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1 INTRODUÇÃO
O Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este é um projeto que, do
ponto de vista de enquadramento na legislação de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de projetos
se encontra sujeito a procedimento de AIA por parte da Autoridade de AIA (a APA-Agência
Portuguesa do Ambiente), constituindo o Processo de AIA nº 3033.
O presente volume constitui o Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de
Extensão da Linha Amarela e colige as respostas às questões colocadas pela APA, sob proposta da
Comissão de Avaliação (CA), através do ofício da APA com a referência S052174-201808-DAIA.DAP |
DAIA.DAPP.00135.2018, ao abrigo do disposto no ponto 9 do Artº 14º do Decreto-Lei 151-B/2013, de
31 de outubro, na redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de dezembro.
Este ofício é apresentado no Anexo I - Ofício do presente volume.
É ainda apresentado, no Anexo II.B.4 – Património Cultural, o comprovativo de entrega do Relatório
Final de Trabalhos Arqueológicos nos serviços competentes da tutela do Património Cultural, o qual
permite a validação da informação contida no EIA.

2 ADITAMENTO AO RELATÓRIO TÉCNICO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
A estruturação deste Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Extensão da
Linha Amarela, desde Santo Ovídio a Vila d’Este é, deste modo, realizada com base no ofício da
APA, procedendo-se à transcrição de cada uma das questões, seguida da respetiva resposta.
A Aspetos Gerais e do Projeto
1. A descrição dos antecedentes é efetuada de forma sumária, não sendo claramente
explicitados os motivos que conduziram ao abandono da solução de traçado aprovada no
âmbito do anterior processo de AIA e à alteração de política de expansão da rede de
metro.
Assim, será necessário apresentar esta explicação e discriminar quais as alterações
introduzidas, acompanhada de representação cartográfica comparativa do traçado
anterior com o traçado atual. Deve ser ainda indicado o motivo pelo qual a estação de Vila
d'Este
é
agora
considerada
uma
estação
terminal,
sem
perspetiva
de
prolongamento/continuação da linha de metro.
A apresentação do traçado equacionado em 2008/2009 pela Metro do Porto, e que já não é
atualmente equacionado, é realizada na Figura 1 seguinte, em confronto com as soluções
alternativas atuais do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este.
O desenvolvimento do traçado da extensão da Linha Amarela a Vila D’Este no procedimento antes
sujeito a avaliação ambiental (processo de AIA n.º 2150, de 2010) assentava entre outros nos
seguintes pressupostos:
1. Ligação das linhas D (amarela) e G a sul da autoestrada A1, na zona de Laborim de Baixo,
tendo como estação comum a estação “Quinta do Cedro” e a partir desta estação o traçado
seria comum até ao términus da linha.
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2. Inserção da linha ao eixo da futura VL3 (via da responsabilidade da Câmara Municipal de
Gaia).
A política de expansão da rede do Metro do Porto não teve qualquer alteração de princípio desde o
anterior processo de AIA. As limitações orçamentais, o Estudo de avaliação de procura estrutural
das linhas alternativas para a expansão da rede do Metro do Porto, elaborado pela faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto e a avaliação de natureza económica realizada, estiveram na
base das adaptações e definição dos próximos passos de investimento na expansão da rede.
O traçado agora proposto, conforme se demonstra no desenho anexo:
1. Tem a estação de Vila D’Este junto à rua Salgueiro Maia que é uma localização inserida no
núcleo habitacional de Vila D’Este, de elevada densidade populacional, enquanto que na
solução anterior o projeto terminava com a estação junto à rua Heróis do Ultramar, localização
bastante afastada do centro do referido núcleo o qual poderia vir a ser servido com uma futura
extensão da linha.
2. Não tem qualquer extensão sob o Centro Hospitalar de Vila de Nova de Gaia/Espinho (antes
designado por Hospital Santos Silva, nome que é mantido para a nova estação de metro). A
execução de um troço em túnel sob o hospital, previsto na solução anterior, poderia
condicionar futuras remodelações ou expansões do hospital.
3. Tem a estação Hospital Santos Silva à superfície, o que traz maior facilidade e rapidez de
acesso dos clientes do metro ao hospital para além de melhores condições de segurança e de
conforto.
4. Reduz consideravelmente a extensão da linha a construir. A extensão da linha é no atual
traçado de 3,1 a 3,25 km (consoante a alternativa) quando na anterior era de 3,8 km,
correspondendo a uma redução de 15 a 18%.
5. Esta redução da extensão implica um menor tempo de viagem em cerca de 2 minutos de Santo
Ovídio a Vila D’Este e Hospital Santos Silva. Implica também menores custos de construção,
exploração e manutenção deste troço.
6. Permite ligação ao parque de material que agora se prevê construir em Vila Nova de Gaia e que
se justifica porque se traduz numa redução substancial de quilómetros percorridos em vazio da
frota do Metro do Porto.
Embora o traçado agora proposto tenha menos uma estação que o traçado aprovado no âmbito do
anterior processo de EIA, a população residente e trabalhadora na área de influência da estação
Manuel Leão é semelhante à soma das correspondentes populações das anteriores estações Quinta
do Cedro e Laborim. Acresce que a área de influência das estações Quinta do Cedro e Laborim, do
anterior traçado, poderá ser servida com a futura 2.ª linha de Gaia (Linha G no EIA e processo de
AIA anterior).
Ponderando as vantagens e desvantagens do traçado agora proposto e do anteriormente aprovado
em âmbito de AIA, a Metro do Porto concluiu que o traçado atual, por estabelecer uma ligação mais
direta ao Hospital e a Vila D’Este, com a consequente economia de tempo de viagem, por não
passar sob os terrenos do Centro Hospitalar de Vila de Nova de Gaia/Espinho e por servir melhor o
bairro de Vila D’Este, é globalmente melhor que o anteriormente aprovado.
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Figura 1 – Sobreposição do traçado do projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este equacionado em 2008/2009 pela Metro do Porto com as soluções alternativas atuais do projeto
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(página deixada intencionalmente em branco)
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A localização da estação Vila D’Este, tal como prevista, é uma estação terminal quer pela sua
localização quer pela razão de não “permitir” o prolongamento do traçado, uma vez que não há na
Metro do Porto qualquer plano de futura expansão a partir dela. No entanto, o traçado permite a
possibilidade de um prolongamento para sul ou para este a partir do troço paralelo à rua dos Heróis
do Ultramar, tal como acontecia no traçado anteriormente aprovado.

2. Esclarecer se é admissível a redução da velocidade de circulação de 80 km/h para
50 km/h, como proposto nas medidas de minimização.
Conforme referido no ponto 2.1.3 da memória descritiva do Traçado ferroviário, o diagrama de
velocidades do projeto de extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídeo a Vila d’Éste é o
apresentado seguidamente (Tomo 3A do Estudo Prévio):
A velocidade de circulação considerada neste projeto foi de 80 km/h em segmentos de canal
dedicado e de 50 km/h em zonas urbanas. No trecho em apreço a velocidade de circulação é
condicionada pelas estações que se localizam ao longo do traçado, tendo sido considerada a
velocidade de 40 km/h à entrada destas.
Por outro lado, os raios de curvatura aplicáveis bem como a proximidade das estações referidas,
conduz a uma consideração de velocidades de operação que se pretende sejam o mais homogéneas
possível, trecho a trecho, sendo de bom senso a adoção de valores médios inferiores ao máximo de
80 km/h.
O dimensionamento das escalas e raios de curvatura tem em conta, no contexto mencionado no
ponto anterior, a maximização da velocidade de projeto, considerando os valores de parâmetros de
conforto de 0,68 m/s2 e 0,2 m/s2 para a aceleração transversal e vertical respetivamente.
Assim o condicionamento do traçado, curvas, pendentes, e a localização das estações condicionam a
velocidade de circulação conforme se pode observar no quadro abaixo aplicável à Alternativa 3.
As indicações dos Km de início e fim de viaduto, túnel, estações, etc. são aproximadas pois o quadro
foi construído para indicação dos parâmetros geométricos do traçado em planta. No entanto estas
indicações servem essencialmente para melhor indicar os diversos pontos do traçado.
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Da análise do mesmo verifica-se que em nenhuma parte do traçado é atingida a velocidade de
80 km/h, sendo o máximo valor projetado para circulação entre a atual estação de Santo Ovídio e a
futura estação de Vila d’Este de 65 km/h.
Neste sentido pode-se prever com alguma segurança a capacidade de se conseguir limitar, se
necessário, a velocidade de circulação a 50 km/ h nos locais previstos para medidas de minimização
sendo que outros métodos podem ser adotados como barreiras acústicas, otimização da lubrificação
do sistema roda carril lateralmente ou mesmo no topo do carril.

3. Segundo o indicado no EIA, a definição do Poço de Ventilação e Emergência é distinta
consoante a alternativa escolhida.
Assim, deve ser esclarecido se será possível o esquema da Alternativa 3 (descentrado em
relação ao eixo da linha) nas outras duas soluções alternativas.
A inserção do Poço de Ventilação e Emergência (PVE) está limitada ao terreno livre de gaveto entre
a Rua Nossa Senhora do Livramento e da Quinta do Sardoal. Para os diversos traçados considerados
nas três alternativas apresentadas no Estudo Prévio, verifica-se que para as Alternativa 1 e 3 será
possível inserir fora da galeria de circulação dos comboios, um poço de 14 metros de diâmetro. Para
a Alternativa 2, dada a dimensão do poço e a posição em que o traçado da galeria se desenvolve no
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terreno, será necessário inserir o Poço sobre a galeria, situação no entanto de uso corrente e que
permite de modo seguro fazer a ventilação e a evacuação em caso de emergência.

Figura 2 – Localização do Poço de Ventilação e Emergência na Alternativa 1

Figura 3 - Localização do Poço de Ventilação e Emergência na Alternativa 2

Figura 4 - Localização do Poço de Ventilação e Emergência na Alternativa 3

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017005-00
Página 9 de 93

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

2018-10-08

4. Sendo identificados vários edifícios na envolvente da área do projeto, verifica-se
contudo a existência de um edifício junto ao viaduto da Alternativa 3, não identificado na
Figura 6.10, nem referido no EIA. Deste modo, deve ser apresentada a caracterização desse
edifício e de outros eventualmente existentes, não identificados, bem como a descrição da
afetação a que serão sujeitos.
Da leitura da questão não se entende qual o edifício em causa.
Porque podem estar em causa dois edifícios, ambos suporte da atividade agrícola, são incluídas as
fotos respetivas, tendo por base a Figura 6.10 incluída no EIA, a qual é apresentada seguidamente
como Figura 5.

Figura 5 – Apresentação da Figura 6.10 do EIA: Alternativa 3, enquadramento da inserção do encontro E8, da
transição para túnel e emboquilhamento, de edifício de habitação D afetado pelo emboquilhamento do túnel e
da moradia C potencialmente afetada.

A Figura 6 apresenta a sinalização de dois edifícios na envolvente do viaduto na solução de traçado
para a Alternativa 3 (edifícios 1 e 2) e que são mais visíveis na mesma.
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Figura 6 – Sinalização dos edifícios 1 e 2, respetivamente na Quinta do Cisne e no jardim da moradia nº 528 da
Rua Clube dos Caçadores.

Na Figura 7 e Figura 8 seguintes são apresentadas fotografias dos edifícios 1 e 2, respetivamente, a
vacaria (edifício 1), em granito, na Quinta do Cisne e um edifício de parece ter sido de suporte à
agricultura ou de criação no jardim da moradia nº 528 da Rua Clube dos Caçadores.

Figura 7 - Edifício 1, em granito, na Quinta do Cisne, que constitui a vacaria, atualmente sem esta atividade
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Figura 8 – Aspeto da cobertura do Edifício 2 no jardim da moradia nº 528 da Rua Clube dos Caçadores

A vacaria (edifício 1) não é utilizada como tal, apenas para aves de capoeira e algum gado
ovino/caprino.
O edifício 2, no jardim da moradia nº 528 da Rua Clube dos Caçadores (moradia assinalada com D
nas figuras acima), e que se encontra mais próximo da Rua Clube dos Caçadores, será um edifício
também de suporte à atividade agrícola ou destinado a atividade de criação animal. Não foi possível
aceder a esta propriedade, pelo que apenas se apresenta foto da cobertura do edifício 2 a partir da
Rua Fonte dos Arrependidos – ver foto da Figura 8.
Para além dos edifícios 1 e 2, existem, ainda na Quinta do Cisne, unidades de estufas, uma mais
tradicional, na envolvente, e outros dois pequenos módulos. Sob o traçado do viaduto na Alternativa
3 existe um edifício muito pequeno de suporte à atividade agrícola.
Importa evidenciar que a identificação e caracterização das principais afetações por cada uma das
Alternativas 1, 2 e 3 estudadas são realizadas, no EIA, com recurso a informação complementar
incluída em várias Fichas-síntese, para suporte da avaliação dos impactes. Cada Ficha-síntese
ilustra as principais afetações com a localização em planta perfil, nalguns casos com imagem aérea
e com fotografias.
Devido à extensão destas fichas-síntese, optou-se por incluí-las no Anexo VII.2 do Anexo VIIAvaliação de Impactes do EIA. Esta opção é informada no início do capítulo de avaliação dos
impactes da Socioeconomia na fase de construção (capítulo 6.13.3.1).
Assim, a leitura dos impactes do EIA deve ser auxiliada pela leitura simultânea das referidas Fichassíntese de suporte, sendo que o texto do EIA informa sempre qual a Ficha a consultar para cada
situação.
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Como é mencionado na página 489 do EIA, em parágrafos imediatamente anteriores à citada Figura
6.10, “Na Ficha-Síntese 8 identificam-se as principais afetações do Viaduto de Santo Ovídio, na
Alternativa 3, a maioria das quais se prolonga pela fase de exploração.”. Para além desta Ficha, é
identificado, no início da avaliação da Alternativa 3 que a Ficha-Síntese 1 deve ser também a
utilizada como informação complementar para o arranque do traçado em viaduto a partir da
estação de Santo Ovídio.
Transcrevem-se, seguidamente, as Fichas-síntese 1 e 8 incluídas no Anexo VII.2 do Anexo VIIAvaliação de Impactes do EIA, porque abrangem o viaduto no arranque do traçado da Alternativa 3
a partir da estação de Santo Ovídio.
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.
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Av. da República e espaço canal do separador da Linha
Amarela, vista para sul.

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.
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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)

Enquadramento da sede /ginásio do Corgas Club, vista
para local do pilar P4.

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
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Localização do Estaleiro de montagem e soldadura do tabuleiro do Viaduto de Santo Ovídio.

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.

5. A futura plataforma da Estação Vila d'Este irá estar situada a uma cota superior à
existente na Rua Salgueiro Maia. Haverá um muro de suporte adjacente à plataforma do
cais que se situará na atual zona de estacionamento junto à escadaria existente.
Deste modo, deve ser esclarecido como se prevê a articulação da plataforma e o uso da
escadaria existente, de modo a que a mesma fique dotada de espaço de circulação/ligação
com a envolvente, dado que a Figura 17 - Corte com vista para acesso da futura plataforma
da Estação de Vila d'Este do Estudo Prévio - Tomo 1 - Paisagismo não é por si só
elucidativa.
No que respeita à Estação de Vila d’Este, a articulação da plataforma da estação e a manutenção do
uso da escadaria existente (de modo a que a mesma fique dotada de espaço de circulação/ligação
com a envolvente) é mantida.
Relativamente a estas circulações pedonais, o projeto prevê a ligação entre o passeio da Rua
Salgueiro Maia e a Praceta Eça de Queirós através de uma escada de acesso à plataforma de cais,
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seguido de atravessamento do canal metro em passagem de 5,00m de largura e um passadiço lateral
paralelo ao cais de chegada (1,50 m de largura) para ligação à escadaria existente.

Figura 9 - Área de circulação pedonal entre a escadaria existente e a R. Salgueiro Maia na futura Estação de
Vila d’Este

6. Esclarecer qual será o destino das terras sobrantes e o modo de transporte previsto.
Atendendo ao elevado volume de terras de escavação, as mesmas podem ser reutilizadas, ao abrigo
do disposto no Art.º 6º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, sobre a Reutilização de solos e
rochas e cujos pontos 1 e 2 se transcrevem:
1 — Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de actividades de
construção devem ser reutilizados no trabalho de origem de construção, reconstrução, ampliação,
alteração, reparação, conservação, reabilitação, limpeza e restauro, bem como em qualquer outro
trabalho de origem que envolva processo construtivo, abreviadamente designado por obra de
origem.
2 — Os solos e as rochas referidos no número anterior que não sejam reutilizados na respectiva
obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia,
na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de
aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela câmara municipal, nos termos do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril.
Os solos resultantes das atividades de escavação da Empreitada geral da Extensão da Linha
Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este serão solos não contaminados e que têm como destino a
sua reutilização em outras empreitadas ou na recuperação ambiental e paisagística de
explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda,
em local licenciado pela câmara municipal.
Os solos resultantes das atividades de escavação da fase de construção são classificados como
resíduos com o código 17 05 04 - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 da Lista Europeia de
P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017005-00
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Resíduos (código LER), ao abrigo da versão consolidada da Decisão da Comissão 2014/955/UE, de 18

de dezembro de 2014, que altera a Decisão 2000/532/CE relativa à lista de resíduos em
conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
Não sendo expetável, pela ocupação atual do solo nas áreas abrangidas pelo traçado da Extensão da
Linha Amarela e pela sua ocupação histórica anterior (dominantemente rural) a ocorrência de solos
contaminados nas áreas abrangidas pelo traçado da Extensão da Linha Amarela, não serão
produzidos, em resultado das atividades de escavação, solos contaminados classificados com
resíduos com o código 17 05 03* - Solos e rochas, contendo substâncias perigosas.
Assim, o destino das terras é variável, em função das reutilizações possíveis previstas no citado Art.º
6º do Decreto-Lei n.º 46/2008.
Considerando-se a possibilidade da reutilização de solos na recuperação ambiental e paisagística de
explorações mineiras e de pedreiras podem ser identificadas as pedreiras licenciadas e em atividade
no concelho de Vila Nova de Gaia e numa envolvente alargada dos distritos do Porto e também de
Aveiro, nomeadamente os concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Valongo, Paredes, Penafiel,
Porto, Maia e Matosinhos do distrito do Porto e os concelhos de Santa Maria da Feira, Espinho e Ovar
do distrito de Aveiro.
Naturalmente, que sendo o transporte um fator crítico para os custos da deposição de terras, o
Empreiteiro geral procurará soluções com as entidades que detêm a exploração de pedreiras ativas,
nomeadamente para reutilização, através da deposição de solos para correção morfológica de áreas
já encerradas do respetivo plano de lavra e em fase de recuperação ambiental e de integração
paisagística, ou para outro tipo de reutilização em linha com a sua atividade.
Para identificação de pedreiras ativas foi pesquisada a base de dados da Direção Geral de Energia e
Geologia (DGEG) para o concelho de Vila Nova de Gaia e na envolvente alargada abrangendo os
concelhos identificados.
Atendendo a que, no distrito do Porto, foram identificadas para os concelhos pesquisados:
6 (seis) pedreiras ativas no concelho de Vila Nova de Gaia
1 (uma) pedreira ativa no concelho da Maia
as 6 pedreiras no concelho de VN de Gaia foram consideradas as opções ajustadas em termos de
minimização do transporte do material sobrante (solos ou terras de escavação).
Considera-se também a solução mais ajustada poder o material sobrante ter um destino dentro do
mesmo concelho em que a produção de material é realizada.
Na Tabela 1 é apresentado o conjunto das pedreiras licenciadas e ativas no concelho de Vila Nova
de Gaia, de acordo com a base de dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
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N.º PEDREIRA

DENOMINAÇÃO

ENTIDADE REGISTADA

Barrancas nº
2

CIVOPAL-SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES E OBRAS
PUBLICAS ALIANÇA SA.
NIF: 50059479 1

Fermil

JAIME RIBEIRO & FILHOS
S.A.
NIF: 500148090

2282

Fundego

JAIME RIBEIRO & FILHOS
S.A.
NIF: 500148090

4403

Fundegos nº
4

JAIME RIBEIRO & FILHOS
S.A.
NIF: 500148090

4240

Quinta do
Moinho nº 2

SOLUSEL-SOCIEDADE
LUSITANA DE
OBRAS E EMPREITADAS LDA
NIF: 500272476

4635

Tapada de
Negrelos

BENJOR-SOCIEDADE DE
EMPREITADAS
BENJAMIM JORGE LDA
NIF: 500582360

1377

4929

SUBSTÂNCIA

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

ESTADO

2018-10-08

LOCALIZAÇÃO

ATIVA

Freguesia: Pedroso
Concelho: Vila Nova de Gaia
Distrito: Porto
NUT II: Norte

ATIVA

Freguesia: Vilar do Paraíso
Concelho: Vila Nova de Gaia
Distrito: Porto
NUT II: Norte

ATIVA

Freguesia: Vilar do Paraíso
Concelho: Vila Nova de Gaia
Distrito: Porto
NUT II: Norte

ATIVA

Freguesia: Vilar do Paraíso
Concelho: Vila Nova de Gaia
Distrito: Porto
NUT II: Norte

ATIVA

Freguesia: Canidelo
Concelho: Vila Nova de Gaia
Distrito: Porto
NUT II: Norte

ATIVA

Freguesia: Canelas
Concelho: Vila Nova de Gaia
Distrito: Porto
NUT II: Norte

Tabela 1 - Pedreiras licenciadas e ativas no concelho de Vila Nova de Gaia (fonte: DGEG:
http://www.dgeg.gov.pt)

As terras sobrantes que não sejam reutilizadas na obra ou nas pedreiras ativas identificadas e que
são classificadas como resíduos com o código LER 17 05 04 - Solos e rochas não abrangidos em
17 05 03 podem ser também encaminhadas para operadores de resíduos licenciados para o código LER
17 05 04 e que se apresentam seguidamente, para as áreas dos concelhos de Vila Nova de Gaia,
Gondomar, Valongo, Paredes, Penafiel, Porto, Maia, Matosinhos, Trofa e Vila do Conde do distrito
do Porto e os concelhos de Santa Maria da Feira, Espinho e Ovar do distrito de Aveiro.
Apenas em situações acidentais de potencial derrame de óleos minerais os solos serão classificados
com o código LER 17 05 03* - Solos e rochas, contendo substâncias perigosas, situação em que os
solos em causa deverão ser removidos e conduzidos a operadores de resíduos licenciados para
aquele código LER.
Na Tabela 2 e na Tabela 3 seguintes apresentam-se os operadores licenciados para a gestão dos
resíduos, respetivamente com os códigos LER 17 05 04 e LER 17 05 03*. De notar que para o código
LER 17 05 03* apenas foram identificados operadores licenciados nos 3 concelhos do distrito de
Aveiro mais próximos do concelho de Vila Nova de Gaia e nenhum nos concelhos de uma envolvente
alargada do distrito do Porto.
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ORGANIZAÇÃO

ESTABELECIMENTO

FREGUESIA
ESTABELECIMENTO

2018-10-08

CONCELHO
ESTABELECIMENTO

Gondotriagem Unipessoal Lda

Gondotriagem Unipessoal Lda

Pedroso

Vila Nova de
Gaia

Olsilva, Lda.

Olsilva, Lda

Canelas

Vila Nova de
Gaia

Olsilva, Lda.

Olsilva, Lda.

Pedroso

Vila Nova de
Gaia

Ambivalor - Gestão Global de
Resíduos, Lda

Ambivalor - Gestão Global de
Resíduos, Lda

Águas Santas

Maia

Britadeira da Quinta do Xisto Lda

Britadeira Quinta do Xisto Lda.

Barca

Maia

Correia & Correia, Lda

CORREIA & CORREIA, LDA Guilhabreu

Guilhabreu

Vila do Conde

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE,
EGEO TROFA
S.A.

Bougado (Santiago) Trofa

JMR - José Machado Ribeiro &
Filhos, Lda.

JMR - José Machado Ribeiro &
Filhos, Lda.

Bougado (São
Martinho)

NORSIDER, Lda

NORSIDER Lda

Bougado (Santiago) Trofa

Auto Rafael Cruz, Unip, Lda

Auto Rafael Cruz, Unipessoal,
Lda

São João

Trofa

Ovar

Tabela 2 – Operadores de resíduos licenciados para o LER 17 05 04 - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03
(fonte: https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php)

ORGANIZAÇÃO

ESTABELECIMENTO

FREGUESIA
ESTABELECIMENTO

CONCELHO
ESTABELECIMENTO

Riometais - Comércio de Sucata,
Lda.

Riometais - Comércio de Sucata,
Lda.

Rio Meão

Santa Maria da
Feira

SUCATAS DE RAMIL, S.A.

SUCATAS DE RAMIL, LDA

Argoncilhe

Santa Maria da
Feira

Auto Rafael Cruz, Unipessoal, Lda

Auto Rafael Cruz, Unipessoal, Lda

São João

Ovar

Tabela 3 – Operadores de resíduos licenciados para o LER 17 05 03* - Solos e rochas, contendo substâncias
perigosas (fonte: https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php)

O modo de transporte das terras sobrantes será o modo rodoviário, a partir das diferentes frentes
de obra.
Sendo apenas o Empreiteiro a poder indicar e equipamento a afetar à fase de construção, estima-se
que a capacidade dos camiões seja de cerca de 15 m3, de modo a otimizar o transporte.
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7. Esclarecer e justificar a razão pela qual apenas se prevê a instrumentação de edifícios
fora dos limites do corredor de influência da escavação do túnel mineiro (Anexo II.3, apesar
do mencionado na pág. 164 do EIA).
A avaliação de riscos em edificações inclui sempre, por natureza, instrumentação de todos os
edifícios no interior do corredor de influência da escavação do túnel, no caso os edifícios
identificados a amarelo e vermelho nas peças desenhadas do Tomo 21B - Avaliação de riscos –
Interferências do Estudo Prévio e que se encontram no Anexo II.3 – Desenhos Análise de Risco do
Edificado do EIA. Contudo, porque o Desenho P-PR-PS-3300-TU-DS-LAG-021038-00 relativo à zona de
emboquilhamento do túnel na Alternativa 3 não tinha, por lapso, a foto do edifício 02, este desenho
é apresentado de novo em anexo (ver Anexo II.A.1 – Desenho Análise de Risco do Edificado do
presente Aditamento).
Quanto aos edifícios identificados a verde nesses desenhos, os quais se situam fora do corredor de
influência da escavação do túnel, por razões de proximidade desse corredor, também serão
instrumentados, mas como medida preventiva, no sentido de despistar qualquer indução de
problemas. De facto, não é expectável a indução de danos nestes edifícios (a verde), fora do
corredor de influência de escavação, mas a experiência tem mostrado que ocorrem por vezes
reclamações dos proprietários, por danos que sendo existentes antes da data de início dos trabalhos
subterrâneos, são reclamados como resultantes das obras. As medidas previstas para estes edifícios
permitem assim evitar e despistar este tipo de reclamações.
Contudo, há ressalvas para os edifícios 01 e 02. O edifício 01 encontra-se dentro do corredor de
influência da escavação a céu aberto/trincheira, onde ocorre colisão física com a obra, devendo ser
demolido, parcial ou totalmente. O edifício 02, embora sendo considerado dentro do corredor por,
em desenho, se ter prolongado os seus limites, encontra-se em zona que poderá ser proposta em
fase de Projeto de Execução como de escavação a céu aberto/trincheira, dado que não tem edifício
sobre o traçado nesta zona e cuja influência para a análise de risco de danos é insignificante.
Contudo, porque a experiência nos leva a considerar que a posteriori ou durante a execução das
obras pode haver reclamação de danos que possam existir antes do início dos trabalhos, é prudente
considerar-se uma fase de observação antes e eventualmente durante a escavação para despistar
essas falsas reclamações.

8. Face à pronúncia das entidades consultadas para elaboração do EIA deve ser explicitado
como foram tidos em consideração os seguintes aspetos:
CHVNG/E - translação da Estação Eduardo Santos Silva para uma implantação
anterior, relativamente ao previsto
Observatório astronómico - solução de iluminação da Estação em frente ao ex-Hospital
Santos Silva
Conforme consta da memória do Estudo Prévio transcrita para o capítulo de Descrição do Projeto no
EIA, é explicado, relativamente à Estação Hospital Santos Silva o seguinte:
O traçado ferroviário na zona da Estação Hospital Santos Silva é ditado pela orientação da Rua
Conceição Fernandes e pela altimetria desta, uma vez que se admitiu como pressuposto que esta
estação será implantada à superfície e de nível com o referido arruamento que serve o hospital.
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Neste contexto, o alinhamento em planta é o mesmo da rua mencionada, afastado desta o
suficiente para comportar o passeio junto ao hospital, uma faixa de rodagem com quatro vias (as
três existentes e uma via BUS adicional), um passeio junto à estação, um cais de passageiros e a
distância do cais ao eixo entrevias de projeto, totalizando 26,5 m de distância entre o muro do
hospital e este último.
Pelos motivos atrás aduzidos, o traçado em perfil longitudinal apresenta um trainel na zona da
estação de 1,2 % rebatido da Rua Conceição Fernandes, sendo este o local onde o traçado apresenta
as suas cotas mais elevadas. O ponto central da estação ocorre cerca do km 1+922,5 e apresenta
uma cota de 203,121 m, tendo-se previsto uma extensão adicional de 10 m no trainel sobre os 70 m
de comprimento de cais, que comporta a extensão de rampas de acesso e passadeiras nas suas
extremidades.
Esta localização em alinhamento com a entrada principal do Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho é a que permite manter um recobrimento de túnel aquando da passagem sob a
moradia antes da Rua de São Bartolomeu igual a 1 diâmetro do túnel, valor recomendado para se
evitarem dificuldades de sustentação e minorar eventuais assentamentos na superfície.
A implantação da Estação Hospital Santos Silva à superfície e numa localização anterior, mais para
norte, iria requerer a emersão do traçado à superfície mais para norte, criando situações de conflito
com a passagem em túnel da área edificada (de moradias) delimitada pela Rua Conceição Fernandes
e a Rua de São Bartolomeu, ou agravar a inclinação do trainel da via (Alt 1 - 5,5% e Alt 2 e 3 - 4,8%)
para valores do limite superior admissível mas só aplicável em situações de topografia muito
desfavorável, onde não seja possível usar inclinações mais compatíveis com a optimização
energética do sistema, numa visão de Life Cycle Cost (LCC).
Em resposta à consulta realizada, o Observatório Astronómico refere que a Estação Hospital Santos
Silva e o Parque de Máquinas se inserem na zona especial de proteção (ZEP) do Observatório,
definida em Diário da República em 23 de novembro de 2011.
A preocupação do Observatório prende-se com a questão ligada com o eventual agravamento da
poluição luminosa, que possa ter impacto na claridade do céu noturno e, consequentemente, na
redução da visibilidade das estrelas, com interferência na observação astronómica.
Os projetos luminotécnicos, do cais da Estação Santos Silva, das zonas exteriores do Parque de
Material, assim como o da remodelação do parque de estacionamento à superfície (frontal ao
hospital), têm em conta essas preocupações. As soluções para as instalações de iluminação
consideram a utilização de aparelhos de iluminação com limitação do fluxo luminoso emitido para
cima, reduzindo a poluição luminosa e a luz intrusiva. Apenas uma percentagem inferior a 1% do
fluxo luminoso emitido pelos aparelhos previstos será emitida para cima, valor esse que é o
recomendado na iluminação exterior instalada em zonas críticas, como será o caso do Observatório
Astronómico e mesmo do Hospital. Os níveis de iluminação nas zonas exteriores foram cuidados, de
modo a que não haja “luz excessiva”, assim como a altura de montagem dos aparelhos de
iluminação.
Poder-se-á verificar que haverá mesmo redução da poluição luminosa no local, devido à substituição
prevista da iluminação do parque de estacionamento, atualmente feita com projetores instalados
em colunas 12 m. Serão instalados aparelhos de iluminação de tecnologia LED, mais eficientes e
sustentáveis, em colunas de 8 metros.
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9. Apresentar desenho com representação do projeto sobre carta militar, à escala 1:25000,
que permita a sua correta leitura quando reduzido para um A3 (layout horizontal) e clara
identificação de todos os elementos que integram o projeto.
No Anexo II.A.2 - Desenho do Projeto sobre Carta Militar do presente Aditamento apresenta-se um
desenho A3 (layout horizontal) sobre Carta Militar ampliada (à escala 1:10 000) com a implantação e
identificação dos elementos do projeto.
Importa, no entanto, evidenciar que o presente projeto, apenas com 3,1 km a 3,25 km de extensão
consoante as alternativas, é passível de representação, à escala 1:25 000, em meia folha A4, tal
como se encontra na Figura 3.1 - Enquadramento Regional e Localização do Projeto (extrato da
Carta Militar à escala 1:25 000) do EIA. Por esta razão, qualquer representação em folha A3 sobre
extrato da Carta Militar não pode ser realizado, com leitura, à escala 1:25 000, mas
necessariamente a uma escala maior (1:10 000 foi a escala utilizada).
Sabendo que a representação em extrato da Carta Militar não é correta quando não realizada à
escala original e oficial de 1:25 000, apresenta-se no entanto a referida cartografia como explicado.

10. Apresentar desenho com representação das alternativas de traçado do projeto sobre
ortofotomapa, à escala 1:25 000, que permita a sua correta leitura quando reduzido para
um A3 (layout horizontal).
No Anexo II.A.3 - Desenho do Projeto sobre ortofotomapa apresenta-se um desenho A3 (layout
horizontal) sobre ortofotomapa a uma escala de 1:10 000, com a implantação e identificação dos
elementos do projeto.
Importa, também, evidenciar que o ortofotomapa foi selecionado como base para uma escala de
leitura adequada (equivalente a 1:10 000), sendo que à escala mais reduzida de 1:25 000 não
resultaria com leitura.

11. Reformular a Figura 3.7, de forma a melhor explicitar as duas ligações rodoferroviários
previstas para o parque de material.
A figura seguinte apresenta a atualização do Estudo Prévio no que respeita às duas ligações
rodoferroviários previstas para o parque de material. Maior pormenorização e explicitação apenas
será realizada em fase de Projeto de Execução e de RECAPE.
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Figura 10 – As duas ligações rodoferroviários previstas para o Parque de Material

12. Reformular a Figura 3.11, de forma a abranger a totalidade das três alternativas de
traçado na zona do viaduto (até ao encontro com a solução comum).
Apresenta-se seguidamente uma figura de substituição da Figura 3.11 do capítulo de Descrição do
Projeto do EIA, a qual, no entanto, tem outro objeto de representação como consta da legenda da
própria Figura 3.11 - Planta das 3 alternativas de traçado na zona do Viaduto.
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Figura 11 – Representação das três alternativas de traçado na zona do viaduto e até ao encontro com

a solução comum. A rosa está representada a Alternativa 3, a vermelho a Alternativa 1 e a azul a
Alternativa 2
É de evidenciar que os traçados se tornam comuns num ponto do traçado em túnel, antes da
emersão do traçado em trincheira em zona verde paralela à Rua Conceição Fernandes.
No EIA, o traçado comum às 3 alternativas foi representado em cor amarelo torrado, diferenciandose das cores adotadas para os traçados alternativos.

13. Com vista a complementar a descrição do projeto, apresentar esquemas com alçados ou
perfis tipo das Estações.
O traçado geral da extensão da Linha Amarela contempla o prolongamento a partir da Estação de
Santo Ovídio, com o surgimento de três novas estações:
Estação Manuel Leão
Estação Hospital Santos Silva
Estação Vila d'Este

No Anexo II.A.4 - Esquemas das Estações com alçados e perfis tipo do presente Aditamento
apresentam-se as peças desenhadas com os esquemas da Estação Manuela Leão (Desenhos P-PR-PS3302-AE-DS-LAG-001001-00, P-PR-PS-3302-AE-DS-LAG-001006-00 e P-PR-PS-3302-AE-DS-LAG-00100700), Estação Hospital Santos Silva (Desenho P-PR-PS-3304-AE-DS-LAG-001009-00) e Estação de Vila
d’Este (Desenho P-PR-PS-3306-AE-DS-LAG-001010-00). A proposta de intervenção neste troço da
Linha Amarela, numa extensão total de 3,2 km, descreve-se em seguida.
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Estação Manuel Leão (ML)
Sendo o concelho de Gaia um dos mais populosos do país (ocupa a terceira posição), com mais de
300 000 habitantes numa extensão de território de mais de 160 km 2, exibe um modelo de ocupação
muito segmentado que é consequência da sua matriz rural e do crescimento urbano linear que se
desenvolveu sobre uma rede viária muito exuberante.
Verifica-se uma mancha do concelho com uma imagem de ocupação muito semelhante à verificada
na área da cidade do Porto e uma dispersão de outros núcleos que mantêm como referência a
identidade de Gaia. 1
Na temática do desenvolvimento urbano devem ser abordadas as questões críticas e mais
específicas dos espaços urbanos, como sejam estratégias de regeneração e revitalização urbanas e
estratégias de mobilidade urbana sustentável.
Apesar das diferentes escalas que apresentam, a estratégia de qualificação urbana deste território
que se pretende, aponta para unificação do edificado, com a resolução urbanística de alguns
interstícios existentes.
O espaço expectante que se observa atualmente entre a Rua do Rosário e a Rua D. Manuel II/Rua
Conceição Fernandes, identifica-se como um espaço de oportunidade para a valorização de
atividades humanas do ponto de vista social e económico. A introdução de uma estação de Metro
nesta zona, mesmo não se tratando de uma estação de superfície, vem acrescentar um valor ao
território, numa perspetiva mais alargada.
O nível de atuação que se pretende com a proposta de intervenção, trata-se de transmitir aos seus
utentes a noção de uma paisagem construída, mas também consolidada, equilibrada e utilitária.
Localização e Acessibilidades
Sendo a única estação subterrânea, Manuel Leão ficará implantada num terreno livre, confrontando
a Nascente com as traseiras da Escola Básica Soares dos Reis, Poente com a Rua do Rosário, Norte
com habitação unifamiliar e Sul com a Associação Portuguesa para Protecção aos Deficientes
Autistas (Delegação Regional do Porto) e edifícios de habitação multifamiliares.
A integração urbana desta estação incluirá a requalificação das acessibilidades da zona, quer
rodoviárias quer pedonais, prevendo-se uma nova ligação para extensão da Rua D.Manuel II à Rua D.
Afonso II.
Prever-se-á a construção de um parque de estacionamento bem como a integração de uma pequena
zona de lazer, a localizar junto aos elementos afetos à estação (elevador, grelhas de ventilação,
alçapão e lanternins).
Independentemente da alternativa de traçado que vier a ser contemplada, a tipologia e organização
funcional da estação adotará o mesmo esquema distributivo e método construtivo de poço central,
sendo os topos ao nível das plataformas de cais construídos pelo método NATM.

1

VNGaia, Estratégia de Regeneração Urbana VN Gaia - Proposta de Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana fase I,
DMUA, DPRU, 2015, p.6.
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No caso da Estação ML, as diferenças entre as 3 soluções de traçado colocam-se sobretudo ao nível
da sua implantação no terreno e da distância à Rua Conceição Fernandes, fatores que poderão
afectar apenas os canais de acessibilidade à estação.
No caso presente, o desenho abordado será o da Alternativa 3, na medida em que tem sido
considerada como a solução mais vantajosa do ponto de vista do traçado e do impacto no território.
A estação será provida de 3 acessos na totalidade, sendo um à cota do jardim, próximo da Rua do
Rosário, e outros dois entre a Rua D.Manuel II e a Rua Conceição Fernandes, paralelamente ao muro
da Escola Básica Soares dos Reis. A resposta ao ESCIE será dada pelos acessos da Rua do Rosário e da
Rua D. Manuel II (perfazem em conjunto as 16 Unidades de Paisagem), não sendo possível considerar
o acesso da Rua Conceição Fernandes dada a distância superior a 100,0m.
Organização Funcional
A organização funcional proposta para a Estação Manuel Leão estabelece a criação de 3 níveis
distintos (Piso Técnico, Átrio e Cais) tendo por base a concentração de grande parte dos espaços
técnicos (quer afectos à operação, quer à manutenção ou equipamentos) neste nível, com excepção
de alguns serviços específicos que deverão localizar-se no sub-cais, cais ou átrio. Neste pressuposto,
estabeleceu-se à partida uma relação de maior proximidade do Átrio com o Cais.
Nível da Superfície
Tal como referido anteriormente, a proposta de desenho para o terreno de implantação da Estação
ML passará por um parqueamento público de apoio à estação, enquadrado com alguma envolvente
de zona verde, e integrando as acessibilidades à própria estação.
Será um território de cruzamento de fluxos de passagem pedonal, ligando as diferentes cotas
presentes na morfologia do terreno.
A presença da estação neste espaço far-se-á sentir não só pelos acessos e grelhas de ventilação, mas
também por elementos que permitirão a iluminação natural da estação. Este é de resto um dos
vectores mais importantes da proposta de intervenção: dotar todo o espaço da estação de fontes de
luz natural (com exceção do sub-cais), não só como forma de humanização e segurança dos utentes
do espaço, mas também numa perspectiva de economia de energia e sustentabilidade de todo o
sistema.
Propõe-se assim a configuração de lanternins, nomeadamente aproveitando o espaço intersticial
entre o cilindro do poço de ataque e a parede limítrofe do piso técnico, que será em vidro
translúcido (Uglass). Prever-se-á a concentração de todas as grelhas e alçapão numa mesma zona do
terreno, de forma a não disseminar estes elementos, tomando a via da sua integração no desenho
de todo o espaço.
Piso Técnico
Neste piso situar-se-ão as salas afectas essencialmente ao Posto de Tração (PDT) e Sub-estação de
Tração (SET), Posto de Segurança e Operação (PSO), Local de Segurança (LDS), Local de Limpeza
(LDL), Lixos (LDD), Local de Ventilação (LDV), Local de Telecomunicação e da Operação (LDT/LDO),
Local de Manutenção Técnica (LMT), Local para Operadores Externos (LOE) e Local de reserva para a
Metro do Porto (LMP), sem prejuízo dos alguns acertos técnico-construtivos que vierem a ser
contabilizados em sede de integração com as especialidades. O acesso ao piso estabelece-se por
P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017005-00
Página 28 de 93

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

2018-10-08

escada interna localizada no átrio, que será complementada por um acesso por escada de quebra
costas.
Os espaços vitais da estação, sendo a SET e PDT (do ponto de vista da energia) e os LDV (do ponto
de vista da ventilação), marcarão a orgânica do desenho de todo o piso, em concordância com a
acessibilidade entre ambos os elevadores e os acessos por escada.
A SET e o PDT, em função da sua elevada área e complementaridade de funções, ocuparão um
espaço central. Por outro lado, a ventilação da estação, tendo por pressuposto a filosofia do sistema
a adoptar assente em alguma redundância do equipamento (por razões de segurança na componente
desenfumagem), será distribuída por 2 LDV salas de ventilação, ambas servidas por condutas
independentes que atravessam a estação entre o cais até a superfície.
Átrio
O Átrio pretende-se que seja percepcionado como uma área ampla, segura e convidativa. A sua
configuração deverá permitir a leitura de todo o espaço ao primeiro olhar, sem barreiras
arquitectónicas ou visuais notáveis que o transformem muitas vezes num labirinto mal iluminado.
A proposta estabelece um canal central, de ligação dos dois acessos ao espaço a partir do exterior,
permitindo uma relação visual imediata com os núcleos de acessos para os cais. Estes 2 acessos ao
átrio a partir do exterior assumem a forma de uma passarela que atravessa um espaço de duplo pédireito. A zona central do átrio é o espaço da compra dos títulos de viagem (zona não paga, onde
prever-se-ão 4 Máquinas de Venda de Bilhetes (MVB) encastradas), distribuindo o circuito dos
utentes para canais laterais de ligação às escadas (fixas e rolantes) e elevadores. Destes 2
elevadores apenas um servirá todos os pisos da estação desde a superfície.
Cais
Os acessos a cada um dos cais a partir do átrio efetua-se através de 2 escadas fixas (que se
desenvolvem junto ás paredes do poço e que envolvem todo o espaço), e de um conjunto de 2
escadas rolantes e 1 elevador, tendo sido conferida uma maior proximidade dos meios mecânicos às
plataformas de forma a assegurar uma maior fluidez na circulação dos utentes.
A proposta para o espaço das plataformas assenta numa solução que integra a ventilação e
desenfumagem e a própria estrutura, e assumindo que por essa razão a volumetria do espaço não
configurará uma abóbada, mas antes um tecto plano.
Sub-Cais
O acesso a cada um dos sub-cais a partir do cais efetua-se através de escadas fixas que se
desenvolvem junto às paredes do poço.
A proposta para o espaço de cada um dos sub-cais (a definir em fase projeto de execução) assenta
numa solução que integra o Poço de Bombagem de águas residuais e eventualmente o de Pluviais.
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Estação Hospital Santos Silva (HSS)
Com mais de 100 anos desde a sua edificação, esta unidade de saúde (Hospital Santos Silva)
conquistou o seu espaço na comunidade, contribuindo para o desenvolvimento urbano,
nomeadamente por via de estratégias de regeneração e revitalização urbanas daí decorrentes.
A ação territorial de competências administrativas, nomeadamente no âmbito da prestação de
serviços públicos nas diversas áreas (onde se inclui o acesso à prestação de cuidados de saúde), é
agente importante no desenvolvimento do território. Ajuda a promover saúde e inclusão e combate
abandono e segregação.
Dada a dimensão desta unidade de saúde, está contemplado um acesso facilitado pela rede de
transportes e vias, bem como fácil estacionamento de viaturas particulares. Esta zona localiza-se
frente à entrada principal do Centro e é utilizada por utentes e por funcionários.
A abertura de mais uma valência de transporte público a este Centro com a passagem do Metro num
contexto de mobilização concertada da rede social existente no território, funciona como um
agente facilitador no acesso aos cuidados de saúde.
Localização e caracterização da Envolvente
A Estação Hospital Santos Silva ficará localizada na margem nascente da Rua Conceição Fernandes,
em frente ao Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE). A sua tipologia, embora sendo
a de uma estação de metro ligeiro de superfície, constituir-se-á simultaneamente como um
interface de diferentes modos de transporte, congregando o transporte público (metro, autocarro e
táxi) e o privado de passageiros. Para além da plataforma de transporte, a estação HSS será provida
de um parque de estacionamento, em substituição do existente (cerca de 360 lugares na sua
totalidade, com exploração assegurada pelo proprietário do terreno – a Confraria do Monte da
Virgem Imaculada) e com capacidade acrescida, numa lógica futura de park and ride.
O terreno para a sua implantação encontra-se classificado em sede de PDM como “Área para Infraestruturas e Instalações Especiais”. Confronta a Norte com a Rua de São Tiago - “Área para
Equipamentos Gerais Previstos”, a Nascente com os terrenos da Confraria do Monte da Virgem
Imaculada - “Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico”, a Sul com a Alameda do Monte da
Virgem e a Poente com a Rua Conceição Fernandes. O terreno situado a Nascente encontra-se sob o
domínio da ZEP - Zona Especial de Proteção do Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto/Prof. Manuel de Barros, classificado como MIP-Monumento de Interesse
Público.
Solução Proposta
Esta estação servirá essencialmente os utentes e funcionários desta unidade hospitalar de VNG, cuja
importância no concelho se assume de uma importância nuclear, decorrendo no presente obras de
ampliação de algumas unidades que lhe conferirão no futuro um relevo acrescido em termos de
serviços hospitalares para a população do concelho.
A integração urbana da nova estação incluirá a requalificação das acessibilidades da zona. O traçado
especificado no programa preliminar prevê a saída da linha à superfície, a partir do túnel
proveniente da estação Manuel Leão (ML), de forma a estabelecer uma plataforma à cota da Rua
Conceição Fernandes, em toda a zona da estação HSS, e prolongando-se para sul em direção a Vila
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d’Este, mergulhando novamente no terreno de forma a compatibilizar-se com o traçado rodoviário
existente.
A extensão à superfície deste traçado ferroviário é formada por 3 zonas distintas, sendo uma
central, com leve pendente e onde se implantará a estação, e outras 2 em trincheira a céu aberto,
a montante e a jusante das plataformas de HSS com forte declive. As condicionantes impostas no
desenvolvimento das soluções de traçado conferem a esta extensão cerca de 500m, entre os pontos
em que o metro emerge à superfície.
A elevada dimensão desta extensão promoverá a requalificação do traçado rodoviário da
envolvente. Como solução de base, foi proposto um novo perfil transversal para a Rua Conceição
Fernandes, com o aumento de 3 para 4 vias, mantendo 2 vias dedicadas a BUS (1 em cada sentido) e
o alargamento dos passeios existentes, por forma a conferir escala a todo o canal metro e a sua
estação na sua relação com a envolvente urbana.
Do lado do CHVNGE, é proposto o alargamento do passeio existente de 1,50m para 2,25m (mínimo
exigível pela CMVNG), enquanto que do lado da futura estação HSS esta dimensão será variável
entre os 6,30m (na frente da estação) e os 7,10m (nas zonas de trincheira), estabelecendo para a
Rua Conceição Fernandes uma largura constante de 12,00m.
A implantação de todo o conjunto da estação HSS e das suas trincheiras obrigará também ao corte
do acesso direto à Alameda do Monte da Virgem através da Rua Conceição Fernandes, por razões de
ausência de gabarit, e à deslocação do acesso à Rua de São Tiago para norte (onde ficará situado o
acesso principal ao parque de estacionamento).
Em alternativa, será criada uma nova ligação rodoviária para acesso ao Santuário, através da atual
rotunda.
Neste pressuposto, a implantação da Estação HSS alinhará o seu eixo transversal com a atual
entrada principal do CHVNGE. O desenho do parqueamento adjacente, que se manterá entre a
estação e o talude arborizado da Confraria do Monte da Virgem, acompanhará paralelamente toda a
extensão do conjunto “estação + trincheiras”, estabelecendo 3 plataformas a cotas similares ao
perfil da Rua Conceição Fernandes. Além da reposição da capacidade atualmente existente (360
lugares) foi ainda estudado o acréscimo da capacidade do parque, tendo em vista uma futura
exploração do parque numa lógica de park and ride. A ampliação do parque de estacionamento será
conseguida através do alargamento do limite nascente do parque.
Estação de Vila d’Este (VE)
A urbanização de Vila d'Este inserida na freguesia de Vilar de Andorinho do final da década de 70 do
séc. XX, é hoje um conjunto de terrenos que se encontram situados numa periferia que sofreu um
processo cumulativo de consolidação. É servida por equipamentos sociais apresentando uma
dinâmica urbana própria e homogénea, manifestando características de bairro-dormitório, com uma
população de pouca diversidade funcional.
A integração territorial desta urbanização, passou por uma reabilitação urbana desde 2003 e a sua
continuidade está diretamente relacionada com as condições de mobilidade locais.
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A dinamização desta área da periferia de Vila Nova de Gaia pode ser fortemente incrementada pela
existência de mais alternativas de deslocação a um conjunto de destinos muito mais abrangente e
com maior facilidade, como o centro de Vila Nova de Gaia ou mesmo a cidade do Porto.
A inserção da infraestrutura ferroviária nesta escala regional tem impacto no tecido urbano
existente ao nível dos seus atributos. Corresponde a um fator constituinte das condições
urbanísticas que o bairro oferece aos seus moradores, sendo um recurso importante na definição de
urbanidade do lugar. Ajuda a definir a ocupação do território, numa perspetiva de diferenciação de
usos e funções, com vista à dignificação do conjunto.
Na análise do local, avaliaram-se as condições dos espaços pedonais adjacentes à futura estação de
Vila d’Este, do ponto de vista de pavimentos, travessias, iluminação e segurança, com vista a que a
integração deste ramo da linha do Metro venha a contribuir para a qualificação do desenho urbano
de Vila d’Este, reforçando um modelo de ocupação do território que tem a preocupação com a
qualidade dos espaços públicos e do seu uso.
A proposta pretende que a localização da estação de metro e o tratamento da sua envolvente seja
propício à circulação de pessoas e fruição dos espaços exteriores, contribuindo a médio e longo
prazos para a diversidade social e cultural dessas áreas, podendo ainda apresentar vantagens a nível
económico.
Localização e caracterização da Envolvente
O bairro de Vila d’Este apresenta uma densidade populacional elevada, cerca de 17.000 habitantes,
formando uma malha urbana constituída maioritariamente por blocos de cércea elevada, cerca de
10 pisos em média, constituindo mais de 2000 habitações distribuídas por 109 edifícios e 18 blocos
habitacionais.
A Câmara Municipal de Gaia, através da GAIURB e com o apoio da FEUP, levou nos últimos anos a
cabo uma grande operação de Requalificação da Urbanização de Vila D’Este, em 2 fases distintas
(2009 e 2013), que conferiu aos seus moradores uma significativa melhoria de qualidade de vida. A
chegada do metropolitano ao Bairro de VE representa assim um anseio antigo da população desta
Freguesia, cuja mobilidade assenta maioritariamente no transporte público (autocarro) e viatura
particular.
Descrição da Solução
Sendo um término da Linha D da Metro do Porto, a estação VE será provida apenas de uma
plataforma de cais, servida por via dupla para efeitos de eficácia da operacionalidade do sistema. A
zona escolhida para a sua implantação será a Rua Salgueiro Maia, num troço com forte inclinação.
A previsibilidade de construção de alguns loteamentos na zona de talude a nascente da estação
condiciona de algum modo o seu posicionamento no terreno, dado que o espaço necessário para a
sua implantação ocupará o atual parque de estacionamento, existente entre a Rua Salgueiro Maia e
o talude, bem como parte deste mesmo talude.
Foi estabelecida a cota de 182,57 para o Plano Base de Via (PBV) no ponto intermédio dos cais. O
topo norte da plataforma terá acesso de nível, apresentando um desenvolvimento para sul com uma
inclinação de 2%, por forma a reduzir o número de degraus do acesso por escada a localizar neste
topo da estação. Será também neste topo da plataforma que se efetuará o atravessamento pedonal
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da via para ligação à escadaria existente para acesso à Praceta Eça de Queirós. Na fase posterior de
projeto será retomada e tida em consideração uma proposta de projeto alternativo a esta
escadaria, a localizar mais a norte entre a estação e o edifício habitacional existente sobre o
talude, de forma a evitar o atravessamento do canal metro.
Do ponto de vista arquitectónico a estação VE será um objecto simples, assumindo-se como um
corpo longitudinal encaixado na base do talude, com a duplicidade de funções de contenção desse
forte declive natural e simultaneamente como elemento de transição para a frente da Rua Salgueiro
Maia, também com inclinação acentuada. Neste pressuposto, foi criado um muro de contenção do
talude a sul, longitudinal e que servirá de remate a todo o conjunto da estação, agregando no seu
topo superior uma floreira contínua que servirá para a plantação de espécies decumbentes, cuja
descrição e detalhe estarão presentes no projeto de paisagismo.
A centralidade da estação, normalmente localizada a meio da plataforma, será no caso de VE
desviada para o seu topo norte, criando um pequeno átrio aberto próximo da futura paragem BUS e
com altimetria elevada relativamente à restante plataforma de modo a criar uma visibilidade plena
sobre toda a estação. Este átrio deverá congregar os elementos afectos não só à operacionalidade
da estação (MVB e obliteradores) mas também um corpo de sanitários para apoio aos operadores
maquinistas.
A exposição às intempéries é um factor a ter em conta nesta estação, dados os fortes ventos que se
fazem sentir em alturas particulares do ano. Como medida mitigadora deste efeito, e tendo sempre
como horizonte a concepção de espaços amplos e abertos, deverá ser prevista a cobertura deste
átrio através de um pequena pala, bem como alguns elementos ou painéis de vidro no tardoz dos
bancos da plataforma. Esta pala apoiará em parte na estrutura metálica (tubos Rolled Hollow
Section (RHS)) a prever para a estação, de forma a criar o efeito de um corpo presente mas vazio, e
constituir suporte para os elementos da catenária em toda a zona da estação.
O pavimento da plataforma será revestido a placas de granito Cinza Alpalhão, bem como os degraus
da escada sul. O muro de contenção com floreira será também revestido a granito por forma a criar
no conjunto as condições de integração natural na paisagem e assumirem com o tempo a desejável
perenidade dos materiais.
Os desenhos dos alçados e perfis das Estações são apresentados no Anexo II.A.4 - Esquemas das
Estações com alçados e perfis tipo.

14. Apresentar um cronograma geral da obra por tipologia de trabalhos construtivos,
incluindo a intervenção de integração paisagística. Tal decorre de apenas ser apresentado
um cronograma dos túneis, cavernas, poço e trincheiras (pág. 91 do Relatório Técnico).
A definição real do Cronograma da Obra será consolidada em fase de Projeto de Execução em
função de todos os condicionamentos identificados e a identificar nos quais se incluem o horário de
trabalho a praticar. Para um pressuposto de não se recorrer a trabalho adicional exceto nas fases de
escavação e execução dos túneis onde se prevê a existência de dois turnos (8:00 às 15:00 e das
15:00 às 22:00) estima-se um prazo total de 30 meses para execução da obra, sendo que os
primeiros 24 meses, que incluem 1 mês de montagem de estaleiros, serão essencialmente dedicados
a trabalhos de Construção civil pesados, como a execução da estrutura do Viaduto de Santo Ovídio,
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escavação e execução do túnel, estação subterrânea Manuel Leão, Poço de Ventilação e
Emergência, demolição do atual parque de estacionamento, execução de Terraplenagens ao longo
da linha e no Parque de Material, restabelecimentos rodoviários, entre outros.
A montagem dos sistemas (Via, Catenária, Instalações elétricas, águas e drenagem, etc.) e
Acabamentos das estações e edifícios (Parque de Material) serão efetuados nos últimos 10 meses da
obra, sendo que a Intervenção paisagista deverá decorrer nos últimos 11 meses de obra, estando
dependente de dois fatores como:
a disponibilidade de local para intervenção (sendo que alguns só ficarão disponíveis nos
últimos meses da obra dado estarem em zonas de estaleiro a desativar) e;
as condições climatéricas para realizar as atividades de intervenção paisagista.
Apresenta-se cronograma exemplificativo das atividades a desenvolver.
Duração Prevista (Meses)

ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ESTALEIROS
M ontagem
Desmontagem
CONSTRUÇÃO CIVIL
Viaduto
Túneis / Estação M L / Poço e Ventilação e
Emergência
Terraplanagens – Trincheiras / vias a superfície
/ Parque de estacionamento HSS / PM O
ACABAMENTOS E SISTEMAS
Acabamentos estações, Poço de Ventilação e
Emergência e Parque de material
Via férrea
Rodovias
Rede M T / Catenária / Sub estações
Instalações de Baixa Tensão e Iluminação
Ventilação e desenfumagem
Eletromecânica - AVAC e Acessos mecânicos
( Estação M anuel Leão )
Águas e Drenagem
INTERVENÇÃO PAISAGISTA

Figura 12 – Cronograma exemplificativo das atividades a desenvolver

Dada a especificidade da especialidade de Arquitetura Paisagista, apresenta-se seguidamente um
cronograma com o elenco das principais operações a desenvolver.
Cronograma de operações da Integração Paisagística
Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

OPERAÇÕES
Revestimento com terra viva
Sementeiras
Plantações
Retanchas e Fertilizações

Figura 13 – Cronograma exemplificativo das atividades a desenvolver em Integração Paisagística
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B Fatores Ambientais. Situação de Referência, Avaliação de Impactes, Medidas de Minimização,
Planos de Monitorização
B.1

Geral

1. Apresentar uma análise mais detalha/aprofundada relativamente à avaliação de
impactes no caso do ponto de início do túnel (a partir do final do Viaduto), quer durante a
fase de construção quer de exploração. Neste âmbito devem ser explicitadas claramente as
afetações previstas, considerando a possibilidade da situação mais desfavorável necessidade de expropriação e/ou demolição.
O objetivo fundamental da fase de Estudo Prévio foi o estudo de Alternativas de traçado, de modo a
minimizar o impacte global do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila
d’Este.
O troço dos traçados das três alternativas entre o final do viaduto e o início do túnel, incluindo o
seu emboquilhamento, constitui uma zona de transição, que requer uma atenção de projeto e de
abordagem interdisciplinar de projeto mais pormenorizada, razão pela qual foi deixada para fase de
Projeto de Execução. Por esta razão será avaliada, a par do desenvolvimento do Projeto naquela
fase.
Importa, no entanto, evidenciar que as zonas de transição entre o final do viaduto e o início do
túnel (emboquilhamento do túnel) das Alternativas 2 e 3 localizam-se, para cada Alternativa, em
jardins de moradias: na Alternativa 2 a moradia com o nº 58 da Rua de Santa Rita e, na Alternativa 3
a moradia com o nº 528 da Rua Clube dos Caçadores. Apenas no caso da Alternativa 1 a solução
interfere com o cruzamento da Rua de Santa Rita com a Rua do Rosário requerendo o seu
restabelecimento, com nova ligação da Rua do Rosário à Rua Fonte dos Arrependidos, solução que
foi desenvolvida e avaliada.
Assim, no EIA foi assumida a situação mais desfavorável, de perda total daquelas moradias afetadas
pelo emboquilhamento das soluções Alternativas 2 e 3. Para cada uma daquelas moradias afetadas,
respetivamente, no caso da Alternativa 2 (nº 58 da Rua de Santa Rita) e no caso da Alternativa 3
(nº 528 da Rua Clube dos Caçadores), deverá então considerar-se que a moradia em causa requer a
possibilidade de consideração da situação mais desfavorável - necessidade de expropriação e/ou
demolição.

2. Atendendo ao tipo de atividades de construção previstas para a concretização deste
projeto e a proximidade a recetores sensíveis, questiona-se a razão da consideração
exclusiva do ruído e vibrações no fator Saúde Humana, quando as implicações na qualidade
do ar, se bem que temporárias, poderão assumir grande relevância.
A componente da Saúde Humana incidiu apenas nos respetivos efeitos decorrentes do ruído e
vibrações induzidos pelo Projeto devido às características particulares do mesmo. Efetivamente, no
caso do ruído e vibrações era expectável a ocorrência de impactes negativos quer na construção
quer na exploração, que se refletiriam ao nível da saúde humana, tal como se concluiu da avaliação
específica efetuada.
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Em oposição, para a qualidade do ar apenas se previam impactes negativos na fase de construção do
Projeto sendo os impactes da exploração globalmente positivos, como veio também a verificar-se
em resultado da avaliação efetuada. Esta avaliação teve em conta a significativa redução, a prazo,
de um importante conjunto de veículos individuais e também coletivos que, com o projeto, deixarão
de circular, no contexto dos movimentos pendulares com o Porto e sua Área Metropolitana Norte.
Nessa medida, e tendo em conta que, na fase de construção, e em concreto para a qualidade do ar,
as Boas Práticas Ambientais (BPA) usualmente preconizadas (tal como também definidas neste EIA)
permitem minimizar/eliminar os impactes ambientais negativos gerados, considera-se que não
se justifica a análise dos efeitos na Saúde Humana decorrentes dos impactes na qualidade do ar
na fase de construção, mesmo tendo em conta que esta fase durará, na sua fase de 2 a 3 anos
(estão previstos 30 meses de execução em que os primeiros 24 meses serão para execução de obra
mais pesada (túneis, viadutos, estações, aterros do Parque Material) e os últimos 6 meses mais para
acabamento).

B.2

Geologia, Geomorfologia e Sismicidade

Considera-se que, num projeto desta natureza, envolvendo escavações a céu aberto e
subterrâneas, bem como a construção de um viaduto em meio urbano bastante densificado,
geradores de impactes geológicos não negligenciáveis (que poderão apenas ser visíveis em
fases posteriores), é fundamental que o EIA e/ou os elementos do Estudo Prévio (Tomo 4 e
Tomo 6) contenham uma boa descrição das características geológicas e geomorfológicas, o
que no presente caso não se verifica.
Apesar de reconhecido no EIA que a “Geologia, Geomorfologia e Geotecnia é fator de maior
significância” (cf. Pág. 31) a sua descrição apresenta falta de rigor, está incompleta, e não
está devidamente referenciada, com evidentes prejuízos para a apreciação e interpretação
dos fatores geológicos, pelo que se considera necessário completar a informação dos
capítulos 4.3, 6.4 e 7.4, sendo indispensáveis, os seguintes elementos:
1. Apresentar um mapa geológico, contendo todos os elementos litológicos, estruturais
(falhas e orientação da xistosidade) à escala adequado ao projeto, legível do ponto
de vista geológico e topográfico e com legenda de acordo com o texto (descrito em
4.3.4 - Litoestratigrafia), utilizando os elementos do Estudo Geológico e Geotécnico
de suporte ao desenvolvimento do Estudo Prévio.
Notar que o mapa apresentado na Figura 4.3 - Carta geológica, está numa escala
inadequada a um projeto desta natureza, procedimento este agravado pela
utilização de uma ampliação da cartografia 1:50000. Para além disso, na Figura 4.3
só estão representadas as duas litologias principais - complexo xisto-grauváquico e
granito do Porto. De facto, é sabido (e referido no capitulo 4.3.4) que sobre os
maciços cristalinos (granitos e complexo xisto-grauváquico) assentam, em alguns
locais depósitos de praias e/ou terraços fluviais bem como depósitos aluvionares,
solos residuais e aterros resultantes da atividade antrópica, sem representação à
escala 1:50 000, mas passiveis de representação a escalas maiores.
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Nos desenhos P-PR-PS-3300-GG-DS-LAG-006001-00 a 006005-00, constantes do Anexo II.B.1.1 – Carta
Geológica, apresenta-se a carta geológica detalhada elaborada no âmbito do Estudo Geológico e
Geotécnico.
A carta foi baseada no reconhecimento de campo, na cartografia geológica na escala 1:50 000 mais
recente e nos trabalhos de prospeção de campanhas anteriores e dos trabalhos de prospeção
efetuados no âmbito do presente estudo.

2. Reformular o subcapítulo 4.3.4 — Litoestratigrafia, que deverá conter uma descrição
litológica ao longo de todo o traçado contendo a informação litológica detalhada,
obtida no Estudo Geológico e Geotécnico de suporte ao desenvolvimento do Estudo
Prévio, caso exista ou a obter futuramente (especificar ao longo do traçado as
características do viaduto, trincheira, túnel, etc.).
A descrição da litoestratigrafia encontra-se no referido capítulo 4.3.4 e no capítulo da geotecnia
desenvolve-se para cada trecho das alternativas, viaduto, túnel, estações, com os resultados do
Estudo Geológico e Geotécnico, as principais características litoestratigráficas dos terrenos da área
de estudo, de forma integrada com a fraturação e estado de alteração dos maciços.
Descrevem-se seguidamente os principais aspetos da litoestratigrafia da área atravessada pelas três
alternativas, considerando a informação detalhada no Estudo Geológico e Geotécnico.
Segundo a cartografia geológica mais atual (Carta Geológica de Portugal, folhas 9-C do Porto e 13-A
de Espinho), interessam ao traçado as seguintes unidades litoestratigráficas:
Rochas xistentas pré-Ordovícicas pertencentes ao Complexo xisto-grauváquico anteordovícico;
Intrusões graníticas dos “granitos do Porto”. No contacto com as intrusões graníticas,
reconhece-se a presença de rochas metassedimentares, que resultam da fusão parcial das
rochas xistentas pré-existentes sob ação do magma granítico que com elas contactou.
O designado “complexo xisto-grauváquico” corresponde, no geral, a intercalações de xistos luzentes
e micaxistos. Os “granitos do Porto” são luecocratas, alcalinos, de grão médio a grosseiro,
pontualmente pegmatítico e com duas micas. Como já referido, na proximidade das intrusões
graníticas, os xistos e micaxistos dão lugar a metassedimentos do tipo migmatitos, gnaisses,
corneanas e pontualmente mesmo granitóides de injeção.
Não cartografados na cartografia geológica disponível, devido à sua fraca espessura e extensão
reduzida, podem ainda encontrar-se, circunscritos ao início do traçado, depósitos aluvionares
quaternários e ao longo do traçado, com distribuição aleatória e baixa espessura, solos coluviais e
depósitos de aterro atuais.
Os depósitos aluvionares quaternários ocorrem na zona do viaduto e testemunham o vale da antiga
ribeira da Madalena, atualmente praticamente encanada na sua totalidade na zona em estudo.
Estes depósitos correspondem a solos finos, lodosos, de cor cinza escuro a castanho cuja espessura
não ultrapassa os 4.0m.
Os solos coluviais atuais têm fraca espessura e a sua proveniência é quer das formações do substrato
xistento, quer do substrato granítico. No primeiro caso tratam-se de solos de granulometria fina. No
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segundo caso, tratam-se de solos granulares. A cor destes solos varia entre o castanho claro a creme
e o castanho-escuro. Estes depósitos de fraca espessura podem encontrar-se na base da encosta
Este do bairro de Santo Ovídio – Quinta do Cisne/Rua da Fonte dos Arrependidos, nas zonas não
urbanizadas do Bairro de Santo Ovídio, como sejam os terrenos na interseção da Rua do Rosário com
a Rua do Clube dos Caçadores, na base da encosta SE da elevação do Monte da Virgem e na base da
encosta SE da elevação onde se constituiu o bairro de Vila d’Este.
Os aterros atuais têm constituição heterogénea e ocorrem ao longo de todo o traçado com espessura
muito reduzida (aterros dos pavimentos e pequenas plataformas), atingindo contudo maiores
possanças na zona da Estação de Santo Ovídio (cerca de 5,5m), na travessia do antigo leito da
Ribeira da Madalena na zona da Quinta do Cisne/Rua da Fonte dos Arrependidos, atualmente
entubado.
Ao trecho em viaduto interessam as aluviões quaternárias da antiga ribeira da Madalena, sendo que
estes depósitos pouco espessos assentam sobre terrenos de xistos e micaxistos, gnaisses e
migmatitos e graníticos do “Complexo Xisto-Grauváquico” e dos “Granitos do Porto”,
respetivamente.
O túnel mineiro, incluindo a Estação de Manuel leão e o trecho em trincheira, intersecta somente os
terrenos do “Complexo Xisto-Grauváquico” e dos “Granitos do Porto”.
Ao trecho à superfície e ao parque de material interessam apenas os granitos da formação dos
“Granitos do Porto”.

3. Apresentar um corte geológico longitudinalmente ao troço da linha, a uma escala
adequada ao projeto em causa, utilizando os elementos do Estudo Prévio.
Nos P-PR-PS-3300-GG-DS-LAG-006006-00 a 006016-00, constantes do Anexo II.B.1.2 – Corte
Geológico, apresenta-se o corte geológico-tipo do corredor interessado às três alternativas de
traçado, encontrando-se assinaladas as sondagens dos trabalhos de prospeção efetuados em
campanhas anteriores e dos trabalhos de prospeção efetuados no âmbito do presente estudo.

4. Fazer referência aos Recursos Geológicos ou eventuais elementos de especial
interesse geológico/geomorfológico na área de estudo. De referir que, conforme pág
24-25 da notícia explicativa da Folha 13A-Espinho, a Volframite (mineral rico em W)
foi explorada no Monte de Sto. Ovídio (Rechousa), tendo a produção em 1951-52
atingido as 12,315 T. Devia constar no EIA esta ocorrência, designada por “Fonte da
Quinta do Guardal de Cima” embora de pequena dimensão de acordo com a base de
dados SIORMINP (Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais
Portugueses - http://geoportal.Ineg.pt/geoportal/egeo/bds/siorminp/).
Apresenta-se, seguidamente, o texto inserido no capítulo 4.3.8 Recursos Geológicos do relatório do
EIA:
Na área dos traçados em estudo não foram identificadas unidades de indústria extrativa,
encerradas ou em atividade ou elementos de especial interesse geológico/geomorfológico.
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De referir que, conforme notícia explicativa da Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000,
Folha 13-A (Espinho), a Volframite (mineral rico em Tungsténio - W) foi explorada no Monte de Sto.
Ovídio (Rechousa), localizado a cerca de 500 m a sul do traçado, entre Laborim e Hospital Santos
Silva, tendo a produção em 1951-52 atingido as 12,315 toneladas. De acordo com a base de dados
SIORMINP (Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses), esta concessão
designada por “Fonte da Quinta do Guardal de Cima” corresponde a uma ocorrência mineral de
pequena dimensão, caracterizada por filões quartzosos (subverticais e com possança variável entre
0,5 e 1,0 m) com volframite acompanhada, às vezes, por molibdenite, repartidos por 2 sistemas
filonianos com direções E-W e N15ºE.

5. Reformular o cap. 6.4.3. - Impactes na Fase de Exploração.
O capítulo 6.4.3. refere que não estão previstos impactes significativos na Fase de
Exploração, contudo é sabido que um projeto desta natureza, nomeadamente devido
à eventual instabilidade dos taludes de escavação e aterro podem ocorrer
ravinamentos e desprendimento de terras, cujos efeitos e consequências, poderão
apenas ser visíveis em fases posteriores.
Dadas as características litológicas e estruturais da zona (xistos fortemente
deformados e granitos fraturados) considera-se que os aspetos relacionados com
impactes associados e previstos e respetivas implicações quer na fase de construção,
quer na fase de exploração se revestem de importância relevante.
Sugere-se ainda a inclusão de um mapa com o reconhecimento e inventariação de
movimento de vertentes (atuais e potencias).
Potenciais impactes de ravinamento de taludes
No relatório do EIA são referidos potenciais impactes de ravinamento de taludes e, nas medidas,
referem-se algumas para minimizar o ravinamento e erosão com revestimento dos taludes.
Os taludes de escavação e aterro resultantes dos trabalhos serão alvo de um estudo específico
durante a fase de projeto, o qual assegurará a sua estabilidade durante a fase de exploração da
obra. Este estudo prevê a realização de análises de estabilidade dos taludes de corte e de aterro e a
prescrição, em conformidade, dos meios de estabilização necessários.
Não se detetaram durantes os reconhecimentos quaisquer movimentos de massa de vertente que
merecessem cartografia específica. O único trecho da obra onde se reconhece que possa ter existido
este tipo de movimentos corresponde ao talude de escavação que se desenvolve ao longo da Rua
Fonte dos Arrependidos, mas trata-se de uma antiga cicatriz de um deslizamento em cunha,
atualmente estabilizada por redes pregadas que se desenvolvem ao longo de cerca de 50m (ver foto
apresentada na figura seguinte). O restante traçado interessa ou zonas já urbanizadas, onde esses
riscos já foram tidos em conta ou minimizados, ou zonas aplanadas, onde não se reconhece esse
risco.
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Figura 14 - Talude de escavação que se desenvolve ao longo da R. Fonte dos Arrependidos, antiga cicatriz de
um deslizamento em cunha, atualmente estabilizada por redes pregadas que se desenvolvem ao longo de cerca
de 50m

Medidas preventivas de instabilidade
Estão referidas no capítulo 7.4 do EIA medidas relacionadas com a estabilidade dos taludes
(MM.GEO.01, 02, 03, 04, 05) ou com o próprio sistema construtivo (MM.GEO.08, 09, 10 e foi
adicionada a MM.GEO.11, a qual consta do ponto seguinte deste Aditamento, a par das restantes
medidas propostas para a Geologia).
A referida proximidade à área de influência do hospital e a potencial interferência do túnel com
esta área, não parece ser um problema porque o traçado desenvolve-se afastado e a norte/nascente
da rua Conceição Fernandes, essa sim adjacente ao muro do hospital. Neste setor o traçado emerge
da zona habitacional numa área plana para a zona da Estação do Hospital Santos Silva que se situa
na área plana do Parque de Estacionamento para automóveis a nascente da Rua Conceição
Fernandes não configurando risco de instabilidade geotécnica. No seguimento da estação, o traçado
desenvolve-se em áreas planas ou com declive reduzido, não configurando zonas instáveis.
Importa por outro lado clarificar que a tipologia do traçado, fazendo-se enterrado na zona mais
urbanizada e de morfologia mais acidentada e à superfície na zona mais aplanada e com malha
urbana menos densa, obvia em grande medida os eventuais riscos associados e perspetiváveis a
fenómenos de instabilidade geotécnica, principalmente aqueles decorrentes das escavações e não
quantificáveis em fase de projeto. O caso particular da área de influência alargada da Estação
Hospital Santos Silva e do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho não comporta riscos
geotécnicos dignos de nota, porque na mesma o túnel se faz em trincheira, cujas escavações e
respetiva estabilização dos taludes resultantes são objeto de projeto específico. Acresce ainda que
a Estação a criar se faz à superfície, sem escavações dignas de nota. Quanto ao talude do novo
parque de estacionamento, o mesmo já existe e está estável do ponto de vista geotécnico, sendo
que a escavação será a prolongar um pouco mais para norte no âmbito do aumento da capacidade
do parque. Este talude, já na encosta do Monte da Virgem e por isso afastado da zona de influência
direta do Centro Hospitalar, será a estabilizar através de projeto específico que compreende a
construção de um muro de gabiões.
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6. No capítulo. 7.4, detalhar medidas preventivas e de minimização a adotar quer para
a fase de construção quer para a fase de exploração, por forma a acautelar riscos
associados e perspetiváveis a fenómenos de instabilidade geotécnica, uma vez que
todo o projeto se desenvolve numa área urbana consolidada, fortemente
condicionada e ainda que o túnel e a estação do Hospital se vão desenvolver na área
de influência do Hospital Eduardo Santos Silva.
As medidas preventivas e de minimização apresentadas no EIA foram pontualmente revistas,
propondo-se de seguida a sua redação ajustada, acrescendo uma nova medida minimizadora, a
MM.GEO.11. Assim, apresenta-se o subcapítulo das medidas minimizadoras da Geologia e
Geomorfologia reformuladas (correspondente ao subcapítulo 7.4 do EIA):
7.4 Geologia e Geomorfologia (numeração do subcapítulo no EIA)
Os impactes na geologia são também mitigados por um conjunto de medidas que se definem como
Boas Práticas Ambientais (BPA) para a fase de construção, nelas incluídas por serem comuns a
diversos fatores ambientais e se constituírem como boas práticas ambientais em obra,
nomeadamente as que dizem respeito às escavações e aterros e à estabilização com
hidrossementeira de taludes de escavação abertos que não sejam alvo de projetos específicos de
integração paisagística.
O conjunto de medidas preventivas e de minimização específicas deste fator (Geologia e
Geomorfologia) a adotar para a fase de construção e para a fase de exploração, por forma a
acautelar riscos associados e perspetiváveis a fenómenos de instabilidade geotécnica são as
seguintes:
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 e a diminuição das suas características mecânicas a longo
prazo.
MM.GEO.02: Conforme o Projeto, a fundação dos aterros da plataforma ferroviária e rodoviária em
áreas com solos de fraca qualidade geotécnica deverá ser precedida de saneamento integral e sua
substituição por materiais com características de aterro técnico devidamente compactado.
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
vulnerabilidade a processos de erosão localizada, decorrentes do escoamento das águas superficiais,
os quais poderão levar ao ravinamento dos taludes nos locais onde ocorrem solos menos coesivos.
Assim, em fase de obra, os taludes de maior altura e mais vulneráveis (em solos menos coesivos)
deverão ser devidamente protegidos durante os períodos de maior pluviosidade, assegurando-se
simultaneamente que o tempo de exposição dos taludes aos agentes meteóricos/erosivos seja
reduzido ao mínimo, imediatamente após as operações de escavação/regularização, procedendo-se
à estabilização biológica dos taludes pelo processo de hidrossementeira, caso os mesmos não sejam
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alvo de intervenção paisagística mais específica. Será igualmente prioritário, proceder à execução
da drenagem longitudinal, em simultâneo com a execução das escavações.
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 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.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 matériaprima 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.
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 localizadas
sobre o túnel.
No caso de utilização de explosivos, deverão utilizar-se microrretardadores e técnicas de pré-corte,
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.
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.
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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.
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.
MM.GEO.11: O talude do novo parque de estacionamento, apesar de já existente e estável do ponto
de vista geotécnico, e já na encosta do Monte da Virgem e por isso afastado da zona de influência
direta do Centro Hospitalar, será a estabilizar através de projeto específico que compreende a
construção de um muro de gabiões.
Estas medidas devem ser complementadas com o conjunto de medidas minimizadoras identificadas
no EIA para os Recursos Hídricos Subterrâneos, a que se adicionou também mais uma medida, a
MM.RHSub.08. O conjunto das medidas minimizadoras são apresentadas seguidamente para
facilidade de leitura:
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.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.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.
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
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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.
MM.RHsub.07: Embora sem carácter obrigatório, as operações de escavação serão facilitadas
durante a estação seca, uma vez que é neste período que se verifica a redução dos níveis aquíferos.
Desta forma, serão também acauteladas algumas possíveis afetações diretas da qualidade das águas
dos níveis aquíferos mais superficiais.
MM.RHsub.08: Recomenda-se, além da verificação das cotas dos níveis de água subterrânea através
dos piezómetros previstos no projeto, a medição – dentro do possível - dos níveis de água nos furos
domésticos existentes no Bairro de Santo Ovídio, bem como os caudais sazonais da Fonte dos
Arrependidos, não obstante a referida fonte não apresentar atualmente condições de utilização de
água para consumo humano.

B.3

Sistemas Ecológicos
1. A Tabela 4.11, constante da página 235 do Relatório Síntese, deverá ser retificada já
que identifica três espécies com estatuto de conservação desfavorável, contrariando
a informação exposta, no parágrafo imediatamente seguinte, que refere um total de
quatro espécies nestas condições.
Por outro lado, a coluna correspondente ao total de espécies por grupo faz um
somatório das espécies confirmadas e das apontadas pela bibliografia como de
potencial ocorrência. Nesse sentido, questiona-se se nenhuma das de provável
ocorrência será coincidente com as confirmadas, resultando num somatório distinto.

A Tabela 4.11 está correta, todavia, o texto de suporte à análise da mesma é que enferma de uma
contradição. É referido no texto, erradamente, a existência de 4 espécies quando deveriam ter sido
mencionadas apenas 3 (Vipera latastei, Accipiter gentilis e Falco subbuteo), todas classificadas
como VU.
Na tabela de espécies presente nos anexos é referida mais uma espécie, Larus fuscus, com estatuto
VU/LC (VU para as populações reprodutoras e LC para as populações invernantes). Como na área de
estudo a espécie não se reproduz, foi considerado apenas o estatuto LC, ou seja, não ameaçada.
Este facto encontra-se descrito no texto do capítulo 4.7.5.1 Avifauna do relatório do EIA:
Além destas, na lista de espécies refere-se ainda a Gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus),
classificada como Vulnerável, mas apenas para as populações reprodutoras. Na área de estudo, esta
espécie, sendo muito provável como invernante/migrador de passagem, não ocorre como
reprodutora, pelo que não foi considerada entre as espécies / populações ameaçadas
potencialmente presentes na área de estudo.
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2. Apesar do EIA prever a consulta ao ICNF em fase de RECAPE, considera-se que, desde
já, deverá ser avaliada a viabilidade das opções de projeto relativamente à afetação
de um habitat prioritário de grande importância ecológica e de vários exemplares
dispersos de Sobreiro.
Como tal, de modo a melhor avaliar as características dos impactes previstos,
deverá o Desenho 017027 anexo ao EIA, ou outro em escala mais adequada, ser
complementado com a localização exata dos exemplares dispersos de Sobreiro
acompanhada da descrição dos respetivos perímetros à altura do peito, bem como da
contabilização da área de Sobreiral a afetar pelo projeto.
No trabalho de campo efetuado foram realizados inventários florísticos, sendo que os mesmos não
contemplaram dados dendrométricos das espécies arbóreas, nomeadamente dos sobreiros. Realizouse uma análise à área em questão, onde se encontra o habitat 9330, e procedeu-se à estimativa dos
sobreiros existentes. Na área do habitat, que corresponde a 4,62 ha, estimou-se a presença de cerca
de 1 000 sobreiros. Isto corresponde a uma densidade de aproximadamente 216 árvores/ha. De
salientar a existência de sobreiros de porte variável em toda a área, contudo, a maioria dos mesmos
é jovem, com um perímetro à altura do peito inferior a 47,1 cm.
Deve ser realçado que o habitat 9330 não é um habitat prioritário. Dentro dos valores da Rede
Natura existem alguns definidos como tipos de habitat ou espécies “prioritários” em perigo de
desaparecimento e para os quais existem regras específicas. Normalmente estes valores são
sinalizados por um asterisco logo a seguir ao código do tipo de habitat ou à espécie (exemplo:
4020*, 5230* ou 91E0*). Tal como é referido na respetiva ficha do habitat, ele ocorre por todo o
Portugal Continental, ocorrendo os melhores exemplares deste tipo de habitat na zona
mediterrânica. Além do referido, convém clarificar que os sobreirais presentes na área são de
origem antrópica, dadas as condições edáficas específicas. Na génese dos sobreirais em zonas cuja
vegetação potencial é de carvalhal-alvarinho (Quercus robur) existe uma influência antrópica.
Existem dois tipos de sobreirais antrópicos nas zonas atlânticas, os presentes nas zonas mais baixas
e os que ocorrem no topo dos montes. Os primeiros originam-se pela seleção positiva dos
exemplares de sobreiro e pelo corte seletivo de outras espécies. Os segundos resultam dos processos
de erosão facilitados pelo fogo e que tornam os topos dos montes mais erodidos, tendo mais aptidão
para o sobreiro do que para carvalho-alvarinho.
Dadas as condições da área de estudo com solos férteis e sem limitações edáficas, deve ser referido
que estes sobreirais pertencem à primeira categoria e possuem pouco valor em termos de
conservação.

3. Apresentar a marcação das árvores a abater (em planta) e uma estimativa do total
de árvores afetadas pelo projeto (que poderá ser com base na densidade para a área
envolvente do Observatório Astronómico).
A apresentação da marcação das árvores a abater em planta não é possível neste momento devido
ao facto de não se ter procedido à georreferenciação das mesmas no decurso do trabalho de campo
realizado. A própria resposta à questão anterior permite contextualizar o trabalho de campo
efetuado no que a este propósito diz respeito. O trabalho de campo realizado foi o adequado para a
fase em que o Projeto se encontra (fase de Estudo Prévio, de análise e comparação de alternativas
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de traçado), facto comprovado não só pelas evidências obtidas posteriormente na realização do
mesmo mas também, pelo facto de se ter procedido à realização de uma rigorosa cartografia de
biótopos e de habitats para a área de estudo. De todo o modo, apresenta-se de seguida uma
estimativa das árvores a abater com base na área de habitat que será afetada pelo Projeto.
Pelo exposto, para a fase de construção, na Instalação e Funcionamento do Estaleiro das Frentes na
Trincheira e Estaleiro da Interface e Estação Hospital Santos Silva e além do referido no EIA para
este aspeto ambiental, de acordo com os dados apresentados, pode aferir-se que aquando da
instalação do estaleiro das Frentes da Trincheira (área de 0,42 ha) poderão ser cortados
aproximadamente 91 exemplares de sobreiros e no estaleiro da Interface e Estação Hospital Santos
Silva (área de 1,05 ha) poderão ser cortados aproximadamente 227 sobreiros.
Ainda na fase de construção, na Construção de Novos Acessos e Restabelecimento de Vias na Rua de
São Tiago, além do referido no EIA para este aspeto ambiental, de acordo com os dados
apresentados, pode-se aferir que poderão ser cortados aproximadamente 41 exemplares de
sobreiros (área afetada de 0,19 ha).
Assim, no total, e tendo por base as estimativas de densidade de sobreiros existentes na área do
Habitat 9330, proceder-se-á ao corte de 359 sobreiros.

4. Apresentar áreas possíveis para a concretização de medidas de compensação para o
abate de árvores.
As áreas possíveis para a concretização de medidas de compensação para o abate deverão
contemplar, preferencialmente, espaços públicos. Na fase de projeto de execução, com o traçado
final devidamente definido, proceder-se-á à definição do número de abates a executar sendo que,
nesse momento, em articulação com o município de Vila Nova de Gaia, deverão definir-se as áreas
concretas para tal efeito. Esta articulação com o município deverá ser definida e documentalmente
comprovada em fase de RECAPE.

B.4

Ruído
1. Apresentar o relatório das medições acústicas referenciado no EIA, para a
caracterização da situação de referência, efetuado por empresa acreditada.

O Relatório acreditado das medições de ruído encontra-se em anexo (Anexo II.B.2.1 - Relatório de
Medições Acústicas do presente Aditamento).

2. Efetuar medições adicionais, caso no ponto PO, ou outro equivalente, não tenha sido
determinado o valor do ruído particular exclusivamente devido à passagem das
atuais composições do Metro [em termos de Ld, Le e Ln, em dB(A)] e incluir no
relatório a apresentar. Aos valores medidos devem estar associadas informações de
velocidade de circulação das composições do Metro durante as medições e outras,
que permitam aferir a validade do método previsional utilizado, para a fase de
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exploração do projeto, e/ou a necessidade de considerar uma correção, a definir e
aplicar aos valores previstos.
O objetivo de P0 não é caracterizar Ld, Le e Ln. O objetivo é caracterizar a emissão sonora média
energética de cada composição à passagem, para poder aferir a emissão sonora do modelo de
simulação, razão pela qual foi caraterizado LAFmax à passagem de composições ferroviárias.
Na fase de RECAPE serão explicitadas melhor as medições efetuadas, nomeadamente a velocidade
das composições em P0 aquando das medições realizadas e a forma de aferição do modelo.
As medições foram feitas apenas durante o período diurno pois para caraterização da emissão
sonora das composições é usual não haver necessidade de caraterização também no período do
entardecer e noturno.
No Relatório Acreditado das medições, incluído no Anexo II.B.2.1 - Relatório de Medições Acústicas
do presente Aditamento, constam os resultados das 3 amostragens efetuadas e o valor da
velocidade média de circulação das composições.

3. Reformulação da hierarquização das alternativas tendo em conta o fator ruído
dissociado do fator vibrações. Face à análise do EIA e tendo em conta apenas os
impactes resultantes do fator ruído, a ordenação das alternativas seria a seguinte:
A1 (a menos impactante), seguida de A3 e por último A2 (a mais impactante) - o
EIA refere na análise conjunta ruído/vibrações que os impactes das alternativas
A3 e A2 são equivalentes.
4. De facto, em termos de ruído, a A3 apresenta menos recetores sensíveis a carecerem
de medidas de minimização, e com necessidades de reduções de aproximadamente 3
dB(A), ao passo que a A2 tem necessidades de reduções de ruído de cerca de 7 dB(A)
em mais recetores (de notar que na zona do Hospital as reduções necessárias são
idênticas e de pelo menos 10 dB(A) em todas as alternativas, Al, A2 e A3).
A avaliação comparativa das alternativas de traçado foi realizada no EIA e encontra-se nos capítulos
8.1.7 – Ruído e Vibrações; 8.2.3 – Análise Comparativa de Impactes das Alternativas 1, 2 e 3; 8.2.4 –
Alternativa 1; 8.2.5 – Alternativa 2 e 8.2.6 – Alternativa 3 está dissociada e em conjunto.
A hierarquização global dos macrofarores estudados no EIA está realizada no capítulo 8.2 –
Hierarquização dos Fatores ambientais e Comparação de Alternativas e a hierarquização dos fatores
específicos é realizada por cada especialista dentro de cada macrofator. No caso do Ruído e
Vibrações está realizada no capítulo 8.1.7 – Ruído e Vibrações e nomeadamente na Tabela 8.8. do
EIA, onde é possível verificar que ao Ruído foi atribuído o peso de 60% e às Vibrações o peso de 40%.
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5. Equacionar, caso não tenha sido realizada no descritor saúde humana, a avaliação
dos impactes negativos residuais na saúde humana tais como perturbação no sono,
em face dos valores de exposição que permanecerão em vários recetores sensíveis,
mesmo depois de adotadas as medidas de minimização de ruído (ver relatório “Night
Noise Guidelines for Europe”, WHO, 2009).
A avaliação dos impactes negativos residuais na Saúde Humana ao nível dos vários parâmetros
(endpoints) analisados no EIA – incomodidade, perturbações do sono e aumento da mortalidade
anual por doenças cardiovasculares devidas ao ruído – após a implementação das medidas de
minimização dos impactes do ruído propostas só pode ser efetuada após a sua especificação
detalhada, que permita calcular os níveis sonoros que serão atingidos. Esta especificação detalhada
apenas é efetuada no âmbito da elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

B.5

Vibrações

a. Caracterização da situação de referência
1. De forma genérica são mencionados instrumentos legais e documentos de
normalização que poderiam ser aplicáveis ao projeto do Metro. Havendo uma série
de normas internacionais específicas para vibrações provenientes de ferrovias
(ISO/TS 14837), a existência de normalização nacional sobre avaliação da exposição
do corpo inteiro a vibrações (NP ISO 2631- 1:2001) e, à semelhança da considerada,
normalização britânica sobre avaliação da exposição humana a vibrações em
edifícios (série BS 6472), esclarecer e justificar qual a razão da sua não
consideração.
2. No enquadramento aos critérios de avaliação de vibrações (requisitos legais e de boa
prática) apresentados no ponto da caracterização da situação de referência e
atendendo ao mencionado na questão anterior, esclarecer e justificar quais seriam
as alterações decorrentes da consideração dos documentos normativos referidos.
Reformulação e reavaliação do capítulo correspondente, atendendo a esse novo
enquadramento.
3. Esclarecer o procedimento de medição das vibrações e justificar o critério adotado
para a localização dos sensores.
No essencial a seleção, em parte, dos Critérios LNEC, prende-se com o facto de esses critérios
serem Portugueses e estarem em linha com os critérios internacionais mais completos que se
conhecem.
A não utilização da metodologia da BS 6472, que usa a métrica VDV, prende-se com as razões
explicitadas no texto constante no final do capítulo “2.1.2 Vibration Metrics” do documento “U.S.
Transit Cooperative Research Program, Ground-Borne Noise and Vibration in Buildings Caused by
Rail Transit, (2009)” (tradução livre).
“Embora a pesquisa de Howarth e Griffin apoie o uso da métrica VDV para caracterizar a resposta
humana à vibração do edifício, é uma métrica estranha para calcular e confusa de aplicar. As
P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017005-00
Página 48 de 93

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

2018-10-08

unidades não convencionais de m/s1,75 resultam da integração ao longo do tempo da elevação da
aceleração a uma potência de 4 (e.g., aceleração4 × tempo), que produz unidades de [m 4/seg7] 0,25
ou m / s1,75…
A justificação para o uso da métrica VDV para caracterizar a exposição à vibração é baseada em
resultados de alguns estudos de laboratório. No entanto, dado que a VDV … não é calculada pela
maioria dos equipamentos de medição de vibrações, serão necessários programas de computador
especializados para obter … a VDV a partir de um arquivo de vibração. É questionável que o
potencial para uma ligeira melhoria na correlação entre a vibração medida e a incomodidade
humana valha a considerável complexidade adicional do procedimento de medição”.
Acresce ao referido o facto de a “British Standards, BS 6472-1, Guide to evaluation of human
exposure to vibration in buildings. Part 1: Vibrations sources other than blasting, (2008)”, utilizar
uma ponderação em frequência diferente da considerada na norma NP ISO 2631-1:2001 (ISSO 26311:1997). A metodologia de não ponderação em frequência dos Critérios LNEC está em conformidade
com as seguintes constatações:
Página 3 do documento “Railway-induced Vibration Abatement Solutions (RIVAS, EU),
Review of existing standards, regulations and guidelines, as well as laboratory and field
studies concerning human exposure to vibrations, (2012) (tradução livre):
“As normas especificam ponderações que representam a sensibilidade humana à vibração
variando com a frequência e diferindo com a direção. Mesmo assim, descobertas recentes
(Bellmann, 2002 e Bellmann et al., 2004; Morioka e Griffin, 2006, 2008) demonstram que os
limiares absolutos de perceção de vibração são bastante constantes para a aceleração, em
frequências acima de 8 Hz. Tal facto é inconsistente com as normas atuais cujas
ponderações podem subestimar a sensibilidade real à vibração. Como observam Morioka e
Griffin (2008), a aceleração não ponderada em frequência é um melhor parâmetro de
previsão quando a vibração em causa possa ser experimentada na posição sentado”.
Final do capítulo “4.5.1 Vibration measurement” da ISO 2631-2: 2003 (tradução livre): “Para
permitir diferentes tipos de avaliação no futuro, recomenda-se, sempre que possível,
utilizar uma técnica de medição que registe a variação temporal da vibração não ponderada
em frequência, pelo menos, dentro da gama de frequências de 1 Hz a 80 Hz”.
De forma a tornar mais claro o menor desenvolvimento, nacional e internacional, da componente
vibrações, relativamente à componente ruído, esclarece-se ainda o seguinte, que será explicitado
em mais detalhe na fase de RECAPE (tradução livre do ponto 1 do capítulo “7.1 Assesment methods”
do documento “International Union of Railways (UIC) – Railway Induced Vibration: State of the art
report. 2017”):
“Algumas medições mostraram que os valores da vibração nos andares mais altos de um edifício
podem ser iguais aos valores da vibração na fundação, mas também podem ser amplificados por um
fator de até 15. Esta é uma descoberta relevante quando são discutidas as medidas de mitigação
para linhas ferroviárias. No caso de uma grande área urbana com muitos edifícios diferentes,
dificilmente é possível avaliar e garantir a conformidade com os valores limite em todos os
edifícios, quando as amplificações são tão diferentes (e desconhecidas). Uma solução razoável seria
chegar a um acordo sobre um valor-alvo para a vibração da fundação e deixar o desempenho do
prédio sob a responsabilidade do construtor ou do proprietário da propriedade. Isto seria
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semelhante à abordagem no controlo de ruído, onde o nível de exposição no exterior do edifício em
frente da fachada é a quantidade a ser avaliada, enquanto que o desempenho do isolamento da
fachada e o nível de ruído interior resultante são da responsabilidade do proprietário do edifício.
Relativamente à possibilidade do limite de vef ≤ 0.11 mm/s (valor máximo), dos Critérios LNEC,
poder ser demasiado restritivo, indicam-se os limites alvo (target values), em termos de valor
máximo e de média equivalente, convertidos de forma segura em valores não ponderados em
frequência, conforme contante no “Graph 13” do cocumento “International Union of Railways (UIC)
– Railway Induced Vibration: State of the art report. 2017”, o que será mais desenvolvido na fase
de RECAPE:
Alvo/objetivo mais exigente:
o Máximo:
 ≤ 0.5 mm/s.
o Média equivalente:
 ≤ 0.14 mm/s.
Alvo/objetivo menos exigente:
o Máximo:
 ≤ 1.5 mm/s.
o Média equivalente:
 ≤ 0.42 mm/s.

b. Avaliação de impactes
1. Conforme acima mencionado e considerando a existência de enquadramentos
normativos mais direcionados para este meio de transporte, deverão ser
reformulados os critérios para a avaliação de impactes decorrentes das vibrações
associadas às fases de construção e exploração, assim como a correspondente
avaliação de impactes e análise da eventual necessidade de implementação de
medidas de minimização.
Considera-se a metodologia utilizada adequada, como se justificará melhor na fase de RECAPE, pelo
que não se considera necessário reformular “…os critérios para a avaliação de impactes decorrentes
das vibrações associadas às fases de construção e exploração, assim como a correspondente
avaliação de impactes e análise da eventual necessidade de implementação de medidas de
minimização”.

2. Atendendo à natureza das atividades de construção previstas, deve ser apresentada
justificação para se assumir que a compactação dinâmica será um caso
extraordinário. E, como tal, deve ser apresentada a razão para não se equacionarem
as situações mais gravosas na avaliação de impactes.
De acordo com a informação do Projetista não vão existir compactações dinâmicas.
De forma a demonstrar a adequabilidade das distâncias consideradas, considera-se ser de referir
que a distância máxima indicada na tabela 3 (Recommended Safe Working Distances for Human
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Response) do documento “M. Allan, D. Duschlbauer, M. Harrison – Implications of updating the
vibration assessment methodology of BS6472 from the 1992 to the revised 2008 version. Acoustics
Australia, Vol. 38, August, 2010” é 150 metros.
3. Apresentar justificação para a reversibilidade dos impactes na fase de exploração.
Conforme explicitado na Tabela 6.6 - Critérios para a classificação/qualificação de impactes do
Relatório Técnico do EIA “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”. Possuindo a componente vibrações um menor enquadramento
regulamentar afigura-se extensível a reversibilidade considerada e justificada para a componente
ruído.

4. Na página 491 do EIA é mencionado que as vibrações decorrentes da utilização do
método construtivo NATM “se encontram devidamente avaliadas” no capítulo ruído e
vibrações.
Deve ser esclarecida e justificada esta afirmação, uma vez que o que é apresentado é
uma estimativa simplificada e não quantificada por recetor, apenas com uma
distância a fontes de vibração genéricas, independentemente do método construtivo,
do tipo de solo e do tipo de fundações dos edifícios.
Esclarece-se – conforme será efetuada na fase de RECAPE – que as vibrações associadas ao método
NATM, de acordo com a Figura 1 do documento “David Hiller – The prediction and mitigation of
vibration impacts of tunnelling. Proceedings of ACOUSTICS 2011, Gold Coast, Australia, 2011”, são
genericamente semelhantes às associadas à utilização de Tuneladora, pelo que se considera a
análise associada extensível ao método NATM.

c. Medidas de minimização
1. No corpo do EIA e no anexo VII.2 são apresentadas medidas de minimização ou
compensação com eficácia reduzida ou pouco eficaz (C) para as quais não se sugerem
medidas adicionais. No caso específico do fator Vibrações (e ruído) são apontadas
diversas medidas de minimização cuja eficácia esperada é classificada como elevada
ou muito eficaz (A) sem que se encontre justificação para tal facto. Assim, deve ser
esclarecida qual a eficácia dessas medidas e em que medida contribuirão para a
redução dos efeitos dessas atividades na sua envolvente.
Considerada eficácia elevada no sentido que após as medidas é expetável o cumprimento dos limites
aplicáveis.
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2. Deve ainda ser apresentada justificação para o tipo e natureza de medidas que se
considera deverem constar da Licença Especial de Ruído (que segundo o EIA deve
incluir recomendações e medidas no âmbito das vibrações) e se essas medidas se
deverão internalizar, desde logo e ao longo das fases de construção e toda a vida útil
do projeto (em particular o referido em MM.RUVB.09, MM.RUVB.10, MM.RUVB.11,
MM.VB.01).
As medidas serão as que forem necessárias para fazer cumprir os limites acústicos legais aplicáveis à
fase de construção, e que só possam ser definidas nessa fase, dada a necessidade de abertura a
diferentes tipos de estratégias por parte dos empreiteiros concorrentes.

3. Apresentar a razão de se afirmar que “em alternativa à definição de Medidas de
Redução de Ruído e/ou Vibração concretas, poderá ser definida monitorização de
ruído/vibração direcionada”.
A necessidade de definição de medidas de minimização resulta da identificação de
ocorrência de impactes a minimizar, pelo que não se compreende a possibilidade da
sua substituição por medidas de monitorização.
A fase de construção possui menores exigências legais, em termos de ruído, talvez por corresponder
a uma fase temporária usualmente melhor tolerada pela população, não existindo inclusive limites
estabelecidos, de ruído, para o período diurno.
Julga-se que poderá justificar-se, face às incertezas das previsões e não enquadramento legal, a
efetivação de monitorização prévia para direcionara e otimizar a definição de medidas, se
necessárias, nesses casos.

4. Apresentar a razão de se afirmar que “não é possível nesta fase estimativas mais
rigorosas, pelo que as medidas deverão, se e quando necessário, ser revistas e
pormenorizadas durante o desenvolvimento da fase de construção”.
Questiona-se, ainda, o motivo de se remeter para a fase de construção o
dimensionamento das medidas de minimização que, naturalmente, deverão ser
devidamente dimensionadas antes da realização da obra e submetidas para
apreciação no âmbito de procedimento ambiental.
Não é possível dimensionar nesta fase as medidas de minimização, é apenas possível indicar
medidas genéricas, como foi feito. Na fase de RECAPE será estudada a possibilidade de implantação
de Barreira Acústica da envolvente do Poço de Ataque.
Serão também estudadas, na fase de RECAPE, outras eventuais medidas específicas que possam ser
antecipadas, tendo em conta as indefinições próprias das fases de construção, dada a abertura
competitiva – permitindo diferentes estratégias aos concorrentes – que o concurso, para a realização
da empreitada, terá de ter.
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5. Indicar qual o interesse e alcance das medidas expostas no ponto 7.9.5 e qual a
razão de não serem, desde já, enunciadas medidas de minimização que possam via a
ser incorporadas no projeto, assim como a eficácia esperada para essas medidas e os
correspondentes impactes residuais.
6. Indicar qual a razão de não ter sido já concretizada a medida MM.VB.06.
As questões 5 e 6, acima, são respondidas de modo conjunto.
Na fase de RECAPE serão especificadas, tanto quanto possível – dada a necessidade, por razões de
competitividade do concurso, de deixar em aberto diferentes estratégias aos concorrentes – quais as
medidas a serem implementadas. Na fase de Estudo Prévio apenas é possível a indicação de medidas
genéricas.
A medida MM.VB.06 não foi ainda concretizada porque a indução de vibração na zona do túnel só
será possível aquando da sua abertura.

d. Avaliação comparativa das alternativas
1. Indicar qual a razão de se considerar que as Alternativas 1 e 3 são semelhantes em
termos de impactes na fase de construção, apenas com recursos à localização dos
estaleiros, quando o desenvolvimento das atividades de construção será semelhante
ao desenvolvimento da futura linha, em cada uma dessas soluções alternativas,
tendo já sido apresentada uma diferenciação entre as mesmas para a fase
subsequente.
Considerou-se inadequado efetuar uma comparação semelhante para a fase de construção e
exploração, associada à localização dos traçados, devido à importância e igual localização para as 3
alternativas do estaleiro principal associado ao “Poço de Ataque”.

2. Indicar qual a razão de ter sido atribuída uma valorização “0” ao impacte nas
vibrações com implementação de medidas de minimização, quando essas medidas não
estão descritas, não são apresentadas, são remetidas para uma fase posterior e é
mencionado que nalgumas situações será difícil a respetiva minimização, uma vez
que apresentariam uma eficácia reduzida. Questiona-se se não deveria ter sido
seguido um princípio semelhante ao indicado na tabela 8.11.
Assume-se a possibilidade cumprimento dos limites aplicáveis, após medidas, quer na componente
ruído quer na componente vibrações.

3. Indicar qual a justificação para a afirmação “São especialmente relevantes as
reduções de impactes resultantes da implementação de medidas nos fatores: Ruído e
Vibrações, Saúde Humana, Sócio-economia e Paisagem, que são alguns dos fatores
que possuem impactes mais significativos”, uma vez que não são apresentadas
medidas de minimização para as vibrações nem quantificada a sua eficácia.
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Salienta-se que esta questão é muito relevante uma vez que a avaliação do fator
Saúde Humana replica a avaliação dos fatores ambientais ambiente sonoro e
vibrações.
Assume-se a possibilidade cumprimento dos limites aplicáveis, após medidas, quer na componente
ruído quer na componente vibrações.
Sempre que possível, as medidas de minimização serão pormenorizadas e dimensionadas na fase de
RECAPE, verificando-se a respetiva eficácia.

4. Reavaliação das alternativas atendendo ao exposto e reformulação das conclusões
deste capítulo.
Face ao exposto atrás não se considera necessária qualquer reformulação na fase de Estudo Prévio.

e. Planos de monitorização
1. Reformular o plano de monitorização de vibrações, de modo a atender ao acima
exposto.
Face ao exposto anteriormente não se afigura necessário rever, na fase de Estudo Prévio, as
indicações apresentadas relativamente ao Plano de Monitorização. Conforme constante no texto do
relatório de EIA, o Plano de Monitorização será pormenorizado na fase de RECAPE.

B.6

Paisagem
1. Apresentar a avaliação de outras soluções possíveis que reduzam a dimensão muito
significativa dos taludes de aterro e escavação dos restabelecimentos, em meio
urbano, determinados pelas opções de projeto para o traçado e para as alternativas.

Os traçados desenvolvidos e analisados como alternativas 1, 2 e 3 não possuem aterros
significativos, já que qualquer das alternativas de traçado, que oscilam entre os 3,1 km (Alternativa
3) e os 3,25 km (Alternativa 2) de extensão, se desenvolvem em viaduto, túnel, trincheira e
superfície.
Por sua vez, o projeto do novo parque de estacionamento da Estação Hospital Santos Silva, à
superfície, e que restituirá o número de lugares de estacionamento afetados, realizando uma
ampliação do mesmo - de modo a permitir a mudança modal do TI (transporte Individual) para o TC
(transporte coletivo, nomeadamente o Metro) – prevê um muro de gabiões no confronte com a base
da colina sobre a qual se encontra o Observatório Astronómico.
Os restabelecimentos que apresentam aterros e escavações mais significativos são os da Rua da
Fonte dos Arrependidos e da Rua do Rosário, que existem apenas para a Alternativa 1, em virtude
do traçado ferroviário desta alternativa intersectar os arruamentos existentes. Os restantes
restabelecimentos não apresentam terraplenagens muito significativas e procuram repor as
características dos arruamentos existentes.
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Na área de transição do viaduto para túnel prevê-se a aproximação do traçado ao emboquilhamento
já em trincheira, com recurso local a aterro para correção de cotas.
Também está prevista a realização de alguns aterros na área do Parque de Material (PM), e, no
troço final próximo da Rua General Humberto Delgado onde estão previstos, sobretudo aterros.

2. Indicar quais as soluções que podem ser adotadas para a redução da expressão dos
taludes previstos para a Rua General Humberto Delgado.
Na fase seguinte do estudo poderá ser analisado um ajuste do traçado de modo a minimizar a
dimensão do talude, o que poderá igualmente ser conseguido com recurso a uma solução com muro
de suporte.

3. Os taludes com inclinações de 1:1,5 (V:H) não se revelam adequados, quer quanto à
erosão quer quanto à integração paisagística, por não oferecerem as melhores
condições de instalação e crescimento das espécies vegetais.
Nesse sentido, devem ser apresentadas propostas de soluções a adotar de forma a
tornar efetiva a integração paisagística e que garantam uma manutenção pouco
exigente, para que não resultem em espaços degradados a curto prazo.
O recurso à criação de taludes com pendente máxima de 1:1,5 (V/H) e previstos em projeto
constitui uma solução corrente em integração paisagística de vias e ferrovias. Este é o limite
preconizado para o uso de aplicação de vegetação como forma de revestimento vegetal dos taludes.
A proposta de uso de hidrossementeira com espécies de herbáceas de desenvolvimento rápido
justifica-se, na medida em que estas são pioneiras na estabilização das vertentes, pois rapidamente
se consegue uma eficiente cobertura do solo, tanto pelo enraizamento como superficialmente,
evitando assim a perda deste por erosão. Assim, propõe-se a utilização de mistura de sementes que
engloba leguminosas e gramíneas.
Quanto às gramíneas, estas desempenham um importante papel na estabilização da vertente, pois
conferem estabilidade do solo devido ao seu potencial sistema radicular, sendo eficientes na sua
ação mecânica, com grande influência na meteorização do solo, principalmente em zonas de
vertentes mais acentuadas, onde a espessura do solo poderá menor.
No que respeita às leguminosas têm um papel de fertilização e desenvolvimento de solo. A escolha
da composição da sementeira a utilizar tem em conta a exposição, a humidade da superfície e
claro, as características edafo-climáticas, sendo associadas a herbáceas, arbustos e árvores.
A vegetação climácica é o último grupo e está associada às espécies que fazem parte da
comunidade desejada para o local, em que algumas destas terão necessidades de cuidados de
manutenção. Face ao exposto considerou-se que a modelação geométrica do talude deverá
apresentar o que é recomendado para estes casos, com pendente máxima de 1:1,5 (V/H).
Eventualmente, se em Projeto de Execução se verificar alturas superiores a 8 m, o recurso a
banquetas entre 3,0 m a 4,5 de largura é uma solução.
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4. Apresentar/substituir toda a cartografia apresentada para o fator Paisagem, quer
para a caracterização da situação de referência, quer para a identificação e análise
de impactes, como é o caso das bacias visuais, embora estas apresentem melhor
leitura. A respetiva informação temática deverá ser sobreposta de forma translúcida
à Carta Militar 1:25000.
Apresenta-se nos desenhos P-AS-PS-3300-AM-DS-LAG-017072-00 a 017083-00, constantes do Anexo
II.B.3.1 – Cartografia da Paisagem sobre Carta Militar, a cartografia apresentada no EIA para o fator
Paisagem, quer para a caracterização da situação de referência, quer para a identificação e análise
de impactes, sobreposta de forma translúcida à Carta Militar, à escala 1:25000.
São apresentados os seguintes desenhos: Carta de Declives, Carta de Exposições, Carta de
Hipsometria, Carta de Uso do Solo – Paisagem, Carta de Unidades de Paisagem, Carta de Qualidade
Visual, Carta de Capacidade de Absorção Visual, Carta de Sensibilidade Paisagística, Bacias visuais –
Alternativa 1, Bacias visuais – Alternativa 2 e Bacias visuais – Alternativa 3.

5. Apresentar a avaliação dos impactes associados à abertura de trincheira na Rua
Conceição Fernandes/Hospital Santos Silva, quer para a fase de construção quer para
a de exploração.
Fase de construção
Os impactes associados à abertura da trincheira na zona da Rua Conceição Fernandes e do Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (antigo Hospital Santos Silva) são, durante a fase de
construção, os que foram identificados genericamente para esta fase: instalação e funcionamento
dos estaleiros; interrupção de vias, condicionamento e desvio do trânsito; demolições pontuais;
desmatação e decapagem do solo; execução de escavações; execução de ações de construção do
projeto. Todas estas ações terão um impacte negativo pela presença e movimentação de máquinas,
o que resulta na presença de elementos intrusivos estranhos à paisagem e na desorganização geral
da mesma, acrescendo ainda a produção de poeiras e ruído com origem nos trabalhos a decorrer.
Este será um impacte negativo, significativo, pela proximidade do Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho e dos edifícios de habitação da Rua José Bernardino Silva e do troço da Rua Heróis do
Ultramar próximos da rotunda com a Rua General Humberto Delgado; de baixa a média magnitude,
direto, certo, temporário e reversível, de dimensão local, que ocorrerá a curto prazo.
As ações de desmatação traduzem-se na eliminação do coberto vegetal, resultando para a paisagem
a redução da área florestada que funciona como barreira visual, em particular na área envolvente à
Estação Hospital Santos Silva, e uma degradação da unidade de paisagem Grande Porto pela perda
de áreas verdes, contribuindo para a redução da sua qualidade. Este é um impacte que se prevê
negativo, pouco significativo, uma vez que a redução da área florestada ocorrerá no limite da
mesma, diminuindo a sua extensão mas não a fragmentando, de baixa magnitude, direto, certo,
temporário e irreversível, de dimensão local, que se sentirá a curto prazo.
A execução de movimentações de terras nesta área terá um impacte estrutural decorrente da
alteração da morfologia do terreno e um impacte cénico devido à criação de uma barreira física.
Prevê-se que esta alteração da morfologia tenha impactes estruturais e cénicos significativos, de
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baixa magnitude, diretos, certos, permanentes e irreversíveis, de dimensão local, que se sentirão a
curto prazo.
A construção do projeto traduz-se na alteração direta do território na área de implantação das
estruturas que compõem o projeto, com aumento da área afeta às infraestruturas de transporte e
intensificação desta tipologia de uso, que, no entanto, não é estranha na matriz urbana da unidade
de paisagem em presença. Esta alteração terá também impacte cénico na paisagem envolvente, que
será contido pelo facto das novas estruturas se localizarem abaixo da cota do solo envolvente. A
trincheira a criar constituirá também uma barreira física que se traduz num impacte estrutural.
Prevê-se assim que desta ação resulte um impacte cénico negativo pouco significativo e de baixa a
média magnitude, direto, certo, permanente e irreversível, de dimensão local, que se sentirá a
curto prazo.
Fase de exploração
Durante a fase de exploração, o principal impacte na paisagem decorrerá da presença e operação
da linha, incluindo infraestruturas que constituirão intrusões na paisagem, contudo em linha com o
enquadramento urbano da área. Esta ação consistirá na perpetuação do impacte analisado no
parágrafo precedente: presença de novas infraestruturas de transportes abaixo da cota do solo
envolvente; e presença de uma barreira física que impede o atravessamento livre desta área, que
atualmente é já pouco permeável devido à presença de vedações. Por outro lado, constitui uma
oportunidade de remate do tecido urbano no seu contacto com a área florestada do Monte da
Virgem, podendo mesmo vir a constituir um impacte positivo (não passível de avaliação nesta fase
de Estudo Prévio). Esta ação terá um impacte negativo pouco significativo, de baixa magnitude,
direto, certo, permanente e irreversível, de dimensão local, que se sentirá a médio e longo prazo.

6. Apresentar as bacias visuais apenas para a extensão correspondente ao
viaduto+trincheira, desagregada da bacia visual do restante Projeto, caso as bacias
visuais apresentadas no EIA não se coadunem com o solicitado.
As bacias visuais agora apresentadas (ver desenhos P-AS-PS-3300-AM-DS-LAG-017084-00 a 017086-00,
constantes do Anexo II.B.632 – Bacias Visuais relativas ao Viaduto deste Aditamento) foram
realizadas considerando apenas os viadutos. A modelação das bacias visuais das trincheiras não é
tecnicamente possível nesta fase do projeto, uma vez que as estruturas a criar estarão abaixo da
cota atual do terreno, cuja conformação final não é ainda conhecida. De qualquer modo, é possível
desde já afirmar que as bacias visuais das trincheiras serão pouco extensas, uma vez que as mesmas
serão observáveis sobretudo a partir de pontos que se localizam no alinhamento dos seus troços
extremos.
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7. Apresentar a simulação do viaduto (treliça metálica com laje em betão armado)
sobre fotografia real, que consta nas peças desenhadas do projeto (Tomo 5A - Obras
de Artes - Viaduto de Santo Ovídio) e todas as demais simulações que possam ser
apresentadas de diferentes locais, ângulos ou perspetivas. Complementarmente,
deve ser incluído no Aditamento o texto do ponto “7.2.6- Condicionantes
Paisagísticos”, do Estudo Prévio - Tomo 00 - Enquadramento geral.
Parte das questões solicitadas constam de facto do EIA entregue, mas reconhece-se que a questão
da CA é pertinente. O pequeno grau de discriminação de subcapítulos do índice do EIA não ajuda na
rápida identificação de conteúdos, nomeadamente na Descrição do Projeto. Reconhece-se que se
ganha com a discriminação, no índice, de subcapítulos até à hierarquia 4. De facto, o índice
discrimina títulos de hierarquia 1 e 2, mas não de hierarquia 3 e 4 essenciais para a dimensão do
estudo de impacte ambiental e a multiplicidade de conteúdos.
Transcreve-se, então, seguidamente, e em itálico, a informação contida no EIA.
Antes da apresentação da simulação do viaduto (treliça metálica com laje em betão armado) sobre
fotografia real, que consta nas peças desenhadas do projeto (Tomo 5A - Obras de Artes - Viaduto de
Santo Ovídio) e todas as demais simulações que possam ser apresentadas de diferentes locais,
ângulos ou perspetivas é respondido o pedido da CA: Complementarmente, deve ser incluído no
Aditamento o texto do ponto “7.2.6- Condicionantes Paisagísticos”, do Estudo Prévio - Tomo 00 Enquadramento geral.
O referido texto do ponto “7.2.6- Condicionantes Paisagísticos” do Estudo Prévio é, de facto,
apresentado integralmente no Estudo de Impacte Ambiental, nomeadamente na página 71 do
capítulo de Descrição do Projeto e que se transcreve seguidamente:
Condicionantes Paisagísticos
O Viaduto desenvolve-se numa zona urbana à saída da Estação de Santo Ovídio bem como na ligação
ao Monte da Virgem na extremidade Este. Nestas zonas além das condicionantes relativas à Rede
viária, houve a preocupação de conceber soluções estruturais esteticamente integradas e adaptadas
ao carácter urbano da envolvente paisagística. O Viaduto tem uma grande visibilidade em termos
de inserção urbana, visto que está inserido na principal entrada Sul na Cidade de Vila Nova de
Gaia, e aos acessos do principal eixo viário da cidade, a Avenida da República.

Figura 15 – Vista Geral do acesso a transpor pelo viaduto na chegada a Santo Ovídio

Entre os dois extremos da Obra-de-Arte, o viaduto desenvolve-se sobre a Quinta do Cisne. Nesta
Quinta, apesar de essencialmente rural na zona Norte atravessada pelo Viaduto, houve também a
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preocupação de integrar esteticamente o Viaduto, nomeadamente minimizando o número de
pilares e reduzindo a altura de tabuleiro impactante na sua integração visual.
Quanto às simulações 3D do viaduto para as três alternativas de traçado, as mesmas são também
apresentadas no EIA, nas páginas seguintes, até de modo mais completo. Deste modo, transcreve-se
a informação incluída no EIA e que contém não apenas a simulação da perspetiva incluída naquele
parágrafo 7.2.6- Condicionantes Paisagísticos” do Estudo Prévio, mas ainda outras, conforme
páginas 74 a 80 do capítulo de Descrição do Projeto:
(…) A comparação entre os alçados do Viaduto em treliça para as 3 alternativas de traçado mostrase na Figura 16. Nas Figura 17, Figura 18 e Figura 19 apresentam-se “vistas” do viaduto, de três
perspetivas diferentes, para as três soluções alternativas de traçado, procurando ilustrar as
diferenças entre as mesmas.
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a)

b)

c)
Figura 16 - Alçado do Viaduto em treliça metálico com vãos de 86.4 m. Traçado a) Alternativa 1, b) Alternativa 2 e c) Alternativa 3
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Figura 17 – Vista do viaduto para a Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3 – Perspetiva 1
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Figura 18 – Vista do viaduto para a Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3 – Perspetiva 2
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Figura 19 – Vista do viaduto para a Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3 – Perspetiva 3
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Na Figura 20 apresenta-se uma sobreposição da implantação do viaduto para as três alternativas de
traçado, a partir da Perspetiva 2.

Figura 20 – Sobreposição das perspetivas do viaduto para a Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3 –
Perspetiva 2

A elegância das formas estruturais é o outro fator determinante para obter uma obra harmoniosa,
estabelecida essencialmente pela esbelteza do tabuleiro e do seu perfil longitudinal bem como
pela geometria dos pilares. Por outro lado, um dos fatores determinantes na Escala da Obra e na
perceção da ocupação do espaço envolvente que a Obra-de-Arte determina é a transparência da
meso-estrutura. Neste caso, os pilares são retilíneos em alçado já que esta é a forma mais
agradável para pilares relativamente baixos.
Em secção transversal, optou-se por pilares de fuste único já que o tabuleiro tem apenas 10,2 m de
largura. Os pilares têm alturas máximas de 15 a 25 m, o que define uma relação aproximada de 4
entre a altura e a largura do fuste, justificando um único fuste em secção transversal.
Os pilares são em betão, tendo-se optado por pilares de fuste único e secção constante na base com
uma abertura em V no topo para suporte dos aparelhos de apoio, conforme Figura 21.
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Figura 21 - Vista geral Viaduto em treliça metálica com vãos de 86 m e pilares em V

Apresentação de outras simulações do viaduto
Seguidamente apresentam-se as simulações possíveis sobre fotografia real, preparadas e
implantadas pelo projetista, sendo de evidenciar que apenas a perspetiva de um ponto da
N222 / Avenida da República no acesso a Santo Ovídio (a partir da saída da A1) é possível sobre
fotografia real, dado a maioria dos restantes pontos de observação serem pontos de observação
mais restrita e de difícil captação de imagens panorâmicas destinadas a implantação de simulações
de grandes estruturas.
A tarefa resulta mais adequada e correta tendo por base as fotografias do modo Street View da
Google Earth trabalhadas em programa específico.
Na Figura 22 e Figura 23 seguintes são apresentadas duas perspetivas apresentadas no Estudo prévio
e, no Anexo II.B.3.3 – Simulações do Viaduto sobre fotografia real são apresentadas novas
simulações 3D, a partir de diversos pontos de observação, que permitem obter outras perspetivas.
Importa evidenciar que, devido à multiplicidade de planos e perspetivas (nomeadamente aéreas)
que podem ser obtidas sobre cada uma das alternativas estudadas, optou-se por apresentar as
simulações para a Alternativa 3, tendo em conta que é a alternativa que resultou globalmente como
menos impactante e aquela na qual a CA se foca na solicitação de informação para diferentes
fatores ambientais.
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Figura 22 - Perspetiva do Viaduto na Alternativa 1 (será similar para a Alternativa 3) a partir de um ponto da N222 / Avenida da República no acesso a Santo Ovídio
(a partir da saída da A1).
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Figura 23 – Fotomontagem do Encontro do Viaduto no Monte da Virgem, na Rua Fonte dos Arrependidos em direção ao entroncamento com a Rua do Rosário
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8. No âmbito da proposta de Estudo Prévio para a integração paisagística das diversas
componentes
do
Projeto
devem
ser
apresentados
os
seguintes
esclarecimentos/elementos:
i.

Apresentar informação sobre o elenco vegetal a utilizar e sobre as dimensões de
árvores propostas, o qual deve atender a necessidade de garantir o cumprimento
do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro, com as alterações previstas na
Declaração de Retificação n.º 4 - E/2000, de 31 de janeiro.

A vegetação proposta para esta intervenção centra-se sobretudo ao nível das espécies arbóreas e
arbustivas, sendo que prevalecem as espécies autóctones. Esta tem com objetivo promover a
sucessão natural do revestimento típico do solo existente na área, tentando preservar ao máximo as
espécies de grande porte já aí existentes. Na escolha das espécies será tido em conta o que se
encontra estipulado em legislação própria, nomeadamente a não utilização de espécies indígenas
que potenciem situações de predação e/ou competição, que sejam potencialmente transmissoras de
agentes patogénicos, que despoletem perigo para a saúde pública ou outro tipo de prejuízos, onde
se incluem todas as constantes no Anexo I do DL 565/99 de 21 dezembro, classificadas como
Invasoras.
Apresenta-se, seguidamente, a lista de material vegetal a utilizar:
Árvores propostas:
Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Acer rubrum
Aesculus x carnea
Carpinus betulus
Casuarina equisetifolia
Celtis australis
Cinnamomum camphora
Cupressus sempervirens
Cupressus sempervirens sempervirens
Fagus sylvatica
Fraxinus angustifolia
Jacaranda mimosifolia
Junglans regia
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Magnolia robusta
Olea europeae var. europeae
Pinus pinea
Prunus avium
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Prunus serrulata
Quercur robur
Quercus suber
Robinia pseudoacacia
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Outra vegetação proposta:
Arbutus unedo
Calluna vulgaris
Camellia japonica
Crataegus monogyna
Hydrangea macrophylla
Hypericum perforatum
Juniperus horizontalis
Lantana montevidensis
Laurus nobilis
Lavandula spp.
Parthenocissus quinquefolia
Punica granatum
Rhododendron spp.
Rosmarinus officinalis
Ruscus aculeatus
Santolina chamaecyparissus
Teucrium fruticans
Thymus spp.
Viburnum tinus
Wisteria sinensis
A estas listas de material vegetal a aplicar nos planos de plantação, acresce ainda as espécies
constantes das sementeiras:
Mistura de sementes para relvados;
Herbáceas pioneiras para hidrossementeira;
Arbustos para hidrossementeira;
Herbáceas espontâneas para mistura de prado florido.
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Parque de Estacionamento da estação Hospital Santos Silva/Observatório
Astronómico
O recurso a gabiões reduz substancialmente a área disponível para
estacionamento e por outro lado leva a uma maior afetação do material vegetal
existente. A solução preconizada para a sua integração resume-se à aplicação de
uma camada de terra vegetal e a uma sementeira de herbáceas, que terão uma
reduzida altura, para integrar um muro com cerca de 10 m.
Solicita-se que seja indicado se esta é uma solução adequada e duradoura no
tempo (definitiva) ou se podem ser apresentadas outras alternativas mais
eficazes capazes de oferecer melhor integração.

Gabiões – vivos – estas estruturas de suporte propostas visam minimizar o impacto criado pelo
desnível entre o parque de estacionamento e a mancha verde já consolidada existente. A inclusão
de sementeira de herbáceas constitui um modo de redução do tempo de impacto visual, pela
rapidez de crescimento deste tipo de vegetação. No entanto, no interior dos gabiões poderão ser
colocadas estacas vivas dispostas de maneira irregular ou em filas na primeira malha do gabião
superior. A estrutura adquire maior estabilidade com o desenvolvimento das raízes das estacas,
ficando vinculada ao terreno. Atualmente a transição entre o parque estacionamento e a área verde
do Observatório faz-se por uma rede metálica e um talude aberto com os horizontes do solo à vista:
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Figura 24 - Transição entre o parque estacionamento e a área verde do Observatório, com rede metálica e um
talude aberto com os horizontes do solo à vista

A área de estacionamento que é proposta em projeto aumenta o número de lugares relativamente
ao existente, pelo alargamento a norte e a sul (não na direção do Observatório). A eventual
alternativa de construção de um muro em betão iria aumentar o impacto visual de leitura sobre o
conjunto, construção de uma estrutura de maior envergadura com associação de sistemas de
drenagem interna (nos gabiões acontece naturalmente) e ocuparia a mesma dimensão.
Em complemento, considera-se também que a solução proposta de muro em gabiões, de larga
aplicação internacional, é adequada, durável, sendo também em geral mais favorável em termos de
economia da estrutura de contenção, quando comparada com outras soluções designadamente em
betão armado.

iii.

Apresentar imagens de modelos 3D das propostas de Planos Gerais de Arquitetura
Paisagista, de forma a permitir uma melhor compreensão das relações espaciais
entre o existente e as componentes do Projeto, assim como as soluções
preconizadas, em particular quando há desníveis altimétricos, para as seguintes
situações:
Envolvente à Estação Manuel Leão
Envolvente da Estação Hospital Santos Silva e estacionamento, com destaque
para a extensão em trincheira
Envolvente da Estação de Vila d'Este

Na fase de Estudo Prévio para o prolongamento da Linha Amarela do Metro do Porto (Estação de
Santo Ovídio - Vila D’Este), não foi realizado modelo 3D para a especialidade de Arquitetura
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Paisagista, considerando-se que as peças desenhadas apresentadas para a Estação Manuel Leão
(Desenho P-PR-PS-3302-PG-DS-LAG-001001-00), Estação Hospital Santos Silva (Desenho P-PR-PS3304-PG-DS-LAG-001002-00) e Estação de Vila d’Este (Desenhos P-PR-PS-3306-PG-DS-LAG-001003-00
e P-PR-PS-3306-PG-DS-LAG-001004-00), e que constam do Anexo II.B.3.4 – Desenhos de Integração
Paisagística das Estações do presente Aditamento, são elucidativas das propostas de intervenção.
No entanto, junto se apresenta uma vista aérea para a Estação Manuel Leão, como complemento de
melhor visualização da solução adotada:
Área de estacionamento automóvel com acesso a partir da R. do Rosário;
Área de estacionamento automóvel com acesso a partir do novo troço da R. D. Manuel II;
Zona de escadaria junto ao edifício da Associação Portuguesa para o Autismo de acesso à
estação subterrânea do metro;
Cortinas arbóreas de proteção do conjunto.

Figura 25 - Proposta de intervenção para a área da futura Estação Manuel Leão
De igual forma apresenta-se uma vista aérea sobre a área da futura Estação Hospital Santos Silva,
observando-se:
Parque de estacionamento com árvores para ensombramento;
Corte parcial da Alameda do Monte da Virgem para alargamento da capacidade do parque
de estacionamento;
Proposta de plantação de árvores de arruamento após o reperfilamento da R. Conceição
Fernandes;
Ligação do material vegetal proposto à área verde existente junto ao Observatório.
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Figura 26 - Proposta de intervenção para a área da futura Estação Hospital Santos Silva

No que respeita à Estação de Vila d’Este, a articulação da plataforma da estação e a manutenção do
uso da escadaria existente (de modo a que a mesma fique dotada de espaço de circulação/ligação
com a envolvente) é mantida.
Relativamente a estas circulações pedonais, o projeto prevê a ligação entre o passeio da Rua
Salgueiro Maia e a Praceta Eça de Queirós através de uma escada de acesso à plataforma de cais,
seguido de atravessamento do canal metro em passagem de 5,00m de largura e um passadiço lateral
paralelo ao cais de chegada (1,50m de largura) para ligação à escadaria existente.

Figura 27 - Área de circulação pedonal entre a escadaria existente e a R. Salgueiro Maia na futura Estação de
Vila d’Este
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Património Cultural
1. Apresentar cartografia do Projeto com a implantação dos elementos patrimoniais
classificados bem como das respetivas servidões (ZEP - Zona Especial de Proteção).

Foram elaboradas plantas com a implantação dos elementos patrimoniais classificados e respetivas
ZEP (oc. 2 e oc. 5), para as três alternativas.
A referida cartografia é apresentada no Anexo II.B.4.2 – Cartografia do Projeto com identificação
dos elementos patrimoniais classificados, do presente Aditamento.

2. Verificar e corrigir na «Planta de Condicionantes - Alternativas 1, 2 e 3» a
delimitação da ZEP à Escola Primária do Cedro, a qual apresenta discrepância
relativamente à que se encontra publicada.
A discrepância identificada traduz-se na ausência de numeração na Planta de Condicionantes
conforme ilustra a Figura 30 e a ZEP ser parcialmente coincidente com a delimitação da ocorrência
19 (Bairro do Cedro) – Figura 28 e Figura 29.

Figura 28 - ZEP da Escola Primária do Cedro em Diário da República, 2.a série — N.º 115 — 18 de junho de 2013
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Figura 29 - Delimitação do Bairro do Cedro (oc.19)

Figura 30 – Extrato da Planta de Condicionantes apresentada no EIA
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No Anexo II.B.4.3 – Planta de Condicionantes do Património reformulada do presente Aditamento é
apresentada a cartografia corrigida.

3. Apresentar uma avaliação de impactes e medidas de minimização e/ou compensação
quanto aos impactes paisagísticos gerados pelo projeto relativamente aos bens
imóveis classificados e respetivas ZEP (ocorrências n.º 2 e 5) bem como
relativamente às ocorrências n.º 6 e 25, respetivamente Santuário do Monte da
Virgem e Quinta do Cisne.
A ocorrência 2 e a respetiva ZEP (Escola do Cedro) não são direta ou indiretamente afetadas pela
implantação do projeto dado que a mesma está localizada na sua Zona Envolvente. Por tal facto
considera-se também que não ocorrerão impactes paisagísticos que coloquem em questão a
salvaguarda do enquadramento urbanístico do imóvel, designado por Bairro do Cedro (oc.19). Aliás,
a construção de novas infraestruturas habitacionais contíguas ao limite da ZEP, conforme visível na
Figura 31, representa uma cortina de salvaguarda de face ao projeto atual.

Figura 31 - Enquadramento paisagístico e infraestruturas habitacionais contíguas ao limite da ZEP da Escola do
Cedro (Fonte: Google Maps)

No que respeita à oc. 5 – Observatório Astronómico, os impactes identificados no EIA são aplicáveis
à ZEP do imóvel e resultam das ações relacionadas com a construção da linha férrea e estruturas
associadas no terreno pertencente ao imóvel.
A área do terreno afetada pelo projeto é contígua ao arruamento/parque auto existentes (Rua
Conceição Fernandes) e desenvolve-se sensivelmente à mesma cota altimétrica do mesmo, o que,
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na prática representa um desfasamento altimétrico entre o conjunto de instalações existentes e o
traçado projetado em cerca de 20 metros.
Por estas razões considera-se que a construção do projeto não acarreta impactes paisagísticos sobre
a ocorrência, face à sua integração com as características urbanas atuais. A mancha de vegetação
que caracteriza o espaço envolvente assume um papel importante da dissimulação visual do
projeto.
Em situação semelhante encontra-se o Santuário do Monte da Virgem (oc. 6) cujos edifícios
existentes estão a uma cota cerca de 30 metros superior à da implantação do projeto e estão
integrados numa mancha vegetal que preserva o sítio de qualquer impacte visual.
Para estas três ocorrências considera-se não ser necessária a adoção de medidas mitigadoras de
impactes visuais e paisagísticos.
No que respeita à oc. 25 (Quinta do Cisne) o impacte visual identificado ocorre sobretudo nas zonas
agrícolas, face à exposição visual para o meio envolvente e particularmente para o viaduto que se
sobreporá nestas áreas. Por este motivo houve a preocupação por parte do projetista em integrar
esteticamente o mesmo minimizando por exemplo o “número de pilares e reduzindo a altura de
tabuleiro impactante na sua integração visual”. A adoção de uma solução construtiva em treliça
metálica minimiza igualmente a implantação na paisagem tornando-a esteticamente mais leve.
No que respeita ao edifício principal da Quinta, encontra-se envolto por vegetação arbórea de
porte. No entanto, o impacte visual gerado por cada uma das alternativas para implantação do
viaduto é maior ou menor de acordo com a sua proximidade a esta estrutura. Ou seja, na
Alternativa 1, o viaduto implanta-se num alinhamento intermédio, em zona agrícola da quinta, e
dista cerca de 70 metros no seu ponto mais próximo, sendo que existe alguma interposição da
cortina arbórea que delimita a casa da quinta; na Alternativa 2 o viaduto implanta-se mais a sul, a
cerca de 10 m a 15 m da casa principal no seu ponto mais próximo, o que implicará o corte das
árvores existentes no talude limite da plataforma onde a casa se encontra, para implantação dos
maciços de fundação dos pilares do viaduto e construção de acessos da obra para a grua. Por fim, na
Alternativa 3, o viaduto implanta-se mais a norte, também em zona agrícola da quinta e dista cerca
de 130 metros do edifício habitacional da quinta, preservando uma área superior da quinta e,
naturalmente, a cortina arbórea de interposição com a habitação.
Assim sendo, considera-se que o impacte paisagístico é mais significativo no caso da seleção da
Alternativa 2 e de forma menos gravosa, no caso da seleção das Alternativas 3 e 1.
Apenas em caso de opção da Alternativa 2 a questão da interposição arbórea será afetada, sendo
contudo sempre alvo de um Projeto de Integração Paisagista em fase de Projeto de Execução e de
RECAPE – como parte integrante do próprio projeto.
Assim, em sede de RECAPE, e no caso de opção da Alternativa 2, a solução de interposição arbórea
entre o viaduto e a habitação será analisada/avaliada, em articulação com as equipas de Paisagem
do EIA e de Integração Paisagista do Projeto, em particular a solução de projeto de integração
paisagista a implementar no final da empreitada.
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Apresentar levantamento fotográfico dos imóveis inventariados pelo EIA que se
prevê que venham a ser diretamente afetados pelo presente projeto (ou das partes
afetadas), cujas fotografias deverão ser associadas à respetiva localização
cartográfica.

Este pedido não é claro uma vez que refere “ (…) imóveis inventariados no EIA (…)”, e não
Ocorrências de Interesse Cultural, portanto a denominação usual no Fator Património Cultural.
Tratando-se das questões do Património Cultural, clarifica-se que qualquer das alternativas de
traçado estudadas e avaliadas (alternativas 1, 2 e 3 de projeto) não prevê qualquer afetação
direta de imóveis classificados ou em vias de classificação (Ocorrências de Interesse Cultural), no
todo ou em parte.
Importa no entanto referenciar que o EIA possui, no âmbito do Fator Socioeconomia, e para cada
alternativa de traçado (Alternativas 1, 2 e 3), um conjunto de Fichas-síntese, para suporte da
avaliação dos impactes a nível Socioeconómico. Cada Ficha-síntese ilustra as principais afetações
com a localização em planta perfil, nalguns casos com imagem aérea e com fotografias.
Devido à extensão destas fichas-síntese, optou-se por incluí-las no Anexo VII.2 do Anexo VIIAvaliação de Impactes do EIA. Esta opção é informada no início do capítulo de avaliação dos
impactes da Socioeconomia na fase de construção (capítulo 6.13.3.1).

É ainda solicitado no ofício da APA:
“Solicita-se ainda que seja remetido o comprovativo de entrega do Relatório Final de
Trabalhos Arqueológicos nos serviços competentes da tutela do Património Cultural,
o qual permite a validação da informação contida no EIA”.
É apresentado, no Anexo II.B.4.1 – Comprovativo de entrega do Relatório Final de Trabalhos
Arqueológicos à tutela, o comprovativo de entrega do Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos
nos serviços competentes da tutela do Património Cultural, o qual permite a validação da
informação contida no EIA.
Atendendo a impressão do comprovativo de entrega que se obtém do Portal do Arqueólogo é em
documento branco sem timbre da entidade, optou-se por apresentar também a impressão do
monitor do computador (Print Screen), com identificação da janela do processo e sítio onde se
solicita a impressão.

B.8

Alterações Climáticas

B.8.1. Mitigação
i.

Apresentar das estimativas de emissões de GEE inerentes à fase de construção do
projeto.

A fase de implantação do projeto irá promover a emissão, direta e indireta, de gases com efeito de
estufa (GEE) associada, principalmente às seguintes atividades:

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017005-00
Página 78 de 93

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

2018-10-08

Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias (movimento terras e
acabamentos);
Aplicação de betão (manufatura de cimento utilizado no betão);
Consumo energético;
Sumidouros de carbono.
Face à tipologia do projeto em estudo, considera-se que as emissões de GEE com maior relevo
correspondem às duas primeiras atividades do projeto (circulação de veículos pesados e máquinas
não rodoviárias), considerando-se negligenciável a contribuição das restantes componentes
indicadas para a emissão de GEE.
Desta forma, apresenta-se, de seguida, a estimativa das emissões de GEE (CO2, CH4 e N2O) durante a
fase de obra, associada à circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias e à aplicação
de betão (manufatura de cimento). De acordo com a informação facultada pelo proponente, a obra
está prevista ocorrer em cerca de 30 meses, onde os primeiros 24 meses serão para execução de
obra mais pesada (túneis, viadutos, aterros do PM, entre outros) e os restantes 6 meses para obras
de acabamento.
Apesar do projeto avaliar três alternativas de traçado, uma vez que as diferenças entre as três
alternativas, tanto em termos de movimentos de terras (escavação e aterro), como em termos de
aplicação de betão, não são significativas, a estimativa de GEE focará apenas uma das alternativas,
a Alternativa 3, que corresponde, de uma forma geral, à alternativa menos impactante e mais
económica, por ter o traçado mais curto e viaduto menor. No entanto, sempre que possível será
apresentada a variação expectável das emissões entre as diferentes alternativas previstas.
Uma vez que foram calculadas as emissões para vários GEE (CO2, CH4 e N2O), foi necessário calcular
o CO2 equivalente, através do Potencial de Aquecimento Global (PAG), uma medida que indica como
uma determinada quantidade de GEE contribui para o aquecimento global. O PAG é uma medida
relativa que compara o gás em questão com a mesma quantidade de dióxido de carbono (cujo
potencial é definido como 1). Está estabelecido que o PAG é calculado para um intervalo de tempo
igual a 100 anos.
A Tabela 4 apresenta os PAG2 de cada um dos GEE considerados nos cálculos das emissões de CO2
equivalente.
GEE

PAG

CO2

1

CH4

25

N2O

298

Tabela 4 – Potencial de Aquecimento Global dos GEE

2

Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2014, 2016.
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Circulação de veículos pesados
Para a determinação das emissões de GEE, ao nível das emissões dos veículos pesados, foram tidos
em consideração os seguintes pressupostos:
1. O movimento do volume de terras ocorre durante os primeiros 24 meses de obra. Os
restantes 6 meses servem para transporte de materiais necessários à fase de acabamentos;
2. Apenas foram contabilizadas as terras provenientes da escavação. Considerou-se que o
volume de terras para aterro (correspondente a cerca de 10% do volume da escavação) fica
na frente de obra, sendo residual a contribuição desta movimentação (poucos km), face ao
transporte das terras da escavação (cerca de 30 km);
3. Camião usado no transporte das terras com 15 m3 de capacidade;
4. Velocidade média de circulação camião: 40 km.h-1;
5. Inclinação média da via rodoviária: 5%;
6. Percurso médio percorrido (ida e volta): 30 km;
7. Fatores de emissão de GEE (CO2, CH4 e N2O) correspondentes a veículos pesados de
mercadorias de EURO IV, EURO V e EURO VI;
8. Nos últimos 6 meses, para as obras de acabamento, ocorrem 10% das viagens efetuadas pelo
camião de 15 m3 para transporte de terras.
A Tabela 5 apresenta as emissões de CO2 equivalente associadas à movimentação de veículos
pesados associados aos 30 meses previstos para a fase de obra (transporte de terras e
acabamentos).

Alternativa

Alternativa
3

Periodo
Obra
(meses)

24
6

Volume terras
escavação
com 15%
empolamento
(m3)

333 806
-

Nº
viagens
por
camião
(15 m3)

Fator Emissão
Veículo Pesado

(1)

(g.km-1.viagem-1)

CO2

CH4

N2O

1165

0,01

0,02

22 267
2 227

Emissão GEE (ton.ano-1)

CO2

CH4

N2O

CO2
equivalente

389

0,002

0,01

390

156

0,0007

0,002

156

(1) No projeto em causa, as emissões totais em CO2 equivalente serão 390x2 + 156/2 = 858 toneladas CO2 equivalente.

Tabela 5 – Emissões de CO2 equivalente associado à circulação de veículos pesados em fase de obra

De acordo com a informação presente na Tabela 5 verifica-se que o projeto, durante os 30 meses de
obra previstos, promoverá a emissão de 858 toneladas de CO 2 equivalente.
Importa também referir que, de acordo com as diferenças entre as alternativas de traçado, as
emissões de CO2 equivalente poderão ser cerca de 2% superiores (Alternativa 1) e cerca de 1%
inferiores (Alternativa 2) às apresentadas para a Alternativa 3.

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-017005-00
Página 80 de 93

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

2018-10-08

Movimentação Máquinas Não Rodoviárias
Ao nível das máquinas não rodoviárias, foram consideradas 2 escavadoras/transportadoras e 1
máquina de ataque pontual a funcionar durante os 24 meses iniciais, para apoio nas atividades de
escavação. Considerou-se que operam cerca de 8 horas por dia, todos os dias úteis (para efeitos do
presente estudo considerou-se 261 dias úteis/ano). Não se prevê diferenças entre as várias
alternativas em estudo, no que concerne ao período de obra, tendo em conta a informação do
cronograma global disponível na presente fase de Estudo Prévio.
A Tabela 6 apresenta as emissões de CO2 equivalente associadas à movimentação de máquinas não
rodoviárias.
Fator Emissão diesel
Equipamento

Periodo
Obra
(meses)

Emissão GEE (ton.ano-1)
Potência
(kW) (1)

(kg.kwh )

Nº
Equipamentos
CO2

Escavadora
Ataque
pontual

110
24

2,7x10-1
325

CH4

N2O

2

(2)

(3)

-1

1,5x10-5

CO2

CH4

N2O

CO2
equivalente

123

0,01

0,05

137

181

0,01

0,07

202

1,0x10-4

1

(1) Retirada de fichas técnicas de equipamentos da mesma categoria.
(2) As máquinas operam durante 8 horas por dia durante 261 dias no ano (dias úteis).
(3) No projeto em causa, as emissões totais em CO2 equivalente serão (137+202)x2 = 678 toneladas CO2 equivalente.

Tabela 6 – Emissões de CO2 equivalente associado à movimentação de máquinas não rodoviárias

O funcionamento das máquinas não rodoviárias, durante os 24 meses de obra previstos, promoverá a
emissão de cerca de 678 toneladas de CO 2 equivalente.
Não são expectáveis diferenças entre as três alternativas em estudo.
Aplicação betão (manufatura cimento)
De acordo com a constituição do betão, retirada do documento de compilação dos fatores de
emissão da USEPA (AP42 – Mineral Products Industry3), é possível retirar a quantidade de cimento a
utilizar na sua produção (para 1 m3 de betão são utilizados cerca de 170 kg de cimento).
De acordo com a informação facultada pelo proponente, está prevista a aplicação de cerca de 24
500 m3 de betão para a Alternativa 3. É expectável não ocorrerem diferenças significativas face às
quantidades previstas para as restantes alternativas.
A Tabela 7 apresenta as emissões indiretas de CO2 equivalente associadas à aplicação de betão,
devido à manufatura de cimento.
3

USEPA, Janeiro 1995, AP42 – Mineral Products Industry - Portland Cement Manufacturing.
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Alternativa

Alternativa 3

Quantidade
Betão

Quantidade
de Cimento

Fator Emissão CO2
equivalente

(m3)

(ton)

(tonCO2equivalente.tonCimento1
)

24 500

4 169

22 267

2018-10-08

Emissão GEE
(toneladas)
CO2 equivalente
2 281

Tabela 7 – Emissões indiretas de CO2 equivalente associado à manufatura de cimento para produção de cimento

De acordo com os resultados apresentados, a aplicação da quantidade de betão prevista para
Alternativa 3, promove a emissão indireta de cerca de 2 200 toneladas de CO2 equivalente, derivada
da manufatura do cimento usado para a produção de betão.
Nesta fase, não existe informação relativa à quantidade de betão prevista para as restantes
alternativas, mas as diferenças não devem ser significativas, implicando, desta forma, uma variação
residual das emissões de CO2 equivalente.
Síntese
De acordo com os resultados anteriormente apresentados, para os principais contribuintes em
termos de emissões de GEE (circulação de veículos pesados e funcionamento de máquinas não
rodoviárias) verifica-se que o projeto, durante os 30 meses de obra previstos, promoverá emissões
diretas de 1 536 toneladas de CO2 equivalente.
Em termos de emissões indiretas de GEE, devido à manufatura de cimento previsto para a produção
de betão, o projeto promoverá a emissão indireta de 2 281 toneladas de CO2 equivalente.

B.8.2. Adaptação
O EIA desenvolve em capítulos específicos os aspetos relacionados com as alterações
climáticas, dando indicação da segunda fase da Estratégia Nacional para a Adaptação
às Alterações Climáticas, em curso, a ENAAC 2020, no entanto não aborda
especificamente as questões da adaptação às alterações climáticas no âmbito do
projeto.
Estando perante um projeto de infraestruturas públicas de vida útil muito longa e de
custos avultados, justifica-se que seja incluída a avaliação dos fenómenos extremos
tendo em consideração não apenas os registos históricos mas também o clima futuro
para a identificação das vulnerabilidades do projeto.
Aspetos importantes a considerar englobam o aumento dos fenómenos extremos de
precipitação, mais especificamente de precipitação intensa, e o aumento da
ocorrência de ondas de calor, tendo em conta em particular os cenários climáticos
disponíveis para Portugal (por exemplo os cenários constantes do Portal do Clima, bem
como outros trabalhos disponíveis, designadamente as Estratégias Locais de
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Adaptação para os municípios do Porto e Viana do Castelo, que apresentam
similaridades com o município de Gaia, em matéria de vulnerabilidades climáticas).
Considera-se assim que a vertente adaptação deve ser englobada no projeto com a
identificação das vulnerabilidades ao clima futuro (fase de exploração).
A resposta às questões colocadas é apresentada seguidamente, através de uma resposta repartida
em duas componentes principais:
a) A primeira diz respeito aos cenários climáticos disponíveis para Portugal e Estratégias Locais
de Adaptação para os municípios do Porto e de Viana do Castelo;
b) A segunda diz respeito ao modo como alguns fenómenos extremos podem ser acautelados
pelo projeto como adaptação a vulnerabilidades ao clima futuro, na sua fase de exploração.
A. Cenários climáticos disponíveis para Portugal e Estratégias Locais de Adaptação para os
municípios do Porto e de Viana do Castelo
Perante um projeto de infraestruturas públicas e de vida útil muito longa, importa avaliar os
fenómenos extremos previstos para o clima futuro, podendo desta forma identificar-se as principais
vulnerabilidades do projeto às alterações climáticas.
Dada a ausência de um cenário climático para o município de Vila Nova de Gaia, optou-se por
caracterizar os cenários constantes do Portal do Clima para os municípios do Porto e de Viana do
Castelo, pelas suas similaridades com o município em estudo, conforme proposto pela CA.
Apresentam-se desta forma, as projeções climáticas, ao nível dos parâmetros temperatura,
precipitação para o Porto e Viana do Castelo, disponíveis nas Fichas Climáticas elaboradas no
âmbito do projeto ClimAdaPT.Local4.
Variável climática

Alterações Projetadas
Média Anual
Diminuição da precipitação média anual podendo variar entre 3% e 25% no
final do séc. XXI.
Precipitação sazonal

Precipitação

Nos meses de inverno não se verifica uma tendência clara (podendo variar
entre -19% e +17%), projetando-se uma diminuição no resto do ano, que
pode variar entre 10% e 35% na primavera e entre 9% e 36% no outono.
Secas mais frequentes e intensas
Diminuição do número de dias com precipitação, entre 12 e 29 dias por ano.
Aumento da frequência e intensidade das secas no sul da Europa

(1)

.

Fenómenos extremos
Aumento dos fenómenos extremos, em particular de precipitação intensa ou

4 http://climadapt-local.pt/
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Alterações Projetadas
muito intensa (projeções nacionais)

(2)

.

Tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas de chuva e vento
forte (projeções globais) (1).
Média anual e sazonal
Subida da temperatura média anual, entre 1ºC e 4ºC, no final do século.
Aumento acentuado das temperaturas máximas no outono e verão (entre 2ºC
e 5ºC).
Temperatura

Dias muito quentes
Aumento do número de dias com temperaturas muito altas (≥35ºC), e de
noites tropicais, com temperaturas mínimas ≥20ºC.
Ondas de calor
Ondas de calor mais frequentes e intensas.

Fonte: Adaptado de Ficha Climatológica Porto – ClimAdaPT.Local
(1)

IPCC, 2013 – Climate Change 2013 : The Physical Science Bases. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. United Kingdom and New York.
(2)

Soares et al., 2015 – Climate change and the Portuguese precipitation: ENSEMBLES regional climate models results. Climate
Dynamics.
(3)

Jevrejeva et al., 2012 – Sea level projections to AD2500 with a new generation of climate change scenarios. Glob. Planet.

Tabela 8 - Projeções Climáticas para o município do Porto

Variável climática

Alterações Projetadas
Média Anual
Diminuição da precipitação média anual no final do séc. XXI, podendo variar
entre 5% e 21%.
Precipitação sazonal

Precipitação

Nos meses de inverno não se verifica uma tendência clara (entre -14% e
+18%), projetando-se uma diminuição no resto do ano, que pode variar entre
7% e 31% na primavera e entre 6% e 29% no outono.
Secas mais frequentes e intensas
Diminuição do número de dias com precipitação, entre 11 e 28 dias por ano.
Aumento da frequência e intensidade das secas no sul da Europa(1).
Fenómenos extremos
Aumento dos fenómenos extremos, em particular de precipitação intensa ou
muito intensa (projeções nacionais) (2).
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Alterações Projetadas
Tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas de chuva e vento
forte (projeções globais) (1).
Média anual e sazonal
Subida da temperatura média anual, entre 2ºC e 4ºC, no final do século.
Aumento acentuado das temperaturas máximas no verão e no outono (entre
2ºC e 5ºC).

Temperatura

Dias muito quentes
Aumento do número de dias com temperaturas muito altas (≥35ºC), e de
noites tropicais, com temperaturas mínimas ≥20ºC.
Ondas de calor
Ondas de calor mais frequentes e intensas.

Fonte: Adaptado de Ficha Climatológica Viana do Castelo – ClimAdaPT.Local
(1)

IPCC, 2013 – Climate Change 2013 : The Physical Science Bases. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. United Kingdom and New York.
(2)

Soares et al., 2015 – Climate change and the Portuguese precipitation: ENSEMBLES regional climate models results. Climate
Dynamics.
(3)

Jevrejeva et al., 2012 – Sea level projections to AD2500 with a new generation of climate change scenarios. Glob. Planet.

Tabela 9 - Projeções Climáticas para o município de Viana do Castelo

Os dados apresentados nas fichas climáticas referidas representam a mais recente informação
desenvolvida para Portugal Continental e estão em linha com o 5.º Relatório de Avaliação do IPCC,
tendo sido utilizada uma nova abordagem (Representative Concentration Pathways – RPC) para o
desenvolvimento dos cenários apresentados.
A partir de uma concentração atual de CO2 que ronda as 400 ppm, as duas projeções de emissão de
GEE utilizadas representam:
RCP4.5 – uma trajetória de aumento de concentração de CO 2 atmosférico até 520 ppm em
2070, aumentando de forma mais lenta até ao final do século;
RCP8.5 – uma trajetória de crescimento semelhante até meio do século, seguida de um
aumento rápido e acentuado, atingindo uma concentração de CO2 de 950 ppm no final do
século.
Com base nas projeções referidas e, através da análise dos dados fornecidos pelas Fichas Climáticas
e dos gráficos apresentados seguidamente, pode referir-se que, relativamente aos fenómenos
extremos previstos ocorrer para o município do Porto, se projeta um aumento considerável no
número de dias de verão (entre 43 e 80 dias) e do número de dias muito quentes (entre 12 e 29
dias) até ao final do século. O número de dias muito quentes (por ano) poderá mesmo chegar a ser
quatro vezes superior ao atual (RCP 8.5), projetando-se um aumento substancial da frequência de
ondas de calor (quatro vezes superior no RCP 8.5) e um aumento ligeiro da sua duração (em ambos os
cenários).
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Quanto à precipitação para este município, as projeções apontam para uma diminuição do número
de dias de chuva, entre 12 a 16 dias, sendo a diminuição mais aparente na primavera e outono.
O número de dias de vento moderado a forte, ou superior (>30km/h), poderá diminuir entre 2 e 10
dias no clima futuro (ambos os cenários).
As figuras seguintes são adaptadas da Ficha Climatológica do Porto - ClimAdaPT.Local.

Figura 32 – Frequência e duração das ondas de calor:
comparação entre o cenário atual e os futuros

Figura 33 – Número médio de dias de verão (cima) e
número de días muito quentes (baixo), para períodos
de 30 anos no cenário presente e nos cenários futuros

Figura 34 – Número médio de dias chuva

Figura 35 – Número médio de dias vento >30km/h

Relativamente aos fenómenos extremos previstos ocorrer para o município de Viana do Castelo,
pode referir-se, ainda, que se projeta um aumento considerável no número de dias de verão (entre
29 e 67 dias) e do número de dias muito quentes (entre 10 e 28 dias) até ao final do século. O
número de dias muito quentes (por ano) poderá mesmo chegar a ser cinco vezes superior ao atual
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(RCP8.5), projetando-se um aumento substancial da frequência de ondas de calor (quatro vezes
superior no RCP8.5) e um aumento ligeiro da sua duração (em ambos os cenários).
Quanto à precipitação para este município, as projeções apontam para uma diminuição do número
de dias de chuva, entre 11 a 18 dias, sendo a diminuição mais aparente na primavera e outono.
O número de dias de vento moderado a forte, ou superior (>30km/h), poderá diminuir entre 5 e 13
dias no clima futuro (ambos os cenários).
As figuras seguintes são adaptadas da Ficha Climatológica de Viana do Castelo - ClimAdaPT.Local.

Figura 36 – Frequência e duração das ondas de calor:
comparação entre o cenário atual e os futuros

Figura 38 – Número médio de dias chuva

Figura 37 – Número médio de dias de verão (cima) e
número de dias muito quentes (baixo), para períodos
de 30 anos no cenário presente e nos cenários futuros

Figura 39 – Número médio de dias vento >30km/h

Perante os resultados apresentados e a similaridade entre o município de Vila Nova de Gaia com os
municípios do Porto e Viana do Castelo, perspetiva-se que a tendência futura para o concelho em
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estudo será a ocorrência de um maior número de fenómenos extremos, com um aumento de
fenómenos de precipitação intensa, episódios de seca mais frequentes e intensos e um aumento da
temperatura média anual, em especial das máximas, com um aumento do número de dias com
temperaturas muito altas (≥35ºC).
Desta forma, é importante prever no projeto mecanismos de adaptação do mesmo ao clima futuro,
para a fase de exploração do projeto.
Ambos os municípios referidos, Porto e Viana do Castelo, possuem uma Estratégia Municipal de
Adaptação às Alterações Climáticas onde se referem algumas medidas de adaptação que
representam uma primeira resposta às principais necessidades, objetivos, vulnerabilidades e riscos
climáticos a que cada Município se encontra exposto no presente e que tendem a aumentar no
futuro.
Algumas das estratégias apontadas serviram de suporte para o desenvolvimento das estratégias de
adaptação do projeto da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este. Entre elas podem
exemplificar-se as seguintes:
“Aumentar a área de superfície permeável do território municipal (através de programa de
renaturalização de ecossistemas ribeirinhos, raingardens, soluções de pavimento drenante,
etc.);
Implementar um programa de arborização e de infraestruturas azuis orientado para o
resgate de CO2 e para a minimização de forma eficaz dos fenómenos de ilhas de calor;
Assegurar que edifícios municipais novos ou reabilitados (serviços e habitação social) sejam
modelos de sustentabilidade energética e tendencialmente autónomos. Os edifícios
deverão garantir e superar o disposto na legislação, dando resposta a desafios futuros;
Aumentar o conforto térmico no parque residencial mais vulnerável, minimizando o recurso
a fontes convencionais de energia, tendente à adaptação às alterações climáticas;
Implementar um programa para automatização dos sistemas de rega com vista à redução
dos consumos de água;
Promover a requalificação visual e paisagística da paisagem das escarpas – cartão-de-visita
turístico.”

B. Modo como alguns fenómenos extremos podem ser acautelados pelo projeto como adaptação a
vulnerabilidades ao clima futuro
Em linha com o exposto no ponto A, e por forma a adaptar algumas das estratégias de adaptação de
cada município ao projeto em estudo, tendo também em conta todas as diretrizes existentes em
matéria de alterações climáticas para a vertente adaptação, referem-se as principais soluções que
serão englobadas no projeto:
No que diz respeito ao fenómeno extremo “ondas de calor”:
o Será prevista proteção especial do invólucro em vidro laminado do elevador de
superfície, caso da Estação Manuel Leão, cumprindo com os requisitos da Metro do
Porto para este tipo de equipamento;
o Nas estruturas à superfície (nomeadamente os cais e zonas de espera das Estações
Hospital Santos Silva e Vila d’Este) serão previstas coberturas de ensombramento;
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Será previsto o recurso a métodos naturais de ventilação, sempre que possível,
sendo que em situações limites (espaços enterrados que alberguem equipamento
com forte emissão térmica) haverá recurso a sistemas de AVAC, por forma a manter
o bom comportamento desses mesmos equipamentos;
Nos espaços encerrados, como a Estação Manuel Leão e o Parque de Material (PM),
apenas se considera a instalação de sistemas de climatização nos locais onde, por
razões de fiabilidade dos equipamentos instalados, será “obrigatório”. Também os
sistemas a instalar serão escolhidos de acordo com preocupações ambientais. Desta
forma, serão equipamentos de baixo consumo com características de elevada
eficiência energética. A localização dos equipamentos que necessariamente sejam
para exterior, será objeto de cuidadosa análise. Sempre que possível, e desde que
não esteja em causa o bom funcionamento dos equipamentos eletrónicos em
espaços encerrados, dar-se-á prioridade à climatização por métodos naturais;
Na Estação Manuel Leão prevê-se a instalação de um elevador cujo último piso
ficará efetivamente acima da superfície do terreno. Trata-se de um ascensor
elétrico sem casa das máquinas, com a máquina colocada no topo da caixa do
ascensor. Desta forma, a solução de acondicionamento da máquina terá em atenção
a necessidade de a isolar do exterior, por razões de proteção à humidade, assim
como de transmissão para o ambiente de ruído e “calor”;
Prevê-se a plantação de árvores e coberturas nas zonas intervencionadas,
aumentando o ensombramento e conforto. A vegetação assume um papel de
amenização de microclima, pelo que a sua inclusão irá contribuir para minimizar
valores extremos de temperatura do ar. As árvores propostas para arruamento serão
espécies caducifólias, para que no inverno permitam a passagem dos raios solares
para o solo e no verão provoquem ensombramento, aumentando desta forma o
conforto climático.

No que diz respeito ao fenómeno extremo “precipitação intensa:
o Em todo o projeto, nomeadamente em zonas exteriores adjacentes aos edifícios,
será dada preferência a revestimentos permeáveis em complemento com a criação
de manchas de espécies arbóreas que contribuam para um clima de conforto e bemestar;
o Serão criados sistemas de aproveitamento das águas pluviais para rega e uso em
descargas em instalações sanitárias, em particular no Parque de Material (PM);
o Diminuição de zonas impermeabilizadas nas zonas intervencionadas (com criação de
jardins e zonas com revestimento vegetal);
o No projeto de drenagem será garantido o sobredimensionamento do sistema de
bombagem para situações de afluxo anormal de caudais. O sistema de bombagem
será constituído por 2 bombas iguais, que funcionarão normalmente e
alternadamente. Para as situações de afluxo anormal de caudais, as bombas entram
em funcionamento simultâneo;
o A rede de drenagem (rede predial e rede pública) a intervencionar será
dimensionada a ½ secção, o que permitirá o escoamento de afluxo anormal de
caudais;
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Será considerado no dimensionamento do projeto de drenagem um período de
retorno de 20 anos em vez dos 10 anos normalmente considerados nestas situações;
Será feito o revestimento vegetal de taludes com recurso a hidrossementeira. Este
processo contempla a aplicação de mistura de sementes por projeção, com água e
fixadores das sementes ao solo. Posteriormente, não haverá lugar a regas, sendo a
germinação das sementes aplicadas garantida apenas com a água da
hidrossementeira e a água que caia por precipitação natural. A fixação das
sementes, para que não haja escorrimento superficial, é igualmente garantida com
a inclusão de fixadores de base hidrocoloidal (compostos orgânicos, solúveis na
água, formando partículas "gelatinosas" que evitam o processo de escorrimento).

No que diz respeito ao fenómeno extremo “seca”, e tal como referido em memória
descritiva do Estudo Prévio, a opção por espécies mais rústicas deve-se ao facto das suas
menores necessidades de rega. Sempre que possível, não haverá sistema de rega incluído.
Nas zonas mais nobres de intervenção, onde a vegetação assuma um papel importante do
ponto de vista ornamental, e por se tratarem de zonas urbanas, o sistema de rega
automática a escolher será, preferencialmente, rega localizada (tipo gota-a-gota).
No que diz respeito ao fenómeno extremo “ventos fortes”, será ponderada a plantação de
árvores junto ao canal no projeto de paisagismo. No entanto, no espaço canal, a inclusão de
material vegetal terá de ser reduzida ao mínimo, por questões de acesso e de segurança.
Eventualmente, a introdução de alguns exemplares poderá ser tida em consideração, uma
vez que a própria vegetação ajuda a marcar alinhamentos, pontos notáveis, etc. As espécies
escolhidas terão em conta estes critérios.

3 RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)
O Resumo Não Técnico deverá ser reformulado, de modo a ter em consideração e integrar os
elementos adicionais ao EIA acima solicitados, devendo ainda atender aos aspetos que de
seguida se referem, de modo a colmatar as lacunas e incorreções identificadas:
a. No que se refere aos Antecedentes, deverá ser aprofundada a justificação de abandono
da anterior solução de acordo com o solicitado para o EIA;
A solicitação encontra-se respondida na nova versão do RNT apresentada.

b. Considerando as possíveis afetações identificadas, no âmbito da descrição do projeto,
a afirmação de que "(...) não se prevê qualquer interferência com as edificações à
superfície", referente à utilização do método NATM para construção do túnel, afigurase algo contraditória, pelo que deverá ser ponderada a necessidade de reformulação
da mesma.
A solicitação encontra-se respondida na nova versão do RNT apresentada.
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c. Incluir referência à incidência do Projeto nas áreas abrangidas por servidões
administrativas referentes ao património cultural classificado, nomeadamente na área
do 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.à série, n.º
237, de 07-12-2012) - ocorrência n.º 5 do EIA].
A solicitação encontra-se respondida na nova versão do RNT apresentada.

d. Incluir referência à presença na envolvente imediata ao Projeto da Escola Primária do
Cedro, [classificada como MIP - Monumento de Interesse Público, com ZEP (Portaria n.º
388/2013, DR, 2.8 série, n.º 115, de 18-06-2013) - ocorrência n.º 2 do EIA].
A solicitação encontra-se respondida na nova versão do RNT apresentada.

e. Complementar a identificação de impactes no caso do ponto de início do túnel (a partir
do final do viaduto), quer durante a fase de construção quer de exploração. Neste
âmbito devem ser explicitadas claramente as afetações previstas, considerando a
possibilidade da situação mais desfavorável - necessidade de expropriação e/ou
demolição.
A troço de traçado entre o fim do viaduto e o início do túnel (emboquilhamento) apenas será
definido na fase de RECAPE que acompanha o Projeto de Execução.
Esta explicação é realizada na nova versão do RNT apresentada.

f.

Incluir imagens do preconizado, em termos de integração paisagística, para as áreas
das estações.

As imagens do preconizado para as estações são apresentadas na nova versão do RNT.

g. A cartografia apresentada não permite uma leitura de qualidade, acrescendo o facto
de se tratar de um projeto linear de apenas 3 km.
A forte inserção urbana e a tipologia de projeto aconselham, mesmo para um RNT, a
apresentação de cartografia mais pormenorizada, que permita ter a clara
identificação de todos os elementos do projeto.
Deve ainda ser apresentada a implantação projeto sob fotografia aérea, a uma escala
que permita identificar claramente as habitações e infraestruturas presentes.
O RNT é uma peça essencial do EIA e muitas vezes a única que a população interessada
e mesmo algumas entidades têm acesso ou utilizam na sua análise, pelo que esta
cartografia é essencial.
É apresentada nova cartografia na nova versão do RNT.
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O novo RNT deverá ter uma data atualizada.
O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado é apresentado em novo volume autónomo.
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