da
obra exercem também algum efeito de barreira.
MM.BPA.24: Antes de saírem para as vias públicas, as
rodas dos veículos devem ser devidamente lavadas, de
modo a evitar o arrastamento de terras e lamas para o
exterior da zona de obras.
MM.QA.01: Os projetos de arquitetura paisagista das
estações e noutras áreas intervencionadas, como o
Parque de Material, prevêem a plantação de algumas
árvores após o final das obras, o que contribui para
minimizar a redução dos sumidouros de GEE, devido à
desmatação e artificialização de áreas atualmente
verdes.
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(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.16 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Qualidade do Ar e Emissões
de Gases com Efeito de Estufa – Fase de Construção

Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de avaliação definidos)

Operação da Linha Amarela do
Metro até Vila d’Este

Emissões de GEE

Zona de
operação da
linha
amarela

Positivo, indireto, imediato, certo, permanente,
regional/nacional, irreversível, de magnitude reduzida a
média e significativo a pouco significativo

Operações de manutenção de
carruagens no novo Parque de
Material (PM)

Emissão de
material
particulado, gases
de combustão
(NOx, CO, SOx,
hidrocarbonetos)

Medidas de Minimização ou
de Compensação propostas

Eficácia
esperada
das
Medidas
(*)

Fase de Exploração

Positivo, indireto, imediato, certo, permanente, local,
irreversível, de magnitude reduzida a média e
significativo a muito significativo

MM.BPA.19: 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 e de ruído.

A

A

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.17 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Qualidade do Ar e Emissões
de Gases com Efeito de Estufa – Fase de Exploração
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PAISAGEM
Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia esperada
das Medidas (*)

MM.BPA.07: Os estaleiros e parques de
materiais devem ser restringidos ao
absolutamente necessário e devem ser
vedados, de forma a restringir os
impactes do seu normal funcionamento.

B

MM.PA.04: A vegetação arbórea e
arbustiva alta que eventualmente se
encontre nas imediações da área de
estaleiros e outras áreas de apoio à
obra deverá, se possível, ser preservada
como forma de restringir os impactes
visuais durante a fase de construção,
funcionando como cortina arbórea,
ainda que a sua remoção seja
necessária no final da empreitada. Para
tal, estes exemplares devem ser
devidamente assinalados e balizados.

A

Fase de Construção
Instalação e
funcionamento dos
Estaleiros

Presença de elementos
intrusivos estranhos à
paisagem e na
desorganização geral da
mesma, acrescendo ainda a
produção de poeiras

Área de
estaleiros

Negativo, de significância média
e de magnitude baixa a média,
direto, certo, temporário e
reversível, de dimensão local, a
curto prazo
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia esperada
das Medidas (*)

Fase de Construção
MM.BPA.25: Após conclusão das
sucessivas fases de execução da obra
devem ser desmanteladas e removidas
todas as suas estruturas provisórias de
apoio e as zonas de manobras de
máquinas devem ser convenientemente
recuperadas.
MM.PA.07: Implementação dos Projetos
de especialidade de Arquitetura
Paisagista e dos Projetos de
Recuperação Paisagística.
Interrupção de vias,
condicionamento e desvio
do trânsito, desvio
temporário de vias e
construção de acessos
temporários

Movimentação de
maquinaria necessária à
execução dos trabalhos e
alteração temporária da
ocupação do solo nos locais
afetados

Área de
projeto

Realização de demolições

Movimentação de
maquinaria necessária à
execução dos trabalhos e
produção de poeiras que tal
atividade implica

Área de
projeto

Eliminação do coberto
vegetal arbóreo e arbustivo.

Área de
projeto e
área de
estaleiros

Desarborização e
desmatação das áreas não
impermeabilizadas

Negativo, de significância baixa e
magnitude baixa, direto, certo,
temporário e irreversível, de
dimensão local, a curto prazo

Impacte negativo de significância
media a elevada e de magnitude
baixa, temporário e irreversível,
de dimensão local, a curto prazo
ALTERNATIVA 1: Negativo, de
significância alta e de magnitude
média, direto, certo, temporário
e irreversível, de dimensão local,
a curto prazo.
ALTERNATIVAS 2 e 3: Negativo,
de significância magnitude

-

-

-

-

MM.BPA.20: As ações de desmatação,
limpeza e decapagem dos solos devem
ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra.

B
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia esperada
das Medidas (*)

MM.PA.06: As terras provenientes da
decapagem deverão ser armazenadas
em local apropriado, protegidas da
erosão e da chuva de sementes de
espécies exóticas existentes na
envolvente. Os locais escolhidos para o
armazenamento temporário de terras,
nomeadamente para a criação de
pargas, devem evitar as zonas de maior
acessibilidade visual a partir do exterior
da obra.

-

MM.PA.07: Implementação dos Projetos
de especialidade de Arquitetura
Paisagista e dos Projetos de
Recuperação Paisagística.

B

-

-

MM.PA.07: Implementação dos Projetos
de especialidade de Arquitetura
Paisagista e dos Projetos de
Recuperação Paisagística.

A

Fase de Construção
médias, direto, certo, temporário
e irreversível, local, a curto
prazo.
Decapagem da área de
implantação do projeto

Remoção e armazenamento
da camada superior do solo
nas áreas sem espécies
exóticas invasoras, para
posterior utilização.

Área de
projeto

Positivo, significativo e de baixa
magnitude, indireto, provável,
permanente e irreversível, de
dimensão local, que se sentirá a
médio prazo.

Execução de
movimentações de terras
na área de projeto

Alteração da morfologia do
terreno e criação de
taludes.

Área de
projeto

Negativo, de significância baixa e
de magnitude baixa, direto,
certo, permanente e irreversível,
de dimensão local, a curto prazo.

Construção do projeto em
estudo

Alteração direta do
território na área de
implantação das estruturas
que compõem o projeto,
com aumento da área afeta
às infraestruturas de
transportes e intensificação
desta tipologia de uso.

Área de
projeto

Negativo, de significância média
e de magnitude baixa a média,
direto, certo, permanente e
irreversível, de dimensão local, a
curto prazo.

Impacte cénico pela criação
de elementos visualmente
intrusivos, contribuindo
para a perda de qualidade

Área de
projeto e
envolvente

Negativo medianamente
significativo e de baixa a média
magnitude, direto, certo,
permanente e irreversível, de
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Identificação de Ações
de Projeto que induzem
o impacte

Descrição do Impacte

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

Área de
Ocorrência

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia esperada
das Medidas (*)

-

-

Fase de Construção
visual da paisagem
Desmantelamento do
estaleiro

Remoção de todos os
elementos estranhos à
paisagem associados à fase
de construção e a
recuperação da área assim
libertada.

dimensão local, que se sentirá a
curto prazo.
Área de
estaleiros

Positivo, de significância baixa e
de magnitude baixa, direto,
certo, permanente e irreversível,
de dimensão local, a curto prazo.

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.18 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Paisagem – Fase de
Construção
Identificação de Ações de
Projeto que induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de avaliação
definidos)

Medidas de Minimização
ou de Compensação
propostas

Negativo, de significância média e de
magnitude baixa a média, direto,
certo, permanente e irreversível, de
dimensão local, a curto, médio e
longo prazo.

MM.PA.08: Deverá ser
garantida a manutenção
adequada dos espaços
exteriores
intervencionados no
âmbito dos Projetos de
especialidade de
Arquitetura Paisagista e
dos Projetos de
Recuperação Paisagística,
de modo a garantir a
qualidade estética dos
espaços e a sua correta

Eficácia esperada
das Medidas (*)

Fase de Exploração
Presença e operação da Linha
Amarela do Metro até Vila d’Este
e Parque de Máquinas

Intrusões na paisagem,
gerando impacte
cénico numa área de
sensibilidade
paisagística
predominantemente
baixa, mas rodeada de
áreas de sensibilidade
paisagística
predominantemente
baixa e média,
pontualmente elevada

Área de projeto

A
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

2018-07-09

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de avaliação
definidos)

Medidas de Minimização
ou de Compensação
propostas

Eficácia esperada
das Medidas (*)

Fase de Exploração
inserção na paisagem
envolvente.
(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.19 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Paisagem – Fase de
Exploração

PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO
Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

Fase de Construção
Instalação e funcionamento dos
Estaleiros
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

Fase de Construção
vegetal, solo e subsolo

escala local

Preparação da estrutura da
trincheira rodoviária de acesso
à Av. da República para
receber uma nova via de
resguardo, de nível com a
rasante atual do Término e com
“encaixe” alinhado pela
plataforma de embarque da
Estação de Santo Ovídio

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

Construção de novos acessos
temporários e definitivos.
Posterior restabelecimento de
vias

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

Desvios de Infraestruturas
diversas (Redes de águas, de
águas residuais, eletricidade,
telecomunicações, etc)

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

Desarborização e desmatação
de áreas interessadas pelo
Projeto (inclui parte ou a
totalidade de áreas verdes de
jardins, baldios, áreas de
bosque com sobreiro, áreas
com eucalipto, outras)

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

2018-07-09

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
Decapagem da área do corredor
do traçado à superfície em
áreas verdes e de baldio

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

Terraplenagens e abertura de
acessos temporários

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

Indeterminado face ao
desconhecimento das vias
de acesso à frente de obra a
utilizar

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto(?); de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível e dimensão à
escala local

MM.PT.02: Sinalização das ocorrências
patrimoniais localizadas próximas das
vias de transporte a utilizar durante a
fase de construção.

B

Escavação/ estabilização da
escavação a céu aberto para a
Estação Manuel Leão que
servirá igualmente de “poço de
ataque” ao túnel no baldio
junto à traseira da Escola
Soares dos Reis e ao lado do
Centro para a Proteção de
Deficientes

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

Escavação do túnel com
eventual uso de explosivos para
desmonte de maciço rochoso.

Impacte sobre a ocorrência
8 (moradia), decorrente das
vibrações resultantes da

Área de
incidência do
Projeto –

Negativo, direto;
significância, probabilidade e
magnitude reduzidas;

MM.PT.03:
Monitorização da vibração com base na
Norma Portuguesa NP-2074 (2015),

B

Transporte de equipamento de
grandes dimensões
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
ações de escavação/
desmonte de maciço
rochoso com recurso a
explosivos.

Alternativa 1

permanente, imediato,
reversível, de dimensão à
escala local

Impactes sobre ocorrências
mencionadas na Situação de
referência do EIA

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

MM.PT.04: Respeitar as condicionantes
inscritas na Planta de Condicionantes
relativa ao património cultural.

A

Construção da ligação da R.
Dom Manuel II junto ao futuro
edifício da Estação Manuel Leão

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

Realização de escavações a céu
aberto e construção das
fundações das diversas
estruturas (pilares do viaduto,
estações, etc.)

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

Realização de demolições

Impactes sobre a eventual

Área de

Negativo, direto; de

MM.PT.01: Acompanhamento integral e

A

Transporte de materiais e
terras e deposição de escombro

cujos resultados não deverão
apresentar um valor superior a
10 mm/s, aplicável nesta fase à
ocorrência 8 (moradia). Esta
monitorização é do âmbito das
componentes de Ruído e Vibrações do
EIA e das medidas resultantes da
Análise de Risco dos Edifícios realizada
pelo Projetista, devendo os resultados
para a Oc. 8 (moradia) estarem
disponíveis para o Património.
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
demolição ou obras de
reestruturação de edifícios
antigos, quando à afectação
de vestígios arqueológicos
incógnitos

incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

Exploração de vazadouros
autorizados e de escombreiras
previamente definidas.

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

Construção do viaduto desde a
Estação de Santo Ovídio até ao
emboquilhamento do túnel na
encosta do Monte da Virgem,
incluindo o emboquilhamento

Impacte sobre a ocorrência
25 (Quinta do Cisne) bem
como sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

Reperfilamento da R.
Conceição Fernandes, da
rotunda de ligação à R. Heróis
do Ultramar e Construção da
Estação Hospital Santos Silva

Impactes sobre as
ocorrências 5, (Observatório
Astronómico), ocorrência 6
(Santuário Nossa Srª da
Virgem) e 14 (habitat(?)),
bem como ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).
MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).
MM.PT.05: Realização de sondagens
arqueológicas de diagnóstico e
salvaguarda de informação acerca de
ocorrência arqueológica passível de
afetação direta pela obra. Aplicável

A

B
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)
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Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
vegetal, solo e subsolo

nesta fase à ocorrência 14 (habitat?).

Execução do espaço canal
Metro segregado do transito
rodoviário e pedonal através de
trincheiras de acesso à estação
de superfície Hospital Santos
Silva e Parque de Material (PM)
de Vila d´Este

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

Construção da Estação Hospital
Santos Silva à superfície e
reposição de Parque de
Estacionamento à superfície.
Iluminação da Estação e do
Parque de Estacionamento

Impactes sobre as
ocorrências 5, (Observatório
Astronómico), ocorrência 6
(Santuário Nossa Srª da
Virgem) e 14 (habitat(?),
bem como ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

MM.PT.05: Realização de sondagens
arqueológicas de diagnóstico e
salvaguarda de informação acerca de
ocorrência arqueológica passível de
afetação direta pela obra. Aplicável
nesta fase à ocorrência 14 (habitat?).

B

Impactes sobre a
ocorrência 14 (habitat(?)) e
outras inéditas, ocultas no
subsolo, decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

MM.PT.05: Realização de sondagens
arqueológicas de diagnóstico e

B

Construção do Parque de
Material, respetivo
equipamento, iluminação e
vedação

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

A
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Identificação de Ações de
Projeto que induzem o
impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de
Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
salvaguarda de informação acerca de
ocorrência arqueológica passível de
afetação direta pela obra. Aplicável
nesta fase à ocorrência 14 (habitat?).
Reperfilamento da R. Salgueiro
Maia e Construção da Estação
de Vila d’Este. Iluminação da
Estação e do Parque de
Estacionamento

Impactes sobre ocorrências
inéditas, ocultas no subsolo,
decorrentes da
movimentação de solo,
escavação da camada
vegetal, solo e subsolo

Área de
incidência do
Projeto –
Alternativa 1, 2
e3

Negativo, direto; de
significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas;
permanente, imediato,
irreversível, de dimensão à
escala local

MM.PT.01: Acompanhamento integral e
contínuo, por um arqueólogo, dos
trabalhos que envolvam o remeximento
e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação).

A

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.20 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Património Arquitetónico e
Arqueológico – Fase de Construção
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SOCIOECONOMIA
Ficha Síntese 1 – Enquadramento das afetações do trecho inicial da expansão da Linha Amarela na Alternativa
1, entre o km 0+000 a km 0+390
Ação – Ligação à linha existente a partir de Santo Ovídio, para sul da Estação de Santo Ovídio e encontro E1 do
Viaduto de Santo Ovídio.
Afetação – Ramos de saída da A1 com direção Sul-Norte a Sul de Santo Ovídio.
Impacte – Negativo, significativo, de média magnitude, provável, temporário, imediato, reversível, direto, local a
regional, com limitações introduzidas na circulação rodoviária na Av. da República e acessos à A1.
Medidas – Plano de condicionamento de circulação rodoviária, sinalização de obra e de desvio de trânsito, se o
mesmo for implementado, reposição de redes situadas em subsolo no caso de afetação.
Eficácia Esperada da Medida – Elevada A

Extrato da Planta da Alternativa 1 (km 0+000 a km 0+150), entre o início do estudo e o encontro E1 do Viaduto de
Santo Ovídio.

Av. da República e espaço canal do separador da Linha
Amarela, vista para norte.

Av. da República e espaço canal do separador da Linha
Amarela, vista para sul.
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Ação – Ligação à linha existente a partir de Santo Ovídio, para sul da Estação de Santo Ovídio e encontro E1 do
Viaduto de Santo Ovídio.
Afetação – Proximidade a edifícios de tipologia superior a 3 pisos (dos dois lados da via), a equipamento desportivo ao
ar livre no lado nascente (campos de ténis).
Impacte – Negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, incerto, temporário, imediato, reversível, direto,
local, com afetação dos padrões de qualidade de vida na população residente e utente, pelas emissões gasosas, ruído
e poeiras inerentes às ações construtivas.
Medidas – Adotar medidas para minimizar as emissões e realizar as ações construtivas mais ruidosas no período
diurno, respeitando o período noturno convencional de descanso, reposição de redes situadas em subsolo no caso de
afetação.
Eficácia Esperada da Medida – Elevada A

Campos de ténis (lado nascente) e vista para edifícios de
habitação com mais de 3 pisos (lado poente).

Rua José Oliveira, a nascente da Av. da República, com
edifícios de habitação com mais de 3 pisos e clube de
ténis Corgas Club.

Ação – Desenvolvimento do Viaduto de Santo Ovídio e afetações do pilar P4.
Afetação – Localização do pilar P4 a abranger parcialmente o edifício sede / ginásio do clube de ténis Gorgas Club, na
Quinta das Corgas.
Impacte – Negativo, muito significativo, de elevada magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto,
local, com afetação de um equipamento desportivo e social.
Medidas – Estabelecimento de medidas compensatórias.
Eficácia Esperada da Medida – Elevada A

Extrato da Planta da Alternativa 1, com localização do pilar P4 a afetar o Corgas Club (km 0+387)
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Enquadramento da sede /ginásio do Corgas Club, vista
para local do pilar P4.

2018-07-09

Detalhe da sede / ginásio do Corgas Club.

Ação – Estaleiro de montagem, soldadura e lançamento do Viaduto de Santo Ovídio na entrevia dos ramos principais
que atravessam inferiormente a Rotunda de Santo Ovídio.
Afetação – Condicionamento de tráfego das faixas de acesso ao túnel da Rotunda de Santo Ovídio.
Impacte – Negativo, significativo, de média magnitude, provável, temporário, imediato, reversível, direto, local, com
afetação da circulação rodoviária.
Medidas – Sinalização adequada do condicionamento de circulação, com indicação de vias alternativas.
Eficácia Esperada da Medida – Elevada A

Localização do Estaleiro de montagem e soldadura do tabuleiro do Viaduto de Santo Ovídio.

Ficha Síntese 2 – Enquadramento das afetações do Viaduto de Santo Ovídio no atravessamento da Quinta do
Cisne, na Alternativa 1, entre o km 0+390 a km 0+600
Ação – Passagem do Viaduto de Santo Ovídio sobre a Quinta do Cisne.
Afetação – Terrenos agrícolas, instalações e anexos agrícolas, áreas arborizadas e ajardinadas, caminhos e serventias
da quinta, valor económico e fruição do espaço.
Impacte – Negativo, significativo, de média magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto, local, com
afetação de usos e valor patrimonial.
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Medidas – Utilizar os caminhos existentes e minimizar a afetação agrícola nas ações de transporte dos materiais e
equipamentos e demais ações construtivas; restabelecer o caminho interno afetado pelo pilar P7 (km 0+575);
assegurar o acesso rodoviário à parte social e de lazer da Quinta do Cisne (habitação, piscina, campo de ténis, etc.),
reposição de redes situadas em subsolo no caso de afetação.
Eficácia Esperada da Medida – Média B

Extrato da Planta da Alternativa 1, km 0+390 a km 0+600, com pilares assinalados, sobre a Quinta do Cisne.

Quinta do Cisne, vista para local do pilar P7, em
arruamento e junto de anexos agrícolas.

Quinta do Cisne, vista para local dos pilares P5 e P6, a
inserir em espaço agrícola.
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Ficha Síntese 3 – Enquadramento dos restabelecimentos rodoviários decorrentes do encontro E9 do Viaduto de
Santo Ovídio, do emboquilhamento do túnel mineiro e do estaleiro, na Alternativa 1, entre o km 0+650 a km
0+720
Ação – Atravessamento da Rua Fonte dos Arrependidos e encontro E9 do Viaduto de Santo Ovídio.
Afetação – Rua Fonte dos Arrependidos, Rua do Rosário, quinta onde será feito o encontro e restabelecimento da Rua
do Rosário, entrada e setor nascente da Quinta do Cisne.
Impacte – Negativo, significativo, de média magnitude, provável, temporário, imediato, reversível, direto, local, com
afetação da mobilidade e circulação rodoviária.
Medidas – Sinalização dos cortes e desvios de trânsito; medidas compensatórias pela afetação da Quinta do Cisne e da
quinta onde será feito o restabelecimento da Rua do Rosário (lado norte) e ligação à Rua de Santa Rita.
Eficácia Esperada da Medida – Elevada A

Detalhe da inserção do encontro E9, da transição para túnel e emboquilhamento, dos restabelecimentos e dos
edifícios localizados no perímetro das ruas Santa Rita, Clube Caçadores e Rosário. Em planta, o traçado passa
tangencilamente os edifícios A e G e as moradias B e H são atravessadas pelo alinhamento reto do túnel.
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Extrato da Planta da Alternativa 1, km 0+390 a km 0+660, com pilares assinalados, sobre a Quinta do Cisne.

Rua Fonte dos Arrependidos, vista para início do
reperfilamento, com afetação do muro e da entrada
principal da Quinta do Cisne (direita); vista para local do
restabelecimento norte da Rua do Rosário (esquerda).

Portão principal da Quinta do Cisne, vista do interior
para Rua Fonte dos Arrependidos.

Quinta dos Cisne, caminho e jardim a afetar pelo
reperfilamento da Rua Fonte dos Arrependidos.

Portão secundário da Quinta do Cisne, a sul do principal,
vista do interior para R. Fonte dos Arrependidos.
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Vista para local do restabelecimento da Rua do Rosário, a
partir da Rua Fonte dos Arrependidos, com afetação de
construção na propriedade.

R. Fonte dos Arrependidos, vista para sul, com
entroncamento para Rua do Rosário (esquerda) e muro da
Quinta do Cisne (direita), a afetar pelo reperfilamento.

Rua do Rosário, vista para este, a partir da Rua Fonte dos
Arrependidos.

Rua de Santa Rita, vista para sul a partir da Rua do
Rosário, para local do encontro do restabelecimento.

Rua do Rosário, vista para final do restabelecimento no
lado este (no sentido da R. Fonte dos Arrependidos).

Rua do Rosário, vista para final do restabelecimento no
lado este (oeste/este), com o núcleo residencial da
quinta (esquerda) e moradia constante na Carta de
Salvaguardas da CM VN de Gaia (direita).

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 298 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

2018-07-09

Ficha Síntese 4 – Enquadramento das afetações de edifícios de habitação decorrentes do emboquilhamento e
desenvolvimento do túnel até à Estação Manuel Leão e da localização do estaleiro, na Alternativa 1, entre o
0+720 a km 0+860
Ação – Emboquilhamento e desenvolvimento do túnel até à Estação Manuel Leão.
Afetação – Afetação de 4 edifícios de habitação, parcial ou total.
Impacte – Negativo, muito significativo, de magnitude elevada, incerto, permanente, imediato, irreversível, direto,
local, com afetação de habitação e propriedade.
Medidas – Compensação dos proprietários de acordo com a legislação aplicável, reposição de redes situadas em
subsolo no caso de afetação.
Eficácia Esperada da Medida – Reduzida C a Média B, consoante seja afetação total ou parcial.
Ação – Estaleiro para a frente de trabalho junto ao viaduto para a frente de ataque à escavação do túnel.
Afetação – Afetação de zona ajardinada da edificação da R. de Santa Rita N.º 58 e de via pública, respetivamente
cerca de 1 100 m2 e 600 m2. Ocupação temporária do espaço definido pela interceção da rua de Santa Rita com a Rua
do Rosário com desvio das circulações viárias para permitir o emboquilhamento do túnel mineiro. Caso se verifique a
necessidade de ocupação deste espaço de forma temporária, o mesmo poderá ser restituído à circulação viária após a
construção de uma estrutura tipo passagem superior, que permita que as circulações sejam repostas e, ao mesmo
tempo, que a escavação dos túneis se realize sob elas.
Impacte – Negativo, significativo, de magnitude elevada, provável, temporário, imediato, reversível, direto, local,
com afetação de usos e mobilidade.
Medidas – Sinalização dos cortes e desvios de trânsito; medidas compensatórias pela afetação de propriedade privada
e restabelecimento da zona ajardinada afetada
Eficácia Esperada da Medida – Elevada A

Localização dos 4 edifícios de habitação potencialmente
afetados pelo túnel da extensão da Linha Amarela, na
Alternativa A, entre ou antes da Estação Manuel Leão.

Edifício G, na Rua de Santa Rita, passado
tangencialmente em planta pelo traçado (km 0+730)
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Edifício B (ao centro), na Rua Clube dos Caçadores, vista
a partir da Rua de Santa Rita, atravessado pelo
alinhamento reto do túnel (0+780)

Rua Clube dos Caçadores, vista para norte, com edifícios
B e H potencialmente afetados pelo traçado do túnel.

Edifício H, na Rua Clube dos Caçadores, atravessado pelo
alinhamento reto do túnel (km 0+810 ). Entrevista casual
ao proprietário.

Edifício A, vista pela Rua de santa Rita, passado
tangencialmente em planta pelo traçado (km 0+850).

Ficha Síntese 5 – Enquadramento do local de construção da Estação Manuel Leão e do restabelecimento para
continuidade da R. Dom Manuel II, com principais condicionantes na envolvente.
Ação – Construção da Estação Manuel Leão e do restabelecimento para dar continuidade à R. Dom Manuel II.
Afetação – Terreno inculto sem ocupações de superfície, envolvido por áreas residenciais, equipamento escolar e
equipamento social.
Impacte – Negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, provável, temporário, imediato, reversível, direto,
local, carecendo de medidas específicas para assegurar a segurança e minimizar as afetações nas áreas residenciais e
de equipamentos na envolvente próxima.
Medidas – Sinalização adequada das frentes de obra, construção de uma barreira de segurança a envolver o poço
central (adequada à proximidade de uma escola do Ensino Básico), realizar as ações mais geradoras de ruído durante
o período diurno, salvaguardando o período convencional de repouso, adotar medidas para minimizar emissões
gasosas e de poeiras, adequar a circulação das viaturas pesadas e de transportes especiais às condições rodoviárias
existentes, inseridas em malha urbana e de dimensões reduzidas, outras consideradas adequadas e necessárias para
salvaguardar a segurança de residentes e utentes da envolvente próxima, reposição de redes situadas em subsolo no
caso de afetação.
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Eficácia Esperada da Medida – Elevada A

Enquadramento do local de construção da Estação Manuel Leão (subterrânea), do estaleiro e do restabelecimento
rodoviário, dando continuidade à R. Dom Manuel II.

Localização da Estação Manuel Leão (km 0+950) e
restabelecimento da R. Dom Manuel II (km 0+960).

Local de construção da Estação Manuel Leão (vista para
poente). Em segundo plano, R. do Rosário e malha
urbana.
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Local de construção da Estação Manuel Leão (vista para
sul). Em segundo plano, a Associação Portuguesa para o
Autismo: Delegação Norte.

Vista para local do restabelecimento, dando continuidade
à R. Dom Manuel II (vista para norte).

Vista para local do restabelecimento, estabelecendo a
continuidade dos dois lados da R. Dom Manuel II (vista
para sul).

R. Dom Manuel II, vista para norte, a partir do encontro
do restabelecimento.

Vista para Associação Portuguesa para o Autismo:
Delegação Norte. Edifício principal e anexo.

Anexo da Associação Portuguesa para o Autismo, no
alinhamento do restabelecimento da R. D. Manuel II.
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Ficha Síntese 6 – Enquadramento das afetações do Viaduto de Santo Ovídio no atravessamento da Quinta do
Cisne, na Alternativa 2, entre o km 0+500 a km 0+735
Ação – Passagem do Viaduto de Santo Ovídio sobre a Quinta do Cisne, a escassos metros do edifício principal da
Quinta do Cisne.
Afetação – Terrenos agrícolas, instalações e anexos agrícolas, áreas arborizadas e ajardinadas, caminhos e serventias
da quinta, valor económico e fruição do espaço.
Impacte – Negativo, muito significativo, de magnitude elevada, certo, permanente, imediato, irreversível, direto,
local, com afetação de usos e valor patrimonial.
Medidas – Utilizar os caminhos existentes e minimizar a afetação agrícola nas ações de transporte dos materiais e
equipamentos e demais ações construtivas; restabelecer o caminho interno afetado pelo pilar P9 (km 0+690), de
forma a assegurar o acesso rodoviário à parte social e de lazer da Quinta do Cisne (habitação, piscina, campo de
ténis, etc.), reposição de redes situadas em subsolo no caso de afetação.
Eficácia Esperada da Medida – Reduzida C

Extrato da Planta da Alternativa 2, km 0+500 a km 0+735, com pilares assinalados, sobre a Quinta do Cisne.

Quinta do Cisne, vista para local dos pilares P7 e P8, em
áreas de cultivo e pomares de citrinos.

Quinta do Cisne, vista para edifício principal, frontal ao
atravessamento do viaduto.
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de citrinos.
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Quinta do Cisne, vista para local do pilar P9, no acesso ao
edifício principal.

Ficha Síntese 7 – Enquadramento do encontro E10 do Viaduto de Santo Ovídio, da transição em trincheira, do
emboquilhamento para túnel mineiro e do estaleiro, na Alternativa 2, entre o km 0+750 a km 0+825
Ação – Encontro E10 do Viaduto de Santo Ovídio, transição e emboquilhamento do túnel mineiro, desenvolvimento do
túnel até à Estação Manuel Leão.
Afetação – Afetação potencial da circulação rodoviária, afetação certa de uma moradia, afetação potencial de
edifício de 6 pisos e de moradia.
Impacte – Negativo, muito significativo, de elevada magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto,
local, com afetação de habitação e propriedade.
Medidas – Devida sinalização de eventuais afetações e/ou desvios de trânsito, compensação dos proprietários de
acordo com a legislação aplicável, medidas para minimizar potencial afetação de edifício de 6 pisos e de moradia,
reposição de redes situadas em subsolo no caso de afetação.
Eficácia Esperada da Medida – Reduzida C

Detalhe da inserção do encontro E10, da transição para túnel e emboquilhamento, do edifício de 6 pisos junto ao
encontro e da moradia F, a fetar pelo emboquilhamento do túnel.
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Extrato da Planta da Alternativa 2, com afetação de moradia (garagem e logradouro) assinalada com F, ao km 0+825.

Vista panorâmica do encontro E10 do viaduto, transição e
emboquilhamento do túnel no logradouro/jardim da
moradia nº 58 (imagem Google), na Alternativa 2.

Vista para local do encontro E10, junto à empena norte
de edifício de 6 pisos, após atravessamento da R. Fonte
dos Arrependidos.

Moradia N.º 58 na R. de Santa Rita (esquerda)
potencilamente afetada pelo emboquilhamento do túnel,
na Alternativa 2.

Vista para empena sul do edifício de 6 pisos e moradia a
sul do emboquilhamento do túnel, na R. Nossa Senhora
do Carmo.
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Ação – Estaleiro para a frente de trabalho junto ao encontro E10 do viaduto, trincheira e emboquilhamento do túnel
mineiro.
Afetação – Afetação de zona ajardinada da edificação da R. de Santa Rita N.º 58 e garagem, numa área estimada de 2
100 m2 de ocupação temporária com estaleiro.
Impacte – Negativo, muito significativo, de elevada magnitude, provável, temporário, imediato, reversível, direto,
local, com afetação de usos e propriedade.
Medidas – Reposição das áreas afetadas temporariamente; medidas compensatórias pela afetação de propriedade
privada; medidas de minimização da afetação do edifício de 6 pisos e moradia adjacente à trincheira; medidas
compensatórias para eventuais afetações dos edifícios (fendas, pintura, etc.) e reposição das condições iniciais.
Eficácia Esperada da Medida – Reduzida C

Ficha Síntese 8 – Enquadramento das afetações do Viaduto de Santo Ovídio no atravessamento da Quinta do
Cisne, na Alternativa 3, entre o km 0+400 a km 0+600
Ação – Passagem do Viaduto de Santo Ovídio sobre a Quinta do Cisne, na solução mais afastada da área social.
Afetação – Terrenos de exploração agrícola, valor económico e fruição do espaço.
Impacte – Negativo, significativo, de média magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto, local, com
afetação de usos e valor patrimonial.
Medidas – Utilizar os caminhos existentes e minimizar a afetação agrícola nas ações de transporte dos materiais e
equipamentos e demais ações construtivas; reposição de redes situadas em subsolo no caso de afetação.
Eficácia Esperada da Medida – Média B

Extrato da Planta da Alternativa 3, km 0+400 a km 0+600, com pilares assinalados, sobre a Quinta do Cisne.
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Vista para local do pilar P5, na extrema NO da Quinta do
Cisne, junto ao topo sul do edifício do Corgas Club.

Vista de caminho para setor norte
sobrepassado pelo viaduto, sem afetação.

da

quinta,

Quinta do Cisne, vista para local do pilar P6, em áreas de
cultivo e pomar.

Quinta do Cisne, vista para local do pilar P7, em áreas de
cultivo e pomar.

Ficha Síntese 9 – Enquadramento das afetações da parte final do Viaduto de Santo Ovídio, no emboquilhamento
e mergulho para túnel mineiro, na Alternativa 3.
Ação – Encontro E8 do Viaduto de Santo Ovídio, transição e emboquilhamento do túnel mineiro, desenvolvimento do
túnel até à Estação Manuel Leão.
Afetação – Afetação potencial da circulação rodoviária, afetação potencial de 2 moradias.
Impacte – Negativo, muito significativo, de elevada magnitude, certo/pouco provável, permanente, imediato,
irreversível, direto, local, com afetação de habitação e propriedade.
Medidas – Devida sinalização de eventuais afetações e/ou desvios de trânsito, compensação dos proprietários de
acordo com a legislação aplicável, reposição de redes situadas em subsolo no caso de afetação.
Eficácia Esperada da Medida – Reduzida C
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Extrato da Planta da Alternativa 3, com afetação de edifício de habitação assinalado com D e potencial afetação de
moradia assinalada com C, cerca do km 0+700.

Vista para encontro E8, em terrenos sobranceiros à R.
Fonte dos Arrependidos.

R. do Rosário, vista para edifício afetado D (esquerda) e
moradia potencialmente afetada C (direita).

Detalhe da moradia assinalada com C, potencialmente
afetada, na Alternativa 3.

Detalhe de edifício de habitação assinalado com D,
potencialmente afetada, na Alternativa 3.
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Vista para alinhamento do túnel, a partir de Praceta do
Rosário, com edifício D afetado.

Detalhe de edifício D e
emboquilhamento do túnel.

piscina

2018-07-09

no

local

do

Ação – Estaleiro para a frente de trabalho da trincheira e emboquilhamento do túnel mineiro junto da edificação
assinalada por D.
Afetação – Afetação do corredor paralelo ao traçado do túnel/trincheira, com uma largura aproximada de 20 m,
estabelecido no jardim. Possível necessidade de ocupação temporária de área na via pública no cruzamento das ruas
do Rosário e Clube dos Caçadores. As áreas estimadas são de cerca de 2 400 m2 na hipótese de não ocorrer a
necessidade de ocupar a via pública para emboquilhamento do túnel mineiro. Se ocorrer esta necessidade de
ocupação da via pública, deverá aquela área ser acrescida de 400 m2, perfazendo um total de 3 000 m2.
Impacte – Negativo, significativo, de média magnitude, provável, temporário, imediato, reversível, direto, local, com
afetação de usos e propriedade.
Medidas – Reposição das áreas afetadas temporariamente; medidas compensatórias pela afetação de propriedade
privada; sinalização de eventuais desvios de trânsito; medidas compensatórias para eventuais afetações dos edifícios
adjacentes (fendas, pintura, etc.) e reposição das condições iniciais.
Eficácia Esperada da Medida – Moderada B
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Ficha Síntese 10 - Enquadramento das afetações e condicionantes identificados entre a R. Conceição Fernandes
e a R. de São Bartolomeu, no troço em túnel sob a urbanização da Quinta do Sardoal.

Ação – Passagem em túnel mineiro entre a R. Conceição Fernandes e a R. de São Bartolomeu.
Afetação – Vias públicas, terreno sem ocupação superficial, habitações na proximidade do PVE e do Estaleiro,
habitações sobre alinhamento do traçado do túnel.
Impacte – Negativo, pouco significativo, reduzido, pouco provável, temporário, imediato, reversível, direto, local,
passível de medidas de minimização.
Medidas – Assegurar a circulação rodoviária nas ruas Quinta do Sardoal e Nossa Sra. Do Livramento, manter
desimpedido o acesso às Veredas 2 e 3, minimizar a afetação das moradias mais próximas do PVE e Estaleiro,
assegurar a conservação e limpeza das vias utilizadas para transporte dos escombros da escavação do túnel.
Eficácia Esperada da Medida – Elevada A
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R. Conceição Fernandes, vista para local de
atravessamento em túnel mineiro, pelas alternativas 1 e
2 (cerca do km 1+100 Alt.1 e km 1+175 Alt.2) (vista para
NO).

R. Conceição Fernandes, vista para entroncamento com
R. do Sardoal, no alinhamento da travessia em túnel
mineiro, pela alternativa 3 (cerca do km 1+100).

Vista para local de atravessamento em túnel mineiro,
pelas alternativas 1 e 2 (vista para NO). túnel.

R. das Boucinhas, vista para local de atravessamento em
túnel mineiro, pelas alternativas 1 e 2 (cerca do km
1+175 Alt.1 e km 1+300 Alt.2) (vista para NO).

Moradia na R. Q.ta do Sardoal, sob traçado (km 1+200
Alt.1).

Moradia na R. Q.ta do Sardoal, sob traçado (km 1+225
Alt.1 e km 1+325 Alt.2 ).
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Vista para entroncamento da R. Q.ta do Sardoal com R.
Nossa Sra. do Livramento, com gaveto arborizado onde
será feito o PVE e estaleiro (km 1+300 Alt.1, km 1+388
Alt.2 e km 1+238 Alt.3).

Vista para R. Nossa Sra. do Livramento, com moradia (km
1+275 Alt.1 e km 1+350 Alt.2) junto ao PVE e estaleiro.
Em 2.º plano, moradia junto ao limite da área de
estaleiro.

Acesso a Veredas 2 e 3 da Quinta do Sardoal, a partir da
R. Q.ta do Sardoal (km 1+290 Alt.1, km 1+400 Alt.2 e km
1+250 Alt.3).

Moradias na R. Q.ta do Sardoal, a nascente do acesso a
Veredas 2 e 3 da Q.ta do Sardoal, para local onde as 3
soluções se alinham.
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Vista para Vereda 3 da Q.ta do Sardoal (nascente),
cruzada pelo traçado em túnel mineiro (cerca do km
1+350 Alt.1, km 1+460 Alt.2 e km 1+310 Alt.3).

Vista para terreno do lado sul da Vereda 3 da Q.ta do
Sardoal, no alinhamento do traçado em túnel mineiro

R. Conceição Fernandes, vista para entroncamento com
R. de São Bartolomeu, que limita o setor nascente da
urbanização da Quinta do Sardoal.

R. de São Bartolomeu, vista para R. Conceição
Fernandes, no local do atravessamento das soluções em
túnel (cerca do km 1+550 Alt.1, km 1+660 Alt.2 e km
1+510 Alt.3).

Ficha Síntese 11 – Enquadramento do trecho entre a R. de São Bartolomeu e o limite nascente do Parque de
Estacionamento, nas Alternativas 1, 2 e 3

Enquadramento da Alternativa 1 em planta perfil da transição do traçado de túnel para trincheira, com
restabelecimentos da Rua de São Tiago, antes da Estação Hospital Santos Silva, e da Alameda do Monte da Virgem,
após a estação.
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Ação – Construção da Estação Hospital Santos Silva e restabelecimento de vias públicas e de parque de
estacionamento privado.
Afetação – Afetação da circulação rodoviária e pedonal, afetação de capacidade de estacionamento, afetação de
propriedade privada.
Impacte – Negativo, muito significativo, de elevada magnitude, certo, temporário, imediato, reversível, direto, local,
passível de minimização através de medidas específicas.
Medidas – Devida sinalização de afetações e/ou desvios de trânsito, compensação dos proprietários de acordo com a
legislação aplicável, reposição de redes situadas em subsolo no caso de afetação.
Eficácia Esperada da Medida – Moderada B

Enquadramento do espaço entre o emboquilhamento
final do túnel e a R. de São Bartolomeu.

Vista para local da transição para trincheira e
restabelecimento da R. de São Tiago, com
estacionamento público até à R. de São Bartolomeu.

Vista para entrocamento da R. de São Tiago, a partir do
acesso ao Parque de Estacionamento, com sinalização de
paragem proibida.

Detalhe da R. de São Tiago, a ser restabelecida (com
ocupação de faixa de rodagem em estacionamento não
autorizado).
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Vista para portaria do Parque de Estacionamento (lado
poente).

Detalhe do estacionamento, no setor poente.

Detalhe do estacionamento, no setor nascente, no
confronto com a Alameda do Monte da Virgem.

Alameda do Monte da Virgem, vista para R. Conceição
Fernandes.

Vista da R. Conceição Fernandes (para poente), com
entroncamento para Alameda do Monte da Virgem, a ser
restabelecida.

Vista da R. Conceição Fernandes (para nascente), com
entroncamento para Vilar de Andorinho, pela R. Escultor
Alves de Sousa, a ser restabelecida.
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Ficha Síntese 12 – Enquadramento das afetações do troço Estação Hospital Santos Silva – Estação Vila D’Este,
comum nas 3 alternativas, cerca do km 2+245 a km 3+145 (na Alternativa 1)
Ação – Traçado em trincheira e superfície entre Estação Hospital Santos Silva e Estação Vila D’Este.
Afetação – Vias públicas, incomodidade, terrenos com ocupação florestal, estacionamentos, posto de transformação e
áreas verdes.
Impacte – Negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, certo, permanente, imediato, irreversível, direto,
local, passível de medidas de minimização.
Medidas – Sinalização de cortes e desvios de tráfego, barreiras de segurança nas frentes de obra, minimizando os
riscos de acidente, medidas mitigadoras de emissões, reposição de redes situadas em subsolo no caso de afetação. Na
eventual necessidade de afetar o posto de transformação (R. José Bernardino Silva), proceder ao seu
restabelecimento prévio.
Durante o condicionamento da R. Heróis do Ultramar, para que não ocorra um efeito barreira física, é necessário
manter a rotunda com a R. Salgueiro Maia aberta à circulação, possibilitando o acesso ao núcleo mais urbanizado de
Vila D’Este, onde se localizam equipamentos coletivos de grande afluência.
Como medidas a implementar para minimizar os efeitos das afetações rodoviárias, recomenda-se que, para além da
sinalética convencional de obras e desvios, seja adotada uma sinalética de desvio e com indicação de pontos chave
(e.g. acesso a A1 e A29, equipamentos escolares, desportivos, etc.) para evitar movimentos desnecessários nas ruas
internas de Vila D’Este.
Eficácia Esperada da Medida – Moderada B
Para minimizar a provável afetação do Posto de Transformação, o mesmo deverá ser previamente restabelecido e a
sua entra em funcionamento deverá ser feita de molde a não privar os utentes do serviço de distribuição de energia
elétrica.
Eficácia Esperada da Medida – Moderada B
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Extrato da Planta da Alternativa 1, km 2+245 a km 3+145, comum nas 3 alternativas, com variação do km final (km
2+353 a km 3+253 Alt.2; km 2+204 a km 3+104 Alt.3).

Rua Escultor Alves de Sousa, vista no sentido Vilar de
Andorinho. A ser restabelecida na Rotunda com R.
Salgueiro Maia. Acesso rodoviário ao Parque de Material

Ramo da rotunda com as ruas Conceição Fernandes,
Heróis do Ultramar e Salgueiro Maia, onde serão feitos os
restabelecimentos da Alameda do Monte da Virgem e da
R. Escultor Alves de Sousa.
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Vista para local do restabelecimento da Alameda do
Monte da Virgem e da R. Escultor Alves de Sousa, a partir
da rotunda.

Vista no sentido da interseção com a R. Escultor Alves de
Sousa, a partir da rotunda dos restabelecimentos.

Vista para o alinhamento do traçado em trincheira, após
cruzar sob a rotunda, no lado esquerdo da R. Heróis do
Ultramar.

Vista para local do cruzamento simultâneo em túnel (125
m de extensão) as ruas Heróis do Ultramar e Padre
Joaquim Faria.

Vista do alinhamento do traçado após cruzar R. Padre
Joaquim Faria, em faixa arborizada, entre moradias
(nascente / esquerda) e prédios (poente / direita).

Detalhe da faixa arborizada, por onde passa o traçado,
entre moradias e prédios, sem afetação direta pela
implantação da via.
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R. José Bernardino Silva (vista para norte), com
passagem do traçado na atual área com vegetação
(pinheiro e eucalipto), a nascente dos prédios.

Enquadramento das lojas entre os edifícios de habitação,
devolutas e com sinais de vandalização. Ao centro, antigo
ginásio.

R. José Bernardino Silva (em curso beneficiação da
calçada), vista para gaveto no lado sul, na transição para
área arborizada com eucaliptos, para alinhar na R.
Salgueiro Maia.

Gaveto da R. José Bernardino Silva, com Posto de
Transformação abrangido pelo talude poente da via, na
transição para espaço arborizado de eucaliptos.

Vista para talude poente da R. Humberto Delgado (vista
para norte), para local onde o traçado cruza a área
arborizada, vindo da R. José Bernardino Silva.

Vista para talude poente da R. Humberto Delgado (vista
para sul), para local onde o traçado flete para alinhar
com a R. Salgueiro Maia.
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Vista para local da transição da área de eucaliptos para
R. Salgueiro Maia, com afetação de estacionamento e não
afetação de escadaria (anos 60).

Detalhe da área de estacionamento afetada, sem
reposição, ao londo da R. Salgueiro Maia (vista para
nascente).

R. Salgueiro Maia, vista para final do traçado e Estação
Vila D’Este (vista para poente).

Detalhe de paragem de trasportes rodoviários coletivos
públicos (STCP) e privados (MGC), nas imediações da
futura Estação Vila D’Este.

Vista para entroncamento da R. Salgueiro Maia com R.
Mimosas, para local da Estação Vila D’Este, com afetação
permanente de área de estacionamento e zona verde,
para restabelecimento da R. Salgueiro Maia.

Detalhe do edifício do Centro Social e Paroquial de Vilar
de Andorinho, frontal ao restabelecimento da R.
Salgueiro Maia, com afetação permanente de área de
estacionamento e zona verde.
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SAÚDE HUMANA
Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

Fase de Construção
Estaleiros e Frentes de
Obra

Tráfego de acesso

Aumento da
incomodidade e
perturbações do
sono devido ao
aumento dos níveis
sonoros e
velocidades de
vibração devido
aos equipamentos
e atividades mais
ruidosas/vibráteis,
durante a
ocorrência das
atividades mais
ruidosas/vibráteis

Recetores
Sensíveis
próximos dos
estaleiros e
frentes de obra

Aumento da
incomodidade e
perturbações do
sono devido ao
aumento dos níveis
sonoros devidos ao
tráfego de acesso,
durante as fases de
maior tráfego de
acesso

Recetores
Sensíveis
envolventes às
vias de acesso

Negativos, pouco significativo,
de magnitude variável
(magnitude elevada a média nas
zonas mais próximas da dos
estaleiros e frentes de obra, e
de magnitude reduzida a nula
nas zonas mais afastadas),
incerto a provável, temporário,
imediato, reversível, direto e
indireto e local

Negativo, pouco significativo,
de magnitude variável
(magnitude elevada a média nas
zonas mais próximas da dos
estaleiros e frentes de obra, e
de magnitude reduzida a nula
nas zonas mais afastadas),
incerto a provável, temporário,
imediato, reversível, indireto e
local

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03,
MM.RUVB.04, MM.RUVB.06, MM.RUVB.07,
MM.RUVB.08, MM.RUVB.09 , MM.RUVB.10,
MM.RUVB.11, MM.RUVB.12, MM.RUVB.13,
MM.RU.02, MM.VB.01

A

MM.RUVB.05, MM.RU.01, MM.RUVB.12,
MM.RUVB.13

A
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Identificação de Ações
de Projeto que
induzem o impacte
Estaleiros e Frentes de
Obra

Descrição do
Impacte
Aumento da
incomodidade,
perturbações do
sono devido ao
aumento das
vibrações com
potencial de
afetação humana,
durante as
atividades mais
vibráteis

Área de
Ocorrência
Recetores
Sensíveis a
menos de 100
metros
(superfície) ou 50
metros (túnel)
dos estaleiros e
frentes de obra.

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)
Negativo, pouco significativo,
de magnitude variável, incerto
a provável, temporário,
imediato, reversível, direto e
indireto e local

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação
propostas

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03,
MM.RUVB.04, MM.RUVB.06, MM.RUVB.07,
MM.RUVB.08, MM.RUVB.09, MM.RUVB.11,
MM.RUVB.12, MM.RUVB.13, MM.VB.02, MM.VB.03

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

A

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.20 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Saúde Humana – Fase de
Construção
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

A

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das

A

Fase de Exploração – ALTERNATIVA 1
Operação da Linha
Amarela do Metro até
Vila d’Este

ELEVADA INCOMODIDADE
Elevada
incomodidade devida
a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden <65
dB(A)

1 855 habitantes
(correspondendo a
7% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de
reduzida magnitude

Elevada
incomodidade devida
a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 65 e 70 dB(A)

164 habitantes
(correspondendo a
1% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície (38
habitantes) e em
túnel (126
habitantes)

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de
reduzida magnitude

Incomodidade devida
a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
<65dB(A)

5 424 habitantes
(correspondendo a
20% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de média
magnitude

Incomodidade devida

372 habitantes

Negativo, provável,

INCOMODIDADE
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 65 e 70 dB(A)

(correspondendo a
1% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície (87
habitantes) e em
túnel (285
habitantes)

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de média
magnitude

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

ELEVADAS PERTURBAÇÕES DO SONO
Elevadas
perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden <55
dB(A)

1 253 habitantes
(correspondendo a
5% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de
reduzida magnitude

Elevadas
perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 55 e 60 dB(A)

50 habitantes
(correspondendo a
0,2% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
em túnel

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de
reduzida magnitude

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

A
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

A

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

A

PERTURBAÇÕES DO SONO
Perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden <55
dB(A)

3 112 habitantes
(correspondendo a
12% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de média
magnitude

Perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 55 e 60 dB(A)

109 habitantes
(correspondendo a
0,4% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
em túnel

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de média
magnitude

AUMENTO DA MORTALIDADE ANUAL POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Aumento da
mortalidade anual
por doenças
cardiovasculares
devido a exposição
da população ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
<65dB(A)

1,1 habitantes
(correspondendo a
4 por 100 000
habitantes da
população total
exposta ao ruído)
na área de estudo
em zonas da Linha
de Metro à
superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de
reduzida magnitude
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Aumento da
mortalidade anual
por doenças
cardiovasculares
devido a exposição
da população adulta
ao ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 65 e 70 dB(A)

0,1 habitantes
(correspondendo a
4 por 1 000 000
habitantes da
população total
exposta ao ruído)
na área de estudo
nas zonas da Linha
de Metro em túnel

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)
Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de
reduzida magnitude

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela DGS, para identificação mais concreta
das causas específicas das consultas de especialidade nas
unidades de saúde que servem os habitantes da área de
estudo, no que se refere à Saúde Humana relacionada
com o Ruído.

A

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

A

Fase de Exploração – ALTERNATIVA 2
Operação da Linha
Amarela do Metro até
Vila d’Este

ELEVADA INCOMODIDADE
Elevada
incomodidade devida
a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden <65
dB(A)

1 857 habitantes
(correspondendo a
7% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de
reduzida magnitude

Elevada
incomodidade devida
a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 65 e 70 dB(A)

194 habitantes
(correspondendo a
1% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície (53
habitantes) e em

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de
reduzida magnitude
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

A

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e

A

túnel (141
habitantes)
INCOMODIDADE
Incomodidade devida
a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
<65dB(A)

5 427 habitantes
(correspondendo a
20% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de média
magnitude

Incomodidade devida
a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 65 e 70 dB(A)

439 habitantes
(correspondendo a
2% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície (120
habitantes) e em
túnel (319
habitantes)

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de média
magnitude

ELEVADAS PERTURBAÇÕES DO SONO
Elevadas
perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha Metro
na área de estudo
com Lden <55 dB(A)

1 250 habitantes
(correspondendo a
5% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de
reduzida magnitude

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017003-00
Página 327 de 334

EIA do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material
de Vila d’Este - Anexos

Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Elevadas
perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 55 e 60 dB(A)

57 habitantes
(correspondendo a
0,2% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície (1
habitante) e em
túnel (56
habitantes)

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de
reduzida magnitude

enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

Elevadas
perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden >60
dB(A)

6 habitantes
(correspondendo a
0,02% da
população total
exposta ao ruído)
na área de estudo
nas zonas da Linha
de Metro à
superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, muito
significativo e de
reduzida magnitude

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de média
magnitude

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

A

PERTURBAÇÕES DO SONO
Perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha Metro
na área de estudo
com Lden <55 dB(A)

3 104 habitantes
(correspondendo a
12% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da LM à superfície

A

MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 55 e 60 dB(A)

124 habitantes
(correspondendo a
0,5% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície (2
habitantes) e em
túnel (122
habitantes)

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de média
magnitude

11 habitantes
(correspondendo a
0,04% da
população total
exposta ao ruído)
na área de estudo
em zonas da Linha
de Metro à
superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, muito
significativo e de média
magnitude

Perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden >60
dB(A)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.
A

AUMENTO DA MORTALIDADE ANUAL POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Aumento da
mortalidade anual
por doenças
cardiovasculares
devido a exposição
da população ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
<65dB(A)

1,1 habitantes
(correspondendo a
4 por 100 000
habitantes da
população total
exposta ao ruído)
na área de estudo
em zonas da Linha
de Metro à
superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de média
magnitude

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das

A
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Aumento da
mortalidade anual
por doenças
cardiovasculares
devido a exposição
da população adulta
ao ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 65 e 70 dB(A)

0,1 habitantes
(correspondendo a
5 por 1 000 000
habitantes da
população total
exposta ao ruído)
na área de estudo
em zonas da Linha
de Metro em túnel

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)
Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de média
magnitude

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.
A

Fase de Exploração – ALTERNATIVA 3
Operação da Linha
Amarela do Metro até
Vila d’Este

ELEVADA INCOMODIDADE
Elevada
incomodidade devida
a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden <65
dB(A)

1 857 habitantes
(correspondendo a
7% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de
reduzida magnitude

Elevada
incomodidade devida
a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 65 e 70 dB(A)

193 habitantes
(correspondendo a
1% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície (40
habitantes) e em
túnel (153
habitantes)

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de
reduzida magnitude

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

A
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

A

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que

A

INCOMODIDADE
Incomodidade devida
a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
<65dB(A)

5 426 habitantes
(correspondendo a
20% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de média
magnitude

Incomodidade devida
a exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 65 e 70 dB(A)

438 habitantes
(correspondendo a
2% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície (91
habitantes) e em
túnel (347
habitantes)

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de média
magnitude

ELEVADAS PERTURBAÇÕES DO SONO
Elevadas
perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden <55
dB(A)

1 252 habitantes
(correspondendo a
5% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de
reduzida magnitude
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Elevadas
perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 55 e 60 dB(A)

62 habitantes
(correspondendo a
0,2% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície (1
habitante) e em
túnel (61
habitantes)

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)
Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de
reduzida magnitude

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

PERTURBAÇÕES DO SONO
Perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden <55
dB(A)

3 106 habitantes
(correspondendo a
12% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de média
magnitude

Perturbações do
sono devidas a
exposição da
população adulta ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 55 e 60 dB(A)

135 habitantes
(correspondendo a
0,5% da população
total exposta ao
ruído) na área de
estudo em zonas
da Linha de Metro
à superfície (2
habitantes) e em
túnel (133
habitantes)

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de média
magnitude

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

A
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Identificação de
Ações de Projeto que
induzem o impacte

Descrição do
Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios
de avaliação definidos)

2018-07-09

Medidas de Minimização ou de Compensação propostas

Eficácia
esperada das
Medidas (*)

MM.RUVB.01, MM.RUVB.02, MM.RUVB.03, MM.RUVB.04,
MM.RUVB.06, MM.RUVB.07, MM.RUVB.08, MM.RUVB.09,
MM.VB.04, MM.VB.05, MM.VB.06
MM.SH.01: Implementação do Programa de Monitorização
proposto para a Saúde Humana.
MM.SH.02: Implementação de um Programa de
Sensibilização do pessoal de saúde (médicos e
enfermeiros), pela Direção Geral de Saúde, para
identificação mais concreta das causas específicas das
consultas de especialidade nas unidades de saúde que
servem os habitantes da área de estudo, no que se refere
à Saúde Humana relacionada com o Ruído.

A

AUMENTO DA MORTALIDADE ANUAL POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Aumento da
mortalidade anual
por doenças
cardiovasculares
devido a exposição
da população ao
ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
<65dB(A)

1,1 habitantes
(correspondendo a
4 por 100 000
habitantes da
população total
exposta ao ruído)
na área de estudo
em zonas da Linha
de Metro à
superfície

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local, pouco
significativo a
significativo e de média
magnitude

Aumento da
mortalidade anual
por doenças
cardiovasculares
devido a exposição
da população adulta
ao ruído da Linha de
Metro na área de
estudo com Lden
entre 65 e 70 dB(A)

0,1 habitantes
(correspondendo a
4 por 1 000 000
habitantes da
população total
exposta ao ruído)
na área de estudo
em zonas da Linha
de Metro em túnel

Negativo, provável,
permanente, de médiolongo prazo, reversível,
direto, local,
significativo e de média
magnitude

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.21 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Saúde Humana – Fase de
Exploração
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Identificação de Ações de
Projeto que induzem o impacte

Descrição do Impacte

Área de
Ocorrência

Avaliação do impacte
(com base nos critérios de
avaliação definidos)

Medidas de Minimização
ou de Compensação
propostas

Eficácia esperada das
Medidas (*)

Positivo, muito significativo,
de reduzida magnitude, certo,
permanente, imediato,
irreversível, direto e nacional

-

-

Positivo, muito significativo,
de média magnitude, certo,
permanente, imediato,
irreversível, direto e local

-

-

Fase de Exploração
Operação da Linha Amarela do
Metro até Vila d’Este

Redução da emissão de GEE,
contribuindo para as metas
e objetivos definidos na
estratégia nacional

Nacional

Redução da emissão de GEE,
contribuindo para as metas
e objetivos definidos na
estratégia local

Área Metropolitana
do Porto

(*) Medida de Minimização com eficácia esperada: elevada = A; média = B; reduzida = C.

Tabela VII.2.22 – Tabela Síntese de Impactes, Medidas Minimizadoras e Compensatórias propostas e respetiva Eficácia do fator ambiental Alterações Climáticas – Fase
de Exploração
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