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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o parecer técnico final do procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) do projeto "Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este e Parque de
Material de Vila d'Este", em fase de Estudo Prévio, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao
abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), nos termos do
definido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
152-B/2017, de 11 de dezembro), o Metro Porto, S.A., na qualidade de proponente do projeto, submeteu
na plataforma eletrónica SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, no Modulo LUA
(Licenciamento Único Ambiental), a necessária documentação para realização de procedimento de AIA,
designadamente o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto "Extensão da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d'Este e Parque de Material de Vila d'Este" e as peças do respetivo Estudo
Prévio. A Secretaria de Estado Adjunta e do Ambiente, do Ministério do Ambiente e Transição Energética 1,
é a entidade licenciadora do projeto.
O projeto em causa foi sujeito a procedimento de AIA de acordo com o definido na subalínea i) da
alínea c) do n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações
posteriormente introduzidas), estando inserido em área sensível de acordo com o conceito definido na
subalínea iii) da alínea a) do artigo 2.º:

Para efeitos da aplicação do presente decreto -lei, entende-se por:
a) «Áreas sensíveis»:
(…)
iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação,
definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro;
enquadrando-se na tipologia definida na alínea h) do n.º 10 do anexo II, considerando os limiares
definidos para Área Sensível e uma vez que tem uma extensão de cerca de 3,1 km:

Linhas de elétrico, linhas de metropolitano aéreas e subterrâneas, linhas suspensas ou análogas de
tipo específico, utilizadas exclusiva ou principalmente para transporte de passageiros - ≥ 4 ha ou ≥
1 km.
Deste modo, de acordo com o definido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, a autoridade de AIA
competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.).
Assim, através do ofício n.º S046315-201807-DAIA.DAP, de 01/08/2018, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo
do artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em conformidade com o definido no artigo 9.º daquele
diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional
de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR
Norte), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e Instituto Superior de
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:

1

Anteriormente designado por Ministério do Ambiente
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APA/DAIA/DAP – Arq.ª Pais. Catarina Henriques



APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão



APA/ARH Norte – Eng. Sérgio Fortuna



APA/DGA/DGAR – Eng.ª Margarida Guedes



APA/DCLIMA – Eng. Eduardo Santos



DGPC – Dr. João Marques



LNEG – Dr.ª Rita Solá



CCDR Norte – Arq.ª Pais. Alexandra Cabral



FEUP - Eng.ª Cecília Rocha



ISA/CEABN – Arq. Pais. João Jorge

A CA contou ainda com a colaboração da Eng.ª Marina Barros (APA/DAIA) no apoio à coordenação.
O EIA objeto da presente análise, sendo datado de julho de 2018, é da responsabilidade da empresa
Profico-Ambiente, tendo sido elaborado entre fevereiro e junho de 2018. É composto pelos seguintes
volumes:


Volume 1 – Resumo Não Técnico



Volume 2 – Relatório Técnico



Volume 3 – Anexos



Volume 4 – Anexo Cartográfico

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação:


Aditamento, datado de outubro de 2018;



Resumo Não Técnico reformulado, datado de outubro de 2018;



Aditamento 2 - Elementos Complementares, datados de novembro de 2018.

Tal como acima referido o EIA foi acompanhado pelo respetivo Estudo Prévio, sendo discriminadas, em
anexo ao presente Parecer, as peças do projeto remetidas.
Pretende-se com o presente Parecer da Comissão de Avaliação, apresentar todos os aspetos que se
consideram relevantes na avaliação efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar a tomada de decisão
quanto à viabilidade ambiental do projeto em causa.
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2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do "Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a
Vila d'Este e Parque de Material de Vila d'Este", foi a seguinte:


Análise da conformidade do EIA. Solicitação de elementos adicionais, relativos aos seguintes
capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do Projeto; Fatores Ambientais – situação de
referência, avaliação de impactes, medidas de minimização, planos de monitorização (Geologia,
Geomorfologia e Sismicidade; Sistemas Ecológicos; Ruído; Vibrações; Paisagem; Património
Cultural; Alterações Climáticas). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico.



Declaração da conformidade do EIA e solicitação de informação complementar relativamente ao
fator Paisagem a 24/10/2018. Esta informação foi apresentada a 16/11/2018.



Solicitação de parecer às seguintes entidades externas à CA: Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia (CHVNG); Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN); Laboratório de
Engenharia Civil (LNEC); Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, SA); Sociedade de Transportes
Coletivos do Porto (STCP); EDP Distribuição; Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN);
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas
(ICNF) foi contactado diretamente pela CCDR Norte.
Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo, foram analisados e integrados no presente
Parecer da CA, sempre que pertinentes, tendo ainda sido analisados em capítulo próprio.



Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, desde 31 de
outubro a 12 de dezembro de 2018.



Visita ao local, efetuada em 23 de novembro de 2018, tendo estado presentes os representantes
da CA (APA/DAIA/DAP, APA/DCOM, DGPC, LNEG, CCDR Norte, FEUP, ISA/CEABN), do Metro
Porto e da empresa que elaborou o EIA.



Análise técnica do EIA, respetivo aditamento e elementos complementares, bem como a consulta
dos elementos do Estudo Prévio, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a
possibilidade dos mesmos serem minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais
foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a
APA/DGA/DGAR emitiu parecer sobre Ambiente Sonoro, a APA/ARH Norte sobre Recursos
Hídricos (incluindo Hidrogeologia); a DGPC sobre Património Cultural; o LNEG sobre Geologia e
Geomorfologia (incluindo Sismicidade); a CCDR Norte sobre Solos e Uso do Solo, Qualidade do
Ar, Sistemas Ecológicos, Socioeconomia e Ordenamento do Território; a APA/DCLIMA sobre
Alterações climáticas; a FEUP sobre Vibrações; o ISA/CEABN sobre Paisagem.



Seleção dos fatores ambientais fundamentais, tendo em consideração as características do
projeto e da área de implantação do mesmo.



Realização de reuniões de trabalho para verificação da conformidade do EIA, integração no
Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, análise do contributo das entidades
externas, bem como dos resultados da Consulta Pública. Foram ainda discutidas as seguintes
temáticas principais: objetivos do projeto, caracterização da situação existente, identificação e
avaliação dos impactes e análise de alternativas.



Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de
avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica, 6. Síntese dos
Pareceres das Entidades Externas, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Análise e Seleção de
Alternativas, 9. Conclusão, 10. Condicionantes, Elementos a Apresentar, Medidas de Minimização,
Medidas de Compensação e Planos de Monitorização.
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3.

ANTECEDENTES

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.
3.1. ANTECEDENTES DE AIA
Em março de 2009 foi apresentado, para realização de procedimento de AIA, o EIA referente ao projeto
da "Linha D-Santo Ovídio/Vila d'Este e Trecho da Futura VL3". Este processo, instruído com o n.º de AIA
2064, culminou com a emissão de uma Declaração de Desconformidade do EIA, a 18 de maio de 2009, o
que determinou o encerramento do processo.
Em setembro de 2009, na sequência de reformulação, foi apresentado novo EIA para realização de
procedimento de AIA, o qual foi instruído com o n.º AIA 2150. Em 21/05/2010, foi emitida a respetiva
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com decisão favorável condicionada, válida por um período de
dois anos, nos termos legalmente estabelecidos, ou seja até 21/05/2012.
Posteriormente, em 13/03/2013, a DIA foi prorrogada por mais dois anos, com efeitos a partir
21/05/2012, mantendo-se assim válida até 21/05/2014.
Com a publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (que revogou o
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio) a caducidade das DIA emitidas em fase de Estudo Prévio, como é
o caso em apreço, passou a reger-se pelo disposto nos n.º 3 e n.º 4 do artigo 23.º do referido diploma
“A DIA em fase de estudo prévio ou anteprojeto caduca se, decorridos quatro anos sobre a data da

sua emissão, o proponente não tiver requerido a verificação da conformidade ambiental do projeto de
execução, nos termos previstos no artigo 19º”
face à aplicação do respetivo regime transitório previsto no n.º 3 do seu artigo 50.º
“O disposto nos artigos (…) 23º é aplicável aos projetos que já disponham, à data da entrada em
vigor do presente decreto-lei, (…) de decisão de DIA emitida (…)”.
Assim, a DIA em causa, emitida a 21/05/2010, válida até 21/05/2012, e objeto de prorrogação até
21/05/2014, passou a estar válida, por um período de quatro anos, a contar da data de validade da
emissão da referida declaração, para apresentação do respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do
Projeto de Execução (RECAPE), ou seja, até 21/05/2016. Esta data foi alcançada sem que tivesse sido
apresentado o RECAPE em causa.

3.2. ANTECEDENTES DO PROJETO
A Linha D, desenvolvendo-se na estrutura base da rede de Metro do Porto entre o cruzamento da EN222
(inicialmente prevista Estação de St.º Ovídio, atual D. João II, em Vila Nova de Gaia) e o Hospital de
S. João (Porto), foi pensada tendo em vista a racionalização do sistema de transportes públicos. Nesse
sentido, e visando os fluxos vindos de sul, chegou mesmo a ter associado um projeto de interface modal
de transportes rodoviários na sua origem, com a primeiramente prevista Estação St.º Ovídio (atual D.
João II). Neste contexto, esta estação foi já pensada no sentido de assegurar a futura expansão da linha
para a zona sul de Gaia.
Vicissitudes várias ligadas a um território em mutação vieram a desencadear ajustes ao traçado primitivo
garantindo desse modo a articulação da rede com as próprias alterações no tecido urbano, entretanto
introduzidas pela requalificação da envolvente à rede de metro.
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Em 2009, a rede viria a prolongar-se da Estação de D. João II (no cruzamento da EN222) à nova Estação
de S. Ovídio, na rotunda com o mesmo nome, mas prevendo a continuação da extensão da Linha para
sul, em particular, no sentido do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia /Espinho, RTP Porto e Escola
EB 2/3 Soares dos Reis, localizados ao longo da Rua Conceição Fernandes.
Com tal propósito, vieram a ser desenvolvidos estudos de traçado em conjunto com a autarquia de Vila
Nova de Gaia, visando desenvolver o projeto que melhor respondesse às expectativas da população local,
das estratégias de ordenamento e desenvolvimento perspetivadas para o território do município, entre
outras.
Desse processo resultou a solução, sujeita a procedimento de AIA n.º 2150, com a designação de Metro
do Porto - Linha D - St.º Ovídio/Vila D’ Este e trecho da Futura VL3. O traçado deste projeto assentava,
entre outros, nos seguintes pressupostos:


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”. A partir desta estação o traçado seria
comum, até ao términus da linha;



Inserção da linha ao eixo da futura VL3 (via da responsabilidade da Câmara Municipal de Gaia).

Assim, este traçado desenvolvia-se entre a saída da Estação de Santo Ovídio e Vila d’Este, passando pela
Quinta do Cedro, por Laborim (onde permitiria a interligação com a pensada segunda linha para Vila Nova
de Gaia, a qual se encontrava em fase de Estudo Prévio) e pelo Hospital Santos Silva. Incorporava ainda
um trecho da futura VL3, integrada em conjunto com vias estruturantes destinadas a suportar o essencial
do tráfego concelhio. O trecho em questão desenvolvia-se paralelamente ao canal de metro entre a
Rotunda Manuel Pinto Canedo e a rotunda com a EN1.
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 projeto objeto do presente procedimento de AIA:


Tem a estação de Vila d’Este junto à Rua Salgueiro Maia, a qual é uma localização inserida no
núcleo habitacional de Vila d’Este, de elevada densidade populacional, enquanto 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;



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;



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;



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%;
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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;



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 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 do EIA e processo de AIA anterior).
A solução de traçado objeto do presente procedimento de AIA, partindo das linhas de topo da estação de
Santo Ovídio sobre o aterro que define os acessos desnivelados ao túnel da Av. da República termina
igualmente em Vila d’Este, e passa pela Rua D. Manuel II, servindo a RTP Porto e Escola EB 2/3 Soares
dos Reis e o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia /Espinho, na Rua Conceição Fernandes. Este traçado
terá ainda um Parque de Material, entre a Estação Hospital Santos Silva (que serve o Centro Hospitalar) e
a Estação de Vila d’Este, permitindo a recolha do material circulante e operações simples de manutenção.
Por outro lado, haverá uma ampliação do atual parque de estacionamento frontal ao Centro Hospitalar,
que proporcionará local de estacionamento junto a uma das estações localizadas mais a sul na Linha
Amarela.
A Estação Hospital Santos Silva foi também pensada como interface ao transporte rodoviário individual e
coletivo, permitindo um fácil transbordo entre o metro e as carreiras de autocarros e os veículos
automóveis estacionados no parque.
Por sua vez, a Estação Vila d’Este é uma estação terminal, quer pela sua localização, quer por 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 objeto
do anterior procedimento de AIA (AIA n.º 2150).
O traçado preconizado pela Metro do Porto no projeto anteriormente sujeito a AIA (AIA n.º 2150) é
apresentado, na figura seguinte, em confronto com as soluções alternativas do atual projeto de Extensão
da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este.
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[Fonte: EIA do "Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este e Parque de Material de Vila d'Este"]

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.

3.3. ANTECEDENTES DE DEFINIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DO PRESENTE PROJETO
O atual Projeto, desenvolvido na fase de Estudo Prévio, teve por base estudos preliminares,
desenvolvidos pela Metro do Porto, que levou a concurso uma solução base com um traçado possível.
Sobre essa solução base foram desenvolvidas, pela equipa projetista, diversas hipóteses de traçado
alternativo para serem avaliadas em sede de EIA por se considerarem mais otimizadas no que respeita ao
impacto sobre o terreno e, sobretudo, quanto à inserção do viaduto de Santo Ovídio no Monte da Virgem.
Com efeito, este impacto foi considerado o mais relevante de todo o traçado, quer pela forte urbanização
da encosta, quer pelo declive da mesma, condições topográficas que dificultam a inserção do projeto no
terreno. Foram assim, de entre outras estudadas, selecionadas 3 opções de traçado, Alternativas 1, 2 e 3
para este viaduto.
Por outro lado, e dado que na zona do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (frontal à futura
Estação Hospital Santos Silva), de Vila d’Este e do Parque de Material as opções de traçado seriam
reduzidas, o traçado foi considerado igual ou muito semelhante em todas as alternativas de traçado.
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[Fonte: EIA do "Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este e Parque de Material de Vila d'Este"]

Figura 2 - Enquadramento geral da Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este.
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A Metro do Porto patenteou a Concurso a designada “Solução Base” que se apresenta na figura seguinte
e que constou do respetivo Programa de Concurso.
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[Fonte: Metro do Porto, Linha D – Prolongamento a Vila d’Este, Estudo Prévio, Tomo 00- Enquadramento Geral]

Figura 3 - Planta da Solução Base.

As orientações para a definição do traçado da nova linha foram definidas no Programa Preliminar
elaborado pela Metro do Porto, no qual são explicitados os pressupostos de exploração, designadamente,
através do serviço a prestar pelas estações ao longo do percurso deste trecho de linha. Neste contexto, a
localização das futuras estações, já referidas, e a necessidade de implantar um parque de material para
assegurar a manutenção dos veículos que circulam na Linha Amarela, são aspetos que condicionaram
fortemente o traçado.
De entre as orientações definidas pela Metro do Porto, destacam-se as seguintes:
 O Projeto deve ser desenvolvido de modo a garantir que esta extensão da Linha Amarela possa
vir a operar com 12 veículos duplos por hora e por sentido. O projeto deve, ainda, considerar que
a linha em operação venha a operar com 16 veículos duplos por hora e por sentido;
 A estação de Santo Ovídio, em exploração, deverá permitir quebra de frequência, pelo que deve
ser projetada, a sul desta estação, via de inversão que permita uma fácil inversão do sentido de
marcha e a quebra de frequência;
 A estação de Vila d´Este deve permitir, para uma frequência de apenas 8 veículos duplos por
hora e por sentido, a exploração em apenas um cais;
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 A Velocidade de projeto a considerar é de 80 km/h onde o canal é dedicado, e de 50 km/h se em
zona urbana;
 O Tempo de paragem para embarque e desembarque na estação será da ordem de 20 s e 30 s
para as estações de superfície e enterradas respetivamente;
 O Material Circulante será composto, essencialmente por veículos modulares reversíveis,
circulando sobre uma via de bitola standard UIC de 1435 mm;
 O Projeto deve garantir a viabilidade de duas ligações independentes ao Parque de Material
previsto neste projeto;
 Para facilitar a exploração e futura manutenção os aparelhos de via a considerar, na linha a
operar comercialmente, serão aparelhos standard para via normal 1435 mm, construídos com
carris semelhantes aos da plena via e com tangente de 1/6 e o raio de 50 m;
 O Estudo Prévio deve apresentar as soluções, pelo menos duas, e traçado alternativo que serão
estudadas para efeito de Avaliação Ambiental.
Estas orientações, acrescidas de outros pressupostos indicados no Processo de Concurso (como sejam as
especificações técnicas relacionadas com a bitola, distância entre-eixos das vias, velocidade de circulação,
traçado em planta, traçado em perfil longitudinal, parâmetros funcionais e gabaritos), deram origem aos
critérios de projeto considerados na elaboração do projeto agora em avaliação.
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4.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.
4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
O prolongamento da Linha Amarela, para Sul, dará continuidade à linha existente em via dupla, a partir
de Santo Ovídio e pretende servir o território co concelho de Vila Nova de Gaia, nomeadamente, a união
de freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, a freguesia de Oliveira do Douro e a freguesia de Vilar de
Andorinho.
Na figura seguinte apresenta-se o enquadramento regional e localização do Projeto.
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[Fonte: EIA, Relatório Técnico]

Figura 4 - Enquadramento Regional e Localização do Projeto.
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4.2. TRAÇADO GERAL
O projeto de Extensão da Linha Amarela tem como objetivo dar continuidade à linha amarela existente,
prolongando-a para sul, em via dupla a partir de Santo Ovídio até Vila d’Este. Esta expansão pretende
servir melhor a população do concelho de Vila Nova de Gaia, através de 3 novas estações: a Estação de
Manuel Leão, a Estação Hospital Santos Silva e a Estação de Vila d’Este. Além destas novas estações,
haverá um novo Parque de Material circulante (Parque de Material de Vila d’Este) que servirá para o
estacionamento das composições e para pequenas manutenções.
A prioridade do projeto foi apresentar alternativas viáveis de traçado, tendo como objetivos principais:
i) a minimização das afetações na Quinta do Cisne (que o traçado sobrepassa em viaduto), e
ii) a minimização dos impactes no bairro à Rua do Rosário, no Monte da Virgem (onde o traçado prevê
o emboquilhamento poente do túnel que o integra).
Para o efeito foram estudadas três alternativas, variando a extensão do traçado entre cerca de 3,1 km a
3,25 km, consoante as opções alternativas (Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3), as quais estão
representadas na figura anterior.
A área de implantação do traçado possui uma orografia acidentada, exigindo um viaduto à saída, para
sul, da Estação de Santo Ovídio (para vencer o amplo vale que aí se estende e onde se implanta grande
parte da Quinta do Cisne), seguido de um túnel na encosta do bairro à Rua do Rosário (que ultrapassa a
encosta do Monte da Virgem), emergindo o traçado em trincheira, num terreno baldio e área verde em
alinhamento paralelo à Rua Conceição Fernandes no quarteirão frontal ao Centro Hospitalar de Vila de
Nova de Gaia / Espinho (Hospital Eduardo Santos Silva), após a passagem da Rua São Bartolomeu.
No troço do traçado em túnel haverá uma estação subterrânea – a Estação Manuel Leão. Esta estação
localizar-se-á num terreno baldio nas traseiras da Escola EB 2/3 Soares dos Reis e terá uma saída pedonal
na Rua Conceição Fernandes. No troço em túnel haverá ainda um Poço de Ventilação e Emergência, que
terá correspondência, à superfície, com uma área em forma de círculo. O poço de ventilação e
emergência ficará localizado na pequena mancha verde triangular que se encontra no entroncamento da
Rua Nossa Senhora do Livramento com a Rua Quinta do Sardoal.
A partir de um ponto em túnel, em que os traçados das três alternativas estudadas confluem, em todo o
alinhamento do traçado paralelo à Rua Conceição Fernandes, Estação Hospital Santos Silva, que se
localizará em frente do hospital, até à Estação de Vila d’Este (estação terminal), na Rua Salgueiro Maia, o
traçado é comum (igual) nas três alternativas estudadas.
Antes e após a Estação Hospital Santos Silva o traçado é em trincheira, portanto a um nível inferior ao do
terreno, e segue sempre a um nível inferior até voltar à superfície já em Vila d’Este, na mancha verde da
Quinta do Monte Grande, a cerca de 400 m do término, na Estação de Vila d’Este.
No troço entre a Estação Hospital Santos Silva e a Estação de Vila d’Este, na ampla zona arborizada
delimitada pela Rua Escultor Alves de Sousa e pela Rua Heróis do Ultramar, localizar-se-á o Parque de
Material, para estacionamento de material circulante (composições) e para pequenas manutenções.
O Parque de Material terá uma implantação relativamente paralela à Rua Escultor Alves de Sousa.
Importa evidenciar que todas as ruas intersetadas pelo traçado comum às três alternativas (a Rua de São
Tiago, a Alameda Monte da Virgem, a Rua Escultor Alves de Sousa, a Rua Heróis do Ultramar,
a Rua Padre Joaquim Faria) serão restabelecidas, através de passagens superiores ao traçado da linha de
metro e de nível com os arruamentos atuais. Também as ruas afetadas pela implantação da Estação de
Vila d’Este (a Rua Salgueiro Maia e a ligação desta à Rua das Mimosas) serão restabelecidas no final da
fase de construção.
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A solução para o restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem é realizada através de um pequeno
troço de via, paralelo à Rua Conceição Fernandes, e que converge na Rua Escultor Alves de Sousa
redesenhada para completar a rotunda que atualmente se implanta na Rua Heróis do Ultramar.
A configuração do restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem permitirá uma possível ampliação
do atual parque de estacionamento à superfície, frontal ao hospital, e cujo número de lugares será
ampliado. Pretende-se o funcionamento do futuro parque no sistema park and ride (que permite
estacionar e viajar em transporte público com o mesmo cartão Andante, a um preço mais reduzido),
adequado para uma estação intermodal, como será a Estação Hospital Santos Silva.
O traçado das Alternativas 1, 2 e 3 é diferente na sua componente inicial em viaduto, à saída da Estação
de Santo Ovídio, até ao encontro com a encosta do Bairro à Rua do Rosário, sendo por isso também
diferente o local do emboquilhamento do túnel. Os traçados das três alternativas convergem depois num
ponto subterrâneo, antes de emergir em trincheira, já num alinhamento paralelo à Rua Conceição
Fernandes.
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[Fonte: EIA, Aditamento]

Figura 5 - Representação das três alternativas de traçado na zona do viaduto e até ao encontro com a
solução comum (vermelho - Alternativa 1, azul - Alternativa 2 e rosa - Alternativa 3).
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[Fonte: EIA, Aditamento]

Figura 6 - Sobreposição das perspetivas do viaduto para a Alternativa 1, Alternativa 2 e Alternativa 3.

Nas figuras do Anexo I do presente documento, apresenta-se, por sua vez, a implantação dos traçados
alternativos objeto de análise.
Em termos gerais foram identificadas os edifícios em risco de afetação pelo projeto representados na
figura seguinte, considerando as 3 alternativas.

Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este e Parque de Material de Vila d'Este
Estudo Prévio

14

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3033

[Fonte: EIA, Aditamento]

Figura 7 - Edifícios em risco de afetação pelo projeto.

Está ainda prevista, para o troço em túnel, a implantação de um poço de ventilação na interceção da Rua
da Quinta do Sardoal pela Rua Nossa Senhora do Livramento, num pequeno espaço arborizado, formado
pelo cruzamento destas duas ruas.

[Fonte: EIA, Volume 2 – Relatório Técnico]

Figura 8 - Local de implantação do poço de ventilação.
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4.3. ALTERNATIVAS
Apresenta-se, seguidamente, uma síntese descritiva dos elementos diferenciadores das três alternativas.
ALTERNATIVA 1
O traçado da Alternativa 1 possui, à saída da estação de Santo Ovídio uma implantação num alinhamento
intermédio. Este traçado baseou-se no traçado base, sendo muito semelhante ao mesmo. Sai da Estação
de Santo Ovídio para sul, através de um viaduto de 515 m de extensão, em treliça, que inflete para
nascente e emboquilha em túnel na encosta do Bairro à Rua do Rosário, na Rua de Santa Rita
(emboquilhamento poente do túnel), relativamente próximo do entroncamento desta rua com a Rua do
Rosário. Daí segue em túnel, onde converge num ponto antes de emergir em trincheira num alinhamento
já paralelo à Rua Conceição Fernandes, no quarteirão frontal ao Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho (Hospital Eduardo Santos Silva). Desenvolve-se depois até Vila d’Este, sempre em traçado
comum a todas as alternativas.
Atendendo a que o encontro do viaduto com a encosta do Bairro do Rosário e o local de
emboquilhamento do túnel é diferente para cada uma das alternativas, apresenta-se, na figura seguinte a
zona de inserção do túnel na Alternativa 1.
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[Fonte: EIA, Resumo Não Técnico]

Figura 9 - Zona do emboquilhamento do túnel na Alternativa 1

Nesta alternativa, o viaduto à saída da Estação de Santo Ovídio possui uma extensão de 514,6 m e tem
início ao km 0+157 terminando ao km 0+672. De entre os 9 pontos de apoio definidos, 7 destes são
pilares (P2 a P8) correspondendo os 2 restantes aos encontros do viaduto (E1 e E9).
Os pilares preconizados ocupam uma área de cerca de 11,8 m 2 (4,9 m x 2,4 m) por pilar; contudo, a sua
construção implica sempre a afetação de uma área ligeiramente maior de escavação para implantação da
estrutura e, ainda, o respetivo acesso temporário ao local.
Na Alternativa 1, o encontro final do viaduto ocorre logo após atravessar a Rua Fonte dos Arrependidos –
antiga EN1 – com o gabarito mínimo de 5,00 m. O posicionamento do encontro e sequente
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emboquilhamento do túnel, que dá continuidade ao traçado, constitui-se como o elemento chave desta
hipótese de traçado.
No local mencionado, o traçado apresenta uma orientação precisa O-E, ainda em curva circular, da qual
sai em alinhamento reto tangente que faz a transição viaduto/túnel, de forma a minimizar a afetação dos
edifícios que se encontram no perímetro das ruas de Santa Rita e Clube dos Caçadores. A figura anterior
representa a inserção do túnel no terreno e as construções mais próximas, designadamente, e por ordem
crescente dos quilómetros do traçado, as moradias G, B, H e A.
A inserção do viaduto ocorre na zona arborizada do jardim da moradia n.º 528 da Rua Clube dos
Caçadores, a seguir à passagem, em viaduto, da Rua Fonte dos Arrependidos. A inserção do
emboquilhamento do túnel faz-se, por sua vez, no jardim da moradia n.º 58 da Rua de Santa Rita. Tal
afetação implica o corte da Rua do Rosário desde esta última rua até ao cruzamento atual com a Rua
Fonte dos Arrependidos.
Para restabelecer o acesso perdido, foi projetada uma ligação viária à Rua Fonte dos Arrependidos
através do jardim da moradia n.º 528 da Rua Clube dos Caçadores.
Verifica-se a possibilidade de ocorrer a afetação parcial ou total da moradia G (o n.º 23 da Rua de Santa
Rita), a afetação da cave da moradia B (o n.º 616 da Rua Clube dos Caçadores), a potencial afetação da
moradia H (o n.º 633 da Rua Clube dos Caçadores) e a afetação provável das caves do prédio marcado
com A (o n.º 661 da Rua Clube dos Caçadores) devido à presença das caves do prédio.
Em perfil longitudinal existe um recobrimento (de terreno) de cerca de 10 m em relação à Rua Clube dos
Caçadores e para a cota de soleira da Rua de Santa Rita e do edifício G, cerca de 1 a 1,5 m; a cerca de
4 m para o edifício B e cerca de 5 m para os edifícios H e A.
O processo construtivo do túnel em NATM ( New Austrian Tunneling Method)2 encontra-se favorecido pelo
recobrimento, que varia entre os cerca de 10 a 25 m, pelo que, após passagem do edifício G confinante
com o emboquilhamento do túnel e dos edifícios sequentes com caves, não se prevê outras interferências
com as edificações à superfície, para além das identificadas.
Na Alternativa 1, o traço de transição viaduto-túnel tem, em planta, 40 m de extensão.
ALTERNATIVA 2
A Alternativa 2 é constituída por um viaduto de igual tipologia, com uma extensão de 583 m, e
desenvolve-se a sul da Alternativa 1, passando próximo da casa da Quinta do Cisne (a cerca de 10 m no
ponto mais próximo), transpondo de seguida a Rua Fonte dos Arrependidos e alinhando-se junto à
empena de um edifício de seis pisos localizado no início da Rua Nossa Senhora do Carmo.
O emboquilhamento faz-se no jardim e em parte da vivenda com o n.º 58, localizada no cotovelo da Rua
de Santa Rita. A figura seguinte apresenta a zona de inserção do túnel na Alternativa 2, estando a
referida vivenda assinalada com a letra F.

2

Processo construtivo que, na prática, uma modificação do método mineiro, que permite selecionar as técnicas de escavação mais
adequadas em função do tipo de terreno em presença.
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[Fonte: EIA, Resumo Não Técnico]

Figura 10 - Zona do emboquilhamento do túnel na Alternativa 2

Nesta alternativa o viaduto à saída da Estação de Santo Ovídio possui uma extensão de 582,8 m, tem
início ao km 0+164 e término ao km 0+747. De entre os 10 pontos de apoio definidos, 8 destes são
pilares (P2 a P9) correspondendo os 2 restantes aos encontros do viaduto (E1 e E10).
Cada pilar ocupa uma área idêntica à da Alternativa 1 exigindo, na fase de construção, uma área
ligeiramente maior de escavação para implantação da estrutura e, ainda, o respetivo acesso temporário
ao local.
O encontro final do viaduto ocorre após cruzar a Rua Fonte dos Arrependidos com o gabarito de cerca de
6,00 m, junto ao edifício de seis pisos localizado no início da Rua Nossa Senhora do Carmo. Na figura
anterior é possível ver a localização do emboquilhamento do túnel na Alternativa 2 (zona de inserção do
túnel). Consideram-se a vivenda F e respetivo jardim totalmente afetados.
O traçado apresenta nesta zona uma orientação O-E, ainda em curva circular sobre a qual é feita a
transição viaduto/túnel. Segue-se um trecho de reta alinhado com a Rua de Santa Rita / Rua Clube dos
Caçadores. Os edifícios mais afetados são, no sentido do traçado, o edifício principal da Quinta do Cisne
(do qual o eixo do traçado dista cerca de 10 m, no ponto mais próximo), e o jardim e edifício da moradia
F onde se fará o emboquilhamento do túnel. Imediatamente antes do emboquilhamento o traçado
desenvolve-se junto à empena de um edifício de seis pisos localizado no início da Rua Nossa Senhora do
Carmo.
Nesta Alternativa 2 o troço de transição viaduto-túnel tem, em planta, 60 m de extensão.
ALTERNATIVA 3
A figura seguinte apresenta a zona de inserção do túnel na Alternativa 3 que é constituída por um
viaduto, também em treliça, e desenvolve-se a norte da Alternativa 1.
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Fonte: EIA, Resumo Não Técnico]

Figura 11 - Zona do emboquilhamento do túnel na Alternativa 3

Nesta alternativa o viaduto à saída da Estação de Santo Ovídio possui uma extensão de 458,8 m, e tem
início ao km 0+139 terminando ao km 0+598. De entre os 8 pontos de apoio definidos, 6 destes são
pilares (P2 a P7) correspondendo os 2 restantes aos encontros do viaduto (E1 e E8).
Cada pilar ocupa uma área idêntica à das Alternativas 1 e 2 exigindo, na fase de construção, uma área
ligeiramente maior de escavação para implantação da estrutura e, ainda, o respetivo acesso temporário
ao local.
Após o atravessamento da Rua Fonte dos Arrependidos, com o gabarito mínimo de 5,00 m, o traçado
mergulha em túnel no jardim da moradia assinalada com a letra D na Figura 4. Trata-se da moradia
localizada na esquina norte do cruzamento da Rua Clube dos Caçadores com a Rua do Rosário e
corresponde ao n.º 528 da Rua Clube dos Caçadores.
A particularidade da solução consiste nesta aproximação ao terreno, tirando partido do incremento de
cota deste, para fazer o emboquilhamento do túnel, que ocorre sensivelmente no local onde existe uma
piscina.
No jardim da moradia faz-se a zona de transição do traçado entre o viaduto e o emboquilhamento do
túnel da Alternativa 3, com cerca de 80 m de extensão (em planta).
Em planta, o traçado já se apresenta em alinhamento reto, com uma orientação predominante O-E, o
qual constitui geometricamente a transição do viaduto para o túnel.
Para a construção do túnel de arranque é necessária a demolição da piscina da habitação D. Igualmente
terá de ser prevista uma fase de recalçamento da habitação principal ou a sua demolição e posterior
reconstrução total ou parcial. Nesta alternativa, a vivenda D e respetivo jardim consideram-se totalmente
afetados.
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O traçado em túnel desenvolve-se ao lado da moradia C (classificada no Plano de Salvaguarda da Câmara
Municipal de V.N. de Gaia) e sob o cruzamento da Rua do Clube dos Caçadores com a Rua do Rosário,
não se prevendo significativa perturbação nas edificações até se atingir o terreno para implantação da
Estação Manuel Leão.
4.4. TRAÇADO COMUM ÀS TRÊS ALTERNATIVAS
Estação Manuel Leão
A Estação Manuel Leão, subterrânea, localizar-se-á no terreno baldio nas traseiras da Escola EB 2/3
Soares dos Reis e terá uma saída pedonal na Rua Conceição Fernandes.
A estação encontra-se implantada a diferentes profundidades consoantes as alternativas, sendo de
22,8 m de profundidade, na Alternativa 1, de 20,3 m de profundidade, na Alternativa 2, e de 20,2 m de
profundidade na Alternativa 3.
Será utilizado o método construtivo de escavação a céu aberto em poço central com cerca de 40 m de
diâmetro, no qual estarão alojadas a generalidade das instalações técnicas da estação. A restante
extensão necessária para instalação de cais será conseguida através de dois túneis mineiros, um para
cada lado do poço, numa extensão aproximada de 15 m, executados a partir do poço (conforme figura
seguinte).
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[Fonte: EIA, Resumo Não Técnico]

Figura 12 - Layout em planta da estação Manuel Leão

Para se garantir a referida metodologia construtiva é necessário ter à superfície área suficiente de terreno
para realizar a escavação, o que é possibilitado pelo espaço livre junto à Escola EB 2/3 Soares dos Reis.
Está prevista a execução de acesso da estação à Rua Conceição Fernandes além dos acessos no local da
estação. Adicionalmente prevê-se a execução de parque de estacionamento na envolvente da estação,
em particular para servir os utentes da rede de Metro, tendo sido projetado o restabelecimento da Rua
D. Manuel II, a nascente da estação, que faz a ligação entre os dois segmentos existentes a norte e a sul.
A área da estação Manuel Leão será dotada com:


Área de estacionamento automóvel com acesso a partir da Rua do Rosário;
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Área de estacionamento automóvel com acesso a partir do novo troço da Rua 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.

Troço Manuel Leão – Hospital Santos Silva
O traçado desenvolve-se a partir da Estação Manuel Leão em túnel. Após cruzar a Rua de São Bartolomeu
desenvolve-se ainda em túnel (até depois do restabelecimento da Rua São Tiago) e depois em trincheira.
A altura da trincheira baixa gradualmente até desaparecer, ao atingir o nível da Rua Conceição
Fernandes, na zona da Estação Hospital Santos Silva (à superfície).
A Estação Hospital Santos Silva ficará localizada em frente à entrada do Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho (Hospital Eduardo Santos Silva). Esta localização em alinhamento com a entrada principal
do hospital 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.
No trecho do túnel entre a Estação Manuel Leão e o Hospital Santos Silva, o recobrimento é superior a
13,5 m (1,5 vezes o diâmetro do túnel), que garante, em condições normais, a progressão da escavação
sem significativo impacte na superfície, não se antevendo que possam ocorrer afetações graves nas
edificações à superfície.
Neste trecho em túnel considerou-se a construção de um Poço de Ventilação e Emergência, que se
implanta à superfície no gaveto de terreno arborizado entre as ruas Nossa Senhora do Livramento e
Quinta do Sardoal para permitir a ventilação do túnel, a evacuação de passageiros em caso de paragem
de uma composição e para acesso dos meios de socorro em caso de incêndio.
A Rua de São Tiago será restabelecida à superfície, no mesmo nível da Rua Conceição Fernandes, mas
antes do local do entroncamento atual, no sentido do emboquilhamento nascente do túnel.
É de evidenciar que os traçados das 3 alternativas passam a ter um traçado comum, a partir de um ponto
no interior do túnel entre a estação Manuel Leão e a estação Hospital Santos Silva.
Estação Hospital Santos Silva
A Estação Hospital Santos Silva (Estação HSS) ficará localizada, à superfície, na margem nascente da Rua
Conceição Fernandes, em frente ao Centro Hospitalar de 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 novo parque de estacionamento (ampliado para norte e para sul), com capacidade
acrescida, para funcionamento numa lógica futura de park and ride, permitindo estacionar o automóvel e
utilizar a rede de metro para deslocações.
Esta estação, cujo desenho é apresentado na figura seguinte, servirá essencialmente os utentes e
funcionários do Centro Hospitalar de V.N. de Gaia/Espinho (Hospital Eduardo Santos Silva), cuja
importância no concelho se assume nuclear, decorrendo presentemente obras de ampliação de algumas
unidades que lhe conferirão no futuro um relevo acrescido em termos de serviços hospitalares para a
população dos concelhos de V.N. de Gaia e Espinho.
A Rua Conceição Fernandes será requalificada com a finalização das obras do Metro, 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 à sua estação, na sua relação com a
envolvente urbana.
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[Fonte: Elementos de projeto]

Figura 13 - Estação Hospital Santos Silva e estacionamento associado.

Quanto ao enquadramento paisagístico para a Estação Hospital Santos Silva e o novo parque de
estacionamento à superfície, destacam-se as seguintes soluções de projeto:





Parque de estacionamento com árvores para ensombramento;
Corte parcial da Alameda do Monte da Virgem para alargamento da capacidade do parque de
estacionamento (que será ampliada nos sentidos norte e sul);
Proposta de plantação de árvores de arruamento após o reperfilamento da Rua Conceição
Fernandes;
Ligação do material vegetal proposto à área verde existente junto ao Observatório.

Troço Hospital Santos Silva – Vila d’Este
O traçado que faz a ligação entre as estações Hospital Santos Silva e Vila d’Este faz-se de novo em
trincheira, à saída da Estação Hospital Santos Silva e apenas regressa à superfície na mancha florestal da
Quinta do Monte Grande, a cerca de 400 m do término, na Estação de Vila d’Este.
O longo alinhamento reto da estação Hospital Santos Silva, com cerca de 970 m de extensão e que ladeia
a Rua Conceição Fernandes, é realizado com o traçado em trincheira e tem o seu término logo após
passar sob a rotunda existente com a Rua Salgueiro Maia. Segue-se uma curva que inflete o traçado mais
para sul, de maneira a que este passe no corredor localizado entre a Rua José Bernardino Silva e a Rua
Heróis do Ultramar, a poente dos edifícios desse arruamento. Esta mudança de direção obriga a cruzar
inferiormente, em simultâneo, as ruas Heróis do Ultramar e Padre Joaquim Faria, através de um túnel
com uma extensão de 125 m, executado pelo método cut-and-cover (escavado a céu aberto), com a
restrição de ocupação superficial para que não haja interferência com o mesmo.
O acesso ferroviário ao Parque de Material é assegurado em dois locais para dar garantias de
operacionalidade.
Na Figura 14 representa-se a zona da rotunda, os atravessamentos dos arruamentos (que serão
restabelecidos através de passagens superiores) e os acessos ferroviários ao Parque de Material.
A Alameda do Monte da Virgem é restabelecida com a Rua Conceição Fernandes através do
restabelecimento da Rua Escultor Alves de Sousa e a Rua Heróis do Ultramar na rotunda à Rua Salgueiro
Maia.
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Em sequência ao alinhamento reto que cruza a Rua Padre Joaquim Faria, o traçado continua através de
uma curva que faz o realinhamento da diretriz para a reta terminal onde se insere a estação de Vila
d’Este, de forma paralela à Rua Salgueiro Maia.
Estação Vila d’Este terminal
A estação de Vila d’Este, a implantar à superfície, é uma estação terminal que se encontra posicionada
em alinhamento reto paralelo ao eixo da Rua Salgueiro Maia. Neste contexto, terá um cais único, para
embarque e desembarque de passageiros, com 70 m de comprimento.
O traçado tem o seu fim coincidente com a extremidade poente da estação, e à cota de nível com o
passeio, para que seja facilitado o acesso direto aos passageiros por este lado, nomeadamente os de
mobilidade reduzida. A implantação desta estação implicará a demolição do parque de estacionamento
existente e a realização do restabelecimento da Rua Salgueiro Maia a poente desta, com redução da área
verde atual que conflui com a Rua das Mimosas.
Relativamente às 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 5,00 m de largura e um passadiço lateral paralelo ao
cais de chegada (1,50 m de largura) para ligação à escadaria existente.
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[Fonte: Elementos de projeto]

Figura 14 - Implantação da Estação Vila d’Este (terminal).

Parque de Material de Vila d’Este
O Parque de Material de Vila d’Este localizar-se-á no terreno entre as ruas Escultor Alves de Sousa e
Heróis do Ultramar, totalmente em patamar e à cota de 196 m. O arruamento circundante terá cota
variável de modo a facilitar a drenagem por gravidade e a mitigar a dimensão dos taludes de aterro
próximo da Rua Escultor Alves de Sousa.
Este parque destina-se ao estacionamento de 20 comboios e a pequenas ações de manutenção no
edifício da Estação de Serviço, bem como a lavagem de composições. O parque será também dotado de
uma subestação de tração que servirá para, além de alimentar as necessidades energéticas do Parque de
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Material, fornecer energia à linha principal em complemento à subestação que será implantada na
estação subterrânea Manuel Leão.
Para a implantação do Parque de Material será necessário ocupar uma área de 3 ha com um
comprimento máximo de cerca de 350 m e uma largura máxima de aproximadamente 100 m. O traçado
em planta do Parque de Material, bem como o seu acesso rodoviário a partir da Rua Escultor Alves de
Sousa encontra-se representado na figura seguinte.
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[Fonte: EIA, Resumo Não Técnico]

Figura 15 - Parque de material e traçado rodoviário na zona da rotunda à Rua Salgueiro Maia.

O acesso ferroviário ao parque é assegurado por duas ligações independentes, uma N-S e uma outra S-N,
de maneira a garantir sempre a operacionalidade do acesso, mesmo que um esteja em reparação.
A geometria proposta beneficia, também, o acesso rodoviário à Rua Escultor Alves de Sousa ao
possibilitar o distanciamento necessário ao arruamento para vencer o desnivelamento entre este e a
plataforma ferroviária do Parque de Material à cota de 196 m.
Do ponto de vista funcional, o traçado ferroviário do Parque de Material divide-se em duas zonas
distintas: uma destinada à manutenção ligeira, que inclui máquina de lavar e estação de serviço; e outra
para parqueamento de veículos. A estação de serviço e a máquina de lavar encontram-se posicionadas
sequencialmente sobre a mesma via. Foi ainda prevista uma extensão de espera (para uma composição
dupla) na mesma via, antes dos referidos equipamentos.
Em paralelo à via que suporta a estação de serviço e a máquina de lavar, considerou-se uma via de
circulação que possibilita a passagem de veículos diretamente para a zona de estacionamento, sem
interferir com as operações de manutenção.
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Uma rodovia de serviço de apoio ao Parque de Material percorre todo o seu perímetro e acompanha
longitudinalmente as vias exteriores deste. Uma outra via atravessa transversalmente o parque com o
objetivo de assegurar o acesso de socorro aos veículos aí estacionados.
Na tabela síntese seguinte apresentam-se as principais características das três alternativas de projeto
bem como da parte comum do traçado.
Quadro 1 - Quadro resumo comparativo das alternativas
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[Fonte: EIA, Volume 2 – Relatório Técnico]

4.5. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL
A definição 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.
Assumindo que não haverá trabalho adicional para além do necessário nas fases de escavação e
execução dos túneis [em que 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. Os primeiros 24 meses, que incluem 1 mês
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de montagem de estaleiros, serão essencialmente dedicados a trabalhos de construção civil pesados,
como a execução da estrutura do Viaduto de Santo Ovídio, 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:


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;



condições climatéricas para realizar as atividades de intervenção paisagista.

Apresenta-se de seguida, um cronograma exemplificativo das atividades a desenvolver.
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[Fonte: EIA, Resumo Não Técnico]

Figura 16 - Cronograma exemplificativo das atividades a desenvolver em obra.

Dada a especificidade do Projeto de Integração Paisagística, o cronograma de obra previsto, para as
principais operações a desenvolver, é apresentado na figura seguinte.

[Fonte: EIA, Resumo Não Técnico]

Figura 17 - Cronograma exemplificativo das atividades de Integração Paisagística a desenvolver em obra.
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5.

ANÁLISE ESPECÍFICA

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima; Geologia e
Geomorfologia; Solos e Capacidade de Uso do Solo, Recursos Hídricos; Ocupação do Solo e Ordenamento
do Território; Sistemas Ecológicos (Fauna, Flora, Vegetação e Habitats); Ambiente Sonoro (Ruído e
Vibrações); Qualidade do Ar e Emissão de gases com efeito de estufa; Paisagem; Património
Arquitetónico e Arqueológico; Socioeconomia; Saúde Humana; Alterações Climáticas. Saliente-se que a
CA entendeu que não é correto apresentar as Emissões de GEE fora do contexto do descritor Alterações
Climáticas, pelo que a respetiva análise é vertida para esse último subcapítulo.
Atendendo às características do projeto e respetiva área de implantação, às informações contidas no EIA,
na informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do Estudo Prévio e outras
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
A.

Caracterização da situação de referência

Em termos geomorfológicos, a área envolvente do projeto é caracterizada por uma superfície mais ou
menos aplanada, pouco acidentada, destacando-se os relevos do Monte da Virgem (208 m) e de Santo
Ovídio (236 m) com encostas de declive acentuado, que contrasta com as áreas adjacentes.
Desde o início do traçado até próximo do Monte da Virgem (2 km iniciais) o traçado intersecta maiores ou
menores elevações onde as cotas máximas e mínimas variam de 142 a 100 m. Os pontos mais baixos
coincidem com a ribeira da Madalena e Rio de Valadares de altitudes de 117 m e 100 m, respetivamente.
Posteriormente o traçado segue em direção à encosta do Monte da Virgem de desnível acentuado
(altitudes de 130-208 m), atravessando-a em túnel mineiro, aproximadamente na perpendicular, com
pequenos troços a céu aberto em ambas as extremidades.
Em termos geológicos regionais, a área de influência da linha de Sto. Ovídio/Vila d’ Este, localiza-se na
Zona Centro-Ibérica, próximo do contacto ocidental com a Zona de Ossa-Morena, materializado pela falha
(cisalhamento) de Porto-Tomar de orientação NNW-SSE neste sector.
De acordo com as plantas geológicas, a linha intersecta litologias do “Complexo Xisto-Grauváquico (CXG)”
de idade ante-ordovícica (xistos, micaxistos e raramente grauvaques), migmatitos e gnaisses e rochas
eruptivas, o designado “Granito do Porto”, que corresponde a um granito de grão médio a grosseiro, de
duas micas.
No início do traçado, junto da estação de Santo Ovídio e no meio do traçado, na zona do Monte da
Virgem, onde se projeta a construção da estação do Hospital Santos Silva, ocorre a orla de metamorfismo
de contacto que resultou da intrusão do “Granito do Porto”. Aqui os xistos do CXG dão lugar a
metassedimentos migmatitos, gnaisses e pontualmente granitoides de injeção.
Sobre as litologias do substrato, assentam em vários locais depósitos recentes de idade Quaternária, que
incluem depósitos de praias antigas e de terraços fluviais, aluviões, coluviões, solos resultantes da
alteração das rocha e da atividade antrópica com profundidades variáveis de 5 a 16 m (nos troços onde
vão ocorrer escavações e aterros). Destaca-se a presença de aluviões no vale da Ribeira da Madalena.
À superfície, o substrato granítico e metamórfico apresenta-se geralmente bastante alterado sob a forma
de solos residuais ou de rochas decompostas a muito alteradas. A maior profundidade, onde a linha se
desenvolve em túnel, será de esperar a ocorrência de rochas menos alteradas.
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Embora não referido no EIA, o traçado da extensão da linha encontra-se próximo da Falha Porto-Tomar
(cerca de 3 km a noroeste) considerada como ativa (Araújo et al., 2003 e referências inclusas). Na Carta
Neotectónica de Portugal Continental observam-se ainda na região da cidade do Porto algumas falhas
consideradas como "ativas prováveis". Nas plantas geológicas (Anexos: II.B.1.1) foram identificadas
falhas reconhecidas em afloramento ou nos trabalhos de prospeção e falhas deduzidas da cartografia
existente. O traçado interceta estes lineamentos em vários pontos, destacando-se as áreas do túnel, da
Estação Manuel Leão e do trecho final próximo da Estação de Vila d’Este pela sua densidade. Nos cortes
geológicos (Anexos II.B.B.1.2) foram ainda identificadas auréolas de hidrotermalismo provável e bandas
de maciço tectonizado provável.
As principais direções de fracturação das rochas da região são direções Variscas de orientação geral NWSE a NNW-SSE, NE-SW a NNE-SSW e W-E.
No âmbito do Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, a zona de
implantação do traçado enquadra-se, em termos de zonamento do território para efeitos da quantificação
da ação dos sismos, na zona D, que apresenta o menor índice de sismicidade de Portugal continental. De
acordo com a cartografia do Atlas do Ambiente (APA), a área do projeto situa-se numa zona de
intensidade sísmica máxima de grau VI, que segundo a escala de Mercalli modificada (1956) é
considerado como bastante forte (IPMA). Segundo o registo da sismicidade instrumental, a magnitude
máxima conhecida de sismos gerados na região do Porto é de 5,6.
No que se refere aos recursos geológicos de interesse económico não se verifica qualquer afetação
significativa. Também não se prevê a afetação de elementos de interesse geológico.
B.

Identificação e avaliação de impactes

Atendendo à natureza do projeto e às características do traçado a executar (túnel Cut & Cover, túnel
mineiro; aterros e escavações), em termos gerais, os impactes geológicos e geomorfológicos associados
ocorrerão sobretudo durante a fase de construção. Os impactes mais significativos devem-se
essencialmente ao movimento de terras que se realiza durante a fase construtiva, afetando diretamente
as formações geológicas e provocando alterações geomorfológicas / fisiográficas ao nível da modelação
do relevo.
O EIA e o respetivo Aditamento, com a inclusão dos pedidos de elementos adicionais solicitados,
identifica e analisa de um modo geral, os principais impactes ao nível desta componente ambiental.
Fase de construção
Acentuação dos processos erosivos: ocorre principalmente na fase de construção, na instalação e
funcionamento dos estaleiros. É considerado pouco significativo (dada a reduzida inclinação do terreno)
de magnitude reduzida, reversível e de âmbito local. Cessa com o desmantelamento dos estaleiros e
recuperação das respetivas áreas. Por outro lado, destaca-se a importância que os processos erosivos
poderão ter noutros impactes, como na instabilidade de taludes de escavação (mencionado em
MM.GEO.03), aterros e assentamentos.
Alteração da morfologia dos terrenos: A execução de escavações e aterros resultante da moldagem
do substrato geológico irá alterar de forma permanente e irreversível a morfologia dos terrenos da parte
da extensão total do traçado com exceção dos troços em túnel mineiro onde se consideram os impactes,
a este nível, nulos. A construção do Parque Material constitui uma das maiores alterações
geomorfológicas do Projeto por modificar a morfologia da vertente onde se insere.
Balanço de terras excedentário: O balanço de terras resultante da moldagem do substrato geológico
para a execução do projeto é significativo, sendo excedentário em cerca de 255 859 m 3 (Alternativa 1),
256 957 m3 (Alternativa 2) e 260 840 m3 (Alternativa 3). Em termos globais corresponde a cerca de 10%
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a 13% dos materiais escavados (incluindo os materiais provenientes do túnel). De acordo com a tabela
6.1 (EIA, estudo prévio, Tomo17, Vol.2 de 2018-06-29), este impacte assume maior expressão no Túnel
(99 403 m3) e Parque Material (85 816 m3). O material proveniente das escavações pode ser utilizado
em aterro e reutilizado como matéria-prima por outras atividades como a produção de britas para betões
ou para a construção dos acessos e restabelecimentos rodoviários. O volume de terras sobrantes, em
valor superior a 100 000 m3, deverá ser conduzido a vazadouros autorizados na região envolvente da
obra.
Instabilidade dos taludes de escavação: ocorre principalmente na construção do Parque Material,
sendo considerado pouco significativo, de magnitude reduzida, reversível e de âmbito local. Destaca-se
ainda a construção do viaduto de Santo Ovídio pela profundidade de perfuração do meio geológico que
atinge os 28 m. Várias medidas de minimização são preconizadas para este impacte, entre outras, a
limitação da inclinação dos taludes a 2V/3H, a sua proteção de modo a evitar a alteração, a sua
drenagem (principalmente em situações de intersecção com o nível freático), a monitorização das suas
condições geotécnicas (taludes de escavação e aterro) e a redução do tempo de exposição dos taludes
aos agentes meteóricos/erosivos.
Instabilidade dos aterros: no presente caso a maior parte dos aterros está localizada em depósitos
aluvionares e aluvio-coluvionares, devendo ser substituídos por materiais com características de aterro
técnico devidamente compactado.
Instabilidade dos assentamentos: ocorre principalmente na escavação/construção do túnel, é
considerado significativo, de magnitude reduzida, reversível e de âmbito local. De modo a minimizar este
risco, será efetuado um ajustamento no método de escavação do túnel, não se prevendo outro tipo de
atuação como o reforço estrutural dos edifícios e/ou das suas fundações.
Os fenómenos potenciais de subsidência provocados pela construção dos túneis traduzem-se num
acomodamento do maciço rochoso em direção à escavação resultante da retirada parcial do material que
sustenta o maciço. Daqui resulta um reequilíbrio tensional que pode provocar subsidência do terreno com
manifestações à superfície e as consequentes afetações do edificado. Este fenómeno poderá ser agravado
pelo rebaixamento do nível freático (previsto).
De referir que o método construtivo dos túneis também provoca impactes no maciço rochoso,
nomeadamente ao nível das deformações e movimentos induzidos no mesmo, daí a importância da
escolha do método mais adequado para cada tipo de rocha.
Transmissão de vibrações às estruturas existentes à superfície: ocorre na fase de construção, no
desmonte do maciço rochoso com recurso a explosivos. Este impacte é considerado pouco significativo,
de magnitude reduzida, reversível, e de âmbito local. Está previsto ser utilizado nas áreas do túnel e do
Parque Material. A utilização deverá ser reduzida ao mínimo indispensável, sobretudo na área do túnel
mineiro que se situa na área urbana da encosta do Monte da Virgem (MM.GEO.07).
Fase de exploração
No decurso da fase de exploração não foram inicialmente previstos a ocorrência de impactes negativos
significativos. Em relação “à eventual instabilidade dos taludes de escavação e aterro” e ao pedido
solicitado na fase de aditamento de inclusão “de um mapa com o reconhecimento e inventariação de
movimento de vertentes (atuais e potenciais) ”, foi mencionado que “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”. “Não se detetaram durante os reconhecimentos
quaisquer movimentos de massa de vertente que merecessem cartografia específica”. O talude de
escavação que se desenvolve ao longo da Rua Fonte dos Arrependidos, onde poderá ter existido este tipo
de movimentos, corresponde a uma antiga cicatriz de um deslizamento em cunha, atualmente
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estabilizada por redes pregadas que se desenvolvem ao longo de cerca de 50 m. No restante traçado os
riscos já foram tidos em conta ou minimizados, ou não são reconhecidos, uma vez que se trata de zonas
aplanadas.
C.

Conclusão

Em síntese, considera-se que a identificação e avaliação dos impactes na geologia e geomorfologia está
razoavelmente fundamentada no EIA, sendo que, em termos gerais, os impactes associados à execução
do projeto ocorrerão sobretudo durante a fase de construção, podendo, contudo, manter-se durante a
fase de exploração. Os principais impactes negativos relacionam-se com a execução de escavações/
aterros e túneis e serão na globalidade diretos, permanentes e irreversíveis, de magnitude média a
elevada e significância reduzida a moderada. Do ponto de vista geológico a situação mais desfavorável
por ordem decrescente é:
Alternativa 3 - atravessa em superfície e em viaduto a Rua Fonte dos Arrependidos, que como
mencionado anteriormente corresponde a uma antiga cicatriz de um deslizamento em cunha e
passa em túnel sob o cruzamento de duas ruas (a Rua do Rosário e a Rua Clube de Caçadores).
É a que apresenta um maior excedente de terras (260.840 m3). É a alternativa que ocupa uma
maior área (2.400 m2), caso não haja necessidade de ocupar a via pública, que neste caso será
de 2.800 m2.
Alternativa 2 - atravessa em superfície a Rua Fonte dos Arrependidos, sendo a que apresenta o
segundo maior excedente de terras (256.957 m3). A transição da zona de trincheira para o túnel,
realiza-se muito próximo do local onde se encontra implantada a garagem de uma vivenda, nos
limites da Rua de Santa Rita. É a alternativa que ocupa a segunda maior área (2.100 m2).
Alternativa 1 - desenvolve-se de modo quase perpendicular à Rua Fonte dos Arrependidos, a qual
atravessa em viaduto, e interceta também a Rua do Rosário e a Rua de Santa Rita, sendo sob
esta que atravessará em túnel mineiro. É a que apresenta um menor excedente de terras
(255.859 m3) e que ocupa uma menor área da via pública (1.700 m2).
Em conclusão, e tendo por base a informação disponibilizada, não existem impedimentos à execução do
projeto. As diferenças dos volumes de terras excedentárias e da área ocupada nas três alternativas não
são muito significativas. Assim, considera-se poder ser emitido parecer favorável condicionado ao
cumprimento das medidas de minimização mencionadas no EIA.

5.2. RECURSOS HÍDRICOS E HIDROGEOLOGIA
A.
A.1.

Caracterização da situação de referência
Recursos hídricos subterrâneos

A área de estudo insere-se na província hidrogeológica do Maciço Antigo, correspondendo o sistema
hidrogeológico às unidades litológicas presentes, constituindo um meio de circulação livre, com
escoamento por fracturação ao longo das descontinuidades e por porosidade ao longo das zonas
alteradas e superficiais do maciço rochoso e dos depósitos modernos.
A produtividade média da região é globalmente baixa, apresentando valores de cerca de 50 m3/km2.dia.
Apesar de se tratar de uma região de elevada pluviosidade, dada a reduzida permeabilidade, os caudais
subterrâneos disponíveis não traduzem esse facto.
Os terrenos presentes na área de estudo são, essencialmente, constituídos por materiais terrosos,
correspondentes a aterros, aluviões e coluviões, depósitos de terraço, solos residuais e maciços
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decompostos a muito alterados. O maciço rochoso de melhor qualidade (medianamente alterado a são)
ocorre provavelmente a menores profundidades, no sector nascente da área de estudo (encosta do
Monte da Virgem), na parte final do traçado.
No que respeita aos maciços rochosos pouco a medianamente alterados e fraturados, devido à elevada
condutividade hidráulica que poderão possuir (dependente da densidade, abertura e preenchimento de
fraturas) poderão constituir aquíferos importantes, especialmente no caso dos maciços graníticos, e
levantar problemas geotécnicos ao nível das obras subterrâneas, obrigando a cuidados acrescidos na
drenagem em fase de obra. No presente caso, os traçados em estudo apenas se desenvolvem nos
metassedimentos e na orla de contacto com os granitos no Monte da Virgem.
A recarga do sistema hidrogeológico é direta, através da infiltração da água da precipitação nos depósitos
e ao longo das descontinuidades do maciço rochoso. No maciço rochoso a produtividade hidrogeológica
depende da fracturação e do grau de alteração, e também da topografia, que promove o aparecimento
de nascentes, com zonas de produtividade variável.
Assim, prevê-se que o nível da água seja mais superficial nas zonas deprimidas do atravessamento pelas
pequenas linhas de água preenchidas por aluviões e coluviões, pelo que os trabalhos de escavação ou
saneamento nesses locais poderão ser dificultados devido às reduzidas condições de traficabilidade e
trabalhabilidade dos solos. No entanto, a localização dos pilares do viaduto sobre a Quinta do Cisne ainda
não é conhecida, devendo ter em conta esses constrangimentos construtivos.
É de prever a possibilidade de interferência com o nível da água, nas zonas onde a rasante se desenvolve
em profundidade, como é o caso da zona em túnel, em particular se estes decorrerem em épocas de
maior pluviosidade.
Segundo o estudo geológico/geotécnico preliminar realizado no âmbito do Estudo Prévio, o nível freático
identificado nas sondagens disponíveis para os locais de intervenção situa-se a profundidades que variam
entre 2,9 m e 16,4 m.
De referir que parte da área é já densamente ocupada por edifícios e respetivo tecido urbano, impedindo
desta forma que uma grande parte da precipitação tenha a sua percolação natural instalada no meio
geológico, conduzindo deste modo a uma diminuição significativa das disponibilidades aquíferas.
Nos trabalhos de campo efetuados foram identificadas algumas captações particulares no setor poente da
área de estudo na Quinta do Cisne, não sendo de excluir a hipótese da existência de outras captações
(pequenos poços) em quintais da área de estudo. As captações particulares identificadas na Quinta do
Cisne destinam-se a rega, desconhecendo-se as características das mesmas. A maior parte das captações
particulares situam-se a sul do a sul do setor dos traçados em estudo que se desenvolve em túnel.
Destas captações, apenas a captação com o código cadastral 224405 é intersetada pelos traçados, neste
caso no trecho comum, no setor em túnel ao km 1+400. Trata-se de um furo vertical com a profundidade
de 80 m, destinado a rega do quintal onde se localiza.
Quanto aos aspetos químicos, as águas subterrâneas da área em estudo são muito fracamente
mineralizadas, muito fracamente cloretadas e fracamente sulfatadas. No que se refere à dureza, estas
águas classificam-se como macias.
Neste sentido, apesar de muito fracamente mineralizadas, verifica-se que estas águas apresentam boa
qualidade, podendo, se necessário, destinar-se a consumo humano.
Quanto à avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas, o sistema hidrogeológico
abrangido pela área de estudo foi considerado essencialmente como V6, “Aquífero em rochas fissuradas”
- vulnerabilidade Baixa e Variável, no caso do maciço rochoso e como V3 e V4, “Aquífero em sedimentos
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não consolidados” – vulnerabilidade Alta e Média, consoante têm ou não ligação hidráulica com linhas de
água, no caso dos depósitos terrosos.
Segundo o PGRH do Douro, a massa de água subterrânea onde se insere o projeto corresponde ao
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (código PTA0X1RH3). Esta massa de água abrange cerca
de 18.736 km2 e tem uma recarga média anual a longo prazo de cerca de 1.076 hm3/ano.
O estado quantitativo desta massa de água é BOM, sendo as disponibilidades hídricas disponíveis de
cerca de 969 hm3/ano, com estabilidade da tendência do nível piezométrico.
O Estado Químico e Quantitativo da massa de água é BOM, mantendo a classificação do 1º ciclo de
planeamento (2009-2015), de que resulta o Estado Global BOM.
A.2.

Recursos hídricos superficiais

Localmente, o projeto de expansão da Linha Amarela atravessa pequenas bacias hidrográficas que
drenam a área de estudo, umas drenando para norte para a margem esquerda do rio Douro, outras
drenando para oeste para o litoral atlântico. Salienta-se no entanto que as bacias hidrográficas da área de
estudo encontram-se em grande parte artificializadas devido à sua localização na área urbana de Gaia,
tendo escoamento efêmero por ocasião de precipitação intensa.
A localização dos traçados em estudo nas bacias hidrográficas atravessadas, de uma forma mais
detalhada, é a seguinte:








O setor poente da área de estudo (km 0+000 a km 1+100), onde se localiza o trecho em viaduto
e parte do trecho em túnel até ao atravessamento da EM 630 (Rua Conceição Fernandes),
incluindo a Estação Manuel Leão, localiza-se na bacia hidrográfica do ribeiro da Madalena, nas
cabeceiras de linhas de água que escoam para sul, afluentes do ribeiro da Madalena, que conflui
no mar, a oeste, entre as praias da Madalena e da Bloqueira. O trecho de montante do ribeiro da
Madalena encontra-se entubado desde a Fonte dos Arrependidos até ao Bairro da Quinta do
Cedro por forma a atravessar a Rua Fonte dos Arrependidos, a Quinta do Cisne (apenas com
algumas zonas com água visível, devido a aluimentos de terras) e o nó de Santo Ovídio da A1;
Entre o atravessamento da Rua Conceição Fernandes e o trecho final do túnel (km 1+100 a km
1+615), o traçado localiza-se nas cabeceiras de duas linhas de água que escoam para norte,
confluindo no rio Douro entre a Ponte de São João e a Praia Fluvial de Areinho. Neste local as
linhas de água não se encontram definidas e não têm expressão morfológica, correspondendo a
uma área urbanizada;
Entre o km 1+615 e km 2+200, o traçado localiza-se na bacia hidrográfica do rio Valverde, nas
cabeceiras de pequenas linhas de água que escoam para sul para o rio Valverde, o qual, por sua
vez, conflui no mar, a oeste, na Praia do Sindicato. Neste setor de montante da bacia, onde o
traçado se desenvolve à superfície, as linhas de água também não se encontram definidas e não
têm expressão morfológica, correspondendo à vertente sudoeste do Monte da Virgem e à área
ocupada pelo Hospital Santos Silva e respetivo parque de estacionamento, a sul e norte da Rua
Conceição Fernandes, respetivamente;
Entre o km 2+200 até ao final na Estação de Vila d’Este, incluindo a área do Parque de Material,
o traçado localiza-se na bacia hidrográfica do rio Febros, nas cabeceiras de linhas de água que
escoam para nascente, para o rio Febros, que por sua vez conflui com o rio Douro a nordeste da
área de estudo, no Cais do Esteiro de Avintes. Neste setor o traçado não interfere com linhas de
água definidas no terreno e corresponde a uma área de terrenos não impermeabilizados, exceto
no local da Estação de Vila d’Este que se localiza numa área com ocupação urbana.

Relativamente às condições hidrográficas da área em estudo, verifica-se que grande parte da área
atravessada corresponde a áreas impermeabilizadas, com alteração dos canais naturais de drenagem,
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processando-se o escoamento através de dispositivos artificiais para coleta e transporte das águas
pluviais da rede de drenagem.
Atualmente constata-se que a quase generalidade destas sub-bacias hidrográficas se encontram
fortemente urbanizadas, sendo difícil definir na área em estudo as antigas linhas de água devido às
sucessivas alterações introduzidas na sua morfologia, quer por aterros nos vales, quer por cortes nas
linhas de festo provocados pela crescente urbanização e pela implantação de diversas vias de
comunicação, nomeadamente as atuais ruas e avenidas da cidade de Gaia
Em síntese, os traçados desenvolvem-se em grande parte em áreas urbanas impermeabilizadas,
praticamente sem interferência com linhas de água com expressão morfológica no terreno, mesmo no
setor do vale do ribeiro da Madalena onde o traçado atravessa em viaduto, não interferindo igualmente
com a drenagem desta linha de água entubada.
Não obstante, importa acautelar a drenagem das áreas intersetadas pelo traçado, o qual constitui uma
barreira ao escoamento preferencial das águas de escorrência, sobretudo nas áreas de trincheira e à
superfície, o que é assegurado pelo projeto de drenagem que contempla as passagens hidráulicas e
dispositivos de coleta dimensionados para a necessária livre circulação das águas de escorrência para o
período de retorno legalmente estabelecido.
No caso do Parque de Material está prevista, no estudo prévio, a drenagem da zona de lavagens dos
comboios através de caleiras com grelha que farão a recolha das águas e as encaminharão através de um
sistema de caixas de visita e coletores até uma câmara de separação de hidrocarbonetos.
Nos edifícios previstos, será feita a recolha e condução do caudal pluvial da cobertura por tubos de queda
até ao nível do pavimento. Aí será encaminhado, através de uma rede de coletores enterrados
interligados por caixas de visita, até ao coletor da rede pública de águas pluviais mais próximo.
Não existem na área de estudo cursos de água perenes, ocorrendo escoamento nas linhas de água por
ocasião de precipitação intensa.
Segundo o PGRH do Douro, a massa de água classificada na categoria “rio“ e sujeita a pressões
significativas corresponde ao rio Febros (código PT03DOU0384), para onde escoam algumas linhas de
água do setor nascente da área de estudo (parte do traçado em superfície, Parque de Material e Estação
de Vila d’Este).
O Estado desta massa de água superficial, que está englobada na categoria “rios”, na tipologia “Rios do
Norte de Pequena Dimensão”, apresenta Estado Químico “BOM” e Estado Ecológico-Natural “MEDÍOCRE”.
As pressões responsáveis pela classificação do estado ecológico medíocre são as águas residuais urbanas
e a poluição difusa-agricultura, resultando assim no Estado Global “inferior a bom”.
Segundo a ficha de caracterização desta massa de água, as pressões significativas são de natureza
urbana e agrícola, com as cargas de CBO5, CQO, Ntotal e Ptotal responsáveis pelas referidas pressões
(Tabela 4.6 do Relatório Técnico). Os objetivos ambientais para que esta massa de água atinja o estado
BOM foram prorrogados para o período 2022-2027 devido à recuperação reduzida dos ecossistemas
aquáticos em massas de água sujeitas a pressões prolongadas (massas de água classificadas com estado
Mau e Medíocre).
No caso da massa de água Douro WB3, para onde drena parte da área atravessada pelo trecho final do
túnel, segundo a correspondente ficha de caracterização, as pressões significativas são de natureza
urbana (águas residuais urbanas), também com as cargas de CBO 5, CQO, Ntotal e Ptotal responsáveis pelas
referidas pressões.
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B.

Identificação e avaliação de impactes

B.1.

Recursos hídricos subterrâneos

As principais alterações provocadas nos recursos hídricos subterrâneos da área onde será construída a
Linha ocorrerão em consequência da impermeabilização de potenciais áreas de recarga de níveis com
interesse hidrogeológico e eventual derrame de substâncias contaminantes e da interseção dos níveis
freáticos.
Outro aspeto a ter em conta corresponde à interferência do túnel e trincheira com a circulação subsuperficial das águas subterrâneas e à interferência dos traçados com captações de água subterrânea
existentes no alinhamento dos traçados ou na sua proximidade.
Estas afetações poderão, indiretamente, conduzir à afetação e/ou degradação da qualidade das águas
subterrâneas.
As ações suscetíveis de interferir com os recursos hídricos subterrâneos da área de estudo são:





Instalação de estaleiros;
Construção do viaduto de Santo Ovídio;
Construção do túnel mineiro e da Estação Manuel Leão;
Construção da trincheira entre o emboquilhamento do túnel e a Estação HSS paralela à Rua
Conceição Fernandes e desde esta estação até à estação de Vila D´Este;
 Construção dos acessos;
 Construção do Parque de Material.

Fase de construção
A instalação dos estaleiros afetará a recarga do sistema hidrogeológico localmente, impedindo a
infiltração da água da precipitação. Nesta área ocorrerá a compactação e em parte a impermeabilização
para acolher as ações de lavagem e manuseamento de combustíveis e outras substâncias contaminantes.
Estas afetações pela redução da área de recarga traduzem-se por um impacte negativo, pouco
significativo, de magnitude reduzida, certo, temporário, imediato, reversível (porque os solos retomarão a
sua permeabilidade e capacidade de infiltração após descompactação da área no final da obra), e será
direto e de âmbito local.
O desmantelamento de todas as infraestruturas que compõem os estaleiros, incluindo os acessos
temporários e serventias utilizadas, colocará a descoberto a área ocupada pelo estaleiro, que se
encontrará compactada. Nessas áreas será efetuada a descompactação do terreno e colocados
preferencialmente os solos previamente decapados, como referido nos impactes sobre os solos, anulando
praticamente o impacte provocado pela impermeabilização nesses locais.
No que respeita à drenagem subterrânea, é de prever a possibilidade de interferência com o nível da
água, especialmente nas zonas onde a rasante ou os trabalhos de escavação se desenvolvem próximo
dos níveis de água identificados nas sondagens geológico/geotécnicas.
De uma forma geral as escavações atuam como uma grande captação de água, introduzindo alterações
nas condições de percolação até aí existentes, favorecendo os fenómenos de erosão interna, com
arrastamento de finos, originando superfícies preferenciais de escoamento e criando subpressões e
ressurgências de água.
As interferências potenciais com o nível freático são previsíveis ao nível das paredes das trincheiras, dos
taludes das escavações para os restabelecimentos da rede viária (exemplo da Rua de São Tiago e túnel
“cut and cover” no trecho comum e ainda na Rua do Rosário e Rua Fonte dos Arrependidos no caso da
Alt. 1), e ainda ao nível da plataforma quando se procede ao saneamento dos depósitos de cobertura.
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No caso do túnel e/ou escavações que se desenvolvam abaixo do nível freático, o afluxo de água à
galeria é inevitável, sendo por isso de esperar o rebaixamento do nível da água. Este rebaixamento será
mais importante durante a fase construtiva, podendo contudo manter-se durante a fase de exploração,
consoante o tipo/grau de impermeabilização que for conferido ao túnel.
As interseções do nível de água e o seu consequente rebaixamento, dada a qualidade dos materiais
presentes, poderão induzir assentamentos diferenciais, fenómenos erosivos e situações de instabilidade
geotécnica, o que se considera um impacte negativo, pouco significativo a significativo dada a
profundidade a que o túnel se desenvolve (profundidade superior a 10 m), de magnitude reduzida, certo,
temporário (até ser assegurada a drenagem das águas intersetadas), imediato, reversível, e será direto e
de âmbito local.
A eventual interseção do nível freático traduzir-se-á também num impacte negativo devido à turvação da
água e à sua exposição à contaminação, pouco significativo, de magnitude reduzida, certo, temporário,
imediato, reversível, e será direto e de âmbito local.
Durante a fase de construção, poderá verificar-se um eventual derrame acidental de óleos e/ou
combustíveis e a sua correspondente infiltração no solo. Esta ocorrência será mais grave nas áreas objeto
de escavação, uma vez que a propagação de potenciais poluentes é facilitada pela redução da espessura
da camada não saturada, atingindo mais facilmente as águas subterrâneas, deteriorando a sua qualidade.
Contudo, em face dos cuidados a ter em fase de obra, e porque as ações de manuseamento de
substâncias contaminantes ocorrerá na área dos estaleiros previamente preparada e impermeabilizada,
admite-se que possa ocorrer um impacte negativo, pouco significativo, de magnitude dependente da
quantidade e das substâncias envolvidas, certo, temporário (até ser removida a camada de solo afetada),
imediato, reversível, e será indireto e de âmbito local. As medidas propostas contribuem para minimizar
estas potenciais afetações.
Considera-se que o referido impacte não contribuirá para a alteração da classificação do Estado Global
BOM da Massa de Água Subterrânea onde se localiza o Projeto (código PTA0X1RH3).
Na área do Parque de Material, que abrange cerca de 3 ha, a área impermeabilizada contribui para a
redução da recarga do sistema hidrogeológico localmente, embora não se considere que possa afetar
globalmente o sistema hidrogeológico. As medidas de recolha e armazenamento das águas pluviais de
escorrência das coberturas dos edifícios do Parque de Material, prevista no Projeto, e o seu
aproveitamento para rega de espaços ajardinados no PM, contribuirão para minimizar os efeitos da
redução da área de recarga.
Assim, o impacte pela redução da área de recarga será negativo, pouco significativo, de magnitude
reduzida, certo, permanente, imediato, irreversível, e será direto e de âmbito local.
O Projeto pode interferir com algumas captações de água subterrânea, tanto no alinhamento dos
traçados, como na sua proximidade atendendo às áreas de serventia necessárias às obras.
Como referido na caracterização da situação de referência, apenas a captação com o código cadastral
224405 é intersetada pelos traçados, neste caso no trecho comum, no setor em túnel ao km 1+400.
Trata-se de um furo vertical com a profundidade de 80 m, destinado a rega do quintal onde se localiza.
A afetação direta deste furo vertical constitui um impacte negativo, significativo, de magnitude reduzida,
provável, permanente, imediato, irreversível, e será direto e de âmbito local.
Os restantes furos situados a distâncias entre 10 m e 22,5 m poderão registar afetações indiretas pela
sua proximidade. Considera-se por isso que as eventuais afetações poderão corresponder nalguns casos à
sua eliminação por selagem, e por conseguinte traduzir-se num impacte negativo, pouco significativo a
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significativo, de magnitude reduzida, provável, permanente, imediato, irreversível, e será indireto e de
âmbito local.
Na presente fase de Estudo Prévio não foram efetuados contactos com os proprietários, pelo que em fase
de Projeto de Execução a equipa de projeto procederá à sua identificação precisa para efeito de
expropriações e reposição de serviços.
Em fase de Projeto de Execução, a identificação rigorosa destes furos, para efeitos de identificação de
serviços afetados, assim como a monitorização dos níveis de água, poderá determinar com maior certeza
a referida afetação. Estes impactes poderão ser minimizáveis considerando a sua sinalização e
delimitação, com vista à sua não afetação direta.
Fase de exploração
No decurso desta fase não se prevê a ocorrência de impactes negativos significativos no meio
hidrogeológico, embora a presença da ferrovia e do traçado dos restabelecimentos rodoviários possa
constituir uma barreira ao fluxo natural de percolação subterrânea, sobretudo nos trechos em túnel e
trincheira.
Nesta fase mantêm-se os impactes relacionados com a impermeabilização iniciados na fase de
construção, não se prevendo que o sistema hidrogeológico seja globalmente afetado.
Conforme já indicado para a fase de construção, está prevista a monitorização do nível freático e a sua
evolução através da medição de quatro piezómetros instalados por ocasião dos furos de sondagem no
sector em túnel mineiro e em trincheira, para controlo dos níveis de água, durante um período de 12
meses, antes do início dos trabalhos de construção, que dará indicações mais concretas acerca dos fluxos
de água subterrânea.
Nesta fase de exploração continuarão a realizar-se medições dos níveis de água com vista a avaliar as
potenciais interferências com a obra.
Assim, as potenciais afetações serão pouco prováveis, não se prevendo implicações nos usos da água
subterrânea da maior parte do traçado.
Tendo em conta que a drenagem da plataforma do Parque de Material conterá dispositivos de
retenção/separação de hidrocarbonetos e bacias de retenção da drenagem para evitar drenagens diretas
para a rede hidrográfica e consequentemente para o sistema hídrico, não se prevê que possa ocorrer
afetação da massa de água subterrânea devido a derrame acidental na área do Parque de Material.
B.2.

Recursos hídricos superficiais

O conjunto de operações necessárias à implantação do Projeto e restabelecimentos da rede viária inclui
atividades diversas que vão desde a realização de escavações e aterros para a regularização de
plataformas, execução de fundações, até à impermeabilização da superfície com as plataformas e aterros
da obra. Nestas áreas deixa de existir a infiltração das águas da precipitação, que consequentemente
originam escoamento superficial para a rede de coletores e caixas de recolha, estando também prevista a
existência de separadores de hidrocarbonetos na rede de drenagem do Parque de Material que
conduzirão as águas de escorrência para a rede hidrográfica.
Outro aspeto igualmente importante a ter em conta, resulta do potencial de contaminação das águas de
escorrência pelo uso de substâncias contaminantes durante a fase de construção, devido a possíveis
derrames de óleos e combustíveis que podem ocorrer durante a manutenção/circulação da maquinaria na
área de construção e transporte de substâncias contaminantes na rede viária da área de intervenção.
Fase de construção
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Na fase de construção perspetiva-se que as ações de projeto que poderão ter impactes nos recursos
hídricos superficiais são as seguintes:
 Instalação de estaleiros;
 Construção do viaduto de Santo Ovídio;
 Construção da trincheira entre o emboquilhamento do túnel e a Estação HSS paralela à Rua
Conceição Fernandes e desde esta estação até à estação de Vila D´Este;
 Construção da Estação Manuel Leão, Ampliação do Parque de Estacionamento da Estação HSS,
construção do Parque de Material e da Estação de Vila D´Este e do trecho em trincheira e à
superfície;
 Construção do túnel mineiro.
A instalação das infraestruturas que compõem os estaleiros impedirá a infiltração da água da
precipitação. Está prevista a compactação e em parte a impermeabilização desta área para acolher as
ações de lavagens e manuseamento de combustíveis e outras substâncias contaminantes.
Estas afetações traduzem-se por um impacte negativo devido ao aumento do escoamento superficial em
detrimento da infiltração e alimentação do aquífero superficial, pouco significativo, dado que as áreas a
definir para os estaleiros em fase de projeto de execução serão diminutas no contexto da intervenção
global, de magnitude reduzida, certo, permanente, imediato. Por outro lado, uma vez que os estaleiros
serão desmantelados após terminada a fase de construção, o impacte será reversível porque os solos
retomarão a sua permeabilidade e capacidade de infiltração (após descompactação da área no final da
obra), e será direto e de âmbito local confinada à área de instalação dos estaleiros.
A construção do viaduto de Santo Ovídio poderá interferir com a linha de água entubada do ribeiro da
Madalena, particularmente a construção do pilar nº 8 das Alternativas 1 e 2, aos km 0+629 e km 0+624,
respetivamente. Segundo o estudo prévio a localização deste pilar situa-se no alinhamento desta linha de
água, prevendo-se que possa constituir um impacte negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida,
pouco provável, dado que em fase de projeto de execução poderá ser efetuada a localização
pormenorizada do pilar, de modo a não atingir a linha de água entubada, permanente, imediato,
irreversível, direto e de âmbito local.
A construção do trecho em trincheira e trecho à superfície poderá interferir com a drenagem superficial,
por constituir uma barreira ao escoamento. Contudo, a rede de drenagem a executar no âmbito da
construção conduzirá as águas intersetadas pela obra para a rede de drenagem natural através da rede
de coletores pluviais dado os traçados atravessarem maioritariamente uma área urbana.
Assim, a barreira ao escoamento superficial constituirá um impacte negativo, pouco significativo, de
magnitude reduzida, pouco provável, temporário, imediato, reversível com a finalização da construção da
rede de drenagem, direto e de âmbito local.
A construção da Estação Manuel Leão (0,6 ha), Ampliação do Parque de Estacionamento da Estação HSS
(0,8 ha), construção do Parque de Material (3 ha), Estação de Vila D´Este (1 ha) e trecho em trincheira e
à superfície (3 ha), impedindo a infiltração da água da precipitação e contribuindo para o aumento da
escorrência superficial, incide de modo permanente nas áreas a impermeabilizar definitivamente.
Considera-se assim que a impermeabilização resultante da fase de construção daqueles componentes do
Projeto, que se estima em cerca de 8 ha, será um impacte negativo, embora muito diminuto dada a
reduzida área ocupada pelas referidas construções, contribuindo para alterar o padrão da drenagem
superficial com um aumento do escoamento superficial, pouco significativo dado que o dimensionamento
da rede de águas pluviais permite acolher com margem de segurança os caudais gerados por
precipitações intensas, de magnitude reduzida, certo, será permanente, prolongando-se para a fase de
exploração, imediato, irreversível, direto e de âmbito local.
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O aproveitamento da água da chuva em todos os edifícios do PM, através de sistemas de recolha e
armazenamento de águas pluviais, conforme indicações do Projeto, contribuirá para a minimização do
impacte da impermeabilização e do acréscimo do escoamento superficial.
A turvação das águas de escorrência devido a precipitação intensa sobre as áreas de terraplenagens,
resulta dos sedimentos em suspensão na massa de água, podendo atingir a massa de água que drena
para o Douro e para a massa de água que drena para a costa apenas em situações de elevada
precipitação e durante as escavações para a construção do túnel mineiro. Este impacte é negativo, pouco
significativo, de magnitude reduzida dado que não se espera grandes volumes de descarga no rio Febros,
afluente do Douro (pelas ações de construção do Parque de Material e trecho à superfície até à Estação
de Vila D´Este), e ribeiro da Madalena que drena para a massa de água Valadares, a sul, as escorrências
da escavação do túnel mineiro e da Estação Manuel Leão. Ainda assim, o impacte será certo, temporário
(limitado aos períodos de solo a descoberto e precipitação intensa que gere escoamento e abertura do
túnel) durante a fase de construção, imediato, reversível após conclusão das obras, direto e de âmbito
local.
Considera-se que o referido impacte não contribuirá para a alteração da classificação do Estado Global
BOM e SUPERIOR das Massas de Água para onde drena o Projeto.
Fase de exploração
Na fase de exploração perspetiva-se que as ações de projeto que poderão ter impactes nos recursos
hídricos superficiais se restrinjam às ações de manutenção e lavagens de composições no Parque de
Material.
Tendo em conta os separadores e a câmara de recolha de hidrocarbonetos previstos, é de esperar que as
concentrações de óleos minerais não ultrapassem os limites admissíveis.
Na eventualidade de um derrame acidental com descarga para a rede hidrográfica (linha de água para
onde drena a área do Parque de Material e que é afluente da margem esquerda do Rio Febros, afluente
do Douro), tendo em conta os sistemas de drenagem do Parque de Material, o impacte seria assim
negativo, pouco significativo, e de magnitude dependente da extensão da afetação e das substâncias
envolvidas, pouco provável, dado estar prevista a construção de separadores de hidrocarbonetos na rede
de drenagem do Parque de Material, esporádico e temporário, imediato, reversível, indireto, sendo
contudo de âmbito local.
C.

Conclusão

Quanto aos recursos hídricos, os impactes negativos são, de um modo geral, pouco significativos.
Nos recursos hídricos subterrâneos as perturbações estão relacionadas com a recarga do sistema
hidrogeológico local, mas não afetam globalmente a recarga. Outra perturbação está relacionada com a
afetação de uma captação (furo para rega de um quintal), cujo impacte é considerado significativo, e a
proximidade a outras captações. Numa lógica de reposição de serviços afetados, a afetação será pouco
significativa.
As interseções do nível de água e o seu consequente rebaixamento, dada a qualidade dos materiais
presentes, poderão induzir assentamentos diferenciais, fenómenos erosivos e situações de instabilidade
geotécnica, o que se considera um impacte negativo, pouco significativo a significativo. Este impacte está
relacionado com a fase de construção e as medidas a adotar (bombagem, entre outras) que minimizam
os seus efeitos.
Não se prevê que um eventual derrame acidental de substâncias contaminantes durante a obra possa
afetar a massa de água subterrânea.
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Nos recursos hídricos superficiais as perturbações estão relacionadas com a impermeabilização dos
terrenos, promovendo o aumento do escoamento superficial, embora pouco significativo, e com a
drenagem da área de intervenção para a rede hidrográfica.
Tanto a linha de água entubada, que atravessa a Quinta do Cisne (ribeiro da Madalena) como as linhas
de água sem expressão morfológica no terreno que drenam a plataforma ferroviária e o Parque de
Material para o rio Febros, não serão afetadas pelas ações de construção. A localização do pilar nº 8 do
Viaduto de Santo Ovídio, das Alternativas 1 e 2, no alinhamento da linha de água entubada, deverá ser
ajustada na fase seguinte do Projeto, na opção por alguma delas, devendo implantar-se o mesmo a mais
de 5 m do leito do curso de água.
O aproveitamento da água da chuva em todos os edifícios do Parque de Material, através de sistemas de
recolha e armazenamento de águas pluviais, conforme indicações do Projeto, não obstante corresponder
a uma medida de uso eficiente da água, contribuirá para a minimização do impacte da impermeabilização
e do acréscimo do escoamento superficial.
Considera-se que a turvação das águas de escorrência nas ações de escavação e terraplenagem,
constituindo um impacte negativo pouco significativo, não contribuirá no entanto para a alteração da
classificação do Estado Global BOM e SUPERIOR das Massas de Água para onde drena o Projeto
(PT03NOR0727-Rio de Valadares, e PTCOST3- CWB-II-1A), nem para dificultar de modo significativo a
recuperação do estado global das duas massas de água que drenam para o Douro e que têm a
classificação de INFERIOR a BOM (PT03DOU0384-Rio Febros, e PT03DOU0370-Douro WB3).
Face ao exposto, e tendo por base a informação disponibilizada relativa aos Recursos Hídricos, considerase poder ser emitido parecer favorável condicionado ao cumprimento das medidas de minimização
mencionadas no EIA.
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5.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS
A.

Caracterização da situação de referência

Segundo o EIA, a área de estudo - área do traçado do metro em viaduto, trincheira e à cota de superfície
e área adjacente de 200 m para cada lado, zonas das estações e do Parque de Material com uma zona
tampão/buffer de 200 m, e área do poço de ventilação associada ao projeto - não coincide com Áreas
Protegidas nem áreas da Rede Natura 2000, sendo as áreas sensíveis mais próximas, do ponto de vista
da conservação da natureza, a Reserva Natural Local do Estuário do Douro, a cerca de 4,9 km, e o SIC
PTCON0024 Valongo, a cerca de 8,5 km.
Pelo contrário, “a paisagem atual da área de estudo é dominada por áreas urbanizadas, pedreiras,
campos agrícolas e explorações florestais de eucalipto ”.
Nesse sentido, resultado da metodologia adotada para a caracterização da fauna, flora, vegetação e
habitats, baseada em consulta bibliográfica e realização de trabalhos de campo (realização de transectos,
instalação de postos de escuta e observação, identificação de indícios de presença, realização de
inventários florísticos, fotointerpretação e edição cartográfica em SIG) que se apresentam devidamente
descritos e ajustados ao território em causa, o EIA conclui que:
- “A área de estudo, localizada numa área densamente urbanizada, apresenta de uma forma geral uma

diversidade faunística reduzida. Apesar de muitas das espécies descritas se encontrarem classificadas
para este local devido à sua presença conhecida em áreas próximas de maior relevância ecológica,
verifica-se que muitas dessas espécies são classificadas como pouco prováveis (pela ausência ou reduzida
qualidade dos biótopos de ocorrência dessas espécies) na área de estudo”;
Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este e Parque de Material de Vila d'Este
Estudo Prévio

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3033

- O grupo faunístico com maior representatividade na área de estudo é a avifauna, com um total de
sessenta espécies identificadas como de potencial ocorrência. Contudo, tanto para este grupo como para
a mamofauna e a herpetofauna, as espécies de maior potencial de ocorrência constituem sobretudo
“espécies comuns, abundantes e bem distribuídas a nível regional e nacional”, e as três espécies
elencadas com estatuto de conservação desfavorável afiguram-se pouco prováveis;
- Ao nível da flora, vegetação e habitats, é de destacar a presença de uma espécie protegida – o Sobreiro
(Quercus suber) – e um povoamento com cerca de um milhar de exemplares desta espécie e “com área
superior a 4 ha com mais de 30 árvores por hectare, com PAP acima de 30 cm”, cartografado como
Habitat 9330 – Sobreiral.
Apesar do EIA em apreço se apresentar bem estruturado, fundamentando as opções de projeto e
abordando os valores naturais em causa, este apresentava algumas lacunas de informação relativamente
ao número de espécies faunísticas com estatuto de conservação desfavorável e ao número de espécies
confirmadas e de potencial ocorrência, bem como em relação à caracterização dos exemplares dispersos
de Sobreiro e área de Sobreiral a afetar pelo projeto, pelo que foi feito um Pedido de Elementos
Adicionais.
O aditamento apresentado pelo proponente deu resposta satisfatória às questões levantadas,
esclarecendo o lapso relativo ao número de espécies com conservação desfavorável e ao número de
espécies confirmadas e potenciais, e caracterizando a possível área do Habitat 9330 – Sobreiral a afetar,
em termos de densidade, porte arbóreo médio e número estimado de sobreiros a abater. Todavia, é de
salientar que as estimativas apresentadas não contêm informação suficiente para um pedido de
autorização ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), já que nesta fase de
estudo prévio não foram realizados estudos que permitissem apurar números exatos.
B.

Identificação e avaliação de impactes

Fase de construção
“Devido à pobreza ecológica da parte inicial do traçado e o regime de perturbação existente na
atualidade, com presença de espécies de fauna e de flora amplamente distribuídas pela região e sem
especial relevância do ponto de vista da conservação”, o estudo considera “que a comparação das
diversas alternativas previstas não apresenta diferenças mensuráveis”, ao nível do descritor em análise.
Assim, o EIA avalia os principais impactes associados à fase de construção da linha e restantes estruturas
a implementar à superfície, como pouco significativos, considerando apenas significativos, e o busílis
deste descritor para este projeto, os impactes decorrentes da afetação da área de Habitat 9330 –
Sobreiral, “a única área com alguma relevância ecológica ”, com a construção da Estação Hospital Santos
Silva, a reposição do Parque de Estacionamento à superfície e reperfilamento da Rua Conceição
Fernandes, a instalação e funcionamento do estaleiro das Frentes na Trincheira e do estaleiro da
Interface e Estação Hospital Santos Silva, e a construção de novos acessos e restabelecimento de vias na
Rua de São Tiago.
Segundo o aditamento ao EIA, estas intervenções deverão afetar um total estimado de 359 sobreiros,
numa área de Habitat 9330 - Sobreiral ocupada por exemplares de porte variável, na sua maioria jovens.
Contudo, é de salientar uma certa incongruência entre as informações expostas no relatório síntese e no
respetivo aditamento, dado que, por vezes, o EIA se refere a estas árvores como sendo de grande porte.
Por outro lado, os restantes exemplares de Sobreiro a afetar, nomeadamente com a construção do
parque de materiais, não foram contabilizados no EIA nem no respetivo aditamento.
Fase de exploração
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Já ao nível da fase de exploração da Linha Amarela do Metro do Porto que será responsável pela “ criação
de um efeito barreira nos locais onde a linha se desenvolve em trincheira e à superfície ” que contribuirá
“para a fragmentação das populações e destruição/degradação dos corredores ecológicos ”, e pelo risco
de atropelamento/colisão para com eventuais espécies de fauna que cruzem a linha, o EIA classifica os
impactes previstos como pouco significativos.
C.

Conclusão

Apesar do EIA, com o respetivo aditamento, considerar que a maioria dos impactes ao nível do descritor
Fauna, Flora, Vegetação e Habitats serão pouco significativos, salientar que “o habitat 9330 não é um
habitat prioritário” e que os sobreiros em causa “possuem pouco valor em termos de conservação”,
considera-se que, numa visão conjunta e integrada, este Sobreiral possui, para além do seu inegável
valor ecológico, um acrescentado valor sociocultural, educacional e paisagístico, associado ao facto de
toda a zona do Monte da Virgem (conjunto observatório/santuário/parque de merendas/áreas arborizadas
e ajardinadas) ser de considerável estima para a população que o utiliza para efeitos culturais,
recreativos, educativos e até científicos.
Nesse sentido, e com a agravante do desagrado demonstrado através da participação pública, do exposto
no parecer emitido pelo ICNF no que concerne a alternativas válidas de localização, bem como da falta de
informação detalhada, e por vezes um pouco incoerente, relativamente às características dos exemplares
de Sobreiro a afetar, quer em povoamento, quer de forma isolada/dispersa, considera-se que esta área
de habitat deverá ser integralmente preservada.
Relativamente à proposta para o parque de materiais, coincidindo igualmente com vários exemplares de
Sobreiro, e existindo na proximidade áreas de povoamento de Eucalipto com valor ecológico bastante
inferior, poderão existir alternativas ao abate desta espécie protegida que deverão ser devidamente
estudadas e justificadas.
Face ao exposto, não obstante o cumprimento das medidas de minimização propostas, tendo com conta
a apreciação dos elementos submetidos pelo EIA, a participação pública e o parecer emitido pelo ICNF,
considera-se que o EIA em apreço reúne condições para a emissão de parecer favorável condicionado ao
cumprimento das condicionantes, medidas de minimização, medidas de compensação e planos de
monitorização, apresentados no final do presente parecer.
Tendo em conta que as três alternativas de projeto apresentadas no EIA são comuns no troço à
superfície que implica com estes valores ecológicos, não existindo, de facto diferenças na comparação
entre as mesmas, considera-se este parecer válido para qualquer uma das hipóteses.

5.4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO
A.

Caracterização da situação de referência

A área sobre a qual recaiu este estudo foi uma faixa de 200 m em redor do eixo da via proposta.
Em termos de ocupação do solo, a área em estudo (AE) abrange tecido urbano (cerca de 22% da AE
num total de 71 ha), áreas florestais em meio urbano (cerca de 30% da AE, num total de 48 ha),
equipamentos (cerca de 12%, num total de 19 ha), rede viária e espaços associados (cerca de 9%, num
total de 15 ha), parques e jardins (cerca de 3%, num total de 5 ha) e áreas agrícolas em meio urbano
(cerca de 3%, num total de 4,4 ha).
Quanto à afetação dos espaços previstos nas cartas do PDM de Vila Nova de Gaia (Aviso n.º 14327/2009,
de 12 de Agosto), verifica-se o seguinte:
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Carta de Execução do Plano
Há afetação das seguintes UOPG’s: MF3 – Interface de Laborim de Baixo, MF4 – Laborim de Cima e VA2
– Área de Expansão Adjacente ao Traçado da VL10.
A ligação do metro entre Santo Ovídio e Vila d’Este está explicitamente prevista na UOPG MF3 e não se
encontra interditada nas UOPG’s MF4 e VA2.
Carta de Qualificação do Plano
São afetadas as seguintes classes de espaços:
- Solo Urbano
- Áreas Urbanizadas de Uso Geral
- Áreas de Comércio e Serviço
- Áreas de Expansão Urbana de Uso Geral
- Áreas de Verde Urbano
- Categorias Comuns do Solo Rural e Urbano
- Áreas para equipamentos
- Áreas para Infraestruturas e Instalações Especiais
- Áreas Verdes de Enquadramento
- Estrutura Ecológica Municipal.
Analisado o regulamento do PDM para as áreas afetadas pelo projeto, conclui-se que não existe conflito
com qualquer das classes de espaços atravessadas (existe compatibilidade e/ou conformidade com o
disposto no regulamento do PDM). Em alguns casos, no entanto, a câmara municipal terá de autorizar a
afetação pelo projeto – áreas verdes de enquadramento paisagístico e estrutura ecológica fundamental.
Carta de Salvaguardas
Serão afetados Valores Patrimoniais – Património Arquitetónico. As afetações previstas não serão
incompatíveis com o regime de proteção previsto no Regulamento para estes valores, ainda que tenha de
ser obtido o parecer favorável da câmara municipal.
Carta de Mobilidade e Transportes
O projeto em apreço encontra-se previsto no PDM de Vila Nova de Gaia, ainda que com uma
configuração diferente.
Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
A área em estudo conflitua com uma Zona Especial de Proteção.
A implementação deste projeto implica o corte ou arranque de alguns sobreiros.
A concretização do projeto implica o atravessamento de dois cursos de água, e ainda, a interferência com
várias rodovias.
B.

Identificação e avaliação de impactes

Fase de construção
As ações suscetíveis de interferir com o descritor em apreço são:


Instalação de estaleiros
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Construção do viaduto de Santo Ovídio
Construção da estação Manuel Leão
Construção da Trincheira entre o emboquilhamento do túnel e a estação do Hospital de Santos
Silva paralela à Rua Conceição Fernandes e desde esta estação até à estação de Vila d’Este
Construção do Parque de Material.

Como foi já referido, a ligação de metro entre Santo Ovídio e Vila d’Este está explicitamente prevista nos
objetivos preconizados para a UOPG MF3, e não se encontra interditada nas UOPG’s MF4 e VA2. Esta
ligação está prevista no PDM de Vila Nova de Gaia, ainda que com uma configuração diferente.
O projeto enquadra-se nas várias classes atravessadas, como uso complementar. A sua implementação
carece de autorização da câmara municipal nas tipologias Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico e
Estrutura Ecológica Fundamental.
Considera-se, assim, que o impacte gerado por este projeto nas especificações do PDM, ainda que
negativo, é pouco significativo.
Dos cerca de 10 hectares afetados diretamente pela implementação do projeto, cerca de 6,8 hectares
correspondem a áreas florestais em meio urbano e cerca de 2 hectares a rede viária e espaços
associados.
A implementação do projeto tem impacte na ocupação do solo, mas pouco ou moderadamente
significativo.
O impacte negativo no que concerne a Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
também existe, no que respeita a:








Património Classificado ou em Vias de Classificação – o projeto sobrepõe-se à ZEP do
Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto;
Proteção ao sobreiro e azinheira – o projeto sobrepõe-se a uma área delimitada como
povoamento de sobreiros num extensão de 0,8 hectares, implicando o corte ou arranque de
alguns exemplares.
Servidões rodoviárias – o projeto interfere com as rodovias atravessadas, estando no entanto
previstas soluções de atravessamento. O Parque de Material sobrepõe-se à faixa de
salvaguardada extensão prevista da rua General Humberto Delgado, um eixo concelhio
estruturante.
Linhas de transporte de energia elétrica – o projeto cruza duas linhas de alta tensão.
Domínio Público Hídrico – o projeto cruza dois cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, o
ribeiro da Madalena e a cabeceira de uma ribeira afluente do rio Febros.

Assim, o projeto em apreço terá um impacte negativo no que respeita a condicionantes, servidões e
restrições de utilidade pública, de significância baixa, exceto no que respeita à afetação do Património
Classificado ou em Vias de Classificação e da proteção do sobreiro onde se considera existir uma
significância elevada.
A localização dos estaleiros e o seu desmantelamento terá um impacte negativo pouco significativo,
traduzindo, o seu desmantelamento, num impacte positivo dada a recuperação/reposição do terreno na
sua forma original.
Fase de exploração
Na fase de exploração, o principal impacte será positivo e decorrerá da presença e operação da Linha
Amarela do Metro até Vila d’Este, cujo principal impacte no Uso do Solo e Ordenamento do território
decorre da melhoria na acessibilidade da área servida e na mobilidade das populações locais.
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C.

Conclusão

Em termos de características de projeto, as alternativas ao traçado do projeto são muito idênticas. No
entanto, se tivermos em conta os restabelecimentos necessários, a Alternativa 2 é muito mais
penalizante, sendo que a 3 não implica qualquer restabelecimento. A Alternativa 2 é também a única que
prevê 2 passagens superiores. São apresentadas medidas de minimização dos impactes negativos
gerados pela implementação do projeto com as quais se concorda por serem abrangentes e eficientes.
Em termos de movimentações de terras, as Alternativas 2 e 3 (com movimentações idênticas quer de
aterro quer de escavação) têm um valor significativamente menor do que o da Alternativa 1.
Globalmente, a Alternativa 1 afetará mais território pelo que será a mais impactante no descritor em
apreço e a Alternativa 3 a menos impactante. No que se refere às condicionantes, servidões e restrições
de utilidade pública, as 3 alternativas são similares.
Concluindo, as 3 alternativas são muito idênticas no que se refere aos impactes negativos sobre o uso do
solo e o ordenamento do território, sendo que a Alternativa 1 é ligeiramente mais desfavorável e a
Alternativa 3 ligeiramente mais favorável.
De referir, por último que, do ponto de vista da organização territorial, designadamente a prevista em
instrumentos de nível superior – PNPOT, PROT, PETI3+ - o projeto em avaliação, contribui para o
cumprimento dos objetivos identificados, como o reforço das redes de infraestruturas de suporte à
acessibilidade e à mobilidade, estratégia e desenvolvimento e concretização de ligações entre centros
urbanos e periferias. Este facto, por si só, atribui à implementação deste projeto um impacte positivo de
longa duração.
Face ao exposto, e tendo por base a informação disponibilizada relativa ao Ordenamento do Território,
considera-se poder ser emitido parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de
minimização mencionadas no EIA.

5.5. SOCIOECONOMIA
A.

Caracterização da situação de referência

Ao nível da caracterização demográfica e económica, o município de Vila Nova de Gaia possui na
totalidade uma área de 168,5 km2, 302 295 habitantes (censos 2011) e 15 freguesias. É o terceiro
município mais populoso do país e o mais populoso da região Norte.
No período 1991 a 2017, a Área Metropolitana do Porto (AMP) teve um acréscimo populacional de 7,7%
(123.259 efetivos), tendo o concelho de Vila Nova de Gaia crescido 20,7% (51.436 efetivos), nesse
mesmo período. Assim, quase que triplicou a média do crescimento observado no conjunto dos 17
concelhos que atualmente integram a AMP. Com base nas estimativas provisórias da população residente,
de 2011 para 2016, a Região Norte, a sub-região AMP e o próprio concelho de Vila Nova de Gaia têm,
porém, vindo a perder população residente.
O crescimento registado na AMP resulta, em grande medida, do efeito polarizador desta importante
região, principalmente pelo nível de serviços disponíveis nas cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, bem
como pelo crescimento do parque habitacional, em particular na cidade de Vila Nova de Gaia. Como
resultado desta capacidade de atração, tem-se assistido a um processo crescente de concentração e
densificação urbana e de atividades económicas nestas áreas urbanas.
O incremento da densidade populacional no concelho de Vila Nova de Gaia reflete o crescimento do
parque habitacional das últimas décadas, bem como a fixação de equipamentos públicos e privados no
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concelho. Desde 1991, a densidade populacional da AMP suplanta, em muito, a média da Região Norte e,
por sua vez, a densidade populacional no concelho de Vila Nova de Gaia praticamente duplica a média
registada na A.M. Porto, cifrando-se em 1.780 hab/km2, em 2016.
Com base nos Censos de 2011, as três freguesias da área em estudo comportavam uma população
residente total de 92 960 habitantes (cerca de 31% do concelho), numa superfície total de 25,2 ha (cerca
de 15% do concelho), o que conferia uma densidade populacional global da ordem dos 3.689
habitantes/km2. As referidas freguesias apresentam realidades socio-urbanísticas distintas, quer ao nível
da dimensão quer da ocupação humana, social e económica.
Entre 2001 e 2011, duas das três freguesias tiveram acréscimos populacionais, de 0,7% e 8,7%,
respetivamente na União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso e na freguesia Vilar de
Andorinho, enquanto Oliveira do Douro teve um decréscimo populacional de 4,3%. Individualizando-se as
duas freguesias da atual união, Mafamude registou uma variação negativa de 1,02%, enquanto Vilar do
Paraíso teve uma variação positiva de 5,73%. Estas duas freguesias comportavam, respetivamente,
38.544 e 13.878 residentes em 2011, tendo uma superfície semelhante, com cerca de 5,3 km 2 cada uma.
A densidade populacional nas freguesias varia entre 2.557 hab/km 2, em Vilar de Andorinho, e
4.946 hab/km2 na União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso. Nesta união de freguesias,
Mafamude comporta uma densidade de 7.273 hab/km 2, enquanto a densidade de Vilar do Paraíso é de
2.619 hab/km2.
Em termos evolutivos, de 2001 para 2011, acentuou-se muito significativamente o envelhecimento na
área do concelho e das freguesias em estudo, acompanhando a tendência verificada no país na Região
Norte e na Sub-região Grande Porto.
Os níveis de ensino atingidos no concelho de Vila Nova de Gaia são semelhantes aos observados na Subregião Grande Porto (Censos 2011), destacando-se a menor percentagem de população que atingiu o
ensino superior.
Ao nível das freguesias, evidenciam-se diferenças significativas, com a freguesia Vilar de Andorinho a
apresentar níveis de escolaridade inferiores à média concelhia e às restantes freguesias. Ao nível do
ensino superior, destaca-se a União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, com cerca de 23%
da população residente a atingir o nível ensino superior. Individualizando as freguesias da união verificase que, em Mafamude cerca de 25% da população atingiu o ensino superior, enquanto em Vilar do
Paraíso esse nível foi atingido por cerca de 16% da população.
No concelho de Vila Nova de Gaia existem 319 estabelecimentos de educação/ensino, da educação préprimária ao ensino secundário, que comportavam cerca de 43,3 mil alunas/os matriculados no ano letivo
2015-2016.
Ao nível das Atividades Económicas e Condições Sociais, a Sub-região AMP tem uma grande vitalidade
económica no contexto nacional e no contexto da Região Norte, tendo representado, respetivamente,
15,7% e 53,4% do PIB em 2015. Os valores provisórios relativos a 2016 apontam também para um
crescimento relativamente a 2015.
O concelho de Vila Nova de Gaia tinha 47.416 trabalhadores nos estabelecimentos, dos quais cerca de
0,3% no setor primário, 36,2% no secundário e 63,6% no terciário, verificando-se uma repartição setorial
muito idêntica à da AMP.
A Sub-região AMP tem uma densidade de empresas de 92 km 2, valor muito acima da média da Região
Norte. Por seu lado, no concelho de Vila Nova de Gaia a densidade é de 170 empresas por km2, sendo o
5º valor mais elevado dos 17 concelhos da sub-região. O volume de negócios por empresa cifra-se em
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cerca de 236 milhares de euros, valor semelhante ao da Região Norte e inferior ao da média da AMP (297
milhares de euros).
No final do mês de fevereiro corrente, o concelho de Vila Nova de Gaia tinha um total de 20.665
desempregados registados no IEFP, dos quais, cerca de 56% mulheres e cerca de 44% homens. Dos
desempregados totais, 60,4% estão inscritos há mais de um ano e, relativamente à situação de procura,
cerca de 91% estava à procura de novo emprego e cerca de 9% à procura do 1º emprego.
As 4 freguesias atravessadas (3, no atual mapa de freguesias) comportam 92.960 residentes (censos
2011), que representam cerca de 31% da população residente no concelho de Vila Nova de Gaia. Vilar de
Andorinho é a única freguesia cuja relação população presente/população residente é superior a 100%, o
que justifica a concentração de equipamentos (e.g. Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho,
Equipamentos Escolares, Equipamentos Desportivos, Piscinas Municipais, etc.) e de atividades económicas
na freguesia, excedendo a função residencial (dormitório).
As freguesias de inserção do Projeto totalizam um pouco mais de 44.500 alojamentos familiares clássicos
em cerca de 14.100 edifícios clássicos, numa razão de 3,2 alojamentos por edifício. Nas freguesias foram
recenseadas cerca de 36.200 famílias, verificando-se uma dimensão média das famílias um pouco inferior
a 3 pessoas por família (2,6).
A área em estudo é servida por transportes coletivos rodoviários, públicos e privados e pelo Metro do
Porto. A rede de transportes públicos rodoviários faz uma cobertura parcial do concelho, sendo
complementada com outras formas de mobilidade, tais como o transporte individual e empresas privadas
de transporte rodoviário coletivo que operam, em grande medida, nas respetivas freguesias e nas
ligações verticais à cidade do Porto.
A rede do Metro do Porto, que serve o concelho de Vila Nova de Gaia, restringe-se à Linha D – Amarela,
entre as estações “Hospital de São João” e “Santo Ovídio”, atravessando o Douro na Ponte Luís I,
seguindo pela Av. da República. Este modo de transporte apenas serve uma parte das freguesias de Vila
Nova de Gaia (Santa Marinha) e de Mafamude. A sua utilização é, em parte, penalizada pela falta de
estacionamento nas imediações das 6 estações existentes em Vila Nova de Gaia.
Ao nível do transporte público rodoviário coletivo, a área em estudo, nas freguesias de Mafamude,
Oliveira do Douro, Vilar de Andorinho e Vilar do Paraíso, entre a Rotunda de Santo Ovídio e Vila d’Este
(Piscina Municipal), é servida pelas linhas 905 – Bolhão – Monte da Virgem e 907 Boavista – Vila d’Este.
A transportadora MGC-Transportes tem uma linha entre Vilar de Andorinho / Vila d’Este e o Porto,
desdobrada em 4 percursos, dos quais 3 servem Vila d’Este, o Centro Hospitalar Vila Nova de
Gaia/Espinho, ao longo da Rua Conceição Fernandes, Santo Ovídio, e Mafamude, atravessando o Douro
para o Porto. Existe ainda a linha Crestuma – Porto, desdobrada em dois percursos, mas que não serve
diretamente a área em estudo.
Verifica-se uma sobreposição do transporte coletivo rodoviário público e privado entre o local da prevista
estação do Metro do Porto em Vila d’Este e a Estação de Santo Ovídio, servindo os principais
equipamentos existentes ao longo do futuro traçado, em particular o Centro Hospitalar Gaia/Espinho, RTP
Porto e Escola EB 2/3 Soares dos Reis, localizados ao longo da Rua Conceição Fernandes.
Verifica-se que, em 2011, entravam no município de Vila Nova de Gaia 27.186 pessoas para trabalhar ou
estudar e saíam do município 62.050 pessoas com a mesma finalidade. Quanto à mobilidade por género,
no município de Vila Nova de Gaia a população masculina representava 56,8% das entradas, enquanto a
feminina representava 43,2% das entradas. Em relação à população que saía do município para trabalhar
ou estudar, também o género masculino representava uma proporção superior ao feminino, ainda que a
diferença fosse menor, respetivamente 53,9% e 46,1%.
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Segundo o PAMUS AMP, em 2011, cerca de 66% dos residentes que efetua deslocações pendulares fá-lo
no município de residência e os restantes 34% trabalham ou estudam noutro concelho. Entre 2001 e
2011 verificou-se um aumento da preponderância das deslocações interconcelhias (tendo a proporção da
população que efetua estas deslocações, aumentado de 30,2% em 2001 para 34,3% em 2011).
Nas deslocações interconcelhias, destacam-se, quantitativamente, as ligações Vila Nova de Gaia-Porto
(33.240 viagens pendulares), Gondomar-Porto (26 558 viagens pendulares), Matosinhos-Porto (24.170
viagens pendulares) e Maia-Porto (17.497 viagens pendulares). Os concelhos limítrofes ao município do
Porto apresentam um maior número de relações entre si, destacando-se, ainda, a conectividade de Santa
Maria da Feira que apresenta relações com significativa expressividade com Espinho, Porto, São João da
Madeira e Vila Nova de Gaia.
Verifica-se na AM Porto, em 2011, uma elevada dependência do transporte individual, representando
cerca de 63% das opções dos residentes a efetuar deslocações pendulares. A estes segue-se o modo
pedonal (cerca de 16%), o autocarro (cerca de 12%) e o metropolitano (3,5%). Nas freguesias de
inserção da expansão da Linha Amarela o padrão modal de deslocações não foge ao padrão concelhio,
com exceção do modo metropolitano que tem a expressão máxima em Mafamude e, também, é
expressivo nas restantes freguesias de inserção do projeto de expansão da Linha Amarela.
Em resultado das análises efetuadas, a procura potencial captada pela extensão da Linha Amarela de
Santo Ovídio a Vila d’Este, cifra-se em aproximadamente 13.350 passageiros diários, dos quais 30,7%
(cerca de 4.100) correspondem a atuais utilizadores do transporte individual e 65,7% (cerca de 8.770
viagens) correspondem a atuais clientes do transporte coletivo. A procura captada entre os utilizadores
do transporte individual é a que efetua os maiores percursos médios dentro da rede do Metro do Porto
(5,15 km); segue-se a procura captada entre os atuais utilizadores do transporte público, os quais se
estimam realizarão, em média, 4,67 km na rede do Metro do Porto. Em média, a procura estimada para a
nova extensão da Linha Amarela a Vila d’Este terá um percurso médio na rede do Metro do Porto de
aproximadamente 4,79 km.
Relativamente à grande revolução socioeconómica que o Porto e a AMP têm sentido nos últimos anos,
devido ao incremento registado no turismo, salienta-se que o EIA não reflete essa realidade, apesar de
ser referido que o setor do turismo é importante nas unidades administrativas em estudo, quer em
termos de equipamentos hoteleiros e respetiva ocupação.
B.

Identificação e avaliação de impactes

Fase de construção
No que se refere a impactes positivos, a construção da extensão da Linha Amarela do Metro do Porto
resultará num investimento que poderá atingir valores consideravelmente elevados, que beneficiarão
claramente as indústrias da construção civil e da metalomecânica, e as empresas de equipamentos e
serviços conexos, sendo um impacte positivo, significativo, de magnitude média, certo, direto,
temporário, imediato, reversível, direto e com dimensão regional a nacional.
Na Estudo Prévio não é apresentada a quantificação estimada do número de trabalhadores necessários,
prevendo-se, no entanto, que venha a ser significativo. Assim, o impacte ao nível do emprego é avaliado
como positivo, significativo, de magnitude média, certo, de duração temporária, e reversível, imediato,
direto e com uma dimensão espacial que vai do local a regional.
É também identificado o impacte positivo induzido nos estabelecimentos do ramo de restauração e de
alimentação e bebidas e outros serviços, que possam beneficiar indiretamente com a fase de construção,
pela procura acrescida que terão por parte dos trabalhadores envolvidos. Será um impacte positivo,
temporário, reversível, imediato, provável, podendo ser significativo para a restauração na área de
Mafamude, Vilar de Paraíso, Oliveira do Douro e Vilar de Andorinho, e, por conseguinte, de âmbito local.
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Os impactes negativos, na fase de construção, estão associados à perturbação rodoviária e afetação da
qualidade de vida da população na envolvente, decorrente dos trabalhos de construção e da afetação de
estradas, mas de duração temporária e, na sua maioria, pouco significativos a significativos, e de média a
elevada magnitude, passíveis de implementação de medidas mitigadoras.
Sobre a afetação de edifícios de habitação, cuja magnitude varia consoante a Alternativa que for
selecionada, estas serão objeto de medidas de compensação, sendo salientado no EIA a impossibilidade
de mensurar e compensar o sentimento de perda de uma residência habitual. A eventual afetação de
edifícios de habitação ocorrerá no bairro à Rua do Rosário, numa área urbana predominantemente de
moradias, com o traçado a desenvolver-se em túnel mineiro.
As diferenças mais significativas entre as 3 alternativas registam-se no troço inicial, na parte que
corresponde ao Viaduto de Santo Ovídio, e na transição em trincheira e emboquilhamento na colina
urbanizada do Monte da Virgem, após a transposição da Rua Fonte dos Arrependidos.
O troço inicial do Viaduto de Santo Ovídio, independentemente da alternativa, desenvolve-se sobre o
espaço canal do separador existente, em direção ao nó com o IC2 / A1, estando ladeado por uma malha
urbana maioritariamente residencial e com alguns equipamentos coletivos e serviços.
Os edifícios são de tipologia superior a 3 pisos, ao longo da Av. da República (poente) e da Rua José
Oliveira (nascente). Na Rua José Oliveira (Quinta das Corgas) localiza-se o Corgas Club, que é um clube
de ténis equipado com campos de jogos ao ar livre e o edifício sede com um ginásio.
O estaleiro de montagem, soldadura e lançamento poderá ser implantado na extensão da atual Estação
de Santo Ovídio, mais concretamente na entrevia dos ramos principais que atravessam inferiormente a
Rotunda de Santo Ovídio. Poderá eventualmente ser necessário prever o condicionamento de tráfego das
faixas de acesso ao túnel da Rotunda de Santo Ovídio.
Na Alternativa 1, o viaduto transpõe os ramos de acesso à A1, a Quinta do Cisne e a Rua Fonte dos
Arrependidos.
O pilar P4 do Viaduto de Santo Ovídio, na Alternativa 1, afeta o edifício sede / ginásio do equipamento
desportivo Corgas Club, mantendo-se esta afetação na fase de exploração. Esta afetação configura um
impacte negativo, muito significativo, de magnitude elevada, certo, permanente, imediato, irreversível,
direto, de âmbito local, carecendo de medidas compensatórias.
Em relação à afetação da Quinta do Cisne, o viaduto passa a uma distância de cerca de 100 m do edifício
principal da habitação. Os pilares P5 a P8 vão configurar impactes negativos, ao nível da exploração
agrícola e circulação interna, pouco significativos, reduzidos, certos, permanentes, imediatos,
irreversíveis, diretos e de dimensão local, mas que poderão, no entanto, ser passiveis de minimização ao
nível da circulação, mediante o restabelecimento do caminho afetado pelo pilar P7.
Não menos significativa será a afetação ao nível do valor patrimonial e fruição do espaço, bem como do
seu potencial de rentabilização económica. Assim, a construção do Viaduto de Santo Ovídio sobre a
Quinta do Cisne configura um impacte negativo, muito significativo, elevado, provável, temporário, que se
prolongará na fase de exploração, imediato, irreversível, direto e local.
O Viaduto de Santo Ovídio na Alternativa 2 não afeta o equipamento Corgas Club, no entanto passa
muito próximo da casa principal da Quinta do Cisne e o pilar intermédio P9 afeta o acesso principal à
habitação, a partir da Rua Fonte dos Arrependidos. Por outro lado, os pilares P7 e P8 vão configurar
impactes negativos, ao nível da exploração agrícola e circulação interna, pouco significativos, de
magnitude reduzida, certos, permanentes, imediatos, irreversíveis, diretos e de dimensão local. Já o pilar
P9 vai afetar o acesso ao edifício principal da quinta e à restante área social, para além dos restantes
impactes que decorrem da sua proximidade à área mais “nobre” da Quinta, pelo que configura um
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impacte muito significativo, de média magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto, local,
sendo passível de uma minimização parcial, apenas relativa ao restabelecimento do caminho.
Na Alternativa 3, o encontro de início E1 ocorre ao km 0+139, ultrapassa os ramos de acesso à A1, passa
o edifício sede e ginásio do clube de ténis Corgas Club, com o pilar P5 junto ao topo sul do edifício, antes
de atravessar a Quinta do Cisne, agora na posição mais a norte das 3 soluções. Esta alternativa evita a
zona central do bairro à Rua do Rosário e constitui-se como a solução de menor extensão. Os
condicionamentos rodoviários no atravessamento dos acessos à A1 são semelhantes aos das restantes
soluções, mas nesta solução o viaduto terá 3 pilares na Quinta do Cisne, localizando-se o pilar P5 na
extrema NO da propriedade (junto ao Corgas Club) e apenas os pilares P6 e P7 serão construídos em
áreas de exploração agrícola.
Nas 3 alternativas, o encontro este (E9, E10 e E8) do viaduto localiza-se na encosta urbanizada do Monte
da Virgem, entre a Rua Fonte dos Arrependidos e a Rua do Rosário, em terrenos sobranceiros à Rua
Fonte dos Arrependidos.
Na Alternativa 1, após o atravessamento da Quinta do Cisne, o Viaduto de Santo Ovídio passa sobre a
Rua Fonte dos Arrependidos, estando o encontro final do viaduto (E9) na zona arborizada de uma quinta,
entre a Rua da Fonte dos Arrependidos e a Rua de Santa Rita, ao km 0+672, implicando o corte e
restabelecimento da Rua do Rosário e o reperfilamento da Rua Fonte dos Arrependidos, para dentro da
Quinta do Cisne. A parte final do Viaduto de Santo Ovídio, na Alternativa 1, afeta as ruas Fonte dos
Arrependidos e do Rosário, constituindo um impacte negativo, significativo, de média magnitude,
provável, temporário, imediato, reversível, direto, local, com afetação da mobilidade e circulação
rodoviária. Em planta, o traçado passa tangencialmente a dois edifícios e duas moradias são atravessadas
pelo alinhamento reto do túnel. A potencial afetação parcial ou total de edifícios de habitação constitui
um impacte negativo muito significativo, de elevada magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível,
direto, local.
O local para instalação do estaleiro para esta frente de obra vai afetar a área ajardinada (estimada em
1.100 m2) de uma moradia (Nº 58) na Rua de Santa Rita, com eventual afetação da via pública (600 m2),
configurando um impacte negativo, significativo, de elevada magnitude, provável, temporário, imediato,
reversível, direto, local, com afetação de usos e mobilidade rodoviária.
O encontro final do viaduto E10 na Alternativa 2 ocorre ao km 0+750, após atravessar a Rua Fonte dos
Arrependidos, junto ao edifício de seis pisos localizado no início da Rua Nossa Senhora do Carmo.
Na Alternativa 2 as principais condicionantes do troço final do Viaduto de Santo Ovídio e da sua inserção
em túnel decorrem da potencial afetação da circulação rodoviária na Rua Fonte dos Arrependidos e da
afetação de uma moradia, na Rua de Santa Rita N.º 58, pertencente à empresa em liquidação
OLIVOGRIL – Madeiras Lda. Em fase de estudo prévio, apenas é considerada a possível demolição da
garagem daquela moradia para a construção do túnel de arranque.
Esta alternativa de traçado minimiza a interferência com o bairro à Rua do Rosário, no entanto afeta
parcial ou totalmente uma moradia (N.º 58) sita na Rua de Santa Rita, configurando um impacte
negativo, muito significativo, de elevada magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto,
local, carecendo de medidas compensatórias.
O encontro do viaduto e transição em trincheira até ao emboquilhamento poderá afetar o edifício de 6
pisos e uma moradia a sul do traçado, configurando um impacte negativo, significativo, de elevada
magnitude, provável, temporário, imediato, reversível, direto, local, carecendo de medidas de
minimização e, eventualmente, compensatórias.
O local para instalação do estaleiro para esta frente de obra vai afetar a área ajardinada e a garagem
(estimativa de 2.100 m2) de uma moradia (Nº 58) na R. de Santa Rita, configurando um impacte
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negativo, significativo, de elevada magnitude, provável, temporário, imediato, reversível, direto, local,
com afetação de usos e mobilidade rodoviária
Na alternativa 3, o encontro final do viaduto (E8) situa-se no terreno da quinta sobranceira à Rua Fonte
dos Arrependidos. Esta alternativa minimiza a interferência com o bairro à Rua do Rosário,
comparativamente à Alternativa 1, minimizando, igualmente, a interferência na Quinta do Cisne e na
moradia na R. de Santa Rita (Nº 58), comparativamente à Alternativa 2, e ainda se afasta do edifício de 6
pisos e moradia contígua. As principais condicionantes decorrem da potencial afetação da circulação
rodoviária na R. Fonte dos Arrependidos e da provável afetação de área residencial e de lazer da moradia
do lado norte do traçado e da eventual afetação de moradia do lado sul do traçado.
O encontro E8, transição e emboquilhamento em túnel mineiro nos terrenos da quinta afeta
significativamente esta propriedade, dado a inserção do túnel ocorrer na área verde onde se localiza a
piscina, podendo igualmente afetar parcial a totalmente o edifício de habitação, o que configura um
impacte negativo, muito significativo, de elevada magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível,
direto, local, carecendo de medidas compensatórias.
Por outro lado, poderá ocorrer a afetação da moradia localizada a sul do traçado, configurando um
impacte negativo, muito significativo, de elevada magnitude, pouco provável, permanente, imediato,
irreversível, direto, local, carecendo de medidas compensatórias.
As ações construtivas da Estação Manuel Leão e do restabelecimento rodoviário que dará continuidade à
R. Dom Manuel II, nas traseiras da Escola EB 2/3 Soares dos Reis, vão decorrer num espaço sem
qualquer ocupação de superfície, com evidências de ser utilizado como zona de despejo de lixos. No
entanto, esta área é bastante sensível uma vez que é envolvida por edifícios de habitação, um
equipamento escolar e pela Associação Portuguesa para o Autismo: Delegação Norte.
A estação será construída em profundidade e tem o ponto central ao km 0+950. Será utilizado o método
construtivo de escavação a céu aberto em poço central com cerca de 40 m de diâmetro, no qual estarão
alojadas a generalidade das instalações técnicas da estação, sendo a restante extensão necessária para
instalação de cais, conseguida através de dois túneis mineiros, um para cada lado do poço, numa
extensão aproximada de 15 m, executados a partir do poço.
Os condicionamentos referentes à construção da Estação Manuel Leão e respetivo estaleiro são comuns
às 3 alternativas, pese embora as pequenas diferenças no alinhamento do traçado e estação.
O Estudo Prévio prevê que o estaleiro seja confinado ao espaço atualmente delimitado pelos muros e
vedações existentes. A localização do estaleiro para esta frente de ataque ao túnel mineiro será comum
às 3 alternativas.
A construção da Estação Manuel Leão e do restabelecimento para dar continuidade à R. Dom Manuel II
comportam, assim, um impacte negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, provável,
temporário, imediato, reversível, direto, local, carecendo de medidas específicas para assegurar a
segurança e minimizar as afetações nas áreas residenciais e de equipamentos na envolvente próxima.
O troço entre as duas estações, Troço Estação Manuel Leão – Estação Hospital Santos Silva, é
semelhante nas 3 alternativas, variando apenas na extensão do túnel mineiro, devido às diferenças nos
alinhamentos dos perfis e respetivas curvaturas. No entanto, a essência das perturbações associadas à
fase de construção é semelhante, dada a utilização do mesmo processo construtivo do túnel nas 3
soluções.
Após o atravessamento da R. Conceição Fernandes, as 3 soluções convergem para o mesmo gaveto
arborizado, onde será aberto o poço de ataque ao túnel e construção do Poço de Ventilação e
Emergência (PVE), com algumas diferenças no alinhamento.
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Na Alternativa 1, o traçado desenvolve-se a partir da Estação Manuel Leão em túnel até ao km 1+719.4,
passando a trincheira até à Estação Hospital Santos Silva, após cruzar a Rua de São Bartolomeu. O
segmento do traçado em trincheira ocorre cerca de 75 m antes da Rua de São Tiago na sua posição
atual, sendo esta restabelecida para o local do emboquilhamento do túnel.
As principais condicionantes neste troço são o desenvolvimento das frentes de obra no alinhamento reto
da estação Hospital Santos Silva, com cerca de 970 m de extensão a ladear a Rua Conceição Fernandes.
Esta via rodoviária regista grande intensidade de utilização motorizada e pedonal, que resulta da
existência do Centro Hospitalar de VN de Gaia / Espinho e da proximidade à área cultural e recreativa do
Monte da Virgem. Por outro lado, a Rua Conceição Fernandes é uma das principais ligações entre Santo
Ovídio e Vila d’Este, quer para o transporte rodoviário coletivo como para o individual.
A Alternativa 2 é semelhante à Alternativa 1 e terá os mesmos condicionamentos na fase de obra. A
principal diferença verifica-se ao nível da extensão do túnel, no entanto, o emboquilamento final e a
transição para trincheira ocorrem a cerca de 75 m antes da posição atual da R. de São Tiago. O mesmo
se aplica à Alternativa 3.
O PVE localiza-se cerca do km 1+300, emergindo à superfície no gaveto de terreno com eucaliptos entre
as ruas Nossa Senhora do Livramento e Quinta do Sardoal, podendo verificar-se alguma perturbação
rodoviária, junto ao acesso às veredas 2 e 3 da urbanização da Quinta do Sardoal. A localização do PVE e
as ocorrências associadas aplicam-se às alternativas 1 e 2. Na Alternativa 3, o PVE localiza-se cerca do
km 1+238.
Para implantar o poço para ataque à escavação do túnel e possibilitar uma envolvente de segurança de
cerca de 2 m, concêntrica com o poço, será necessário reduzir em cerca de 2,5 m a R. de Nossa Senhora
do Livramento, mantendo uma área de rodagem com cerca de 5 m.
Este local vai permitir a instalação do estaleiro e a entrada e saída de veículos de transporte, acautelando
uma faixa de cerca de 10 m de largura para um espaço de estacionamento confinante com a Rua da
Quinta do Sardoal.
A afetação parcial da R. de Nossa Senhora do Livramento, nas 3 soluções, configura um impacte
negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, provável, temporário, imediato, reversível, direto e
de dimensão local. As ações construtivas do túnel e do PVE também poderão ter efeitos ao nível da
incomodidade, associados a ruído e vibrações, no atravessamento sob a área residencial limitada pela R.
Conceição Fernandes e R. Q.ta do Sardoal. No entanto, no domínio socioeconómico, a eventual
incomodidade causada por ruído e vibrações configura um impacte negativo, pouco significativo, de
magnitude reduzida, pouco provável, temporário, imediato, reversível, direto e de dimensão local.
Saliente-se que a partir da Estação Manuel Leão a extensão dos restabelecimentos rodoviários é igual nas
3 soluções em estudo.
Após o atravessamento da Rua de São Bartolomeu, as 3 soluções continuam a desenvolver-se em túnel
mineiro, cruzando um terreno arborizado sem construções superficiais.
A implantação da via, e da Estação Hospital Santos Silva, ao longo da R. Conceição Fernandes, afeta a
atual área de estacionamento público exterior ao hospital, entre as ruas de São Tiago e de São
Bartolomeu, configurando um impacte negativo, significativo, de média magnitude, temporário e de
âmbito local, mas cuja influência se propaga ao nível regional.
A eventual procura de áreas alternativas de parqueamento público deverá recair sobre as áreas
habitacionais contíguas ao equipamento afetado, reduzindo a capacidade de estacionamento dos
residentes locais, o que configura um impacte negativo, pouco significativo, de média magnitude,
temporário e de âmbito local.
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Estas condicionantes, e respetivas afetações, recaem sobre o pessoal e utentes do Centro Hospitalar de
VN de Gaia / Espinho, sobre transeuntes ocasionais, bem como sobre todos aqueles que têm por destino
aos diversos equipamentos localizados no Monte da Virgem, aplicando-se de igual modo às 3 alternativas
em estudo.
Já os desenvolvimentos das ações construtivas do traçado, da Estação Hospital Santos Silva, do Parque
de Estacionamento e dos restabelecimentos rodoviários, vão configurar impactes negativos, muito
significativos, de elevada magnitude, certos, temporários, imediatos, reversíveis, diretos e locais, com
afetação da mobilidade, de propriedade, de rendimento da exploração do parque de estacionamento,
carecendo de medidas de mitigação e compensatórias.
Por outro lado, a afetação ao nível do ruído e da qualidade do ar também serão relevantes no domínio
socioeconómico, sendo analisados no âmbito dos respetivos fatores específicos. Este trecho regista
movimentos muito significativos de pessoal e utentes do centro hospitalar, pelo que se preveem
afetações negativas significativas, ainda que temporárias, passíveis de minimização.
A movimentação de viaturas e maquinarias diversas pesadas, junto aos acessos e entrada principal do
centro hospitalar, com implicações na segurança dos peões e na normal circulação e acesso ao complexo
hospitalar, configura um impacte negativo, significativo, de média magnitude, provável, temporário,
imediato, reversível, direto e local, com afetação da mobilidade e da segurança pedonal e rodoviária,
sendo mais sentido pela população idosa e de mobilidade reduzida.
O Troço Estação Hospital Santos Silva – Estação Vila d’Este comporta a maior extensão em traçado
superficial, mas sem afetações superficiais significativas. As suas principais condicionantes relacionam-se
com a afetação de ruas, e a inerente perturbação na circulação, e na incomodidade sentida por
residentes e transeuntes. No entanto, a afetação temporária de ruas não provoca efeitos de barreira física
impeditiva de acesso a áreas residenciais ou de equipamentos, dado existirem vias alternativas de acesso.
Assim, as condicionantes rodoviárias constituem um impacte negativo, pouco significativo, de magnitude
reduzida a média, provável, temporário, imediato, reversível, direto e local.
As principais condicionantes entre estas duas estações verificam-se ao nível da eventual e provável
perturbação rodoviária, ainda que os impactes sejam temporários e a totalidade das vias seja
restabelecida. Dentro das principais condicionantes, destacam-se as seguintes afetações negativas de
vias, com uma abordagem à significância da afetação:






Rua de São Tiago, afetação pouco significativa, uma vez que a Rua de São Bernardo é uma
alternativa viável. A Rua de São Tiago é utilizada atualmente para estacionamento, ainda que
exista a sinalização de paragem proibida;
Alameda do Monte da Virgem, afetação muito significativa, considerando os movimentos usuais
de autocarros de excursão. No entanto, o acesso ao Monte da Virgem pode processar-se pela
Rua de São Bartolomeu, seguindo pela Rua da Confraria do Monte da Virgem, pelo que será
necessário verificar se este acesso alternativo tem capacidade para autocarros;
Rua Escultor Alves de Sousa, considera-se afetação pouco significativa, ainda que implique a
utilização de alternativas mais longas, com os inconvenientes daí decorrentes, em termos de
tempo e custo.

A qualidade de vida também deverá enfrentar afetações, em particular no trecho final, onde o traçado se
alinha ao longo da Rua Salgueiro Maia, e no entroncamento com a Rua Mimosas. Este trecho final
desenvolve-se ao longo de uma rua ladeada por edifícios com 8 pisos de fogos de habitação acima do
nível de superfície da rua. Assim, a fase construtiva configura um impacte negativo, pouco significativo,
de magnitude reduzida a média, provável, temporário, imediato, reversível, direto e local.
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A estação de Vila d'Este é uma estação terminal e encontra-se posicionada em alinhamento reto paralelo
ao eixo da Rua Salgueiro Maia. A estação terá um cais único para embarque e desembarque de
passageiros com 70 m de comprimento e, à sua entrada, será instalada uma comunicação simples, cerca
do km 3+040, para inversão dos comboios.
A implantação desta estação implicará a demolição do parque de estacionamento existente (cerca de
20 lugares) e a realização do restabelecimento da Rua Salgueiro Maia a poente desta, com redução da
área verde atual e afetação da Rua das Mimosas, configurando um impacte negativo, significativo, de
média magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, no que concerne ao estacionamento e
redução da área verde atual, direto e local.
O Parque de Material de Vila d'Este localizar-se-á no terreno entre as ruas Escultor Alves de Sousa e
Heróis do Ultramar, totalmente em patamar e à cota de 196 m. O acesso ferroviário ao Parque de
Material é assegurado em dois locais para garantir a necessária redundância, aos km 2+301,339 e
2+503,582, através de aparelhos de via em desvios simples.
Para a implantação do Parque de Material será necessário ocupar uma área de 3 ha com um
comprimento máximo de cerca de 350 m e uma largura máxima de aproximadamente 100 m. A
implantação do Parque de Material será feita em terreno com vegetação dispersa e variada num terreno
inculto, cruzado por alguns atalhos entre as ruas Heróis do Ultramar e Escultor Alves de Sousa, na
proximidade a reservatórios de água localizados a norte da R. Escultor Alves de Sousa.
No domínio socioeconómico não se configuram impactes negativos diretos associados à implantação e
construção do PM; no entanto, como medida específica o EIA recomenda a monitorização do estado dos
reservatórios de água, em fase anterior aos inícios do trabalho, no sentido de registar eventuais
anomalias, do tipo fissuras ou outras, assunto do âmbito de fatores específicos.
Fase de exploração
Na fase de exploração as principais incidências negativas transitam, maioritariamente, da fase de
construção, estando relacionadas com a afetação do valor patrimonial e de usos na Quinta do Cisne,
devido à permanência do Viaduto de Santo Ovídio sobre a propriedade, e de algum desconforto humano
decorrente da presença da via e respetivas obras de arte em meio urbano consolidado e proximidade de
habitações. No entanto, tal poderá ser minimizado através da integração urbanística da via e respetivas
intervenções à superfície e integração de barreiras acústicas, onde tal se justifique.
Os impactes positivos do projeto, diretos e indiretos, estão associados à captação de passageiros de
modos de transporte mais poluentes e de eficiência energética inferior, comparativamente ao modo
elétrico. Por outro lado, também se destacam os ganhos sociais decorrentes da ligação entre Santo
Ovídio e Vila d’Este, indo ao encontro de expetativas e anseios da população.
Os principais impactes positivos sobre a população correspondem à melhoria da mobilidade na Rede do
Metro do Porto pelo aumento da extensão da rede, estabelecendo uma nova ligação com os modos
ferroviário regional e rodoviário local, e pelo aumento das acessibilidades da rede de metro atual, em
virtude do prolongamento da única linha que, atualmente liga diretamente as duas margens do Douro.
Assim, a este nível, considera-se que a exploração da extensão da Linha Amarela do MP constitui um
impacte positivo, muito significativo, de elevada magnitude, provável, permanente, a médio e longo
prazo, irreversível, direto e com dimensão local a regional.
Também se considera um impacte positivo para a população em geral, mas sobretudo para as populações
residentes nos concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia, e que habitualmente realizam movimentos
pendulares entre os mesmos, parecendo mesmo haver a acrescer o impacte positivo decorrente da
poupança de tempo e mesmo poupança direta de gastos dos futuros potenciais utilizadores das linhas em
apreço.
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A extensão da Linha Amarela vai servir diretamente um centro hospitalar, cuja área de influência se
estende aos concelhos limítrofes. Assim, a exploração do projeto configura um impacte positivo, muito
significativo, de elevada magnitude, provável, permanente, a médio prazo, irreversível, enquanto durar o
projeto, direto e com dimensão local a regional.
A mudança modal esperada do transporte rodoviário para o metro constitui um impacte positivo,
significativo, de média magnitude, provável, permanente, a médio prazo, irreversível, direto e com
dimensão local a regional, nas deslocações pendulares interconcelhias.
A expansão da Linha Amarela terá uma grande capacidade de captação de passageiros ao transporte
rodoviário, coletivo (TC) e individual (TI), devido à diminuição do tempo de viagem e aumento da
frequência dos movimentos. As estimativas elaboradas apontam para uma captação diária significativa ao
modo rodoviário, da ordem dos 13 350 passageiros, dos quais cerca de 31% ao TI e cerca de 66% ao
TC. Assim, a exploração da expansão da Linha Amarela representa um impacte positivo, significativo, de
média magnitude, provável, permanente, a médio prazo, irreversível, direto e de âmbito local a nacional.
A expansão da oferta na rede do MP poderá originar uma reafetação de meios nos TC suburbanos
(públicos e privados), sobretudo no modo rodoviário que serve a área em estudo, entre Santo Ovídio e
Vila d’Este, libertando uma eventual capacidade sobrante deste percurso para reforçar as carreiras de
adução às estações do MP. É um impacte positivo, significativo, de média magnitude, provável,
permanente, a médio longo prazo, irreversível, indireto, de dimensão local a regional, e contribui para a
racionalização e otimização de meios.
Por outro lado, ainda que nesta fase de Estudo Prévio não se disponha de valores globais de postos de
trabalho a criar para fazer face ao acréscimo de meios necessários para o funcionamento da expansão,
particularmente das estações e do Parque de Material, independentemente do valor, será um impacte
positivo, de magnitude reduzida, provável, permanente, a médio prazo, irreversível, direto e de dimensão
local a regional.
Em síntese, a concretização e exploração da expansão da Linha Amarela da rede de Metro do Porto,
destinando-se a servir uma área do concelho de Vila Nova de Gaia densamente povoada, com uma
elevada concentração de equipamentos e com um razoável potencial de crescimento, deverá gerar
ganhos ambientais e sociais significativos, contrabalançando com os aspetos negativos associados à
construção do projeto, na maioria passíveis de medidas de mitigação e/ou de compensação.
O funcionamento de uma estação do metro frontal ao Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho
representa ganhos sociais acrescidos, uma vez que promove e facilita a mobilidade e o acesso a cuidados
de saúde indispensáveis a uma população progressivamente mais envelhecida e com mais dificuldades de
locomoção. De forma análoga, ainda que menos significativa, a chegada da rede de metro a Vila d’Este
também representa ganhos sociais significativos e vai ao encontro de expetativas de longo tempo.
Face ao exposto, as três soluções em estudo apresentam um conjunto significativo de afetações comuns,
ao nível da perturbação temporária da mobilidade, do incómodo dos trabalhos de construção, da afetação
total ou parcial das habitações, da perceção de detioração da qualidade de vida dos residentes na
envolvente, face à presença da linha e respetivas obras de arte.
Quanto à afetação de habitações, no início do traçado, a alternativa 3 é a menos desfavorável já que não
afeta o Corgas Club e afasta-se das zonas mais relevantes da Quinta do Cisne.
No fim do viaduto e início do túnel, prevêem-se afetações nas três alternativas. Conforme constatado na
visita da CA ao local, a alternativa 3 pareceu ser a menos desfavorável uma vez que afeta duas
habitações, comparativamente às restantes que, para além de habitações, interferem também com outras
áreas de mais edifícios, como as garagens/caves.
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Globalmente, e segundo o EIA, a Alternativa 3 produz menos impactes negativos e, com a implementação
de medidas minimizadoras, é mitigado o impacte induzido, face às restantes alternativas.
No que respeita aos impactes positivos as alternativas são equivalentes. Contudo, face às múltiplas
afetações em qualquer das alternativas apresentadas ao nível Socioeconómico, considera-se que as três
alternativas são viáveis uma vez que são salvaguardadas as medidas compensatórias e os processos de
expropriação.
Assim, e considerando a perceção do impacte negativo induzido na qualidade de vida dos residentes na
envolvente, pela presença da via e respetivas obras de arte, considera-se mais relevante que a opção de
traçado se oriente em função do conjunto de outros aspetos que abrangem outros fatores,
nomeadamente, vibrações, ruído, segurança e, ainda, diferentes métodos construtivos, que ultrapassam
o âmbito da análise deste parecer.
C.

Conclusão

Do exposto, e no âmbito do fator “Socioeconomia”, considera-se que os impactes negativos do projeto
ocorrem maioritariamente na fase de construção e assumem uma significância elevada, devido à afetação
direta de edifícios de habitação, à duração temporal da obra e à extensão das intervenções à superfície.
A desestruturação dos espaços, o condicionamento ou impedimento das circulações rodoviárias e
pedonais, a afetação de propriedade, o incómodo ambiental e a afetação da qualidade de vida em zonas
de habitação e equipamentos sociais (saúde, ensino), a proximidade das frentes de obra a habitações são
fatores causadores de impactes muito significativos, ainda que, na maior parte, temporários.
A afetação parcial e total de edifícios de habitação e da Quinta do Cisne, constitui um impacte negativo
muito significativo, de elevada magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível.
Na fase de construção relevam-se também os impactes positivos associados à criação de emprego e
aquisições locais.
Já na fase de exploração, o projeto induz um impacte positivo significativo visto que irá servir uma área
do concelho de Vila Nova de Gaia densamente povoada, com uma elevada concentração de
equipamentos e com um razoável potencial de crescimento indireto, enquanto alternativa ao transporte
rodoviário, com efeitos positivos ao nível da qualidade do ambiente urbano (qualidade do ar, ruído,
segurança), pois prevê-se uma redução do volume de tráfego rodoviário de superfície.
Os impactes negativos mais relevantes identificados, para a fase de exploração, prendem-se com a
permanência do Viaduto de Santo Ovídio sobre a propriedade, e de algum desconforto humano
decorrente da presença da via e respetivas obras de arte em meio urbano consolidado e proximidade de
habitações.
Face à conclusão apresentada no EIA relativa à opção pela Alternativa 3 dado ser menos desfavorável no
conjunto dos fatores ambientais analisados, considera-se que, no âmbito do fator em análise, o aspeto
mais distintivo da Alternativa 3 face às restantes, consiste na minimização do impacte sobre a Quinta do
Cisne apesar de afetar duas habitações, independentemente de um conjunto de interferências
permanentes que serão introduzidas e que se farão sentir num conjunto de diversas habitações de
caráter permanente e, por consequência, na vida de habitantes de idade avançada que nelas residem.
Contudo, e considerando que são salvaguardadas as medidas compensatórias e os processos de
expropriação, e que a perceção do impacte negativo induzido na qualidade de vida dos residentes na
envolvente, da presença da via e respetivas obras de arte, é idêntico e não minimizável, considera-se ser
de emitir parecer favorável às três alternativas, condicionado à apresentação dos elementos a apresentar
em fase de RECAPE, e ao cumprimento das medidas de minimização mencionadas no presente parecer.
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5.6. QUALIDADE DO AR
A.

Caracterização da situação de referência

A caracterização da qualidade do ar na situação atual foi realizada através da avaliação dos níveis de
concentração dos poluentes atmosféricos medidos na estação da rede nacional de medição da qualidade
do ar de Avintes, a mais próxima e representativa do local de implantação do projeto da extensão da
linha amarela (desde Santo Ovídio até Vila d’Este) e, tendo em consideração as principais fontes
emissoras existentes na respetiva área envolvente.
Nesta fase, procedeu-se igualmente à caracterização topográfica e à análise das condições
meteorológicas típicas locais, com influência ao nível da dispersão de poluentes atmosféricos, através da
avaliação da normal climatológica do Porto – Serra do Pilar (1971-2000), representativa do local em
estudo, facultada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Com o objetivo de caracterizar as principais fontes emissoras existentes na área envolvente do projeto
recorreu-se aos dados do inventário de emissões de Portugal, referente ao ano 2015, elaborado pela
Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Verifica-se, da análise do inventário de emissões de Portugal de 2015 - Qualidade do Ar e Emissão de
Gases com Efeito de Estufa, que o setor que mais contribui para as emissões de:
- NO2 e CO2 é o transporte rodoviário;
- SO2 é a indústria;
- PM2,5 e PM10 é a indústria e outras fontes de combustão;
- CO são as fontes de combustão e o transporte rodoviário;
- CH4 e N2O são os resíduos;
- CO2eq são o transporte rodoviário e a indústria.
Relativamente à situação futura, após a implantação da extensão da linha amarela do metro é certo que
se verifique uma diminuição das emissões de poluentes atmosféricos e de GEE, sendo que a sua
magnitude pode não ser muito representativa. No entanto, salienta-se que é das partes que se constrói o
todo e a qualidade do ar é fortemente dependente das pequenas ações/inações a nível local e global, nas
quais se inclui, obviamente, a forma de mobilidade.
Tendo em conta as principais vias rodoviárias existentes na envolvente, considera-se que esta redução
ocorrerá maioritariamente na Avenida da República, Rua Conceição Fernandes, Rua Heróis do Ultramar e
Rua General Humberto Delgado.
Relativamente aos recetores sensíveis existentes na zona envolvente do projeto em estudo, estes são
coincidentes com as localidades presentes na envolvente do traçado da linha de metro, nomeadamente:
Vila Nova de Gaia, Vilar de Andorinho, Vilar do Paraíso, Canelas e Valbom, bem com os centros de saúde
e hospitalares (por exemplo o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho) e unidades escolares.
B.

Identificação e avaliação de impactes

Dado o carácter temporário das atividades de construção, efetuou-se uma avaliação qualitativa dos
impactes, tendo em conta as atividades emissoras de poluentes atmosféricos previstas desenvolver
durantes as obras. Estabeleceu-se também a relação entre as atividades a desenvolver e os principais
poluentes associados.
Em relação à fase de exploração, não é expectável a emissão direta de poluentes atmosféricos, devido ao
facto da ligação de metro ser eletrificada, com exceção da parte particulada resultante do atrito dos carris
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e da sua ressuspensão, considerada residual face à redução significativa do tráfego rodoviário, por
alteração da forma de mobilidade. Assim, a análise de impactes, nesta fase, teve por base a estimativa
das emissões evitadas de poluentes atmosféricos, resultantes da transferência modal prevista do
transporte rodoviário para o metro.
Fase de construção
Durante a fase de implantação do projeto prevê-se a realização de ações suscetíveis de causar impacto
na qualidade do ar, nomeadamente:
- Movimentação de terras, construção de aterros e escavações;
- Atividades de desmatação;
- Erosão pela ação do vento;
- Aplicação de betão;
- Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias.
Os impactes mais significativos ocorridos durante a construção da extensão da linha amarela estão
associados ao aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades relevantes
identificadas. O impacte sentir-se-á maioritariamente nas zonas próximas da construção, podendo ser
minimizado caso se proceda ao humedecimento contínuo do local por aspersão, ou se os trabalhos forem
desenvolvidos durante a época menos seca.
Comparando as alternativas previstas, verifica-se que a Alternativa 3 é a que promove maiores volumes
de escombro resultante da escavação em túnel e em poço, embora seja bastante idêntica, em ordem de
grandeza, no que respeita à movimentação de terras à superfície, pelo menos relativamente à Alternativa
2 com menos restabelecimentos.
O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos (HC)
e monóxido de carbono (CO), originado pela circulação de viaturas e outras máquinas não rodoviárias,
depende do número de equipamentos previstos e do período de tempo alocado a cada um dos
equipamentos35. O impacte dos camiões de transporte de mercadorias de e para a obra terá um impacte
geográfico mais extenso. É relevante selecionar os caminhos de circulação que afetem menos população
(zonas de densidade habitacional mais reduzida) e os horários mais favoráveis (com menos trânsito).
A produção e aplicação de betão emite material particulado, sendo a intensidade variável, no caso de ser
instalada uma central de betão móvel provisoriamente no estaleiro ou de se recorrer às autobetoneiras36.
Assim, caso o empreiteiro opte por instalar uma central de betão no estaleiro haverá um aumento
significativo do nível de partículas em ar ambiente na envolvente da zona onde a central será instalada,
principalmente devido às emissões com origem no processo de carga dos silos e descarga do betão
produzido. Este impacte pode ser significativamente minorado com a escolha adequada do local de
implantação da central e com a utilização de sistemas de filtragem eficientes, que reduzem
significativamente as emissões. No caso de se optar por autobetoneiras, situação mais provável, que
façam o transporte do betão desde uma central fixa até à obra, as concentrações de partículas estão
associadas somente à descarga do betão produzido e à movimentação dos veículos rodoviários, na zona
de obra, mas existe o acréscimo das emissões de gases de escape e de ressuspensão de material
particulado durante o percurso rodoviário (dependendo do estado do pavimento e das ações preventivas
a serem tomadas).
Os principais poluentes associados às ações descritas são a emissão de partículas em suspensão (poeiras)
e gases provenientes da combustão dos motores dos veículos.
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O impacte devido à emissão difusa de partículas, gerada pela movimentação de terras e desmatação, é
negativo, direto, imediato, certo, temporário, local, reversível, de magnitude reduzida a média e com
impactes significativos a pouco significativos.
O impacte devido à emissão de partículas, promovida pelo funcionamento da central de betão ou de
autobetoneiras é negativo, direto, imediato, certo, temporário, local (pode ser regional no caso de se
optar pelas autobetoneiras), reversível, de magnitude média e com impactes significativos (na zona de
implantação da central de betão ou de descarga de betão das autobetoneiras).
O impacte devido à emissão de poluentes pelos motores dos veículos rodoviários e maquinaria usados em
obra é negativo, direto, imediato, certo, temporário, local (pode ser regional no caso do transporte de
materiais), reversível, de magnitude reduzida a média e com impactes significativos a pouco
significativos.
O impacte devido à ressuspensão de partículas nas vias não pavimentadas é negativo, direto, imediato,
certo, temporário, local, reversível, de magnitude reduzida a média e com impactes significativos a pouco
significativos.
De um modo geral, a magnitude e a significância dos impactes decorrentes das atividades previstas
desenvolver dependerá do tipo de ocupação do solo dos terrenos envolventes à obra, sendo mais
significativos em locais próximos de habitações. A localização dos estaleiros já teve em consideração a
localização dos recetores sensíveis, tais como o Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho, as habitações,
de forma a minimizar os impactes inerentes à fase de obra da nova ligação de metro.
Fase de exploração
A entrada em funcionamento da ligação de metro, uma vez que tem prevista a circulação de composições
de tração elétrica, não promoverá a emissão direta de poluentes atmosféricos, gerando impactes diretos
nulos a nível local, com exceção da parte particulada originada pelo atrito dos carris e sua ressuspensão,
mas que é considerada residual face ao balanço da diminuição das partículas provenientes do tráfego
rodoviário.
Ocorrerá, ainda, uma diminuição das emissões de poluentes atmosféricos inerentes à redução do número
de veículos ligeiros e pesados que circulam atualmente nas vias rodoviárias existentes na proximidade da
implementação da extensão da linha amarela. Através da informação disponibilizada pelo grupo das
acessibilidades (TIS), foi possível verificar uma diminuição considerável do indicador veículos*km, para as
vias consideradas, que deixarão de existir na rede viária, entre 2022 e 2051.
Relativamente aos fatores de emissão para o tráfego rodoviário, estes foram determinados em função do
tipo de combustível consumido, idade, tara e cilindrada do parque automóvel nacional seguindo a
metodologia desenvolvida por Barros e Fontes (2003) e Barros et al. (2004). Esta metodologia permite a
adaptação dos fatores de emissão, apresentados pelo EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory
Guidebook 2016), ao parque automóvel português. Este trabalho teve em conta dados estatísticos
provenientes da ACAP e do ISP.
Da análise efetuada verifica-se, para todos os anos, uma redução dos níveis de emissão dos poluentes
atmosféricos, devido aos veículos ligeiros e pesados (autocarros) que deixarão de circular. Esta redução é
mais notória para os primeiros anos, resultante das viagens que deixarão de ocorrer de veículos de classe
Euro 4, Euro 5 e Euro 6, representativos de uma frota automóvel mais poluente face aos veículos
considerados a partir de 2031 (Euro 5 e Euro 6).
Desta forma, face à redução prevista ao nível da emissão de poluentes atmosféricos, considera-se que os
impactes na qualidade do ar, com a entrada em funcionamento da ligação de metro, são positivos,
indiretos, imediatos, prováveis, permanentes, locais, irreversíveis, significativos e de magnitude reduzida
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a média. A partir de 2031, com a existência de veículos cada vez menos poluentes, a significância e
magnitude serão mais reduzidos face aos anos anteriores, o que significa que os objetivos da extensão da
linha amarela estarão a ser atingidos em pleno, do ponto de vista ambiental.
C.

Conclusão

Os impactes mais significativos ocorridos durante a construção da extensão da linha amarela estão
associados ao aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades relevantes
acima identificadas. O impacte sentir-se-á maioritariamente nas zonas próximas da construção, podendo
ser minimizado. Comparando as alternativas previstas, verifica-se que a Alternativa 3 é a que promove
maiores volumes de escombro resultante da escavação em túnel e em poço, embora seja idêntica, em
ordem de grandeza, no que respeita à movimentação de terras à superfície, pelo menos relativamente à
Alternativa 2 com menos restabelecimentos.
Face à redução prevista ao nível da emissão de poluentes atmosféricos, considera-se que os impactes na
qualidade do ar, com a entrada em funcionamento da ligação de metro, são positivos, indiretos,
imediatos, prováveis, permanentes, locais, irreversíveis, significativos e de magnitude reduzida a média. A
partir de 2031, com a existência de veículos cada vez menos poluentes, a significância e magnitude serão
mais reduzidos face aos anos anteriores, o que significa que os objetivos da extensão da linha amarela
estarão a ser atingidos em pleno, do ponto de vista ambiental.
Face à tipologia do projeto, considera-se que o plano de monitorização apenas deve ser aplicado em caso
de existência de queixas por parte da população.
Face ao exposto, considera-se poder ser emitido parecer favorável condicionado, relativamente à
componente ambiental “Qualidade do Ar”, desde que aplicadas as medidas de minimização e a
monitorização preconizadas no presente parecer.
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5.7. AMBIENTE SONORO
A.

Caracterização da situação de referência

Para a caracterização da situação de referência, o EIA apresentou os resultados de uma campanha de
medições acústicas realizadas nos dias 18 a 20 Abril de 2018. O quadro seguinte apresenta os valores de
ruído obtidos.
Quadro 2 - Valores de ruído obtidos nas medições efetuadas
Locais
P1 Habitações junto à Av.
República
P2 Quinta do Cisne
P3 Habitações e Escola EB 2/3
Soares dos Reis
P4 Habitações junto ao sistema
de ventilação do futuro túnel
P5 Centro hospitalar
P6 Habitações junto a futuro
parque de materiais
P7 Habitações junto a futura
estação final

Ld

Le

Ln

Lden

62

54

50

61

54

53

52

59

54

49

48

56

55

51

49

57

66

61

57

66

65

57

53

64

50

48

47

54
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Foi ainda determinado, num ponto P0 junto à atual Linha, o valor de LAFmax (84 dB(A)) à passagem de
comboio à velocidade média de circulação de 40km/h, com o objetivo de caracterizar a emissão sonora
média energética de cada composição à passagem, para poder aferir a emissão sonora do modelo de
simulação.
B.

Identificação e avaliação de impactes

Fase de construção
Na fase de obra, as emissões de ruído decorrentes dos vários tipos de trabalhos envolvidos,
nomeadamente construção de viaduto, escavação de túnel, do poço de ventilação, construção da
estação, estaleiro de obra e circulação de camiões com material da obra, traduzir-se-ão em impactes
negativos relevantes, dado a sua localização em zona habitada e com duração prolongada no tempo.
Importa assim virem a ser previstos, com detalhe e rigor acrescidos, após a escolha da alternativa e em
fase de projeto de execução, os valores previsionais de ruído para cada tipo de trabalhos, em cada local,
a sua duração e ocorrência nos períodos dia/entardecer/noite, bem como fases críticas de elevada
emissão sonora, que estarão associadas a graus de incómodo mais elevados sentidos pela população.
Desde logo se faz notar que, caso os níveis previsionais apontem para uma impossibilidade técnica de
adoção de medidas eficazes para conter as emissões dentro do valor limite aplicável em período superior
a um mês, poderá ser forçoso interditar a realização de alguns trabalhos da obra (a explicitar quais e em
que local) durante o período noturno, período de maior sensibilidade para a população, não sendo pois
passíveis de ser excecionados por concessão de Licença Especial de Ruído.
Fase de exploração
Na fase de exploração, as previsões foram efetuadas utilizando o software de modelação acústica CADNA
A e o método recomendado no D.L. nº 146/2006, de 31 de julho, para ruído de tráfego ferroviário.
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Os resultados obtidos identificaram valores de ruído particular acima dos limites estabelecidos no
Regulamento Geral do Ruído, para:




as 3 alternativas na zona do Hospital,
a Alternativa 2 na Quinta do Cisne e habitações junto ao emboquilhamento poente do túnel,
a Alternativa 3 em habitação junto ao emboquilhamento poente do túnel.

Acresce que para a Alternativa 2 foi ainda previsto, num dos recetores sensíveis perto do
emboquilhamento do túnel, um acréscimo de ruído superior a 15 dB(A) face ao valor medido na situação
de referência (não cumprimento da Regra de Boas Práticas).
Em fase de projeto de execução, os valores previsionais de ruído devem ser revistos e alterados, se
necessário, para todos os recetores sensíveis relativos à alternativa escolhida.
C.

Conclusão

Na fase de obra, as emissões de ruído traduzir-se-ão em impactes negativos relevantes, dado o projeto
atravessar zonas habitada e a construção ser prolongada no tempo. Importa assim alertar para o
cumprimento do estipulado no Regulamento Geral do Ruído.
Na fase de exploração, os resultados obtidos identificaram valores de ruído particular acima dos limites
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, pelo que na fase seguinte (projeto de execução) os
valores previsionais de ruído devem ser revistos e alterados, se necessário, para todos os recetores
sensíveis relativos à alternativa escolhida.
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No EIA, a apresentação da melhor para a pior das alternativas ao projeto deveria ter dissociado o
descritor ruído do descritor vibrações, uma vez que, apresentados em conjunto, não se torna visível que,
exclusivamente em termos de ruído, a priorização das alternativas se apresenta do seguinte modo:



Alternativa 1 (a menos impactante), seguida de Alternativa 3 e por último Alternativa 2 (a mais
impactante),
e não, como apresentado no presente EIA (por análise conjunta ruído-vibrações) - Alternativa 1
(a menos impactante), seguida de Alternativa 3 e Alternativa 2 (as mais impactantes, em
quantificações idênticas)

De facto, em termos de ruído, a Alternativa 3 apresenta menos recetores sensíveis a carecerem de
medidas de minimização, e com necessidades de reduções de aproximadamente 3 dB(A), ao passo que a
Alternativa2 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 de pelo menos 10 dB(A).
Quanto às medidas apresentadas, tratam-se apenas de propostas de possíveis conjugações de tipos de
medidas, pelo que deverão ser apresentadas e dimensionadas em detalhe para a alternativa escolhida, de
modo a que, após a sua adoção, se passe a verificar conformidade com o Regulamento Geral do Ruído
(D.L. n.º 9/2007, de 17 de janeiro) nas situações detetadas de sobre-exposição da população.
Face ao exposto considera-se necessário que, em fase de projeto de execução da alternativa escolhida,
seja apresentado um “Estudo adicional de Ruído”, o qual deverá incluir a análise dos aspetos acima
indicados. Sendo de emitir parecer favorável condicionado à apresentação dos elementos referidos no
capítulo 10 do presente parecer

5.8. VIBRAÇÕES
A.

Caracterização da situação de referência

No EIA são referidos os instrumentos legais e normativos de aplicação em Portugal. O proponente levanta
dúvidas sob a aplicabilidade dos mesmos e refere que irá considerar os requisitos da NP 2074:2015,
complementada pelos “Critérios do LNEC” e pelas disposições da BS5228:2009 ( Code of practice for noise
and vibration control on construction and open sites – Part 2: Vibration).
Relativamente à componente das vibrações existem duas componentes que é necessário avaliar:
•
•

Danos nos edifícios
Incomodidade percebida pelo recetor

A caracterização foi feita com recurso a acelerómetros que mediram, nos pontos selecionados, a
velocidade máxima eficaz, em períodos de 1 segundo, na direção considerada mais desfavorável, para os
seguintes conjuntos de frequências e tendo em consideração os Critérios do LNEC no âmbito das
vibrações:
•

•

1 a 500 Hz - para avaliação de danos em edifícios/estruturas e da afetação do funcionamento
de equipamentos/atividades sensíveis devido à vibração;
 0,8 mm/s; Edifícios extremamente sensíveis a danos e monumentos
 3,5 mm/s; Edifícios Comuns
1 a 80 Hz: para avaliação da afetação e incomodidade humana devido à sensação da vibração;
 0,045 mm/s; Salas de concerto, estúdios de televisão e estúdios de gravação
 0,11 mm/s; Edifícios com usos comuns com sensibilidade à vibração (habitações, escolas,
hospitais, escritórios, etc.)

Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este e Parque de Material de Vila d'Este
Estudo Prévio

61

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3033

•

16 a 250 Hz - para avaliação da afetação e incomodidade humana devido ao Ruído Estrutural
resultante da vibração.
 0,008 mm/s; Salas de concerto, estúdios de televisão e estúdios de gravação
 0,030 mm/s; Edifícios com usos comuns com sensibilidade à vibração (habitações,
escolas, hospitais, escritórios, etc.)

Atendendo ao facto de existir normalização internacional específica para este meio de transporte, a série
de normas ISO/TS 14837 (Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail
systems, partes 1, 31 e 32), considera-se que estas deverão nortear as fases subsequentes deste projeto,
podendo ser complementadas com as já mencionadas pelo proponente como a BS5228:2009 (partes 1 e
2) ou a NP ISO 2631-1:2001.
O proponente refere que o equipamento utilizado para medição das vibrações inclui:
•
•

Acelerómetro PCB 393B31.
Analisador SVAN946A.

A campanha de medições de vibrações incluiu os mesmos pontos onde se realizou a monitorização de
ruído ambiente. Essa campanha foi realizada em 7 pontos ao longo das 3 alternativas e, adicionalmente,
foi realizada uma monitorização num ponto designado P0, junto à linha Amarela em serviço, de forma a
caracterizar o ruído e a vibração à passagem das composições.
Dos resultados apresentados no EIA, apresenta-se no Quadro seguinte um resumo da situação atual.

Quadro 3 - Resumo dos resultados da caraterização do ambiente afetado.
Situação
Foto
Ponto

Comentários

(1-80Hz)
(16-250Hz)
sensação da
ruído
vibração
estrutural
<0,11 mm/s < 0,03 mm/s

P0

Caracterização junto à linha existente. O Ponto de
Medição selecionado (41°07'04.4"N, 8°36'22.5"W)
encontra-se a 10 m de distância da linha mais
próxima. Os valores registados ultrapassam os
limites dos Critérios LNEC para a sensação da
vibração como tal (1-80Hz) e para o ruído estrutural
(16- 250Hz).

0.17§

0.10©

S1 P1

Habitações (multifamiliares e unifamiliares) e
serviços, até cerca de 9 pisos, na envolvente (este e
oeste) da Av. da República (acesso à A1/IC2), e com
significativa influência do ruído de tráfego dessa via
relevante. O ponto de medição selecionado
(41°06'46.9"N, 8°36'22.8"W) encontra-se a cerca de
20 m, a este da via principal, a cota mais elevada. A
vibração é pouco significativa, dada a distância e
elevação da zona relativamente à via principal.

0.04

0.02

S2 P2

Quinta do Cisne, com jardins, habitação e piscina.
Apesar da significativa vegetação da quinta, a
proximidade à A1/IC2 faz com que o ruído de
tráfego dessa via seja preponderante, ainda que
seja possível, a espaços, ouvir a fonação de
pássaros. O ponto de medição selecionado
[41°07'04.4"N, 8°36'22.5"W] encontra-se a distância
à A1/IC2 semelhante à da habitação (cerca de 90
metros). A vibração é muito reduzida, dada a
inexistência de fontes relevantes na imediata
proximidade.

0.02

0.01
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Situação
Foto
Ponto

Comentários

(1-80Hz)
(16-250Hz)
sensação da
ruído
vibração
estrutural
<0,11 mm/s < 0,03 mm/s

S3 P3

Maioritariamente habitações unifamiliares, e Escola
EB 2 / 3 Soares dos Reis (Zona Sensível), na
proximidade do futuro traçado (em túnel nesta
zona) e da provável localização do Poço de Ataque
durante a fase de construção. O ponto de medição
selecionado (41°06'37.1"N, 8°36'02.1"W) possui uma
perturbação não muito elevada, dada a Rua próxima
(Rua do Rosário) não ser uma via principal.

0.04

0.02

S4 P4

Maioritariamente habitações unifamiliares, na
envolvente da localização de sistema de ventilação
do futuro túnel. O ponto de medição selecionado
(41°06'36.4"N, 8°35'47.5"W) encontra-se na
proximidade de vias com pouco tráfego (Rua Qt.ª do
Sardoal e Rua N. S.ª Livramento), com velocidades
de vibração não muito expressivos. Contudo a
vibração associada ao ruído estrutural (16-250Hz)
registou valores superiores ao limite dos Critérios
LNEC, devido à proximidade do ponto à via e à
passagem de veículos em pavimento irregular.

0.05

0.03

S5 P5

Zona do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e
Espinho, com relevante tráfego da Rua Conceição
Fernandes. O ponto de medição selecionado
(41°06'19.7"N, 8°35'27.1"W) encontra-se no lado
oposto da Rua, no parque de estacionamento
elevado que serve o centro hospitalar, com
exposição ao ruído semelhante à das zonas do
hospital mais próximas da Rua. A exposição às
vibrações não é muito significativa dada a posição
elevada do parque e deverá ser representativa da
exposição às vibrações dos edifícios hospitalares
mais próximos que também não se encontram
imediatamente próximos da via.

0.04

0.02

S6 P6

Habitações unifamiliares na proximidade do futuro
Parque de Material, com relevante tráfego da Rua
Escultor Alves de Sousa. O Ponto de medição
selecionado (41°06'13.4"N, 8°35'04.8"W) caracteriza
a exposição na imediata proximidade desta Rua,
sendo a vibração associada ao ruído estrutural (16250Hz) superior ao limite dos Critérios LNEC, devido
à proximidade do ponto à via e à passagem de
veículos, incluindo autocarros, em pavimento
irregular.

0.07

0.05

S7 P7

Habitações plurifamiliares, unifamiliares,
comércio e serviços, na envolvente do futuro
traçado e da futura Estação final Vila d’Este. O
ponto de medição selecionado (41°05'55.6"N,
8°35'16.7"W) caracteriza a zona mais interior
desta Situação, e com menor exposição ao ruído
/vibração do que as zonas mais próximas da Rua
Heróis do Ultramar onde a exposição deverá ser
semelhante à de P5.

0.03

0.02

63

[Fonte: EIA, Volume 2 – Relatório Técnico]

Como é dado a observar e considerando os referenciais sugeridos pelo proponente, a maioria dos pontos
caracterizados apresenta valores que cumprem vmax,ef,1s < 0,11 mm/s para a sensação da vibração como
tal (1-80Hz) e vmax,ef,1s < 0,03 mm/s para o ruído estrutural resultante da vibração (16-250Hz), exceto:
•

P0 - A medição efetuada a 10 m da atual linha amarela revelou a possibilidade de
ultrapassagem dos limites dos Critérios LNEC devido à passagem das composições, o que terá
de ser devidamente analisado e ponderado nas previsões da Situação Futura, sem perder de
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•

vista a ausência de limites legais para vibração continuada e a característica não vinculativa dos
Critérios LNEC.
P4 e P6 - As medições efetuadas na proximidade da Rua Qt.ª do Sardoal e Rua N.ª Sr.ª
Livramento (P4) e da Rua Escultor Alves de Sousa (P6) revelaram a possibilidade de
ultrapassagem do limite dos Critérios LNEC para Ruído Estrutural (16-250Hz).

Não foram indicadas as condições de medição, nem no documento inicial nem nos documentos
complementares. Esta situação deverá ser esclarecida e as campanhas de caracterização deverão ser
refeitas, no caso de se considerar que não são adequadas para comparação com os modelos que serão
desenvolvidos para estimativa dos níveis de vibração futuros e para posterior avaliação de reclamações
associadas a vibrações.
Para a evolução da situação de referência assumiram que se iria manter um nível de tráfego e
consequentemente um nível de vibrações semelhante ao existente na atualidade.
B.

Identificação e avaliação de impactes

Genericamente, considera-se que a metodologia utilizada para a avaliação de impactes segue as boas
práticas comummente aceites.
São indicadas neste capítulo as ações de projeto que podem induzir impactes ambientais. A listagem
apresentada é exaustiva e repartida por fase de construção e de exploração.
Como critérios para classificação de impactes de Vibrações mencionam:
•

•

•

•

•

Natureza
 Positivo, nulo e negativo consoante ocorra, respetivamente, a redução, manutenção ou
aumento da velocidade de vibração;
Significância:
 Muito significativo; Ultrapassagem, em mais de 3 vezes, dos limites dos Critérios LNEC.
 Significativo: Ultrapassagem, até 3 vezes, dos limites dos Critérios LNEC.
 Pouco significativo: não ultrapassagem dos limites aplicáveis referidos.
 Fase de construção: sendo difícil uma estimativa mais detalhada das velocidades de
vibração, consideram-se todos os impactes como “pouco significativos”, pois, desde que
devidamente gerida, deverá ser possível cumprir os limites da NP2074:2015 (e/ou da
BS5228-2:2009).
Magnitude
 Nula: Velocidades de vibração previstas iguais à Situação de Referência.
 Reduzida: Velocidades de vibração previstas superiores à Situação de Referência em não
mais de 1,4 vezes.
 Média: Velocidades de vibração previstas superiores à Situação de Referência em mais de
1,4 vezes mas em não mais de 6 vezes.
 Elevada: Velocidades de vibração previstas superiores à Situação de Referência em mais
de 6 vezes.
Reversibilidade - Considera-se que são reversíveis os impactes que induzem uma exposição
média energética não superior a 80 dB(A), e uma exposição de pico não superior a 130 dB(A),
em conformidade com o DL 182/2006, que é o caso do presente Projeto. Assim consideram-se,
na componente ruído e na componente vibrações, todos os impactes como reversíveis.
Incidência
 Diretos: Resultantes diretamente da construção ou exploração do projeto.
 Indiretos: Resultantes indiretamente (tipicamente tráfego de acesso ou de
restabelecimentos) da construção ou exploração do projeto.
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Não se concorda com o critério de reversibilidade nem com a classificação dos impactes como indiretos.
Em relação à reversibilidade deverá estar associada à reversão para uma situação equivalente à de
referência e quanto aos impactes indiretos indicados, estes deverão ser classificados como diretos uma
vez que decorrem diretamente ou estão associados a ações de projeto.
As previsões da Situação Futura (fase de construção, fase de exploração e fase de desativação) incidiram
sobre os Recetores Sensíveis identificados e caraterizados anteriormente.
Foi utilizada a metodologia da norma britânica BS5228-2:2009 para a fase de construção.
Na falta de melhor estimativa, utilizaram critérios de propagação superficial de vibrações quando a linha
se posiciona à superfície e, por simplificação, uma atenuação de 3 vezes superior à superficial, usando
como referência os valores obtidos no ponto P0.
Fase de construção
Como critérios de avaliação, para a fase de construção, foram utilizados:
•
•

•
•

vmax(pico)) = 7,5 mm/s: limite mais exigente da BS5228-2:2009 para inexistência de danos
cosméticos nos edifícios;
vmax(pico) = 1 mm/s: próximo do limite mais exigente da NP2074:2015 para inexistência de
quaisquer danos nos edifícios e igual ao limite da BS5228-2:2009 para que a vibração seja
humanamente tolerável desde que previamente informada e explicada;
vmax(pico) = 0,14 mm/s: limite da BS5228-2:2009 equivalente ao limite da NP2074:2015 para
inexistência de sensação humana da vibração como tal;
vmax(pico)) = 0,03 mm/s: limite indicativo para afetação de equipamentos/atividades muito
sensíveis à vibração.

Dos resultados apresentados nas tabelas 6.12 e 6.13 do EIA; constata-se que se podem esperar danos
cosméticos nos edifícios (vmax(pico) = 7,5 mm/s) para operações de construção até uma distância máxima
de 150 m, para o caso extraordinário de utilização de Compactação dinâmica. No caso geral será de
esperar este tipo de manifestações até aos 58 m de afastamento, associado à cravação de estacas
(percussão) ou até 12 m no caso da Tuneladora. Pelo que o proponente considera que até 30 m, à
superfície, e 10 m para a Tuneladora, para indicar: as zonas onde será necessário um controlo elevado
associado a danos durante a fase de construção.
Quanto ao limite para inexistência de quaisquer danos nos edifícios (NP 2074:2015) e para que a vibração
seja humanamente tolerável desde que previamente informada e explicada (BS5228-2:2009), ou seja,
vmax(pico) = 1 mm/s: espera-se que venha a ocorrer entre 5m e 500 m, consoante a atividade construtiva
que se desenrole. O proponente considera que, para uma distância de 100 m, à superfície, e de 50 m na
zona de túnel, será necessário um controlo reduzido associado a danos, e um controlo elevado associado
à perturbação humana, durante a fase de construção.
No que respeita a limite para inexistência de sensação humana da vibração (vmax(pico) = 0,14 mm/s),
constata-se que apenas para distâncias, em média, superiores a 425 m é que não será de esperar tal
sensação.
No caso de equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração (vmax(pico) = 0,03 mm/s) é de esperar
interferência até uma distância média de 1 251 m, sendo que a atividade que induz menor vibração tem,
ainda assim, influência até 329 m. O proponente considera que se deverão ter em atenção as atividades
que se desenrolem a 200 m, à superfície, e 100 m na zona de túnel, para indicar: as zonas onde será
necessário um controlo reduzido associado à perturbação humana, e um controlo elevado associado à
existência de equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração, durante a fase de construção.
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Nas figuras seguintes apresenta-se o resultado das simulações realizadas, nas quais se identifica a
presença de algumas situações de provável afetação:
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

Envolvente do Estaleiro junto à Estação de St.º Ovídio:
 Edifícios de habitação e de serviços a menos de 30 m.
 Igreja Paroquial de St.º Ovídio (41°06'52.9"N 8°36'28.1"W) a menos de 100 m.
 Escola Básica do Cedro (não classificada como Zona Sensível) (41°06'48.7"N,
8°36'34.9"W) e Jardim de Infância Joanico Lda. (41°06'48.7"N 8°36'30.7"W) a menos de
200 m.
Envolvente do Viaduto:
 Alternativas 1, 2 e 3: Estruturas do Corgas Club (41°06'42.3"N 8°36'22.5"W) a menos de
30 m.
 Alternativa 2: Edifício de habitação da Quinta do Cisne a menos de 30 m.
Envolvente do Estaleiro do Emboquilhamento junto à Situação S3:
 Alternativas 1, 2 e 3: Edifícios de habitação a menos de 30 m.
Envolvente do Estaleiro do Poço de Ataque:
 Edifícios de habitação e Escola EB 2/3 Soares dos Reis (41°06'36.9"N 8°35'57.4"W) a
menos de 30 m.
 Edifícios da RTP Porto (41°06'43.4"N 8°35'54.8"W) a cerca de 100 m.
Envolvente do Estaleiro do Posto de Ventilação da Situação S4: edifícios de habitação a menos
de 30 m.
Envolvente do Estaleiro do Emboquilhamento junto à Situação S5:
 Edifícios de habitação e Edifício do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia /Espinho
(41°06'27.9"N 8°35'39.4"W) a menos de 30 m.
 Vários edifícios do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho até 200 m.
Envolvente do Estaleiro junto a P5:
 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho (41°06'17.7"N, 8°35'26.8"W) a menos
de 30 m.
 Vários edifícios do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho até 200 m.
Envolvente do Estaleiro do Parque de Material:
 Alguns edifícios de habitação a menos de 30 metros.
 AMI- Assistência Médica Integrada e Clihotel de Gaia (41°06'02.8"N, 8°34'52.3"W) a
cerca de 100 m.
Envolvente dos Estaleiros no final do traçado:
 Alguns edifícios de habitação a menos de 30 m.
 EB 1 Vila d’Este (41°05'54.9"N 8°35'29.7"W) e Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Vila
d´Este (41°05'45.9"N 8°35'17.8"W) a menos de 200 m.
Túnel:
 Edifícios de habitação e a Escola EB 2/3 Soares dos Reis (41°06'36.9"N, 8°35'57.4"W) a
menos de 30 m.
 Edifícios da Escola EB 2/3 Soares dos Reis (41°06'36.9"N 8°35'57.4"W) e do Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho (41°06'27.9"N 8°35'39.4"W) até 100 m.
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[Fonte: EIA – adaptado do Volume 4]

Figura 18 - Estimativa da área de influência das vibrações induzidas na fase de construção: Alternativa 1
(cima), Alternativa 2 (baixo, esquerda) e Alternativa 3 (baixo, direita).
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O proponente classificou os impactes como Impactes locais, diretos e indiretos, reversíveis, imediatos,
prováveis, pouco significativos, negativos e de magnitude variável (magnitude elevada a média nas zonas
mais próximas da obra e acessos, e de magnitude reduzida a nula nas zonas mais afastadas).
Considera-se que os impactes decorrentes da fase de construção, cuja duração prevista é de 24 meses,
serão temporários, diretos, negativos e reversíveis. Podem ainda classificar-se como muito significativos e
de magnitude elevada atendendo à natureza dos trabalhos a desenvolver e às características urbanas do
espaço que será atravessado. Em fase subsequente deste projeto deverão ser identificadas medidas que
minimizem esta afetação.
Fase de exploração
No que respeita à fase de exploração, não foram apresentadas estimativas para os diferentes recetores
que se encontram na área de influência do projeto. O proponente apresenta uma avaliação sumária onde
refere o alcance territorial das interferências esperadas ao nível das vibrações.
Assim, de acordo com os pressupostos de previsão considerados, e atendendo aos critérios que
estabeleceu (Critérios do LNEC):
•
•

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [1-80Hz] = 0,11 mm/s:

 limite para sensação de vibração como tal, para todos os >Recetores Sensíveis.

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [16-250Hz] = 0,03 mm/s:

 limite para o ruído estrutural devido à vibração; devido à relação com o Critério de
Incomodidade, apenas é considerado para os Recetores Sensíveis sobre o Túnel.

resultam as seguintes distâncias à linha até às quais se prevê valores superiores aos limites referidos:
•

•

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [1-80Hz] > 0,11 mm/s:

 Linha à superfície: até 45 m da Linha.
 Linha em Túnel: até 7 m da Linha

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [16-250Hz] > 0,03 mm/s:

 Linha à superfície: até 160 m da Linha.
 Linha em Túnel: até 27 m da Linha
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[Fonte: EIA – adaptado do Volume 4]

Figura 19 - Estimativa da área de influência das vibrações induzidas na fase de exploração: Alternativa 1
(cima), Alternativa 2 (baixo, esquerda) e Alternativa 3 (baixo, direita).

Da análise efetuada o proponente identificou os seguintes casos de incumprimento:
•

•

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [1-80Hz] > 0,11 mm/s:
 Edifícios da Situação 1 mais próximos da Linha:
 Edifícios da Situação 3 mais próximos da Linha junto ao Emboquilhamento do Túnel.
 Edifícios do Centro Hospitalar de VN Gaia / Espinho mais próximos da Linha.
 Edifícios da Situação 7 mais próximos da Linha.
𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 [16-250Hz] > 0,03 mm/s:
 Ruído Estrutural. Edifícios sobre o Túnel:
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 Alternativa 1: Edifícios sobre o Túnel na parte inicial (até o km 0+979) e na parte final
(a partir do km 1+127) do Túnel.
 Alternativa 2: Edifícios sobre o Túnel na parte inicial (até o km 1+070) e na parte final
(a partir do km 1+189) do Túnel.
 Alternativa 3: Todos os edifícios sobre o Túnel.
 Edifícios potencialmente com equipamentos atividades muito sensíveis à vibração:
 Todas as Alternativas: Centro Hospital de VN Gaia / Espinho e Escola EB1 Vila d’Este.
 Alternativa 2. Escola EB 2/3 Soares dos Reis.
Em relação à classificação de impactes, o proponente considera que estes serão Impactes locais, diretos,
reversíveis, imediatos, prováveis, negativos e de magnitude e significância variável:
•

•

•

Significativos de Magnitude Elevada:
 Edifícios da Situação 3 mais próximos da Linha junto ao Emboquilhamento do Túnel
(Alternativas 2 e 3).
Significativos de Magnitude Média:
 Edifícios da Situação 1 mais próximos da Linha.
 Edifícios da Situação 3 mais próximos da Linha junto ao Emboquilhamento do Túnel
(Alternativa 1).
 Edifícios do Centro Hospitalar de VN Gaia / Espinho mais próximos da Linha.
 Edifícios da Situação 7 mais próximos da Linha.
 Edifícios sobre o Túnel.
 Edifícios potencialmente com equipamentos atividades muito sensíveis à vibração:
 Centro Hospital de VN Gaia / Espinho:
 Escola EB1 Vila d’Este.
 Escola EB 2/3 Soares dos Reis (Alternativa 3).
Pouco Significativos: Restantes Recetores.

Não se considera que estes impactes se possam classificar como reversíveis, a menos da implementação
de medidas de minimização eficazes que ainda não foram enunciadas.
Considera-se que na fase subsequente do projeto o proponente deve apresentar uma nova avaliação de
impactes, com a estimativa dos níveis de vibração esperados, durante a fase de construção e para a fase
de exploração, indicando também a eventual necessidade de medidas de minimização, qual a eficácia
esperada para cada medida a implementar e as características específicas dessas medidas. Os critérios a
utilizar deverão ser ao mais atuais, nomeadamente, os relativos à normalização nacional, internacional e,
sempre que necessário, a britânica.
C.

Conclusão

Da avaliação da fase de construção, com base em estimativas genéricas que será necessário aprofundar
na fase de projeto de execução, concluiu-se que, no que toca às Vibrações, as repercussões e impactes
diretos associados à construção desta linha, em qualquer das alternativas, serão bastante gravosos. De
facto, a proximidade a edifícios de habitação, unidades de saúde e unidades de ensino tanto em zonas de
escavação a céu aberto como de perfuração de túnel terão grande probabilidade de causar incomodidade
aos habitantes e utilizadores desses espaços. Do referido no EIA, será ainda possível que possam ocorrer
alguns danos nos edifícios mais próximos dessas atividades que deverão decorrer de forma cuidada e
acautelando sempre a segurança e conforto da população. Considerando essa possibilidade o proponente
compromete-se a executar o projeto com as melhores práticas disponíveis e adotando as medidas
ambientais necessárias para minimização de eventuais impactes.
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A avaliação agora realizada para a fase de exploração, igualmente com base em estimativas genéricas
que terão necessariamente de ser detalhadas em fase de projeto de execução, identificou na área de
influência do projeto diversos recetores que poderão ficar sujeitos a impactes significativos de magnitude
elevada. No caso das Vibrações, apesar de não existirem requisitos legais, ficou demonstrada a provável
incomodidade humana, maioritariamente devida à vibração estrutural associada a este modo de
transporte. Existem medidas de minimização enunciadas na memória descritiva do projeto que não foram
vertidas para o EIA e cujo alcance se desconhece no contexto deste projeto. Assim, é considerada
obrigatória a realização de uma nova avaliação de impactes que tenha por base um modelo de cálculo
que possibilite a efetiva determinação dos impactes futuros e da eficácia das medidas de minimização.
Atendendo ao conhecimento efetivo da solução a desenvolver em projeto de execução, o proponente
deverá realizar uma nova campanha de caracterização da situação de referência que permita estabelecer
o paralelo com a modelação a realizar.
Neste contexto, considera-se que, de momento e com a informação disponível, se pode emitir parecer
favorável condicionado à Alternativa 3 implementação das disposições contidas neste parecer.
Considerando a possibilidade de uma avaliação mais detalhada na fase de projeto de execução com o
devido e adequado dimensionamento das medidas de minimização necessárias (fase de construção e fase
de exploração) e com a definição de um Plano de Monitorização, a solução 1 proposta pelo proponente
também poderá merecer parecer favorável condicionado à implementação das diretrizes deste parecer.

5.9. PAISAGEM
A.

Caracterização da situação de referência

A.1

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
71

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de
Cancela d'Abreu (2004), a área de estudo insere-se no Grande Grupo de Paisagem: “D - Área
Metropolitana do Porto” e “E -Douro”.
Dentro do Grupo “D - Área Metropolitana do Porto” a Área de Estudo sobrepõe-se à Unidade "30 - Grande
Porto" e “31 - Espinho - Feira – S. João da Madeira”. Dentro do Grupo “E - Douro” a Área de Estudo
sobrepõe-se à Unidade “32 - Baixo Douro” e “Baixo Douro – núcleo Antigo”.
Unidade de Paisagem “Grande Porto”
Caracteriza-se por uma grande heterogeneidade, com relevo bastante variável e um tecido urbano muito
diversificado, conciliando zonas mais consolidadas onde estão presentes vários edifícios de elevado valor
arquitetónico e uma franja de zonas suburbanas frequentemente desqualificadas, que se desenvolveram
em fase de expansão urbana desregrada. A presença do oceano é inconstante, apesar da sua
proximidade geográfica.
Unidade de Paisagem “Espinho - Feira – S. João da Madeira”
Caracteriza-se por uma paisagem desorganizada e confusa, em grande parte devido à construção
desordenada de estruturas, variadas do ponto de vista tipológico e volumétrico, sobre um mosaico rural
já de si complexo, com usos agrícolas e florestais diversificados em parcelas de reduzida dimensão. No
extremo sudeste da Área de Estudo, a presença de elementos de carácter rural é já dominante.
Unidade de Paisagem “Baixo Douro”
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Corresponde ao troço mais a jusante do rio Douro e respetivas margens e foz, desenvolvendo-se em vale
encaixado com encostas cobertas por matas na porção mais a montante e edificação humana na porção a
jusante, que corresponde às zonas ribeirinhas do Porto e de Gaia. Na zona nordeste da Área de Estudo,
apresenta uma maior coerência no tecido construído.

Subunidade “Núcleo antigo” – esta subunidade distingue-se sobretudo no que respeita à tipologia do
tecido construído, dominando a tipologia característica do século XIX e princípio do século XX, com
destaque para as caves do vinho do Porto na encosta de Gaia. É uma subunidade de elevado valor
cénico, sujeita a várias intervenções urbanísticas nos últimos anos que potenciaram o seu
aproveitamento turístico.
A.2

Análise visual da Paisagem

A Paisagem compreende uma componente cénica, que pode ser caracterizada com base em três
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual.
Qualidade Visual da Paisagem
Esta é uma paisagem globalmente de baixo a médio valor cénico e paisagístico, com algumas áreas de
valor elevado e muito elevado. A maior parte da Área de Estudo – buffer de 3 km, com cerca de 4.720 ha
– está incluída nas classes de Qualidade Visual “Baixa” e “Média”.
As zonas de Qualidade Visual “Elevada” concentram-se nas áreas onde existem ainda elementos de
carácter rural, sobretudo no terço sudeste da Área de Estudo; as zonas de Qualidade Visual “Muito
Elevada” correspondem às encostas sobre o rio Douro, em particular no centro histórico de Gaia e do
Porto.
A área de implantação do Projeto insere-se em área com Qualidade Visual “Baixa” a “Média”, com
situações onde se regista, pontualmente, qualidade visual elevada, de que se destaca a Quinta do Cisne,
com um jardim romântico na zona de habitação com uma notável coleção de cameleiras e uma pequena
zona agrícola, local de sobrepassagem do viaduto. Também a mancha florestal adjacente à área do atual
estacionamento de apoio ao Hospital Gaia-Espinho, assim como parte do traçado em curva junto a Vila
d’Este, inserem-se em área com Qualidade Visual Elevada.
O Parque de Materiais insere-se numa área classificada com Qualidade Visual “Média”.
Capacidade de Absorção Visual
A Área de Estudo caracteriza-se pelo predomínio da classe de Capacidade de Absorção Visual “Baixa”
dada a intensa utilização deste território e a presença humana generalizada. A análise realizada não
incorpora a presença de obstáculos sobre o terreno, como é o caso de floresta ou de construções,
correspondendo por isso ao cenário mais desfavorável.
Nas zonas de Absorção Visual “Baixa” situam-se as três propostas de traçado para o viaduto. O Parque de
Materiais fica também inserido numa área de “Baixa” Absorção Visual. Contudo, dada a envolvente
florestal (não considerada pela metodologia adotada) é bastante provável que na realidade se situe na
classe de Capacidade de Absorção Visual “Média” ou mesmo “Elevada”.
Sensibilidade Visual
A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar análise sensibilidade visual variável, mas com um claro
predomínio das classes de Sensibilidade “Baixa” e “Média”. As áreas de sensibilidade muito elevada
ocorrem na zona ribeirinha, ou seja, na extensão do rio Douro intercetada pela Área de Estudo.
A área prevista para a implementação da linha em estudo tem sensibilidade predominantemente baixa e
média, pontualmente elevada. O traçado dos três viadutos propostos insere-se em área de Sensibilidade
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Visual “Elevada”. O Parque de Materiais situa-se em área classificada com Sensibilidade Visual “Média”. O
traçado em curva junto a Vila d’Este insere-se nas classes “Média” e “Elevada”.
B.

Identificação e avaliação de impactes

Fase de construção
Uma intervenção desta natureza em meio urbano, e com intervenções à superfície, de dimensão
significativa a muito significativa, induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na
Paisagem. Os seus efeitos refletem-se, numa primeira fase, numa intrusão visual, determinada,
fundamentalmente, pela presença de máquinas e equipamentos, assim como das ações que as mesmas
vão gradualmente desempenhando.
Progressivamente,
as
referidas
ações,
vão-se
também
traduzindo
em
alterações
estruturais/diretas/físicas, resultantes da eventual demolição do edificado, do abate de árvores e da
alteração da morfologia. Estas, por sua vez, vão-se também constituindo, em simultâneo, como impactes
visuais.
O desenvolvimento da obra reflete-se na dinâmica e na escala de referência dos locais onde a mesma se
realiza, ou de onde a mesma é visualizada, condicionando assim a leitura da Paisagem. Em determinados
momentos, e por determinado tempo, alguns elementos, com expressão vertical relevante, estarão em
presença, e em operação, como será o caso de gruas associadas à montagem do viaduto.
Neste contexto de obra e de atividades, importa referir os impactes também sobre outra vertente, poucas
vezes abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da Paisagem,
complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva, a atividade desenvolvida pelas máquinas,
fixas e/ou em circulação, comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora dos
locais, de certa forma indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade
elevados.
As alterações diretas/físicas introduzidas na Paisagem permanecerão, neste caso, de forma notória, para
além da Fase de Construção, sobretudo os vários taludes resultantes do restabelecimento, da área de
estacionamento e do traçado em curva junto a Vila d’Este.
Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário, cuja magnitude de ocorrência,
temporal e espacialmente, dependem da intensidade da ação, ou seja, do grau de desorganização do
espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como do grau de visibilidade para a área de
intervenção. Assim, os impactes identificados são:
Impactes de natureza estrutural e funcional
Desmatação: corresponde ao corte da vegetação de carácter herbáceo ou arbustivo que ocorrerá
sobretudo na área de implantação dos pilares do viaduto, restabelecimento, emboquilhamentos, zona da
estação Manuel Leão, Poço de Ventilação e Emergência, área de estacionamento, troço em curva junto a
Vilas d’Este e área de implantação do Parque de Materiais.
- Impacte negativo, certo, direto, local, permanente, irreversível, magnitude baixa e pouco significativo.
Desarborização: corresponde aos abates a realizar e a eventuais transplantes. Ocorrerá sobretudo na
área de implantação do restabelecimento, emboquilhamentos, zona da estação Manuel Leão, Poço de
Ventilação e Emergência, área de estacionamento, troço em curva junto a Vilas d’Este e área de
implantação do Parque de Materiais. Caso não exista sucesso na operação de transplante traduzir-se-á
numa maior perda de património arbóreo e paisagístico.
- Impacte negativo, certo, direto, local, permanente, irreversível, magnitude baixa (zona da estação
Manuel Leão e Poço de Ventilação e Emergência) a média e pouco significativo (zona da estação Manuel
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Leão e Poço de Ventilação e Emergência) significativo (Parque de Materiais) a muito significativo (Viaduto
- Solução 2 - Quinta do Cisne, Viaduto – Solução 1, restabelecimentos, emboquilhamentos área de
estacionamento e troço em curva junto a Vila d’Este).
Dado o grande porte de alguns dos exemplares em causa, a sua presença é marcante nos locais afetados
e fazem parte de uma continuidade visual dos alinhamentos de vegetação existentes, como é o caso da
Rua Fonte dos Arrepiados e área de estacionamento junto ao Hospital ou das manchas no caso da área
de implantação do troço em curva junto a Vila d’Este.
O seu abate traduzir-se-á numa perda significativa de valor natural e visual, que demorará muito tempo a
recuperar com eventuais novas plantações, de substituição, ou não, onde estas sejam passíveis de
realizar.
A realização da obra em profundidade, em túnel, entre a zona de emboquilhamento do viaduto e a
estação frente ao Hospital, pode conduzir à afetação física irreversível do sistema radicular/radical, e até
ao comprometimento da estabilidade biomecânica dos exemplares em causa, com riscos para as pessoas
utentes/utilizadores em particular da Escola EB 2/3 Soares dos Reis.
Neste contexto, importa referir que o sistema radicular é de extrema relevância para o equilíbrio e
sustentação da sua parte aérea – tronco e copa – e assim sendo, e uma vez que muitas espécies tendem
a emitir raízes com vários metros, por vezes na ordem das dezenas, não só a afetação física pode
comprometer a sua estabilidade como a sua sobrevivência. Acresce referir que as próprias vibrações
podem conduzir à “descolagem” entre a superfície do sistema radical e o solo, comprometendo também
os fluxos que servem de suporte nutricional à planta.
A intervenção pode também conduzir à alteração do nível hidroestático, no sentido da sua queda em
profundidade, podendo comprometer a vitalidade e a sobrevivência de alguns exemplares vegetais, em
particular os de porte arbóreo.
A verificarem-se estas afetações os impactes terão uma magnitude e uma significância mais elevada
sobre a composição florística e, naturalmente, sobre o património vegetal existente. Impactes esses, que
não se consideram passíveis de uma avaliação no presente momento.
Face ao exposto, a este nível, será necessário, de forma preventiva, implementar medidas de
minimização, incluindo monitorização dos níveis hidroestáticos, que reduzam os riscos acima referidos
sobre o património vegetal.
Por último, há questões que se relacionam com os poços de ventilação, devido à massa de ar quente que
os mesmos projetam para a superfície. Havendo proximidade destes com a vegetação existente, ou a
plantar de futuro, a mesma pode ser afetada pelo fluxo de ar quente, seco ou húmido, que sai em
permanência destes poços, que também requer soluções de minimização.
Alteração da topografia: introdução de escavações e aterros nos troços e
emboquilhamento do túnel, restabelecimentos, zona da estação Manuel Leão,
Emergência, estação do Hospital, área de estacionamento, troço em curva junto a
Materiais. No troço junto ao Hospital, parte da escavação realizar-se-á em
posteriormente fechado, como um túnel cut&cover.

áreas a céu aberto –
Poço de Ventilação e
Vila d’Este e Parque de
trincheira e que será

- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário (Poço de Ventilação e Emergência e estação do
Hospital) a permanente (emboquilhamento do túnel, restabelecimentos, zona da estação Manuel Leão,
área de estacionamento, troço em curva junto a Vila d’Este e Parque de Materiais), reversível (Poço de
Ventilação e Emergência e estação do Hospital) a irreversível (emboquilhamento do túnel,
restabelecimentos, zona da estação Manuel Leão, área de estacionamento, troço em curva junto a Vila
d’Este e Parque de Materiais), magnitude média (zona da estação Manuel Leão e área de
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estacionamento) a elevada (emboquilhamento do túnel e restabelecimentos e troço em curva junto a Vila
d’Este) e pouco significativo (Poço de Ventilação e Emergência e estação do Hospital) a significativo (zona
da estação Manuel Leão e Parque de Materiais) e a muito significativo (emboquilhamento do túnel,
restabelecimentos e troço em curva junto a Vila d’Este).
Impactes de natureza visual
A introdução de novos elementos na paisagem implica, normalmente, alterações – estruturais e
visuais - na mesma, que poderão ter maior ou menor significância, consoante a capacidade da paisagem
em conter a presença das intrusões em causa. Essa capacidade manifesta-se em função da existência, ou
não, de barreiras físicas capazes de limitar o impacte visual da intrusão, por um lado, e por outro lado,
pela dimensão e importância visual das alterações previstas, mas também, e sobretudo, pela presença de
maior ou menor número de observadores, particularmente quando a sua posição/localização corresponde
a situações de proeminência sobre o Projeto.
Os impactes principais, em termos visuais, verificar-se-ão na Fase de Construção, embora grande parte
transite para a Fase de Exploração, em virtude de cerca de 3/5 das intervenções não se realizarem em
túnel.
Assim, importa, sobretudo, analisar as intervenções que decorrerão à superfície. As diferentes zonas de
análise, que correspondem às intervenções localizadas à superfície, são as seguintes: viaduto;
emboquilhamento; restabelecimentos; zona da futura estação de Manuel Leão; poço de ventilação e
emergência; zona da futura estação do hospital; área de estacionamento; troço em curva junto a Vila
d’Este; zona da estação de Vila d’Este e parque de materiais.
Os impactes decorrerão, numa primeira fase, de maquinaria, montagem das vedações de segurança em
torno dos locais a intervir e da instalação e presença de estaleiros. Desta situação decorrerá o corte
localizado do trânsito viário, assim como conduzirá a condicionalismos da circulação pedonal.
Após esta fase, serão iniciados os trabalhos de corte, abate e transplante de árvores, levantamento de
pavimentos, escavação, remoção de solo, instalação ou renovação das infraestruturas de apoio,
demolição de estruturas e edificado, circulação de camiões com terras, equipamentos e materiais
diversos.
Com exceção das intervenções previstas para a construção do viaduto, restabelecimentos e
emboquilhamento, todas as restantes apresentam uma bacia visual muito contida. Ou seja, os impactes
não perdem a significância mas são sentidos muito localmente, não tendo estes uma projeção relevante
sobre a Área de Estudo. Ou, porque se inserem em espaços urbanos mais isolados, caso das obras
associadas à construção da estação de Manuel Leão e do Poço de Ventilação e Emergência e estação de
Vila d’Este ou porque em meio mais arborizado como no caso do Parque de Materiais e do troço em curva
antes da estação de Vila d’Este.
No entanto, destacam-se algumas situações às quais se pode associar um maior impacte visual, de
acordo com as bacias visuais potenciais apresentadas no EIA. Estas situações são seguidamente
analisadas com maior detalhe.

Estação do Hospital e Parque de Estacionamento
As obras a realizar na construção da estação do Hospital e Parque de Estacionamento são situações de
maior exposição face às intervenções na área da estação de Manuel Leão, Poço de Ventilação e
Emergência e estação de Vila d’Este. No entanto, e apesar de se encontrarem sujeitas à perceção por
parte de um número mais elevado de observadores, estes são de natureza temporária, pois são,
maioritariamente, utentes do Hospital que também usam o parque de estacionamento.
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Acresce ao fato de serem, sobretudo, observadores temporários, a imposição de restrições ou
condicionantes, quer à circulação pedonal quer viária (desvios de trânsito) assim como à colocação das
vedações obrigatórias. São situações que, potencialmente, reduzirão substancialmente a perceção visual
da desordem ou desorganização da área de intervenção.
Por outro lado, a haver divulgação clara da obra, poder-se-á assistir até a um efeito dissuasor das
deslocações a essas ruas/espaços públicos por parte dos observadores (utentes, residentes,
trabalhadores e turistas), daí decorrendo uma menor magnitude do impacte visual.
O faseamento da obra, em particular no túnel a céu aberto que antecede a estação do Hospital,
permitirá, gradualmente, o fechar da extensão mais a montante o que terá um efeito minimizador ao
nível da perturbação visual dos observadores, ou pelo menos, reduzindo a sua duração temporal.
Para além das obras associadas à construção da estação e de parte do túnel a céu aberto também as
intervenções no parque de estacionamento são relevantes não só pela área associada, mas porque, e
fundamentalmente, implicará o abate de árvores de porte já significativo, onde estão incluídos vários
sobreiros, desmontagem de equipamento e estruturas existentes, a remoção de pavimentos e a
escavação em virtude da área de estacionamento se realizar a cota mais elevada do que a da via da Rua
Conceição Fernandes.
A escavação determinará a presença de máquinas e de camiões para o transporte de terras a depósito.
Dada a área e a expressão da escavação, é expectável que haja lugar à formação de poeiras com
expressão significativa.

Viaduto, restabelecimentos e emboquilhamentos
No caso da construção do viaduto, dos restabelecimentos e dos emboquilhamentos, não só ocorrem
numa zona de encosta, e por isso mais exposta, como, neste caso há, potencialmente, um número muito
mais significativo de observadores quer permanentes, quer temporários.
No caso dos observadores temporários destacam-se os utentes da N222/ Av. da República e A1/IC2. No
caso dos observadores permanentes destacam-se os habitantes locais dos bairros, numa amplitude N-OS, da Quinta do Cedro, de Touce, Laborim de Baixo, Santo Ovídio ou de zonas de lazer como o Jardim
público do Cedro.
Em ambas as situações, ou casos, o espaço público é bastante arborizado incluindo a envolvente das
referidas vias e nós de entrada/saída. Acresce o fato, da grande maioria dos elementos vegetais que
compõem a arborização serem de porte arbóreo significativo, limitando mesmo a perceção dos moradores
que se situem nos pisos mais elevados dos prédios, que são a tipologia de edificado dominante. Quer dos
referidos bairros, espaço público ou jardins dos mesmos, quer das vias a perceção dos impactes visuais é
relativamente reduzida.
No caso das vias e dada a velocidade a que os observadores se deslocam a perceção dos impactes é
muito fugaz e de forma descontinuada no espaço e no tempo, precisamente devido à presença de
manchas ou maciços de natureza arbórea. Apenas em relação ao viaduto, a sua perceção será, no caso
das vias, sentida sobretudo, e fundamentalmente, na zona de arranque na N222/Av. da República, e
apenas numa extensão que vai desde o término da linha do metro até ao ponto em que diverge para
dentro da Quinta do Cisne.
Face ao exposto, apesar de a sua construção ser de grande expressão, o impacte visual não terá projeção
sobre a Área de Estudo, ou até mesmo na envolvente mais próxima da sua área de implantação que se
possa considerar como significativa, assim se mantenha a Situação de Referência já referida.
Em ambas as áreas de intervenção, “Estação do Hospital e parque de estacionamento” e “construção do
viaduto, emboquilhamento e restabelecimentos”, porque a expressão e complexidade da obra é ainda
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muito elevada, onde se juntam várias frentes de obra, em determinados momentos, e por determinado
tempo, alguns elementos com expressão vertical relevante, como será o caso das gruas. Este
equipamento sobressai acima do edificado, podendo ser visualizado para além da área de intervenção.
Daqui decorre que os impactes visuais poderão assumir maior relevância e, pontualmente, assumirem-se
como significativos, para além da área mais localizada e de intervenção direta, onde também assumem
essa significância até ao fim da obra.
Do atrás descrito, resultarão impactes de natureza visual, habitualmente referidos como ”Desordem
visual” na qual também se pode incluir a diminuição da visibilidade provocada pelo aumento dos níveis de
poeiras, resultante do movimento de terras e circulação de veículos afetos à obra, em cada local, que
exigirão a adoção/aplicação rigorosa e exigente de medidas de minimização específicas.
Estas alterações da Paisagem urbana, ainda que temporárias, implicarão uma perda de valor cénico
decorrente da alteração da expressão visual dos locais intervencionados no decorrer da obra.
- Impacte negativo, certo, direto, local, temporário, reversível, magnitude baixa (estação de Manuel Leão,
Poço de Ventilação e Emergência, estação de Vila d’Este e Parque de Materiais) a média (estação do
Hospital e parque de estacionamento, viaduto, emboquilhamentos e restabelecimentos) e pouco
significativo (estação de Manuel Leão, Poço de Ventilação e Emergência, estação de Vila d’Este e Parque
de Materiais) a significativo (viaduto, emboquilhamentos e restabelecimentos, estação do Hospital Santos
Silva e parque de estacionamento).
Fase de exploração
Durante esta fase não são esperados impactes significativos decorrentes do funcionamento do Projeto em
si mesmo e, de um modo geral, não se considera que a presença de alguns dos elementos/componentes
do Projeto à superfície representem um impacte significativo, apesar de permanecerem no tempo de vida
do Projeto.
Pese embora, algumas componentes do Projeto não se revestirem de um impacte significativo, outras há
que justificam uma análise mais detalhada porque tem um impacte visual negativo assim como também
estrutural.
As componentes do Projeto que têm menor relevância nesta fase são: a estação de Manuel Leão, Poço de
Ventilação e Emergência, estação de Vila d’Este e Parque de Materiais, pese embora os diferentes níveis
de afetação sendo alguns deles, inclusive, passíveis de minimização e integração paisagista.
Destas componentes, considera-se, no entanto, que se a conceção da estação de
assegurar o cumprimento de determinadas exigências, nomeadamente questões
acessibilidade e livre circulação (escadas existentes e rua salgueiro Maia), assim como a
acomodação no espaço público em que se insere, a mesma pode assumir impactes não
a sua localização.

Vila d’Este não
de mobilidade,
sua integração e
compatíveis com

Nestes termos, e no âmbito das medidas de minimização, serão dadas orientações que visam acautelar,
preventivamente, que essas situações de conflito, atrás referidas, possam ocorrer, passíveis também de
aplicação à estação de Manuel Leão e Poço de Ventilação e Emergência, assim como recurso a materiais
mais nobres na construção das estações e a preservação de espécies vegetais existentes com porte
arbóreo.
No caso do Parque de Materiais, a modelação do terreno em termos menos impositivos e o Projeto de
Integração Paisagística deverão contribuir para minimizar ou mesmo limitar muito a expressão do impacte
visual negativo, enquanto medidas ativas, a executar pelo Proponente.
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No que se refere a medidas passivas, a manutenção de parte do estrato arbóreo será também
determinante, a curto e médio prazo, pela não existência de impacte visual para além da área da sua
implantação.
Relativamente às outras intervenções, mais significativas, destacam-se as situações: viaduto,
emboquilhamentos, restabelecimentos, Estação Hospital Santos Silva (HSS), Parque de Estacionamento e
troço em curva à estação de Vila d’Este. Dada a sua expressão e/ou localização serão analisados
componente a componente.

Viaduto
A presente componente é apresentada no EIA com tendo três soluções. Todas elas revelam impactes
significativos e pouco compatíveis com a sua localização. No que se refere aos impactes visuais
projetados para fora do local de implantação, propriamente dito, de acordo com as bacias visuais
potenciais, apresentadas no Aditamento, as mesmas não revelam diferenças significativas que possam
pesar substancialmente na decisão sobre uma das alternativas em causa.
O impacte visual para o exterior da área de implantação do viaduto, apesar da sua grande expressão, não
terá projeção significativa sobre a Área de Estudo, ou até mesmo na envolvente mais próxima da sua
área de implantação que se possa também considerar como significativa, assim se mantenha a Situação
de Referência já referida para a Fase de Construção.
Nestes termos a avaliação recairá sobretudo na afetação localizada do relevo, vegetação e património
botânico, uso do solo, valores visuais e no impacte visual sobre a Quinta do Cisne, área que revela
Qualidade Visual “Elevada”, e portanto com muito maior sensibilidade paisagística.
Para além da afetação física e direta do relevo e da vegetação existente determina também, de forma
indireta, nova afetação do relevo e da vegetação devido à construção de emboquilhamentos e de
restabelecimentos. Acresce a estes impactes os de natureza visual resultantes dessas mesmas alterações
assim como resultantes da imposição, pela presença – intrusão visual -, das componentes atrás referidas
e pela perda de valores visuais associados à vegetação existente que o projeto prevê destruir.
Importa ainda referir que a presença do viaduto pode determinar, de forma indireta, e após a sua
construção, perda de produtividade dos terrenos da área de produção da Quinta do Cisne, face à
reduzida altura que o mesmo apresenta, determinando áreas de ensombramento sobre os terrenos. Este
impacte indirecto, resultante da presença do viaduto, terá como efeito a formação natural de áreas onde
as culturas atuais podem não se desenvolver de igual forma conduzindo à degradação dessas mesmas
áreas e ao eventual abandono com repercussões na qualidade visual do espaço em causa. Tal apreciação
aplica-se às 3 soluções propostas.
Far-se-á a análise das três soluções, assim como também em termos comparativos.
No que se refere à Alternativa 1, a mesma implica que a sobreposição do viaduto ao espaço da quinta se
faça ao longo de 272m, determinando a implantação de 4 pilares e ficando a uma distância da casa em
cerca de 70m. Para além da afetação física direta, com um nível de destruição elevado, decorrente da
implantação de 4 pilares, e de um 5º pilar, mas exterior à quinta, que nunca se limita à largura/área útil
de implantação, determina também uma alteração estrutural e funcional do espaço, com afectação de
caminhos e do uso do solo.
A par destes impactes, a solução proposta determina o seccionamento visual da quinta, afetando cerca
de metade da área da quinta - área de produção – mas tem também impactes visuais negativos,
permanentes e irreversíveis sobre a casa e o jardim locais de grande vivência e fruição. A implantação do
viaduto numa área que se caracteriza por apresentar Qualidade Visual “Elevada” determina não só a
perda de valor cénico de toda a quinta como implica a perda de valores visuais associado ao abate de
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elementos vegetais que constituem o atual património botânico da Quinta do Cisne. São perdas
irreversíveis e permanentes. Face ao nível de afetação, não se considera a solução apresentada como
viável.
A Alternativa 1 impõe com a sua implantação a necessidade de proceder ao restabelecimento de 2 ruas: a
da Fonte dos Arrependidos e a do Rosário. A concretizar-se esta solução, os impactes sobre a integridade
física da Quinta do Cisne reveste-se de impactes negativos, permanente, irreversíveis de magnitude
elevada e muito significativos. Parte do património botânico seria destruído e o relevo seria também
alterado de forma muito relevante. Da perda de valores visuais e do impacte visual decorrente dessas
alterações físicas, sobre a vegetação e o relevo, outras resultariam da presença dentro da própria
propriedade de taludes associados ao restabelecimento da rua da Fonte dos Arrependidos.
Face ao exposto e aos impactes que tem sobre a Quinta do Cisne, sobre a vegetação fora da quinta e
devido às opções graves de projeto para os restabelecimentos propostos, aos quais estão associados
níveis de destruição que não se consideram aceitáveis face aos valores em presença, não se considera
como viável a Alternativa 1.
Relativamente à Alternativa 2, o nível de impactes sobre a Quinta do Cisne é muito significativo. A esta
solução de viaduto, com a maior extensão sobreposta de todas, cerca de 230 m, estão associados níveis
de destruição que não se consideram aceitáveis face aos valores em presença.
Para além da afetação física direta, com um nível de destruição elevado, decorrente da implantação de 3
pilares, e de um 4º pilar, mas exterior à quinta, que nunca se limita à largura/área útil de implantação,
determina também uma alteração estrutural e funcional do espaço, com afetação de caminhos e do uso
do solo. Acresce, a estas alterações, a perda permanente e irreversível de valores visuais de natureza
física associados ao património botânico existente, assim como, de forma também irreversível e
permanente, o impacte visual sobre o espaço da quinta no geral, mas muito particularmente sobre a
parte mais nobre que se expressa pela habitação (10 a 15 m do viaduto) e jardim envolvente. Considerase mesmo esta solução como totalmente incompreensível face aos valores em presença do conjunto
patrimonial e paisagístico da Quinta do Cisne que encerra Qualidade Visual “Elevada”. Nestes termos,
também não se considera esta solução como viável do ponto de vista paisagístico.
A Alternativa 3 apresenta impactes ainda significativos, sobretudo, sobre a Quinta do Cisne. A afetação é
ao nível da ocupação do solo e do património botânico, de porte arbóreo, existente, adjacente à Rua
Fonte dos Arrependidos. Fora da quinta afetará o relevo e a vegetação, de porte arbóreo, existente nas
propriedades acima, ou a norte, desta. Neste caso considera-se que o impacte é significativo mas devido
ao emboquilhamento. Esta é a alternativa que a presenta do viaduto de menor extensão (cerca de
173 m), com menos pilares, com menor afetação de vegetação, sendo ainda a que fica mais afastada da
casa.
Desta forma, a Alternativa 3, apresenta-se como a menos desfavorável no que se refere, em concreto, à
Quinta do Cisne. No entanto a sua execução deverá minimizar os impactes sobre a vegetação existente
na propriedade D. Rua Clube dos Caçadores 528 e o traçado deverá ser ajustado o suficiente de forma a
não se traduzir em qualquer afetação da integridade física do terreno e casa da propriedade C - Rua
Clube dos Caçadores 560.

Estação Hospital Santos Silva (HSS)
No que se refere à presença da estrutura física que constituirá a estação propriamente dita o tipo de
arquitetura/design e de materiais a utilizar determinará um maior ou menor impacte visual.
Em termos funcionais e estruturais do espaço público, a sua implantação traduz-se numa subtração do
mesmo. Contudo, o espaço onde a mesma será implantada não revela atualmente qualidade visual
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aceitável e que se revista de grande atratividade visual. Trata-se mesmo de um espaço público
visualmente desorganizado, confuso e desagradável.
A instalação da estação, se dotada de materiais construtivos mais nobres, quer ao nível da estrutura,
revestimentos e iluminação, quer ao nível dos pavimentos, a par do redesenhar do espaço público pode
efetivamente tornar-se num espaço com níveis de conforto visual elevados e visualmente atrativos. Por
outro lado, o redesenhar do espaço e das estruturas associadas à estação, elevadas ou não, devem
assegurar níveis elevados de acessibilidade, de mobilidade e circulação numa linguagem clara e de fácil
leitura e em clara segurança.
Face ao exposto, considera-se, com base nas medidas de minimização preconizadas para esta
componente do Projeto, e que fazem parte deste parecer, que a presença da estação não se traduzirá
num impacte negativo.

Parque de Estacionamento
A proposta para o parque de estacionamento apresentada no EIA, e ainda que relativamente incipiente,
traduz uma intenção de um tipo de intervenção que não revela níveis de qualidade visual compatíveis
com a nova estação e com o tipo de espaço público, sobretudo de apoio, ao hospital.
O corte de árvores, proposto, onde se inclui um número ainda elevado de sobreiros, será logo em fase de
obra, um contributo para reduzir a qualidade visual do local que se traduz numa perda irreversível de
valores visuais existentes.
Por outro lado, o tipo de abordagem a realizar implica uma intervenção de alteração do relevo, dado ser
necessário proceder a escavação do patamar do atual estacionamento. Tal solução, questionada em sede
de conformidade, determinará a formação de um talude ainda significativo para o contexto urbano para o
qual é proposta uma solução de contenção através de gabiões.
80

A proposta revela-se relativamente desadequada, quer quanto à solução propriamente dita, quer quanto
à sua própria integração paisagística como do próprio espaço de estacionamento. A solução a manter-se
não se traduzirá num impacte visual positivo, manifestando-se mesmo reservas quanto à sua manutenção
futura.
Contudo, dado tratar-se de um Estudo Prévio, considera-se que com as medidas de minimização
propostas, o espaço em causa poderá ser dotado de um equipamento que assegure um nível de
qualidade visual superior e se revele visualmente atrativo.
Nestes termos, o recurso à aplicação de materiais mais nobres, ao nível de pavimentos, muros,
vegetação, iluminação e equipamento diverso, deverá compatibilizar-se com toda a intervenção a realizar
para a estação, de forma a todo o novo espaço público possa adquirir uma identidade visual própria,
garantindo-se também maior harmonia e qualidade estética.

Troço em Curva (Vila d’Este)
A abertura deste troço em curva, antes da Estação de Vila d’Este, determinará a presença de situações de
aterro e escavação com dimensões significativas e que permanecerão na fase de exploração, ao nível da
alterações do relvo, como impactes residuais. Realça-se que estas alterações e a presença dos taludes
ocorrem em contexto urbano.
Para além da afetação direta e significativa de uma área verde em que domina o estrato arbóreo (no qual
se incluem sobreiros de grande porte), acresce a destruição desta barreira visual, pelo que as alterações
do relevo impostas pelo projeto podem ficar expostas a qualquer momento.
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Face ao exposto, para além de permanecerem, para futuro, impactes residuais associados à alteração do
relevo, decorrerão também impactes visuais negativos gerados pela expressão artificial dos planos
oblíquos dos taludes, para os quais a integração paisagística dará um contributo positivo mas insuficiente.
C.

Conclusão

Face à análise e às considerações acima apresentadas, considera-se ser de emitir parecer favorável
condicionado - para a Alternativa 3 do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila
d'Este e Parque de Material de Vila d'Este - à implementação integral do estipulado no capítulo 10 do
presente parecer.

5.10. PATRIMÓNIO CULTURAL
A.

Caracterização da situação de referência

A elaboração do fator ambiental Património Cultural partiu de pesquisa documental a que se sucedeu
trabalho de campo de carácter sistemático, de modo a confirmar os dados prévios e a fazer o
reconhecimento de novas ocorrências de interesse cultural inéditas. A metodologia adotada teve como
elemento orientador a Circular de 10 de setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o
Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”.
O EIA considerou no âmbito desta caracterização: «achados (isolados ou dispersos), construções,
monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos, topográficos ou de outro tipo, de natureza
arqueológica, arquitetónica e etnológica, independentemente do seu estatuto de proteção ou valor
cultural. Estes dados são denominados, de forma abreviada, como ocorrências.»
Definiu a área de estudo (AE) do fator Património Cultural como sendo a correspondente ao conjunto
territorial «formado pela área de incidência (AI) do Projeto e por uma zona de enquadramento (ZE)» em
que a «AI corresponde aos corredores de 200 m delimitados na cartografia do Projeto, sendo a ZE uma
faixa envolvente da AI com pelo menos 1 km de largura, nas quais incide a pesquisa documental, tendo
como objetivo caracterizar o património cultural conhecido e o potencial arqueológico da AI».
Refere que para evidenciar «o potencial arqueológico da região, a pesquisa documental abrangeu um
corredor centrado no eixo das alternativas em estudo com 1 km de largura.»
Para além da bibliografia específica sobre património cultural, destaca-se a consulta do «Plano Diretor
Municipal (PDM) de Vila Nova de Gaia, as bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o
Património, nomeadamente da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC – Endovélico e SIPA), a
cartografia geológica (CGP) e militar (CMP), e consulta dos serviços municipais.»
O EIA apresenta uma súmula histórico-arqueológica onde refere que os mais antigos vestígios da
ocupação humana na área de Vila Nova de Gaia remontam à pré-história, destacando o sítio pré-histórico
da Praia da Aguda, e vários monumentos megalíticos espalhados pelo concelho.
O trabalho de campo permitiu o reconhecimento das ocorrências identificadas na pesquisa documental
bem como a identificação de ocorrências inéditas através da prospeção sistemática dos corredores
alternativos da linha.
Salienta a implantação do projeto em meio predominantemente urbano, «em zonas residenciais e/ou de
serviços, ocorrendo por vezes em espaços abandonados cobertos por vegetação arbórea, arbustiva ou
herbácea por vezes densa, mas não impeditiva no que respeita ao grau de visibilidade para estruturas e
artefactos.»
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De acordo com o EIA, durante o trabalho de campo foram relocalizadas onze elementos patrimoniais
anteriormente identificados na pesquisa documental e mais quatro ocorrências, que correspondem a
«exemplares de arquitetura civil».
Em síntese, de acordo com o EIA, os trabalhos realizados para o fator ambiental Património Cultural
permitiram inventariar 27 ocorrências de interesse cultural na AE do Projeto. Destas 15 encontram-se na
AI (n.ºs 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 24, 25, 26 e 27) e as restantes nove na ZE, que
correspondem essencialmente a exemplares de arquitetura civil e religiosa, situados em espaços
densamente urbanizados, na sua maioria de cronologia muito recente e de baixo valor cultural.
No que concerne ao património arqueológico identificado, este resume-se a uma única ocorrência (n.º 14,
Monte da Virgem), situada no local do Parque de Material, e que corresponderá a um possível habitat de
cronologia incerta.
Salienta ainda o elemento n.º 6, correspondente ao Santuário do Monte da Virgem, ao qual atribuiu valor
patrimonial médio.
Saliente-se que alguns dos outros elementos patrimoniais inventariados pelo EIA, dadas as suas
caraterísticas e antiguidade, possuem igualmente interesse arqueológico, caso das ocorrências n.º 7 Quinta do Soeime, n.º 15 - Antiga Capela de Santo Ovídio, e n.º 16 - Edifícios habitacionais no Largo de
Estevão Torres, mas todas situadas na zona envolvente (ZE) do projeto.
O Projeto incide em áreas abrangidas por servidão administrativa referente ao património cultural
classificado, nomeadamente na zona especial de proteção (ZEP) 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, (Portaria n.º 719/2012, DR, 2.ª série, n.º 237,
de 7 de dezembro, ZEP sem restrições) – ocorrência n.º 5 do EIA.
Encontra-se ainda na zona envolvente a “Escola Primária do Cedro”, classificada como MIP - Monumento
de Interesse Público, com ZEP (Portaria n.º 388/2013, DR, 2.ª série, n.º 115, de 18 de junho) –
ocorrência n.º 2 do EIA.

[Fonte: DGPC – Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação]
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Figura 20 - Localização e delimitação em ortofotomapa dos MIP e correspondentes ZEP da Escola Primária
do Cedro (a NO) e do Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto /
Professor Manuel de Barros

Na área de incidência e face às alternativas do Projeto, o EIA destaca ainda a Quinta do Cisne (ocorrência
n.º 25) e «uma moradia classificada no Plano de Salvaguardas da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
(ocorrência n.º 8)», na Rua Clube dos Caçadores, N.º 560, correspondente a um projeto da autoria do
Arquiteto Arménio Taveira Losa (1908-1988).
Esta moradia é o elemento MF21 constante no Anexo IV, «Património Arquitetónico - Elementos com
Nível de Protecção Integral (I)» do Regulamento do PDM, que se encontram delimitados na respetiva
Carta de Salvaguardas da Planta de Ordenamento e descritos nas Fichas de Património Arquitetónico.
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[Fonte: EIA – Aditamento, Anexo II.B.4.3]

Figura 21 - Património Arquitetónico e Arqueológico - Planta de Condicionantes
- Alternativas 1, 2 e 3 – sobre extrato da Carta Militar à escala 1:25.000

B.

Identificação e avaliação de impactes

O EIA definiu parâmetros para a caracterização dos impactes: «(1) a natureza física das ocorrências de
interesse cultural (nomeadamente, estruturas destacadas acima do solo e vestígios ao nível do solo), (2)
o grau de incidência ou proximidade da ação impactante sobre a ocorrência de interesse cultural e (3) o
valor cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte.»
Procedeu à avaliação «tendo por base a localização das alternativas propostas e das ocorrências, sobre
cartografia militar e de projeto à escala 1:2 000.»
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Considera que numa avaliação global «que não foram detetadas situações críticas, nesta fase, para cada
uma das alternativas, que condicionem, no todo ou em parte, a implementação do projeto.»
Identifica como ações que poderão gerar impactes negativos diretos sobre os elementos patrimoniais
identificados as «ações intrusivas no terreno, relacionadas com o funcionamento da obra e a execução do
Projeto, consistindo em desmatação, revolvimento de solo e escavação, associadas também à criação de
áreas funcionais (estaleiro, parqueamentos, depósitos de inertes).»
Relativamente ao elemento patrimonial n.º 2, Escola do Cedro, e a respetiva ZEP, o Aditamento ao EIA
refere que «não são direta ou indiretamente afetadas pela implantação do projeto dado que a mesma
está localizada na sua Zona Envolvente» pelo que considera «que não ocorrerão impactes paisagísticos
que coloquem em questão a salvaguarda do enquadramento urbanístico do imóvel, designado por Bairro
do Cedro (oc.19)» onde são visíveis estruturas habitacionais contíguas ao limite da ZEP constituem «uma
cortina de salvaguarda de face ao projeto atual».
Quanto ao elemento n.º 5, Observatório Astronómico, os impactes identificados são referentes à ZEP do
imóvel e resultam das ações relacionadas com a construção da linha férrea e estruturas associadas no
terreno afetado pelo projeto, numa área contígua ao arruamento/parque auto existentes na Rua
Conceição Fernandes, e que «desenvolve-se sensivelmente à mesma cota altimétrica do mesmo, o que,
na prática representa um desfasamento altimétrico entre o conjunto de instalações existentes e o traçado
projetado em cerca de 20 metros».
O EIA (Aditamento) considera que por estas razões «a construção do projeto não acarreta impactes
paisagísticos sobre a ocorrência, face à sua integração com as características urbanas atuais» em que a
«mancha de vegetação que caracteriza o espaço envolvente assume um papel importante da
dissimulação visual do projeto.»
Considera ainda ser esta situação similar à do Santuário do Monte da Virgem (n.º 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.»
Note-se que conforme o Anexo I, Volume 3, «Consulta às Entidades», para o desenvolvimento do EIA foi
efetuado contacto com o Observatório Astronómico “Professor Manuel de Barros”, da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto (FCUP), classificado como MIP, que expressou o seguinte:
«A principal preocupação da entidade relativamente ao projeto é a iluminação da estação em frente ao
Ex-Hospital Eduardo Santos Silva, que pode interferir com o funcionamento do Observatório, desejando
que a solução de iluminação seja estudada de modo a não pôr em causa o seu funcionamento;»
Bem como:
«Outra preocupação do Observatório são ondas radioelétricas que possam interferir com o seu
funcionamento, embora não fosse expectável no projeto em apreço.»
Neste contexto, o EIA julga não ser preciso para estas três ocorrências «a adoção de medidas
mitigadoras de impactes visuais e paisagísticos.»
Para a Fase de Construção, relativamente à Alternativa 1, o EIA identifica relativamente à ocorrência n.º
25 (Quinta do Cisne): «Impacte direto, negativo, pouco significativo, probabilidade e magnitude
reduzidas; permanente, imediato, irreversível, de dimensão local, associado à construção do viaduto e
impacte visual associado».
Quanto à ocorrência n.º 14, Monte da Virgem (eventual habitat), o EIA identifica: «Impacte direto,
negativo, de significância, probabilidade e magnitude indeterminadas; permanente, imediato, irreversível,
de dimensão local, associado à construção do Parque de Material e reperfilamento da Rua Conceição
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Fernandes (alargamento para 2x2 vias), da rotunda de ligação à Rua Heróis do Ultramar e construção da
Estação Hospital Santos Silva (em frente ao Centro Hospitalar de VN Gaia/Espinho)».
Para as ocorrências n.º 5, Observatório Astronómico, e n.º 6, Santuário do Monte da Virgem, o EIA
considera para ambos os elementos: «Impacte direto, negativo, de significância, probabilidade e
magnitude indeterminadas; permanente, imediato, irreversível, de dimensão local, associado à construção
do traçado, reperfilamento da Rua Conceição Fernandes (alargamento para 2x2 vias), da rotunda de
ligação à Rua Heróis do Ultramar e construção da Estação Hospital Santos Silva».
Para as Alternativa 2 e 3, o EIA considera os impactes similares sobre as ocorrências n.º 5, 6, 14 e 25.
Na Alternativa 3 acresce o impacte na ocorrência n.º 8 (moradia com projeto da autoria do Arquiteto
Arménio Taveira Losa): «decorrente das vibrações resultantes das ações de escavação/desmonte de
maciço rochoso com recurso a explosivos - impacte direto, negativo, pouco significativo, probabilidade e
magnitude reduzidas; permanente, imediato, reversível, de dimensão local».
Refere ainda a probabilidade para todas as alternativas de virem a existir impactes sobre ocorrências
inéditas, nomeadamente arqueológicas ocultas no subsolo.
Para a Fase de Exploração não são identificados impactes para as três alternativas.
De acordo como EIA, nomeadamente o Aditamento, «[…] 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».
Note-se que a ocorrência patrimonial n.º 8 encontra-se salvaguardada pelo PDM enquanto património
arquitetónico objeto de Nível de Proteção Integral (I).
No que respeita ao edifício principal da Quinta do Cisne (integrado na ocorrência patrimonial n.º 25 do
EIA) na o Aditamento ao EIA refere que «[…] 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»,
clarificando que «[…] no caso da 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».
O EIA conclui, para o caso deste elemento, 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»,
preconizando um «Projeto de Integração Paisagista em fase de Projeto de Execução e de RECAPE – como
parte integrante do próprio projeto».
C.

Conclusão

No que concerne ao fator Património Cultural, as alternativas são similares ao nível de impactes,
diferenciando-se a 3 por apresentar a afetação de mais uma ocorrência (n.º 8), mas permitindo
simultaneamente diminuir a afetação no elemento n.º 25, relativamente ao qual a Alternativa 2 produz
um impacte mais significativo.
Assim, a Alternativa 1 afigura-se menos impactante, no entanto, de acordo com o EIA, globalmente «a
Alternativa 3 apresenta vantagens, dado que produz menos impactes negativos, sendo possível obter
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uma redução mais significativa dos impactes negativos com a implementação de medidas face às
restantes alternativas».
Assim, de acordo com o acima exposto, propõe-se relativamente ao Projeto de Extensão da Linha
Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de Material de Vila d’Este, em fase de estudo prévio, a
emissão de parecer favorável condicionado ao cumprimento do estipulado no capítulo 10 do presente
parecer.

5.11. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
A.

Caracterização da situação de referência

Os impactes de recentes eventos extremos, tais como ondas de calor, secas, cheias e fogos florestais,
demonstram já a significativa vulnerabilidade e exposição à variabilidade climática de alguns ecossistemas
e de muitos sistemas humanos. Na Europa, estes eventos extremos têm já impactes significativos sobre
múltiplos setores económicos, assim como efeitos adversos sobre a sociedade e a saúde.
Perante esta situação, torna-se necessário formular respostas adequadas, ao nível da mitigação e da
adaptação. A mitigação consiste em combater as causas das alterações climáticas antropogénicas e
traduz-se em ações que visam estabilizar a concentração atmosférica de GEE por meio da limitação das
emissões atuais e futuras e do desenvolvimento de sumidouros potenciais desses gases. A adaptação é
um processo de resposta em que se procura minimizar os efeitos negativos e potenciar os efeitos
positivos dos impactes atuais e futuros das alterações climáticas nos diversos sistemas naturais e sociais.
Segundo o EIA, o projeto vai ao encontro dos objetivos estabelecidos no âmbito dos instrumentos de
políticas climáticas, essencialmente no que às medidas de mitigação diz respeito.
Desta forma, os planos e programas cujos objetivos poderão estar em linha com o presente projeto,
relacionados essencialmente com os objetivos de mitigação:





Compromisso para o Crescimento Verde – o projeto potencia a transferência do transporte
individual para o transporte coletivo;
Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030) – o projeto enquadra-se no
eixo setorial dos transportes e mobilidade e nas ações de promoção do transporte público, já que
promove a mobilidade sustentável (em transportes públicos e em veículos limpos)
Estratégias Locais ao Nível das Alterações Climáticas – o projeto enquadra-se na “Linha 1 –
Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural” definida como Prioridade Estratégica 1.1 –
Combate às Alterações Climáticas.

No âmbito do presente projeto, foi também efetuado um balanço das emissões de GEE, decorrente do
consumo energético expectável com a circulação do metro e com o funcionamento das estações de metro
e, tendo em conta o mix energético nacional atual.
O acréscimo das emissões de GEE depende da quantidade de energia elétrica consumida, da sua origem
(renováveis ou não, dependendo do mix energético do momento), do número de veículos/máquinas
previstos e do respetivo período de funcionamento. Depende igualmente da quantidade de cimento
prevista para o betão a aplicar na obra. De acordo com a constituição do betão, retirada do documento
de compilação dos fatores de emissão da USEPA (AP42 – Mineral Products Industry37), é possível retirar
a quantidade de cimento a utilizar na sua produção (para 1 m 3 de betão são utilizados cerca de 170 kg de
cimento).
Com o objetivo de determinar as emissões de CO2 equivalente, associadas à tração elétrica, foi
necessário estabelecer o valor de consumo elétrico do metro. Para determinar este valor recorreu-se ao
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estudo realizado pela TIS, para aferir o número de viagens previstas para a futura ligação de metro, e ao
valor de consumo elétrico típico do metro (5,224 kWh.veículo-1.km-1).
Para além das emissões de GEE, haverá uma redução dos sumidouros de carbono, devido à desmatação
(inclui corte de árvores) prevista para esta fase, que pode ser minimizada através da plantação de novas
árvores após o término das obras. No entanto, a redução dos sumidouros de carbono, tendo em conta o
local de implantação do projeto, poderá ser considerada residual mas, mais uma vez, deve ser assinalada,
porque, como tem sido reiterado ao longo do estudo, todas as ações contam positivamente ou
negativamente para o somatório dos ganhos e perdas ambientais.
Mais especificamente no que diz respeito à área da adaptação às alterações climáticas, perspetiva-se que
a tendência futura, para o concelho em 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, dada a vida útil do projeto ser
muito longa, é importante prever no projeto mecanismos de adaptação do mesmo ao clima futuro, para a
fase de exploração do projeto.
B.

Identificação e avaliação de impactes

Fase de construção
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:





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.

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 tonCO2eq.
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 tonCO2eq.
São ainda expectáveis emissões de GEE, devido aos consumos elétricos previstos para o estaleiro, ao mix
energético do momento, não esquecendo o facto de haver a diminuição dos sumidouros (devido à
redução da área florestal), com a desmatação prevista durante a fase de obra.
O impacte das emissões de GEE é negativo, direto, médio a longo prazo, certo, temporário, nacional,
reversível, de magnitude reduzida a média e com impactes significativos a pouco significativos.
Fase de exploração
É na fase de exploração que os impactes sobre as Alterações Climáticas, associados ao projeto, se farão
sentir, tanto a nível nacional, com a contribuição do projeto para o alcance dos objetivos estratégicos
nacionais definidos, como a nível local.
No que respeita à área da adaptação às alterações climáticas, perante um projeto de infraestruturas
públicas e de vida útil muito longa, importa identificar-se as principais vulnerabilidades do projeto às
alterações climáticas no longo prazo, ou seja a tendência futura para o concelho em estudo da 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). Dadas as
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vulnerabilidades foram identificadas as principais soluções específicas a incorporar no projeto,
nomeadamente no que respeita tanto à construção como aos materiais, equipamentos, revestimentos,
coberturas e vegetação.
No que diz respeito ao fenómeno extremo “ondas de calor”:











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;
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;
oSerá 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:








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 bem-estar;
Serão criados sistemas de aproveitamento das águas pluviais para rega e uso em descargas em
instalações sanitárias, em particular no Parque de Material (PM);
Diminuição de zonas impermeabilizadas nas zonas intervencionadas (com criação de jardins e
zonas com revestimento vegetal);
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;
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;

No que diz respeito ao fenómeno extremo “seca”, 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).
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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.
No âmbito da mitigação das alterações climáticas, há a destacar que as emissões resultantes da
prestação do serviço de transporte são inteiramente indiretas, na medida em que resultam totalmente do
consumo de energia elétrica. E ainda, uma vez que as composições que irão circular serão elétricas é,
neste cenário, certa a diminuição das emissões de GEE, devido à transferência modal do transporte
rodoviário para o transporte associado ao metro.
Quanto às emissões evitadas, destaca-se o valor de poupança de emissões a nível nacional de 173 g de
CO2 por passageiro e por km, verificado em 2016 no Relatório de Sustentabilidade do Metro do Porto.
Assim, as emissões evitadas de ligeiros entre 2022 e 2051, respetivamente 1031,25 tonCO 2eq.ano-1 e
1423,64 tonCO2eq.ano-1, e as emissões evitadas de pesados entre 2022 e 2051, respetivamente 771,59
tonCO2eq.ano-1 e 765,93 tonCO2eq.ano-1.
Quanto ao consumo elétrico, para um valor previsto de 36370 viagens por ano, o valor estimado de
emissões de GEE varia entre o valor máximo para o período de 2022-2030 (alternativa 2) de 355
tonCO2eq.ano-1 e o valor mínimo para o período de 2031-2051 (alternativa 3) de 263 tonCO2eq.ano-1.
Verifica-se também que as emissões de CO2 equivalente são mais elevadas entre 2022 e 2030, quando
comparadas com as emissões previstas para o período 2031 e 2051, esta redução deve-se ao facto do
mix energético tender, cada vez mais, para as energias renováveis.
No entanto, salienta-se que poderá registar-se um agravamento dos impactes nas zonas de influência das
principais unidades de produção de energia elétrica com origem fóssil, que tenham que assegurar algum
reforço de produção para suporte da exploração do novo sistema de extensão da linha de metro.
Estes impactes de 2ª ordem serão negativos, indiretos, prováveis, reversíveis, tendencialmente de
magnitude e significância média a reduzida. No entanto, de acordo com o estipulado na Diretiva
28/2009/CE, que introduz a obrigatoriedade dos países membros da UE submeterem um plano de
promoção da utilização de energia renovável, e tendo em conta que Portugal está comprometido com
uma meta de 31% de renováveis no consumo final bruto de energia em 2020, tendo sido já largamente
ultrapassada, haverá, com toda a certeza, uma redução das emissões de poluentes atmosféricos, devido
à intensificação da energia proveniente de fontes renováveis.
Tendo em conta que um dos eixos setoriais do PNAC são os Transportes e Mobilidade, considera-se que a
execução do projeto em avaliação contribui de uma forma positiva, para o alcance das metas e objetivos
nacionais em matéria de alterações climáticas, representando um impacte positivo, muito significativo, de
reduzida magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto e nacional.
O presente projeto terá também um impacte positivo na implementação dos objetivos estabelecidos na
Agenda 21 Local, de Vila Nova de Gaia, nomeadamente na Prioridade Estratégica 1.1 – Combate às
Alterações Climáticas, impacte este muito significativo, de média magnitude, certo, permanente,
imediato, irreversível, direto e local.
Perante as reduções já conseguidas, e a redução que se espera alcançar através da implementação do
projeto em avaliação, espera-se um impacte positivo na implementação dos objetivos nacionais definidos
no PNAC, e também dos estabelecidos pela Metro do Porto, muito significativo, de média magnitude,
certo, permanente, imediato, irreversível, direto e de âmbito local e nacional.
Não se consideram significativas as diferenças entre as alternativas de traçado para os impactes relativos
ao descritor Alterações Climáticas.
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C.

Conclusão

Ao nível do fator alterações climáticas foram identificados, a nível nacional, vários planos e programas
que estabelecem metas e objetivos de redução das emissões de GEE, como o Compromisso para o
Crescimento Verde e o Plano Nacional para as Alterações Climáticas. A implementação do projeto de
Extensão da Linha Amarela permite efetivamente uma maior redução das emissões de GEE, pois serão
criadas melhores condições para utilização do transporte coletivo pela população em detrimento da
utilização do transporte individual.
Posto isto, conclui-se que na vertente das alterações climáticas (emissões de GEE), considerou-se que o
projeto, terá um impacte positivo, indireto, imediato, certo, permanente, regional/nacional, irreversível,
de magnitude reduzida a média e com impactes significativos a muito significativos, independentemente
da alternativa de traçado.
Face ao exposto, considera-se poder ser emitido parecer favorável condicionado ao cumprimento das
condicionantes, medidas de minimização, medidas de compensação e planos de monitorização,
apresentados no final do presente parecer.
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6.

SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA,
referiram vários aspetos, dos quais se destacam:


O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG) não se manifestando desfavoravelmente
ao projeto, também não mostra preferência por nenhuma das alternativas, uma vez que o
traçado é comum em toda a frente do Hospital. Evidencia que os impactes mais significativos, e
mais diretamente relacionados com o funcionamento do CHVNG, são:
 Ocupação do parque de estacionamento junto à entrada do hospital para construção do
traçado do metro e Estação do Hospital Santos Silva;
 Circulação de maquinaria e veículos afetos à obra, como por exemplo camiões
transportando materiais sobrantes da escavação;
 Vibrações provocadas na fase de construção por recurso a meios mecânicos de grande
potência;
 Ruído e poeiras resultantes da obra;
 Desorganização espacial e funcional da área em frente ao Hospital.
As áreas afetadas dentro dos terrenos do Hospital são nulas. Os impactes resultantes são
reduzidos uma vez que se está a considerar toda a construção do traçado no lado nascente da
Rua Conceição Fernandes. Os impactes são muito inferiores aos que seriam provocados, por
exemplo, se se optasse pelo lado poente daquela rua.
Salienta a necessidade de o CHVNG ser envolvido nas diferentes fases de projeto, de molde a dar
contributos para minimização das afetações ao longo da empreitada. Evidencia a necessidade de,
para além do preconizado no EIA, ser assegurado um adequado Acompanhamento Ambiental da
Obra, bem como do desenvolvimento do Plano de Monitorização, principalmente nas vertentes de
acústica e vibrações e, especialmente, ao nível da monitorização dos edifícios Pavilhão
Administrativo e Psiquiatria. Refere que, a nível mais interno, poderá o Hospital elaborar o seu
próprio Plano de Monitorização de vibrações durante a fase de obra para garantir a integridade
dos edifícios mais suscetíveis de sofrerem consequências na sua estrutura.
Ressalva que se encontra em execução a fase B do Novo Edifício Hospitalar, do Plano de
Reabilitação Integrado do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE., com a
construção das novas instalações do Serviço de Urgência, incluindo o novo acesso rodoviário
dedicado à rua Conceição Fernandes, conforme planta infra.
Uma vez que o presente projeto prevê modificações no perfil transversal da rua Conceição
Fernandes, nomeadamente com o aumento de vias e alargamento de passeios, o CHVNG
evidencia como fundamental a realização de uma boa integração no projeto deste acesso
rodoviário, em especial porque será dedicado a viaturas em emergência.
Refere que será conveniente que os serviços do Hospital, nomeadamente o Serviço de Obras e
Instalações, colaborem com a entidade adjudicante na definição dos conteúdos dos diversos
documentos do concurso de conceção/construção desta empreitada, nomeadamente Projeto de
Execução, Plano de Segurança e Saúde, Plano de Gestão Ambiental e Plano de Trabalhos.

Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este e Parque de Material de Vila d'Este
Estudo Prévio

91

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3033

Figura 22 - Hospital: novo acesso rodoviário (previsto) dedicado à rua Conceição Fernandes.



A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) constata que o projeto
encontra-se inserido em áreas de caracter urbano, e a presente expansão das infraestruturas da
"Linha Amarela", encontra-se prevista no Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia em gestão.
Salienta, no que concerne às matérias tuteladas pela DRAPN, no âmbito de solos integrados em
RAN, a "Quinta do Cisne", como um local onde poderão ser afetadas áreas de solos na RAN,
resultado da construção do viaduto previsto (fundação dos pilares e serventias temporárias).
A área da "Quinta do Cisne" está classificada como "Área agrícola em meio urbano", descrita na
carta de "Ocupação do solo e ordenamento do território" do respetivo PDM de Vila Nova de Gaia
em gestão. Refere que no entanto verifica-se que, nos solos de boa qualidade, as intervenções e
os seus efeitos são pouco significativos.
Esta entidade manifestando-se favoravelmente ao projeto, considera como mais favorável a
solução da Alternativa 3, sendo a que menos interfere com os solos integrados na RAN.
No que concerne, em particular, à utilização não agrícola de áreas integradas na RAN, a DRAPN
salienta a necessidade de ser dado cumprimento ao definido no n.° 1 do artigo 23.° do
Decreto-Lei n.° 73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de
setembro: as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN estão sujeitas a parecer prévio
vinculativo da Entidade Regional do Norte - RAN, pelo que para o efeito deverá ser enviado,
diretamente, para esta Entidade requerimento com processo devidamente instruído.



O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), não se manifestando
desfavoravelmente sobre o projeto, evidencia que o corte ou arranque de exemplares de
sobreiros está sujeito a autorização do ICNF, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de
25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho,
devendo o promotor em fase de RECAPE proceder à identificação dos sobreiros necessários cortar
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e/ou arrancar para consequente instrução dos respetivos requerimentos, conforme legislação
aplicável.
Esta entidade salienta que só pode autorizar os cortes ou arranques em povoamentos de sobreiro
e de azinheira para empreendimentos de imprescindível utilidade pública, assim declarados a
nível ministerial, sem alternativa válida de localização. Ora o presente EIA, referindo que a
concretização do presente projeto implica o corte ou arranque de sobreiros, não quantifica o
número exato de exemplares que será necessário abater, nem apresenta a descrição das suas
dimensões e se se trata de área de povoamento e/ou exemplares isolados.


A EDP Distribuição manifestando-se favoravelmente ao projeto, refere o atravessamento da
área do projeto por linhas aéreas e subterrâneas de Média Tensão, integradas na Rede Nacional
de Distribuição, concessionada à EDP Distribuição. Evidencia a necessidade de serem solicitadas à
EDP Distribuição as necessárias modificações da rede que se venham a verificar necessárias para
concretização do projeto. Transmite ainda que as condições de ligação do presente projeto à rede
de distribuição de energia elétrica serão definidas após apresentação dos respetivos pedidos de
ligação e projetos de infraestruturas elétricas.



A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) considera que deverão ser acauteladas as
seguintes recomendações numa perspetiva de salvaguarda de pessoas e bens:
 Equacionar, em fase de execução, as soluções de acessibilidades e espaço de
estacionamento privilegiado destinado aos organismos de socorro a envolver em situações
de acidente/emergência;
 Garantir medidas preventivas de situações hidrológicas extremas, designadamente que o
movimento de terras na fase de construção não comprometa a livre circulação das águas;
 Tomar medidas de segurança, durante a fase de construção, de modo a que a manobra de
viaturas e o manuseamento de equipamentos não originem focos de incêndio;
 Assegurar, durante a fase de construção, o cumprimento das normas de segurança
respeitantes ao armazenamento de matérias perigosas no espaço físico do estaleiro. Os
locais de armazenamento deverão estar devidamente assinalados e compartimentados com
vista a evitar situações de derrame, explosão ou incêndio;
 Em relação às novas estações, deverá assegurado o cumprimento do Regulamento Técnico
da Segurança Contra Incêndios em Edifícios, que foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º
220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual, e demais portarias técnicas
complementares, em particular a Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro;
 Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Gaia sobre a implementação
do projeto, de modo a proceder designadamente à atualização do Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil.

Não foi obtida a resposta atempada das restantes entidades [Laboratório de Engenharia Civil (LNEC),
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, SA), Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e
Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN)].
As posições manifestadas, relativamente à concretização do Projeto e aos corredores em avaliação, são
sintetizadas no quadro seguinte.
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Quadro 4 - Posição das entidades externas sobre o projeto e alternativas estudadas.
Entidade

Posição sobre o projeto

Posição sobre as alternativas

Não se manifesta desfavoravelmente ao

CHVNG

projeto.

se

manifesta

preferencialmente

Manifesta-se favoravelmente ao projeto.

LNEC

(sem resposta atempada)

alternativas, uma vez que o traçado é comum em toda a frente

(sem resposta atempada)
Não se manifesta sobre as alternativas.

IP

(sem resposta atempada)

(sem resposta atempada)

STCP

(sem resposta atempada)

(sem resposta atempada)

Manifesta-se favoravelmente ao projeto.

Não se manifesta sobre as alternativas.

(sem resposta atempada)

(sem resposta atempada)

ARSN

Não

ANPC

das

a que menos interfere com os solos integrados na RAN.

projeto.

Distribuição

nenhuma

Considera como mais favorável a solução da Alternativa 3, sendo

Não se manifesta desfavoravelmente ao

EDP

por

do Hospital.

DRAPN

ICNF

Não

se

manifesta

favorável

desfavoravelmente ao projeto.

ou

Não se manifesta sobre as alternativas.

Na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e acima sintetizados, tecem-se os
seguintes comentários:


ICNF
Na sequência da apreciação efetuada, face ao manifestado quanto à afetação de sobreiros, foram
atendidas as preocupações expostas, ao nível das medidas de minimização propostas, assim
como das condicionantes a obedecer para concretização do projeto.



CHVNG
Na sequência da apreciação efetuada considera-se que no âmbito do desenvolvimento do projeto
de execução, bem como na concretização do mesmo, deverão ser atendidos os aspetos
manifestados pelo CHVNG.



DRAPN
Na sequência da apreciação efetuada considera-se que no RECAPE deve ser apresentada a
pronúncia da Entidade Regional do Norte – RAN, de acordo com o previsto na legislação em
vigor, face à prevista utilização não agrícola de áreas integradas na RAN.



EDP
A informação transmitida reveste-se de relevo enquanto aspetos de caráter operacional a atender
no âmbito da realização da obra, mais do que ser relevante para efeitos do presente
procedimento.



ANPC
Na sequência da apreciação efetuada considera-se que devem ser atendidos os aspetos
manifestados por esta entidade, no âmbito da elaboração do Projeto de Execução, bem como na
concretização da obra.
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7.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro,
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto "Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este e
Parque de Material de Vila d'Este".
De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de
31 de outubro a 12 de dezembro de 2018.
Durante este período foram recebidos sete pareceres provenientes de ANAC – Autoridade Nacional da
Avaliação Civil; DGT - Direção-Geral do Território; EMFA – Estado- maior da Força Aérea; IMT - Instituto
da Mobilidade e dos Transportes; Turismo de Portugal; Cidadãos: 2.
A ANAC informa que o projeto se localiza, em parte, na zona 7 (superfície horizontal exterior) definida na
servidão do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Face à tipologia de projeto (e projetos complementares),
considera que o mesmo não tem impactes em termos das operações da aviação civil. Alerta, no entanto,
para o facto de que, em fase de construção, caso sejam utilizados equipamentos com altura superior a
30 m, nomeadamente gruas, estes são considerados obstáculos à navegação aérea devendo, por isso, ser
balizados de acordo com a circular de informação aeronáutica CIA 10/03, de 6 de maio.
A DGT informa ter verificado, quanto à rede geodésica, que a implantação do projeto não constitui
impedimento para as atividades por si desenvolvidas. No entanto, e no que à cartografia diz respeito,
alerta para questões de caracter técnico legal que, a não serem colmatadas, deverão condicionar a
prossecução do projeto.
O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à
Força Aérea.
O IMT Informa nada ter a opor à implantação do projeto que, de resto, considera contribuir para um
aumento da eficiência do sistema de transportes públicos, crucial para o alcance da neutralidade
carbónica. No entanto reforça a necessidade de articulação das entidades públicas e privadas envolvidas
nas diversas intervenções previstas durante a fase de construção, por forma a minimizar tais afetações e
sugere, sempre que possível, a possibilidade de considerar parques de estacionamento dissuasores da
utilização do veículo individual, na envolvente das estações previstas.
O Turismo de Portugal informa que sobre a oferta turística existente ou prevista na envolvente do
projeto não se perspetivam impactes negativos significativos na atividade turística, com exceção dos
estabelecimentos de alojamento local na proximidade do troço sul, afigurando-se não haver impactes
diretos e significativos sobre as atividades turísticas
A REN informa que não existem quaisquer infraestruturas da RNT ou da RNTGN na área de intervenção
prevista.
O Sr. Luís Costa manifesta a sua consternação pelo facto de o local previsto para a construção do
"Parque de Materiais" coincidir com uma mancha rica em espécies autóctones composta por um grande
número de carvalhos e sobreiros, antigos e de dimensões apreciáveis, sendo que estas espécies
autóctones formariam um refúgio de importância vital para muitos animais selvagens, em especial tendo
em conta a pressão urbana da zona circundante. E aponta outros terrenos na proximidade ocupados,
predominantemente por eucaliptos e acácias que poderiam ser utilizados para o efeito. Alerta, também,
que o alargamento previsto para o parque de estacionamento junto ao hospital irá afetar uma área de
sobreiros, que deverá ser preservada.
A Sociedade Agrícola Quinta do Cisne é proprietária da Quinta do Cisne, sita no lugar do Laborim de
Baixo, que será afetada por qualquer uma das alternativas de traçado, privando-a do direito à
propriedade. Considera que nenhuma das 3 alternativas deve prosseguir dado os impactes negativos se
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sobreporem, largamente, aos positivos. Mas, da comparação das três alternativas, julga que a Alternativa
3 é a menos impactante e a mais condizente com o princípio da proporcionalidade.
Na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizados, tecem-se os seguintes
comentários:


ANAC
São propostas medidas específicas para a utilização, na fase de construção, de equipamentos
com altura superior a 30 m.



IMT
São propostas medidas específicas para uma articulação entre as entidades públicas e privadas
envolvidas nas diversas intervenções previstas durante a fase de construção, por forma a
minimizar as afetações.
O próprio projeto prevê a ampliação do parque de estacionamento junto ao CHVNG. Será,
contudo, recomendada a possibilidade de considerar parques de estacionamento dissuasores da
utilização do veículo individual, na envolvente das restantes estações previstas.



DGT
Deverá ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos técnicos e legais relativos à
cartografia utilizada.



Sr. Luís Costa
No âmbito da visita efetuada pela CA, foi prestada informação adicional por parte do proponente,
nomeadamente, a hipótese de não relocalizar o parque de estacionamento com a consequente
perda de lugares.
Considera-se assim que a localização proposta para o parque de materiais deve ser
reequacionada na fase de projeto de execução, bem como a possibilidade do parque de
estacionamento ser construído em profundidade, ou em áreas descaracterizadas e de menor valor
ecológico, existentes na envolvente próxima da estação, de forma a compensar a perda de
lugares de estacionamento.
Na sequência da apreciação efetuada, havendo pontos comuns entre a posição manifestada no
âmbito desta exposição, relativamente à afetação de sobreiros, e aquele que é o entendimento
resultante da apreciação deste EIA, refere-se que foram atendidas as preocupações expostas, ao
nível das medidas de minimização propostas, assim como das condicionantes a obedecer para
concretização do projeto.



Sociedade Agrícola Quinta do Cisne
O aspeto mais distintivo das três alternativas consideradas consiste precisamente na afetação da
Quinta do Cisne. No âmbito do presente são ponderados os vários fatores a favor e contra cada
uma das alternativas. Adicionalmente e independentemente da alternativa selecionada são
apresentadas algumas medidas para minorar a afetação referida.

Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este e Parque de Material de Vila d'Este
Estudo Prévio

96

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3033

8.

ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS

Opção do EIA
De acordo com a metodologia adotada no EIA para avaliação dos impactes do projeto, sem aplicação de
medidas de minimização, as três alternativas apresentam valorações negativas iguais em 8 fatores
ambientais. Os fatores em que as valorações diferem são:


Recursos Hídricos Subterrâneos - a Alternativa 1 difere das restantes duas produzindo maior
impacte;



Ruído e Vibrações - a alternativa com menor impacte é a Alternativa 1 e a com maior a
Alternativa 3,



Paisagem - a alternativa com menor impacte é a Alternativa 3 e a com maior a Alternativa 2;

Quanto à valoração de impactes com implementação de medidas de minimização, o EIA conclui que:


A Alternativa 3 permite obter impactes negativos menores face às restantes alternativas nos
fatores Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais e Socioeconomia;



As Alternativas 2 e 3 são equivalentes e melhores que a Alternativa 1 no fator Geologia e
Geomorfologia e Paisagem;



A Alternativa 1 permite obter impactes negativos menores face às restantes alternativas nos
fatores Solos e Capacidade de Uso do Solo;



As três alternativas são equivalentes no que respeita ao efeito da implementação de medidas,
para os fatores Clima, Ocupação de Solos e Ordenamento do Território e Fauna, Flora, Vegetação
e Habitats, Ruído e Vibrações, Qualidade do Ar e Emissão de GEE, Património Arquitetónico e
Arqueológico, Saúde Humana e Alterações Climáticas;



Nos fatores Ruído e Vibrações, Qualidade do Ar e Emissão de GEE, Património Arquitetónico e
Arqueológico, Saúde Humana e Alterações Climáticas é possível eliminar/evitar os impactes,
através da implementação de medidas de minimização.

O EIA salienta que, independentemente da Alternativa escolhida, a implementação do Projeto implicará
sempre a ocorrência de impactes negativos, alguns dos quais poderão ser minimizados através da
implementação de medidas minimizadoras. Contudo, conclui que a Alternativa 3 é a mais favorável, dado
que apresenta valores mais favoráveis ou idênticos em termos de impactes negativos, em todos os
fatores, à exceção do fator Ruído e Vibrações (em que considera a Alternativa 1 como a mais favorável).
No que respeita ao efeito das medidas minimizadoras, a Alternativa 3 (ver figura seguinte) permite
também uma melhor ou equivalente redução dos impactes, à exceção do fator Solos e Capacidade de Uso
do Solo, em que a Alternativa 1 permite uma redução mais significativa. O EIA salienta que a
Alternativa 3 possui ainda vantagens por ser, comparativamente, a mais económica, já que é a que
apresenta um traçado mais curto, devido a ter um viaduto menos extenso e um túnel um pouco menor
(menores custos de investimento, de operação e de manutenção).
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[Fonte: EIA, Volume 2 – Relatório Técnico]

Figura 23 - Avaliação Comparativa de Impactes globais entre Alternativas.
Apreciação da Comissão de Avaliação para cada fator ambiental
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese da apreciação efetuada no presente Parecer relativamente
a cada fator ambiental, considerando cada uma das alternativas para o viaduto.
Quadro 5 - Sistematização por fator ambiental relativamente às alternativas
FATOR AMBIENTAL

Alternativa 1

Alternativa 2

Ruído

+

-

Recursos hídricos

=

=

Património

+

-

Geologia e Geomorfologia

+

-

Solos e Uso do solo

Alternativa 3

=

-

+

Qualidade do Ar

=

=

=

Sistemas ecológicos

=

=

=

Sócio economia
Ordenamento do território

-

Alterações climáticas

=

Vibrações
Paisagem

-

+
=

=

-

+

-

+

+ menos desfavorável, - mais desfavorável
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Posição das entidades externas
No quadro seguinte apresenta-se a síntese das posições das entidades externas consultadas,
relativamente à alternativa menos desfavorável.
Quadro 6 - Posições das entidades externas consultadas
ENTIDADE

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
(CHVNG)

=

=

=

Direção Regional de Agricultura
e Pescas do Norte (DRAPN)

+

Laboratório de Engenharia Civil
(LNEC)
Instituto da Conservação da Natureza
e Florestas (ICNF)

=

=

=

=

=

=

Sociedade de Transportes Coletivos
do Porto (STCP)
Infraestruturas de Portugal, S.A.
(IP)
EDP Distribuição
Administração Regional de Saúde do Norte
(ARSN)
Autoridade Nacional de Proteção Civil
(ANPC)

+

menos desfavorável,

- mais desfavorável
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Resultados da CP
Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se que a única posição relativa à análise
comparativa de alternativas provém do proprietário da Quinta do Cisne, que será afetada pelo projeto.
Com efeito, apesar de considerar que as três alternativas são muito desfavoráveis, este proprietário
conclui que a Alternativa 3 é a menos desfavorável.
Na sequência da avaliação efetuada, verifica-se que:


A Alternativa 3 é considerada a menos desfavorável pelos seguintes fatores: Solos e Uso do Solo;
Ordenamento do Território, Vibrações e Paisagem. Esta mesma Alternativa foi ainda considerada
como a menos desfavorável do ponto de vista da afetação de solos inseridos em RAN.



A Alternativa 1 foi, por sua vez, considerada menos desfavorável no que se refere aos impactes
nos seguintes fatores: Ruído; Património; Geologia e Geomorfologia.



A Alternativa 2 não foi considerada a menos desfavorável por nenhuma componente ambiental
ou entidade externa.

Considerando toda a informação disponibilizada no âmbito do procedimento de AIA, as características do
Projeto, bem como o local de implantação do mesmo, os fatores considerados determinantes para
seleção da solução alternativa menos desfavorável foram a Socieoeconomia, o Ordenamento do Território
e Uso do Solo, as Vibrações e a Paisagem.
Assim, a solução de traçado que se apresenta como globalmente menos desfavorável corresponde à
Alternativa 3. Com efeito, nos fatores em que esta alternativa não foi considerada como a menos
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desfavorável, verifica-se que os impactes identificados não se revelam com uma significância que se
sobreponha à dos restantes fatores. É ainda de evidenciar que:


Ruído – implicando esta alternativa a necessidade de redução de ruído num número superior de
recetores sensíveis face à Alternativa 1, tal não se constitui como inviabilizador da seleção da
Alternativa 3;



Património – sendo as três alternativas similares ao nível de impactes, a Alternativa 3 representa
a afetação de mais uma ocorrência patrimonial (comparativamente com as Alternativas 1 e 2),
contudo esse impacte será minimizável, devendo ainda proceder-se à respetiva monitorização;



Geologia e geomorfologia - os impactes identificados com maior significância estão associados ao
excedente de terras e à área ocupada, contudo as diferenças são diminutas e não impedem, por
si só, a concretização da Alternativa 3.
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9.

CONCLUSÃO

O alvo do presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é o Projeto da “Extensão da
Linha Amarela do Metro do Porto, desde Santo Ovídio a Vila d’Este, incluindo um Parque de Material
circulante em Vila d’Este”. Este projeto visa expandir a única linha de metro que liga as duas margens do
Douro, no município de Vila Nova de Gaia e, assim, contribuir para a melhoria da mobilidade urbana
sustentável entre Vila d’Este e a cidade do Porto e a respetiva área metropolitana.
Na ligação a Vila d’Este, para além das áreas habitacionais, são também servidos vários polos urbanos
como sejam a Escola EB 2/3 Soares dos Reis, as instalações da RTP no Monte da Virgem e, muito
especialmente, o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (antigo Hospital Santos Silva).
O projeto foi desenvolvido em fase de Estudo Prévio, e a prioridade consistiu em apresentar alternativas
viáveis de traçado, tendo como objetivos principais a: i) a minimização das afetações na Quinta do Cisne
(que o traçado sobrepassa em viaduto); e ii) a minimização dos impactes no bairro à Rua do Rosário, no
Monte da Virgem (onde o traçado prevê o emboquilhamento poente do túnel que o integra). Neste
contexto, foram estudadas três alternativas, nas quais a extensão do traçado varia entre 3,1 km e
3,25 km.
A área de implantação do traçado possui uma orografia acidentada, exigindo um viaduto à saída para sul
da Estação de Santo Ovídio, seguido de um túnel na encosta do bairro à Rua do Rosário, emergindo o
traçado em trincheira, já na Rua Conceição Fernandes no quarteirão frontal ao Centro Hospitalar de Vila
de Nova de Gaia / Espinho, após a passagem da Rua São Bartolomeu. Daí até à Estação de Vila d’Este
(estação terminal), na Rua Salgueiro Maia, o traçado é igual nas três alternativas estudadas, seguindo em
trincheira, respetivamente antes e após a Estação Hospital Santos Silva (em frente ao CHVNG), que se
implanta à superfície, desenvolvendo-se o traçado já totalmente à superfície, após entrada na mancha
arbórea delimitada pelas ruas Heróis do Ultramar e General Humberto Delgado.
Na zona do traçado em túnel haverá uma estação subterrânea – a Estação Manuel Leão – a qual
localizar-se-á no terreno baldio existente nas traseiras da Escola EB 2/3 Soares dos Reis. Após a
finalização da empreitada, será feito o restabelecimento, à superfície, da Rua Dom Manuel II (que ligará
os dois troços da atual rua) e um parque de estacionamento.
Na zona arborizada delimitada pela Rua Escultor Alves de Sousa e pela Rua Heróis do Ultramar localizarse-á o Parque de Material, para estacionamento de material circulante (composições) e para pequenas
manutenções. Este parque terá uma implantação relativamente paralela à Rua Escultor Alves de Sousa.
Todas as ruas cortadas e que entroncam na Rua Conceição Fernandes, nomeadamente, a Rua São Tiago,
Alameda do Monte da Virgem e Rua Escultor Alves de Sousa, serão alvo de restabelecimentos de nível, de
forma a permitir a circulação rodoviária em segurança. A Linha de Metro passará sempre a um nível
inferior, em canal dedicado, sem qualquer cruzamento de nível com a rodovia.
O restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem é realizado através de um pequeno troço de via,
paralelo à Rua Conceição Fernandes, e que converge na Rua Escultor Alves de Sousa, redesenhado para
completar a rotunda que atualmente se implanta na Rua Heróis do Ultramar. A configuração do
restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem permitirá a ampliação do atual parque de
estacionamento à superfície frontal ao hospital, e um funcionamento em sistema park and ride, mais
adequado para uma estação intermodal, como será a Estação Hospital Santos Silva.
A Alternativa 1 é muito semelhante ao traçado base lançado, pela Metro do Porto, a concurso. Sai da
Estação de Santo Ovídio para sul através de um viaduto de 515 m, em treliça, que inflete para nascente e
emboquilha em túnel na encosta do Monte da Virgem, na Rua de Santa, relativamente próximo do
entroncamento desta rua com a Rua do Rosário. Daqui segue em túnel até emergir em trincheira num
alinhamento já paralelo e frontal ao Centro Hospitalar. Desenvolve-se depois em traçado sem alternativas
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até Vila d’Este conforme já descrito. Para concretização desta alternativa pode ocorrer a afetação parcial
ou total de uma vivenda e potencial afetação da cave de outra.
A Alternativa 2 é constituída por um viaduto de igual tipologia, com uma extensão de 583 m e que se
desenvolve a sul da Alternativa 1, passando próximo da casa da Quinta do Cisne, transpondo a Rua Fonte
dos Arrependidos e alinhando-se junto à empena de um edifício de seis pisos localizado no início da Rua
Nossa Senhora do Carmo. O emboquilhamento faz-se no jardim e em parte de uma vivenda localizada no
cotovelo da Rua de Santa Rita. A concretização desta alternativa implica a total afetação desta vivenda.
A Alternativa 3 é constituída por um viaduto, com uma extensão de 459 m e que se desenvolve a norte
da Alternativa 1, passando a Rua Fonte dos Arrependidos mais a norte e realizando o emboquilhamento
do túnel no jardim e vivenda localizados na esquina norte do cruzamento da Rua Clube dos Caçadores
com a Rua do Rosário A concretização desta alternativa implica a total afetação desta vivenda.
Estima-se um prazo total de 30 meses para execução da obra.
Em termos gerais, os impactes sobre a Geologia e Geomorfologia associados à execução do projeto
ocorrerão sobretudo durante a fase de construção, podendo, contudo, manter-se durante a fase de
exploração. Os principais impactes negativos relacionam-se com a execução de escavações/aterros e
túneis e serão na globalidade diretos, permanentes e irreversíveis, de magnitude média a elevada e
significância reduzida a moderada.
Quanto aos Recursos Hídricos, os impactes negativos são, de um modo geral, pouco significativos. Nos
recursos hídricos subterrâneos prevêem-se perturbações relacionadas com a recarga do sistema
hidrogeológico local. Não se prevê que um eventual derrame acidental de substâncias contaminantes
durante a obra possa afetar a massa de água subterrânea. Nos recursos hídricos superficiais as
perturbações estão relacionadas com a impermeabilização dos terrenos e com a drenagem da área de
intervenção para a rede hidrográfica.
A maioria dos impactes ao nível dos Sistemas Ecológicos será pouco significativa, à exceção da
afetação do habitat 9330 (que contém exemplares de sobreiros) de inegável valor ecológico e
acrescentado valor sociocultural, educacional e paisagístico, associado ao facto de toda a zona do Monte
da Virgem (conjunto observatório/santuário/parque de merendas/áreas arborizadas e ajardinadas) ser de
considerável estima para a população local, (que o utiliza para efeitos culturais, recreativos, educativos e
até científicos) cuja afetação poderá ser muito significativa. Nesse sentido, considera-se que esta área de
habitat deverá ser integralmente preservada com a revisão do projeto e mais especificamente da
reformulação do parque de estacionamento associado à Estação Hospital Santos Silva. Considera-se,
igualmente, que poderão existir alternativas mais favoráveis para a localização do parque de materiais,
que também afeta vários exemplares de Sobreiro.
Relativamente ao Ordenamento do Território e Uso do Solo, o impacte gerado pelo projeto nas
especificações do PDM, ainda que negativo, é pouco significativo. O projeto terá um impacte negativo no
que respeita a condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, de significância baixa, exceto
no que respeita à afetação do Património Classificado ou em Vias de Classificação e da proteção do
sobreiro onde se considera existir uma significância elevada. Na fase de exploração, o principal impacte
será positivo e decorrerá da presença e operação da Linha Amarela do Metro até Vila d’Este, cujo
principal impacte no Ordenamento do Território e Uso do Solo decorre da melhoria na acessibilidade da
área servida e na mobilidade das populações locais.
No que se refere à Socioeconomia, o principal impacte negativo do projeto está associado à afetação
de habitações, quer na fase de construção quer na fase de exploração, nomeadamente, no caso da
travessia do Viaduto de Santo Ovídio sobre a Quinta do Cisne e demais edifícios de habitação, impacte a
minimizar, em função das alternativas consideradas. O funcionamento de uma estação do metro frontal
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ao Centro Hospitalar de VN de Gaia/Espinho representa, por sua vez, ganhos sociais acrescidos. A
chegada da rede de metro a Vila d’Este também representa ganhos sociais significativos e vai ao encontro
das expetativas da população.
Para a Qualidade do Ar, os impactes mais significativos esperados para a fase de construção estão
associados ao aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades construtivas.
Estes impactes são minimizáveis pelo que são considerados pouco significativos. Face à redução prevista
ao nível da emissão de poluentes atmosféricos, considera-se que os impactes na qualidade do ar, com a
entrada em funcionamento da ligação de metro, são positivos e significativos.
Na fase de obra, as emissões de Ruído traduzir-se-ão em impactes negativos significativos, dado o
projeto atravessar zonas habitadas e a construção ser prolongada no tempo. Na fase de exploração, os
resultados obtidos identificaram valores de ruído particular também acima dos limites estabelecidos
legalmente. Importa assim alertar para o cumprimento do estipulado no Regulamento Geral do Ruído,
tendo por base um novo estudo de Ruído para a Alternativa escolhida.
No que se refere aos impactes relacionados com as Vibrações conclui-se que, na fase de construção, os
impactes diretos associados à construção desta linha, em qualquer das alternativas, serão bastante
gravosos, dada a proximidade a edifícios de habitação, a unidades de saúde e a unidades de ensino.
Os impactes identificados para a fase de exploração deverão ser aprofundados. Contudo, ficou
demonstrada a provável incomodidade humana, maioritariamente devida à vibração estrutural.
Em relação à Paisagem os impactes significativos ou muito significativos estão associados a situações
específicas do projeto. No que se refere aos impactes estruturais destacam-se a inserção do viaduto, o
emboquilhamento, os restabelecimentos, o parque de estacionamento, o parque de materiais e o troço
em curva antes de Vila d'Este. Por sua vez, os impactes visuais ocorrem sobretudo na fase de construção,
embora no caso do viaduto se mantenham na fase de exploração, por se tratar de um elemento intrusivo.
Nas intervenções na Estação do Hospital e no Parque de Estacionamento, os impactes identificados
poderão ser minimizados através da adoção das adequadas medidas, designadamente a concretização
dos planos de integração paisagística.
No que concerne ao fator Património Cultural, e de acordo como EIA, nenhuma das alternativas prevê
qualquer afetação direta de imóveis classificados ou em vias de classificação. O Projeto coincide, contudo,
com parte da zona especial de proteção (ZEP) 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 (ocorrência n.º 5).
É ainda provável a afetação, nomeadamente direta, de outros elementos patrimoniais, como o n.º 14 Monte da Virgem (vestígios de eventual habitat), o n.º 25 - Quinta do Cisne (quinta, variando a amplitude
conforme a alternativa), e o n.º 8 -moradia com projeto da autoria do Arquiteto Arménio Taveira Losa
(impacte acrescido na Alternativa 3, dada a proximidade da ferente de obra) e eventualmente ao nível do
enquadramento paisagístico, de forma indireta, no elemento n.º 6, Santuário do Monte da Virgem.
Ao nível do fator Alterações Climáticas foram identificados, a nível nacional, vários planos e programas
que estabelecem metas e objetivos de redução das emissões de GEE, como o Compromisso para o
Crescimento Verde e o Plano Nacional para as Alterações Climáticas. O projeto de Extensão da Linha
Amarela permite efetivamente uma maior redução das emissões de GEE, pois serão criadas melhores
condições para utilização do transporte coletivo pela população em detrimento da utilização do transporte
individual, o que corresponde a um impacte positivo, muito significativo, de reduzida a média magnitude
e de carácter local e nacional. Não se consideram significativas as diferenças entre as alternativas de
traçado para os impactes relativos ao descritor Alterações Climáticas.
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Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, para a
fase de construção, esperam-se impactes positivos significativos apenas para a Socioeconomia. De
entre os impactes negativos esperados ao nível das restantes componentes ambientais destacam-se os
referidos para os Sistemas Ecológicos, o Ambiente Sonoro, as Vibrações, a Paisagem e o Património
Cultural, já que podem ser significativos a muito significativos. Durante a construção, esperam-se
também alguns impactes negativos do ponto de vista socioeconómico dada a afetação direta de
habitações e a afetação indireta sobre a qualidade de vida das populações próximas da obra.
Quanto à fase de exploração são de referir os impactes positivos quer para a socioeconomia, dados os
ganhos sociais significativos esperados com a melhoria das condições de acessibilidade, quer para a
Qualidade do Ar e as Alterações Climáticas, dada a redução prevista ao nível da emissão de poluentes
atmosféricos, e em especial de GEE. Na exploração, são ainda expectáveis impactes negativos
significativos associados à provável incomodidade humana, maioritariamente devida à vibração estrutural.
Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de
minimização,
bem
como
de
compensação
estabelecidas
poderão
contribuir
para
a
minimização/compensação dos principais impactes negativos identificados, admitindo-se que os
impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projeto.
Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do
projeto e face à sua importância no contexto local e regional, considera-se de aceitar os impactes não
mitigáveis, que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização.
Do ponto de vista da análise comparativa de alternativas, atendendo à tipologia do projeto em avaliação,
bem como às características físicas, ambientais e sociais da área de estudo, a ponderação da análise dos
fatores ambientais efetuada, permitiu concluir que a solução de traçado que se apresenta como
globalmente menos desfavorável corresponde à Alternativa 3 sendo que, para os fatores para os quais
esta alternativa não foi a considerada como a menos desfavorável, verifica-se que os impactes
identificados não se revelam com uma significância que se sobreponha à dos restantes fatores. Deste
modo, deverá ser esta a solução a adotar e a desenvolver na fase de projeto de execução.
Salienta-se ainda que os resultados alcançados nesta avaliação da CA são coincidentes com a avaliação
realizada no EIA e com as suas conclusões em matéria de definição da solução preferencial.
Quanto aos pareceres externos recebidos destacam-se os seguintes aspetos: o CHVNG não se
manifestando desfavoravelmente ao projeto, também não mostra preferência por nenhuma das
alternativas (uma vez que o traçado é comum em toda a frente do Hospital); A DRAPN manifesta-se
favorável ao projeto mas constata que o projeto pode afetar solos integrados em RAN, localizados na
"Quinta do Cisne", considerando a Alternativa 3 como a menos desfavorável (sendo a que menos
interfere com os solos integrados na RAN); o ICNF, não se manifestando desfavoravelmente sobre o
projeto, evidencia que o corte ou arranque de exemplares de sobreiros requer a autorização do ICNF; a
EDP Distribuição manifesta-se favorável ao projeto; a ANPC transmite recomendações numa perspetiva
de salvaguarda de pessoas e bens.
Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas objeções ou
preocupações relacionadas com a implementação do projeto. Estas preocupações - que se prendem
essencialmente com a afetação de valores ecológicos, designadamente, com a afetação da integridade da
Quinta do Cisne, de sobreiros - foram consideradas no âmbito do presente parecer.
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Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de
minimização ou compensação, e os impactes positivos perspetivados, propõe-se a emissão de parecer
favorável à Alternativa 3 do projeto de "Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila
d'Este e Parque de Material de Vila d'Este", condicionado à apresentação dos elementos, ao
cumprimento das medidas de minimização e de compensação e dos planos de monitorização, que se
indicam no capítulo seguinte.
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10. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS
DE COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
CONDICIONANTES
O Projeto de Execução deve ser desenvolvido tendo em conta as condicionantes referidas nos pontos que
se seguem, devendo o seu cumprimento ser demonstrado em sede do Relatório de Conformidade
Ambiental com o Projeto de Execução (RECAPE).
1. Garantir a preservação, na íntegra, do espaço identificado como Habitat 9330 – Sobreiral, através da
revisão das propostas para a Estação Hospital Santos Silva, parque de estacionamento, estaleiros das
frentes na trincheira e da interface e estação, bem como acessos e restabelecimentos de vias.
A título de exemplo, referem-se como alternativa, a utilização de áreas descaracterizadas e de menor
valor ecológico existentes na envolvente próxima desta estação, sendo que estas deverão ser
devidamente caracterizadas no RECAPE.
2. Estudar alternativas à localização do Parque de Materiais, como por exemplo a sua deslocalização um
pouco mais para sudeste, em direção à Rua Comendador Inácio Sousa, no sentido de minimizar ao
máximo a afetação de exemplares de sobreiro e de carvalho-alvarinho existentes na proximidade da
Rua Escultor Alves de Sousa, local onde se prevê a construção deste Parque.
3. Apresentar a caracterização detalhada (número de exemplares de sobreiro, dimensões e respetiva
representação da sua localização) dos exemplares de sobreiro dispersos e a afetar ao longo de toda a
área do projeto, bem como da área florestal existente entre a Alameda do Monte da Virgem e a Rua
Escultor Alves de Sousa e entre as Ruas Escultor Alves de Sousa e Comendador Inácio Sousa.
4. Na envolvente da Estação de Vila d’Este prever parque(s) de estacionamento dissuasores da
utilização do veículo individual.
5. A conceção do viaduto deve prever uma técnica de construção tal que os pilares a implantar no
interior da Quinta do Cisne representem a menor área possível.
A estrutura dos pilares do viaduto deve ainda permitir acomodar soluções que visem a minimização
do seu impacte visual no interior da Quinta do Cisne.
6. Prever a colocação de dispositivos de retenção das águas pluviais de escorrência dos pavimentos
exteriores do Parque de Material em bacias de retenção, com vista a retardar a chegada à rede de
drenagem das águas de chuvadas intensas, minimizando assim a intensidade do caudal de ponta de
cheia gerado naquela área.
7. Não afetar bens imóveis classificados situados na área de incidência do projeto.
8. O funcionamento do Observatório Astronómico “Professor Manuel de Barros”, Monumento de
Interesse Público (MIP), não deve ser afetado por nenhuma componente de projeto, nomeadamente
a iluminação, nem por ondas radioelétricas resultantes da sua exploração.
9. Não deve ser diretamente afetado o elemento arquitetónico n.º 8, moradia sita na Rua Clube dos
Caçadores, N.º 560, correspondente a um projeto da autoria do Arquiteto Arménio Taveira Losa
(1908-1988).
10. Obter os pareceres das seguintes entidades:
a) Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN) do Norte, face à utilização não agrícola
de solos da RAN;
b) Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), relativamente ao corte ou arranque de
exemplares de sobreiros. Neste âmbito deve proceder-se à identificação (com indicação da sua
localização exata e dimensões) e contabilização dos sobreiros a cortar e/ou arrancar, para
consequente instrução dos respetivos requerimentos, conforme legislação aplicável.
c) Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, relativamente à:
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 Afetação e compatibilização do projeto com as classes Áreas Verdes de Enquadramento
Paisagístico e Estrutura Ecológica Fundamental definidas na Carta de Ordenamento do PDM;
 Interferência do projeto com as ocorrências identificadas nas Cartas do PDM como “OD43”
(Alameda do Monte da Virgem e Monumento da Imaculada Conceição) e “OD47”
(Observatório Astronómico da FCUP Prof. Manuel de Barros e área envolvente);
 Sobreposição do projeto com a faixa de salvaguarda da extensão prevista da Rua General
Humberto Delgado.
d) EDP Distribuição, relativamente aos necessários restabelecimentos.
11. Atender aos aspetos manifestados pelas seguintes entidades:
a) Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG), designadamente:
i.

Assegurar o envolvimento do CHVNG, na elaboração do projeto de execução;

ii.

Garantir a correta articulação com o Plano de Reabilitação Integrado do CHVNG, que prevê a
construção das novas instalações do Serviço de Urgência, incluindo o novo acesso rodoviário à
Rua Conceição Fernandes dedicado a viaturas em emergência;

iii.

Assegurar a articulação entre os serviços do CHVNG, nomeadamente o Serviço de Obras e
Instalações, e o projetista na definição dos conteúdos dos diversos documentos do concurso
de conceção/construção desta empreitada, nomeadamente Projeto de Execução, Plano de
Segurança e Saúde, Plano de Gestão Ambiental e Plano de Trabalhos.

b) Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), designadamente, informar o Serviço Municipal de
Proteção Civil de Vila Nova de Gaia sobre a implementação do projeto, de modo a proceder à
atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.
ELEMENTOS A APRESENTAR
Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da
decisão sobre o projeto, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) deve
ainda apresentar os seguintes os elementos:
1. Planta com a representação dos exemplares de sobreiro a afetar em cada uma das soluções que
possam vir a ser apresentadas, servindo de suporte à avaliação da significância e magnitude dos
impactes associados a cada uma delas.
2. Soluções específicas que garantam a minimização do impacte visual do viaduto, e respetivos pilares,
no interior da Quinta do Cisne.
3. Estudo de ruído específico que comprove o cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de
Ruído. Neste âmbito devem ser apresentadas as adequadas medidas de minimização, bem como o
respetivo plano de monitorização, revisto em conformidade.
4. Estudo sobre a incidência de queixas devido a ruído e vibração noutros traçados do Metro do Porto.
5. Estudo específico de vibrações que inclua uma nova avaliação de impactes, com a estimativa dos
níveis de vibração esperados, para a fase de construção e para a fase de exploração, indicando
também a eventual necessidade de medidas de minimização, qual a eficácia esperada para cada
medida a implementar e as características específicas dessas medidas.
Os critérios a utilizar deverão ser os mais atuais, nomeadamente, os relativos à normalização
nacional, internacional e, sempre que necessário, a britânica. Incluído no estudo específico a
apresentar, o proponente, como sugere, deve apresentar:
a. Estudo sobre a efetiva geração e propagação da vibração em traçados comparáveis, de forma a
poder efetuar previsões mais rigorosas para o projeto em apreço, em particular para o troço em
Túnel.
b. Estudos específicos que permitam obter funções de transferência da vibração para os locais, a
serem utilizadas para previsões mais rigorosas da vibração na fase de exploração, em particular
para a zona em Túnel.
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c. Definição de medidas de redução de vibração concretas sempre que se preveja a ultrapassagem
dos limites considerados, de forma justificada, adequados e nunca menos restritivos que os
indicados na NP2074:2015, BS5228-2:2009, da ISO/TS 14837-31:2017 e dos Critérios LNEC.
i.
ii.

iii.

Danos nos edifícios (Limites mais exigentes: NP2074:2005: 1,5 mm/s; BS52282:2009:7,5 mm/s);
Sensação humana da vibração (Tolerável desde que previamente informada: BS52282:1 mm/s; Humanamente não sensível: BS5228-2:2009: 0,14 mm/s; Critérios LNEC:
0,11 mm/s);
Ruído Estrutural devido à vibração e afetação de equipamentos/atividades muito
sensíveis à vibração (Critérios LNEC Ruído Estrutural: 0,03 mm/s; Equipamentos
muito sensíveis: BS5228-2:2009: 0,05 mm/s a 0,003 mm/s).

6. Plano de monitorização específico de vibrações que integre a normalização existente mais recente,
nomeadamente:


ISO/TS 14837 - ISO/TS 14837 (Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration

arising from rail systems
 Part 1: General guidance
 Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in

buildings
 Part 32: Measurement of dynamic properties of the ground)


NP 2074:2015 - Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas



NP ISO 2631-1: 2007 – Vibrações mecânicas e choque. Avaliação da exposição do corpo
inteiro a vibrações. Parte 1: Requisitos gerais



BS 6472-1:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buldings. Part 1:

Vibration sources other than blasting


BS 6472-2:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings. Blast-

induced vibration


BS 5228-2:2009+A1:2014 - Code of practice for noise and vibration control on construction

and open sites. Vibration
7. As soluções para o controlo da deposição de poeiras sobre a folhagem do património botânico, em
particular, da Quinta do Cisne, provenientes das obras à superfície, que pode, eventualmente, passar
por um sistema de lavagem do tipo nebulizador.
8. As soluções consideradas para minimização, dos efeitos do fluxo de ar quente na vegetação,
resultantes do funcionamento do Poço de Ventilação e Emergência.
9. A representação cartográfica do faseamento da construção do túnel/trincheira a céu aberto
(cut&cover), que se inicia no cruzamento da Rua de São Bartolomeu/Rua Prof. Egas Moniz com a Rua
Conceição Fernandes, e que ao longo desta última se desenvolve. Neste âmbito, deve ser previsto o
fecho das extensões mais a montante já intervencionadas, de modo a libertar o espaço público à
superfície e devolvê-lo aos cidadãos.
10. O levantamento/inventário georeferenciado de todos os elementos de porte arbóreo aos quais a área
potencial de implantação do projeto se sobrepõe.
Os referidos elementos devem ser caracterizados quanto à espécie, perímetro à altura do peito (pap),
altura, valor patrimonial e/ou conservacionista e estado fitossanitário. O levantamento deve ainda
identificar os elementos a preservar, a transplantar e a abater, bem como os locais para onde os
exemplares de porte arbóreo serão transplantados e as condições em que os mesmos serão
mantidos, caso não seja um transplante definitivo.
11. A nova configuração para o Parque de Estacionamento junto à Estação do Hospital Santos Silva, de
modo a reduzir a afetação sobre o terreno natural e sobre a vegetação existente (entre outra,
sobreiros e pinheiros) com porte e valor visual significativo e valor patrimonial.
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Nestes termos, a alteração e planeamento a apresentar deve ter em consideração as seguintes
orientações:


Redução da área de estacionamento e redistribuição desta, através da criação de bolsas de
estacionamento, nos vastos espaços residuais e não sustentáveis, criados com o desenho
proposto para os restabelecimentos/acessos na envolvente do Parque de Materiais e
adjacentes a este;



Considerar a solução da criação de patamares na área de estacionamento de modo a reduzir
a escavação e a afetação da vegetação assim como a expressão do muto de contenção;



Considerar alternativas quanto ao tipo de solução para o muro de contenção;



Acomodar no desenho de todas as bolsas de estacionamento a criar a vegetação existente de
porte arbóreo.

12. A conceção, o desenho/configuração e planeamento do Parque de Materiais e envolvente relacionada
com a configuração dos restabelecimentos, cujo processo deve considerar desde início a participação
de um arquiteto paisagista, deve procurar soluções que:


Reduzam a expressão dos taludes de aterro e escavação propostos, eventualmente com a
criação de patamares a diferentes cotas;



Acomodar a vegetação existente, em particular a de porte arbóreo;



Redução das excessivas áreas residuais geradas pelo desenho proposto no EIA;



Acomodação de bolsas de estacionamento público com vista a reduzir os impactes associados
à proposta de estacionamento para a área em frente ao Hospital Santos Silva;



Soluções para a iluminação exterior que não sejam geradoras de poluição luminosa e que
simultaneamente não comprometam o Observatório Astronómico "Prof. Manuel de Barros"
(do Monte da Virgem).

13. A nova configuração para os espaços públicos associados à Estação de Manuel Leão, à Estação do
Hospital Santos Silva/Parque de Estacionamento e à Estação de Vila d'Este.
14. Apresentar a solução de projeto para o troço em curva, que antecede a Estação de Vila d'Este, no
que se refere à redução da expressão dos taludes.
15. Apresentar o projeto de recuperação da escadaria existente junto à Estação de Vila d'Este.
16. Apresentar, para o Observatório Astronómico “Professor Manuel de Barros” (Monumento de Interesse
Público), um estudo dos impactes do projeto de iluminação da Estação Hospital Santos Silva e das
ondas radioelétricas resultantes da fase de exploração, o qual deve ser elaborado em articulação com
a Universidade do Porto.
17. O tipo/modelo de luminárias a utilizar em todo o tipo de intervenções, quer no âmbito ferroviário,
quer rodoviário, assim como para todo o espaço público em causa. As mesmas devem acautelar
todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a
poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores
de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. O recurso à
tecnologia LED deve ser ponderado/equacionado face a eventuais efeitos sobre a saúde humana
reservas já de 2010 (https://www.scientificamerican.com/article/led-lightbulb-concerns/).
No que respeita à sobreposição do projeto com a ZEP do Observatório Astronómico, o
desenvolvimento dos projetos de iluminação deve ser efetuado usando apenas equipamentos de
iluminação dirigida, com o mínimo de efeito dispersivo e com foco para baixo, de forma a minimizar a
poluição luminosa. Também os pavimentos previstos para a área próxima do Observatório devem ter
fatores de reflexão baixos.
18. Os projetos finais de integração paisagística para a Estação de Manuel Leão, Estação do Hospital
Santos Silva, Parque de Estacionamento, Acessos na Envolvente do Parque de Materiais, Parque de
Materiais, troço em curva e Estação de Vila d'Este.
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Estes projetos, a desenvolver com detalhe equivalente a projeto de execução, devem seguir as
seguintes orientações:


Todas as peças escritas e desenhadas necessárias à sua compreensão



Incluir todas as peças escritas e desenhadas necessárias à sua compreensão e execução;



Considera-se incluído nas peças escritas a memória descritiva, caderno de encargos, mapa de
quantidades, plano de manutenção;



Nas peças desenhadas, devem incluir-se o Plano Geral, o Plano de Plantações e de
Sementeiras, bem como todos os pormenores necessários à sua correta execução;



Acomodar o mais possível os exemplares arbóreos existentes;



Privilegiar o recurso a vegetação autóctone;



Apresentar as propostas dos pavimentos, muros e mobiliário urbano;



Prever os respetivos sistemas de rega;



As soluções de pavimentos e sinalética no âmbito da acessibilidade, mobilidade, segurança e
inclusão.

19. Proposta, para as fases de construção e de exploração, de Programa de Monitorização da Vegetação
Arbórea existente na zona do traçado em túnel, envolvente e respetivo emboquilhamento, que
contemple, entre outros, os seguintes parâmetros:


Nível hidroestático numa área a definir/propor;



Evolução do estado fitossanitário;



Avaliação da estabilidade biomecânica dos exemplares arbóreos que sejam afetados
fisicamente pelo corte de raízes ou estejam localizados em área suscetível a tal.

Assim, deve ser definida uma área, em cartografia, onde conste a localização dos exemplares a
monitorizar. Deve ainda ser apresentado o elenco/lista dos exemplares a serem monitorizados,
acompanhado do registo textual do seu estado na situação de referência.
O referido programa deve estabelecer a periodicidade das inspeções/medições e acompanhamento
diverso e a forma de tratamento de dados/informação recolhida. Neste âmbito, devem também ser
apresentadas as medidas a tomar ou as soluções, para conter, ou reduzir, os riscos potenciais, como
por exemplo, considerar o reforço das regas, se adequado.
Estas ações e monitorização devem ser asseguradas através da assistência técnica à obra por
especialistas de vegetação, de acordo com os parâmetros acima referidos e outros pertinentes a
considerar.
20. Identificar os locais de implantação de estaleiros, dos locais de depósito temporário e definitivo de
terras, de acessos à obra e de todas as outras áreas de apoio à obra, privilegiando a ocupação de
áreas que serão afetadas pela construção do projeto. Neste âmbito deve ainda ser identificada a
necessidade de existência ou não de estaleiro social.
21. O volume de mão-de-obra empregue ao longo da fase de construção, por tipo de obra.
22. O número de veículos/dia necessários para transporte de:
i.

Terras a levar a depósito e respetivos percursos e periodicidade;

ii.

Materiais para a obra, respetiva periodicidade e percursos.

23. Um plano detalhado de acompanhamento da Componente Social, que tenha em consideração a
evolução dos impactes e a eficácia das medidas de mitigação, com acompanhamento por parte dos
afetados, nomeadamente, residentes, proprietários e comerciantes.
24. As conclusões e medidas resultantes da articulação com as empresas construtoras, a Câmara
Municipal, as Juntas de Freguesia, os Centros de Emprego e as Associações Empresariais, de modo a
contribuir para a retenção de valor no concelho, em particular, promover o emprego, nomeadamente
junto das populações mais carenciadas, tendo em vista proporcionar o máximo de benefícios com o
projeto.
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25. O cronograma faseado da obra, o qual deve ser programado de modo a garantir que as interferências
tenham a menor duração possível.
26. Medidas de minimização que resultem da articulação com as Juntas de Freguesias e os proprietários e
os residentes das áreas afetadas, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a
afetação da qualidade e amenidade dos espaços residenciais e comerciais.
27. Um plano de circulação para cada restabelecimento, que demonstre que a mobilidade rodoviária foi
assegurada, com a participação do município, das Juntas de Freguesia e dos diversos atores
afetados, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação, especialmente para a
afetação da Alameda do Monte da Virgem considerando os movimentos usuais de autocarros de
excursão, bem como da Rua Conceição Fernandes, que constitui uma das principais ligações entre
Santo Ovídio e Vila d’Este, quer para o transporte rodoviário coletivo como para o individual.
28. Um plano de circulação para a área sobre os ramos de acesso à autoestrada A1, afetada pela
construção do viaduto, com a participação do município e dos diversos atores afetados, de modo a
encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação.
29. Um plano global para a área de afetação do encontro final do viaduto, transição e emboquilhamento
que estabeleça uma adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aferição de medidas
mitigadoras e compensatórias, com a participação do município e dos diversos atores afetados,
residentes e proprietários, de modo a encontrar as melhores soluções. Este plano deve incidir
também sobre as circulações em fase de obra e a definição de percursos alternativos.
30. Um plano global para a área de afetação da Estação Manuel Leão que estabeleça uma adequada
gestão dos diversos tipos de impactes e da aferição de medidas mitigadoras, com a participação do
município e dos diversos atores afetados, residentes e proprietários, de modo a encontrar as
melhores soluções para minimizar a afetação das atividades. Este plano deve incidir sobre as
circulações em fase de obra e a definição de percursos alternativos.
31. Um plano global para a área de afetação da Estação Hospital Santos Silva que estabeleça uma
adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aferição de medidas mitigadoras, com a
participação do município e dos diversos atores afetados, residentes e proprietários, de modo a
encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação das atividades.
Este plano deve incidir sobre as circulações em fase de obra e a definição de percursos alternativos.
Deve ainda estudar a possibilidade de encontrar um local alternativo de estacionamento nas
imediações.
32. Estudar um local alternativo de estacionamento nas imediações do Centro Hospitalar de V.N. de
Gaia/Espinho e/ou equacionar a possibilidade de estabelecer um protocolo/entendimento com o
Centro Hospitalar de V.N. de Gaia/Espinho para rever as tarifas nos seus parques de estacionamento
até que o novo estacionamento entre em funcionamento.
33. Um plano global para a área de afetação da Estação Vila d’Este, que estabeleça uma adequada
gestão dos diversos tipos de impactes e da aferição de medidas mitigadoras, com a participação do
município e dos diversos atores afetados, residentes e proprietários, de modo a encontrar as
melhores soluções para minimizar a afetação das atividades. Este plano deve incidir sobre as
circulações em fase de obra e a definição de percursos alternativos.
34. Estudar a possibilidade de restabelecer a capacidade de estacionamento que será eliminada na Rua
Salgueiro Maia (junto às escadinhas), nas imediações daquele local.
35. Demonstrar que o Projeto de Execução procurou evitar a afetação direta das ocorrências patrimoniais
identificadas ou a inevitabilidade dessa afetação.
36. Um Plano de Salvaguarda do Património Cultural. Este deve integrar as propostas metodológicas para
a salvaguarda arqueológica e abranger a monitorização, conservação e restauro dos elementos
patrimoniais culturais afetados, quer numa fase prévia à obra, quer na fase de construção e na fase
de exploração. Este deve prever o dimensionamento da equipa com os meios humanos adequados.
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37. Um programa de monitorização para as vibrações estruturais dos elementos patrimoniais edificados
que contemple: (i) o registo de alterações estruturais, realizando o mapeamento dos danos visíveis,
antes do início da obra; (ii) a monitorização de vibrações durante a fase de construção de acordo com
as normas aplicáveis.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO
Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no
portal da APA, rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de Execução que vier a ser desenvolvido.
Relativamente às Medidas de Minimização Específicas apresentadas no EIA, devem as mesmas ser
revistas/concretizadas e detalhadas a um nível compatível de acordo com o Projeto de Execução que vier
a ser definido.
As medidas de minimização devem integrar o Caderno de Encargos e serem consideradas no Plano de
Gestão Ambiental.
A obra deverá ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de
prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais marítimas e de transição e que
contemple as medidas de minimização que se vierem a definir. Neste âmbito, deve ser elaborado um
Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO), constituído pelo planeamento da execução de todos os
elementos da obra e identificação e pormenorização das medidas de minimização e do plano de
monitorização a implementar na fase de execução das obras e respetiva calendarização.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL
Fase de construção
1. Adotar soluções de acessibilidade e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos organismos
de socorro a envolver em situações de acidente/emergência.
2. Adotar medidas de segurança de modo a que a manobra de viaturas e o manuseamento de
equipamentos não originem focos de incêndio.
3. Assegurar o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento de matérias
perigosas no espaço físico do estaleiro. Os locais de armazenamento devem estar devidamente
assinalados e compartimentados com vista a evitar situações de derrame, explosão ou incêndio.
4. Implementar medidas preventivas de situações hidrológicas extremas, designadamente que o
movimento de terras na fase de construção não comprometa a livre circulação das águas.
5. Vedar os estaleiros e parque de materiais a implantar, assegurando que são restringidos às áreas
absolutamente necessárias.
6. As áreas dos estaleiros onde se realizarão as ações de manutenção de maquinaria, de
armazenamento de combustíveis e/ou óleos e de produção de efluentes, deve ser impermeabilizada
para evitar qualquer contaminação dos terrenos subjacentes e, por infiltração, das águas
subterrâneas, sobretudo na área de manuseamento de combustíveis, de óleos e de outras
substâncias contaminantes. Estas zonas devem estar equipadas com uma bacia de retenção,
impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural para evitar que derrames acidentais de
óleos e combustíveis a atinjam.
7. No caso de um eventual acidente envolvendo o derrame de óleos, combustíveis ou outras substâncias
poluentes, devem ser utilizados os meios existentes de combate a derrames (quer próprios, quer do
sistema municipal de proteção civil), para minimização dos eventuais impactes negativos na
qualidade das águas subterrâneas.
No entanto, caso se verifique um derrame acidental que atinja os solos, deve ser imediatamente
removida a camada de solo afetada e o seu encaminhamento para destino final adequado.
8. As águas residuais devem ser preferencialmente conduzidas para a rede de drenagem municipal.
No caso de se verificar que não é possível a ligação ao sistema municipal, os efluentes líquidos
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produzidos nos estaleiros (nomeadamente nas instalações sanitárias), devem ser coletados e
conduzidos a fossas sépticas ou fossas estanques.
9. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma
a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas,
de ruído e de vibrações.
10. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem os
menores ruído e vibração possível.
11. As zonas de depósito das terras sobrantes devem excluir áreas do domínio hídrico, áreas inundáveis,
zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração), perímetros de proteção de
captações, áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou como Reserva Ecológica
Nacional (REN), áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da
natureza, áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros, locais sensíveis do ponto de vista geotécnico, locais sensíveis do ponto de
vista paisagístico, áreas de ocupação agrícola, proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas, zonas de
proteção do património.
12. Prever medidas específicas para a utilização de equipamentos com altura superior a 30 m,
nomeadamente, gruas. Sendo estes equipamentos considerados obstáculos à navegação aérea,
devem ser balizados de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03, de 6 de
maio.
13. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem
dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais,
estruturas provisórias de apoio, entre outros, seguidos da limpeza destes locais, no mínimo com a
reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos.
Também as zonas de manobras de máquinas devem ser convenientemente recuperadas, repondo-se,
sempre que possível, o uso anterior.
14. Finalizada a obra, os solos das áreas não pavimentadas do estaleiro e das zonas de circulação de
veículos e máquinas afetos à obra devem ser revolvidos, promovendo a sua descompactação,
arejamento e restabelecimento da permeabilidade natural do terreno.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA
Fase de construção
GEO1. Devem 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 deve ser limitada a 2V/3H, com
vista a reduzir a instabilidade dos mesmos. Os taludes de escavação com inclinações 1V/1H devem ser
protegidos com betão projetado com fibras para evitar a alteração da face dos taludes.
GEO2. A fundação dos aterros da plataforma ferroviária e rodoviária em áreas com depósitos aluvionares
ou coluvionares deve ser precedida de saneamento integral e sua substituição por materiais com
características de aterro técnico devidamente compactado.
GEO3. O tempo de exposição dos taludes aos agentes meteóricos/erosivos deve ser reduzido ao mínimo,
pelo que, imediatamente após as operações de escavação/regularização, deve proceder-se à estabilização
biológica dos taludes pelo processo de hidrossementeira adequada, caso os mesmos não sejam alvo de
intervenção paisagística mais específica.
Será igualmente prioritário proceder à execução da drenagem longitudinal, em simultâneo com a
execução das escavações.
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GEO4. Quando 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),
devem executar-se 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.
Tal tem aplicação preferencial nas zonas de trincheira e ampliação do Parque de Estacionamento da
Estação do Hospital Santos Silva, com vista à minimização dos riscos de erosão e do transporte sólido,
bem como de instabilidade dos taludes intervencionados.
GEO5. Todos os dispositivos de drenagem a instalar devem 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.
GEO6. Assegurar a adequada gestão dos materiais provenientes das escavações.
Assim, o escombro proveniente da escavação do túnel é material de qualidade que pode ser reutilizado
como matéria-prima por outras atividades como a produção de britas para betões ou para a construção
dos acessos e restabelecimentos rodoviários, etc. em função do tipo de rocha.
Também o volume de terras sobrantes deve ser conduzido a vazadouros autorizados na região
envolvente da obra, tão rapidamente quanto possível.
GEO7. 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.
No caso de utilização de explosivos, devem utilizar-se microrretardadores e técnicas de pré-corte, de
modo a reduzir a intensidade dos efeitos das explosões. Neste caso, devem 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.
GEO8. 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.
Fases de construção e de exploração
GEO9. Deve ser implementado 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.
Fase de exploração
GEO10. Garantir 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.
RECURSOS HÍDRICOS
Fase de construção
RHI1. Garantir que a drenagem das áreas de trabalho não é efetuada para captações localizadas na
proximidade, por forma a evitar a sua eventual contaminação.
RHI2. Estabelecer 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, para as ações de construção
(viaduto, túnel e trincheira até à Estação do Hospital Santos Silva) que se desenvolvem próximo de
captações.
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RHI3. No caso das afetações de captações de água subterrânea existentes, deve 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 deve 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).
RHI4. As captações diretamente afetadas pelas ações de construção devem ser devidamente seladas
antes das ações de decapagem e terraplenagens.
RHI5. Na eventualidade de se verificarem diminuições significativas em caudais de captações
particulares existentes, deve efetuar-se a sua substituição por captações com características semelhantes
ou compensados os proprietários.
RHI6. As operações de escavação devem ser, preferencialmente, realizadas durante a estação seca,
para evitar a mobilização dos sedimentos soltos devido às ações de decapagem e terraplenagem, uma
vez que é neste período que se verifica a redução dos níveis dos aquíferos.
RHI7. Proceder à verificação periódica do estado das valetas e órgãos de drenagem e das passagens
hidráulicas, com vista ao seu desassoreamento e de modo a garantir a sua eficácia.
Além das verificações periódicas deve ser efetuada uma verificação sistemática antes do período chuvoso
e após chuvadas intensas para limpeza dos referidos sistemas.
Fases de construção e de exploração
RHI8. Garantir a monitorização dos níveis de água nos piezómetros instalados no setor do túnel e
trincheira, quer durante a fase de construção, quer na fase de exploração, com vista a registar a sua
evolução e avaliar a sua potencial interferência com a obra e a fase de exploração, permitindo assim
aferir os sistemas de drenagem das águas de percolação que possam ser intersetadas pelo túnel e
trincheiras.
SISTEMAS ECOLÓGICOS
Fase de elaboração do projeto de execução e do RECAPE
ECO1. Elaborar uma carta de localização do Habitat 9330 com vista ao seu posterior fornecimento à
entidade responsável pela construção do Projeto (e respetivas entidades eventualmente subcontratadas,
independentemente da sua natureza) de modo que, na fase de construção, os trabalhadores tenham
conhecimento da localização e da importância do mesmo.
ECO2. Prever a realização de uma pequena ação de formação, com duração previsível de 2 horas,
relativa ao Habitat 9330, para transmissão de informação relevante sobre o referido habitat e cuidados a
ter em consideração. Os destinatários serão a equipa de fiscalização e os encarregados de obra que
vierem a ser contratados para a fase de construção.
ECO3. Rever o elenco vegetal dos Projetos de Integração Paisagística, de forma a assegurar que não
inclui espécies consideradas invasoras, tal como definido no Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro,
nem outras que, embora não referidas neste diploma, revelem comportamento invasor em Portugal
continental.
Fase de construção
ECO4. A afetação e o corte de exemplares de sobreiro deve ser reduzida ao estritamente essencial, sem
prejuízo das limitações e/ou imposições que o ICNF venha a colocar no decorrer do pedido de autorização
a efetuar junto dessa entidade.
ECO5. O Habitat 9330 - Sobreiral dever ser vedado e sinalizado antes do início da obra, evitando
afetações desnecessárias e minimizando a deposição de poeiras e partículas proveniente da obra, nestes
espécimes. As vedações e sinalizações só devem ser removidas após finalização da obra.
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ECO6. As árvores a preservar ao longo de toda zona intervencionada à superfície, designadamente na
área de construção do Parque de Materiais e envolvente imediata, devem ser devidamente sinalizadas
antes do início da obra, evitando afetações desnecessárias. As sinalizações só devem ser removidas após
finalização da obra.
ECO7. As eventuais ações de desmatação, remoção do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos
devem ser limitadas às zonas estritamente necessárias para a execução da obra. A biomassa vegetal e
outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente encaminhados para
destino final, devendo ser privilegiada a sua reutilização.
ECO8. Antes dos trabalhos de movimentação de terras e se aplicável, deve proceder à decapagem da
terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra.
Antes da sua reutilização, esta terra vegetal deve ser limpa de restos vegetais e sementes, evitando a
proliferação de espécies invasoras e/ou infestantes.
ECO9. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis. As pargas de terras devem ter uma altura e uma configuração que garanta a sua
estabilidade.
ECO10. Sempre que possível, deve proceder-se ao transplante de arbustos autóctones a afetar,
podendo os mesmos ser utilizados na recuperação e integração paisagística das zonas intervencionadas
ou plantados na envolvente próxima, em áreas de habitat e condições edafoclimáticas semelhantes.
ECO11. As espécies a utilizar na recuperação e nos projetos integração paisagística das zonas
intervencionadas pela obra devem ser autóctones ou tradicionalmente utilizadas na região, ou ainda da
mesma espécie dos exemplares que eventualmente tenham sido abatidos nos locais em causa, desde que
não constituam espécies invasoras e/ou infestantes.
Fase de exploração
ECO12. No decurso das operações de manutenção dos espaços e canal de circulação afetos ao Projeto,
deve proceder-se à remoção de quaisquer exemplares de Cortaderia selloana, Acacia melanoxylon e
Acacia dealbata ou de outras exóticas invasoras que surjam espontaneamente.
SOCIOECONOMIA
Fase prévia à construção
SE1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza,
a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à
população, designadamente a afetação da acessibilidade. A divulgação deve ser feita em articulação com
as Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de informação (painéis informativos, folhetos, sítio da
internet da Metro do Porto e outros que se considere adequados para o efeito).
SE2. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações. Este mecanismo deve contemplar um número suficiente de
pontos de atendimento presencial, atendimento telefónico e através da internet.
SE3. Manter um registo rigoroso dos contactos e reclamações efetuadas, com identificação das
pessoas atendidas, motivo do contacto ou reclamação, tipo de encaminhamento e resposta dada.
Fase de construção
SE4. Confinar o estaleiro de montagem e soldadura do tabuleiro ao espaço sobrante existente, de
forma a que a afetação seja apenas numa via, devendo ser assegurado o nível de serviço na via
sobrante, em cada sentido.
SE5. Garantir a elaboração de um plano de circulação para a fase de construção do viaduto, com
sinalização de limitação de velocidade adequada às características da afetação.
SE6. Utilizar os caminhos existentes na Quinta do Cisne para movimentação de materiais e
equipamentos.
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Nas frentes de obra que não disponham de acessos, definir um acesso temporário, de forma a limitar a
afetação agrícola.
Assegurar a limpeza regular dos caminhos internos e a sua reparação, no caso de degradação.
SE7. Implementar medidas de segurança adequadas às diferentes ações e frentes de obra, em
particular na abertura dos poços de ataque para construção do túnel e poço de ventilação e emergência,
prevenindo situações de acidente por queda.
SE8. Esta medida deverá merecer especial atenção na construção da Estação Manuel Leão, dada a
proximidade à Escola EB 2/3 Soares dos Reis e Associação Portuguesa para o Autismo/Delegação Norte.
Por outro lado, deve ser tido em consideração que o espaço a afetar à obra e estaleiro, entre os dois
lados da Rua Dom Manuel II, é utilizado como “atalho” nas deslocações pedonais entre os dois lados da
Rua.
SE9. Adequar o planeamento/calendarização da execução de obras, de forma a minimizar os níveis de
perturbação da população envolvente. Nomeadamente, de forma a minimizar acumulações excessivas de
tráfego automóvel resultantes do encerramento temporário de faixas de rodagem.
SE10. Assegurar o restabelecimento da Rua Dom Manuel II, afeta parcialmente o anexo (madeira) e
respetivo logradouro da Associação Portuguesa para o Autismo/Delegação Norte.
SE11. Assegurar a mobilidade rodoviária na Rua Quinta do Sardoal e no acesso às veredas 2 e 3 da Rua
Quinta do Sardoal, junto ao Poço de Ventilação e Emergência e Estaleiro a instalar.
SE12. Elaborar um plano de circulação para o restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem e ruas
Salgueiro Maia, Heróis do Ultramar e Padre Joaquim Faria, de modo a garantir a mobilidade rodoviária
naqueles acessos principais a Vila d’Este a partir da Rua Conceição Fernandes.
SE13. Estudar a possibilidade de saída e circulação dos veículos de transporte das terras de escavação
dos poços de ataque nas áreas da Estação Manuel Leão e do Poço de Ventilação e Emergência através de
vias de menor intensidade de tráfego.
Deverá igualmente, evitar-se a circulação em áreas habitacionais.
SE14. Garantir que a Rua Conceição Fernandes, que se desenvolve ao longo do centro hospitalar, não é
cortada ao trânsito, já que constitui um eixo preferencial de acesso de ambulâncias ao hospital.
SE15. Programar as obras que envolvem movimentação de terras (com a inerente circulação de veículos
de transporte) na área das estações, de forma a que sejam realizadas em períodos de menor atividade e
circulação por parte dos residentes e utentes.
SE16. Assegurar os procedimentos necessários à manutenção e recuperação das vias utilizadas, sempre
que a sua deterioração resultar do tráfego gerado pela construção.
SE17. Na eventualidade de ser necessário recorrer a explosivos para abertura do túnel, dar
conhecimento prévio dos horários e locais onde os mesmos serão efetuados: às autoridades locais,
autárquicas e policiais; aos serviços de bombeiros e de proteção civil; e à população em geral, residente
e/ou frequentadora da área.
QUALIDADE DO AR
Fase de construção
QAR1. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
QAR2. Manter em condições de limpeza os passeios e imediações, evitando assim a dispersão de
poeiras.
QAR3. Prever o humedecimento das frentes de trabalho, aquando da realização de terraplenagens,
nomeadamente quando o tempo seco assim o justifique, de modo a minimizar o levantamento de
poeiras.
QAR4. Antes de saírem para as vias públicas, as rodas dos veículos devem ser devidamente lavadas, de
modo a evitar o arrastamento de terras e lamas para o exterior da zona de obras.
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VIBRAÇÕES
Fase prévia à construção
VIB1. Efetuar uma vistoria dos edifícios antes do início das atividades para o controlo dos efeitos
efetivamente associados à obra em apreço. Face às distâncias previamente definidas, indica-se, desde já,
as seguintes necessidades de vistoria:
i.

Edifícios até 30 m de distância à superfície e até 10 m de distância relativamente às obras no
subsolo:
 Efetivar uma vistoria prévia a todos os edifícios abrangidos, antes da obra, em linha com o
estabelecido no ponto 7 da NP 2074: 2015;
 Efetivar monitorização de vmax(pico) com elevada incidência (em todos os edifícios distintos
abrangidos) durante a obra e com periodicidade elevada, abrangendo obrigatoriamente as
operações mais vibráteis;
 Controlar adequadamente as atividades mais vibráteis previstas de ocorrer e efetuar
previsões mais rigorosas das vibrações associadas em todos os edifícios abrangidos, antes da
ocorrência da atividade, demonstrando a previsão de cumprimento dos limites de ausência
de danos cosméticos nos edifícios.
 Informar e explicar a toda população abrangida, sobre a ocorrência das atividades mais
vibráteis. Equacionar retirar a população que eventualmente resida ou permaneça a estas
distâncias das atividades, pelo menos durante as atividades mais vibráteis.

ii.

Edifícios até 100 m de distância à superfície e até 50 m de distância relativamente às obras no
subsolo:
 Efetivar uma vistoria prévia a alguns dos edifícios abrangidos, antes da obra, em linha com o
estabelecido no ponto 7 da NP 2074: 2015;
 Efetivar monitorização de vmax(pico) com média incidência (em alguns dos edifícios distintos
abrangidos) durante a obra e com periodicidade média, abrangendo obrigatoriamente as
operações mais vibráteis;
 Controlar adequadamente as atividades mais vibráteis previstas de ocorrer, e efetuar
previsões mais rigorosas das vibrações associadas em alguns dos edifícios abrangidos, antes
da ocorrência da atividade, demonstrando a previsão de cumprimento dos limites de
ausência de danos cosméticos nos edifícios;
 Informar e explicar à maioria da população abrangida, sobre a ocorrência das atividades
mais vibráteis. Equacionar retirar a população que eventualmente resida ou permaneça
nesta zona, pelo menos durante as atividades mais vibráteis.

iii.

Edifícios até 200 m de distância à superfície e até 100 m de distância relativamente às obras no
subsolo:
 Equacionar efetivar uma vistoria prévia a alguns dos edifícios abrangidos (os considerados
mais frágeis ou sensíveis), antes da obra, em linha com o estabelecido no ponto 7 da
NP 2074: 2015;
 Efetivar monitorização de vmax(pico) com baixa incidência (em alguns dos edifícios distintos
abrangidos; os mais frágeis ou sensíveis) durante a obra e com periodicidade baixa,
abrangendo obrigatoriamente as operações mais vibráteis;
 Controlar a existência de edifícios com equipamentos/atividades extremamente sensíveis à
vibração e definir, em articulação com essas entidades, os requisitos de vibração a verificar
para esses casos.

Fase de construção
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VIB2. Implementar as medidas concretas de redução de vibração, sempre que se preveja a
ultrapassagem dos limites considerados, de acordo com o estudo específico de vibrações realizado no
âmbito do RECAPE.
Todas as medidas propostas deverão cumprir os limites mais restritivos de entre os indicados na
NP2074:2015, da BS5228-2:2009, ISO/TS 14837-31:2017 e dos Critérios LNEC, quanto a:
 Danos nos edifícios
 Sensação humana da vibração
 Ruído estrutural devido à vibração e afetação de equipamentos/atividades muito sensíveis à
vibração
VIB3. As estimativas de vibração devem ser efetuadas através de métodos adequados e explícitos e ter
na base os equipamentos, metodologias e cronograma concretos da obra.
PAISAGEM
Fase de elaboração do projeto de execução
PAI1. A conceção da estrutura/superestrutura e guardas do viaduto deve considerar a utilização de uma
cor/tonalidade tendencialmente neutra não suscetível à degradação, no tempo, por contato com a
atmosfera.
PAI2. O projeto, nas áreas de espaço público exterior, deve ser desenvolvido como um todo, com a
participação de um arquiteto paisagista, de forma a que não se registe descontinuidade e disrupção do
desenho do novo espaço em causa.
Nesse sentido, o desenho, o planeamento e a integração paisagística devem estar articuladas em
permanência e considerar, entre outras, várias orientações:


Adequada acessibilidade e mobilidade;



Garantir a codificação, inteligibilidade do espaço e soluções que permitam a inclusão de pessoas
com condição visual diminuída e outras;



Continuidade formal e visual/estética de materiais;



Soluções que conduzam a uma identidade própria;



Utilização de materiais (inertes e vivos) de qualidade/durabilidade mais nobre;



Garantir a presença de equipamento e mobiliário urbano com adequada ergonomia e proteção;



Acomodar os elementos vegetais de porte arbóreo existentes;



Espécie vegetais autóctones ou outras com caráter mais ornamental mas que se adequem ao
espaço e não comprometam as estruturas, infraestruturas, pavimentos, iluminação, sinalética e
mobiliário;



Soluções para a iluminação pública (estacionamentos, rodovia, ferrovia) que não sejam
geradoras de poluição luminosa e que simultaneamente não comprometam o Observatório
Astronómico "Prof. Manuel de Barros" (do Monte da Virgem).

Fase de construção
PAI3. Os estaleiros e todas as áreas objeto de intervenção em meio urbano devem ser vedados. Os
materiais a utilizar devem adotar cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos e tratamento
plástico (estético) que se coadunem com o meio urbano, mas também como elementos valorizadores do
espaço onde se inserem.
PAI4. A iluminação deve procurar não ser projetada de forma intrusiva sobre o espaço público e sobre
as fachadas do edificado. Nesse sentido, deve ser o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre os
locais que efetivamente a exigem.
PAI5. Implementar medidas de delimitação e proteção física da vegetação existente, em particular de
porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Nestas áreas de proteção da vegetação não pode
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ser desenvolvida qualquer ação que afete ramadas ou raízes. Estas ações devem ser asseguradas com a
assistência técnica da obra por especialistas de vegetação.
PAI6. Garantir que o material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras deve
ser totalmente separado do restante material vegetal e levado a destino final adequado, devendo ser
evitado o corte em fase de produção de semente. O seu transporte deve assegurar que não há risco de
propagação das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de acondicionamento
adequadas a cada espécie.
PAI7. Acautelar que a terra viva/vegetal oriunda da decapagem de áreas com espécies vegetais
invasoras é totalmente separada da restante terra viva/vegetal e levada a depósito definitivo
devidamente acondicionada.
PAI8. Garantir que a decapagem da terra viva/vegetal se restringe às áreas estritamente necessárias,
sendo realizada em todas as áreas objeto de intervenção. Deve ser realizada de forma a que a máquina
nunca circule sobre a mesma e sem recurso a máquinas de rasto para evitar a compactação do solo.
PAI9. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e a uma profundidade pré-estabelecida.
As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas. A terra viva
decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras
de escavação.
PAI10. A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2 m de altura,
com o topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira adequada. Deve ser
protegida de quaisquer ações de compactação por máquinas em obra.
PAI11. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo ou outros
materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, não devem ser
provenientes, em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras.
PAI12. Implementar os Projetos de Integração Paisagística e respetivos planos de manutenção,
devendo ser assegurada a assistência técnica à Obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e/ou por
especialistas em vegetação, se pertinente.
PAI13. Apresentar o Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral,
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico, focado nas questões do fator ambiental Paisagem.
Deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de
imagens, que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes,
durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência”, de forma a
permitir a comparação direta dos diversos registos e a visualização, não só do local concreto da obra,
como da envolvente.
Fase de construção e de exploração
PAI14. Implementar o Plano de Monitorização da Vegetação Arbórea Existente na zona do traçado em
túnel, envolvente e respetivo emboquilhamento.
Fase de exploração
PAI15. Assegurar que os planos de manutenção previstos nos diferentes Projetos de Execução de
Integração Paisagística são mantidos.
PATRIMÓNIO CULTURAL
Fase de elaboração do projeto de execução
PAT1. Devem ser consideradas as delimitações oficiais dos bens imóveis classificados situados na área
de incidência do projeto, bem como das respetivas zonas de proteção legal em vigor.
PAT2. Quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações
pontuais de traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de uma
ocorrência patrimonial deve ser assumida e demonstrada no RECAPE como inevitável.
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Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos
vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra, nomeadamente, no caso de sítios arqueológicos,
através da sua escavação integral.
PAT3. Incluir no cronograma geral da Obra o tempo necessário à boa execução das medidas de
salvaguarda do Património Cultural, nomeadamente para a realização de todos os trabalhos
arqueológicos.
PAT4. Integrar no Caderno de Encargos da Obra a Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros,
manchas de empréstimo e depósito, com a implantação dos elementos patrimoniais identificados.
PAT5. Interditar, ou condicionar fortemente, na Carta de Condicionantes a instalação de estaleiros,
acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes em locais a menos de 25 m das ocorrências
patrimoniais. Esta Carta deverá ser facultada a cada empreiteiro e subempreiteiro.
PAT6. Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e
depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas
prospetadas na fase de elaboração do EIA ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo.
PAT7. Garantir a colocação de barreiras que minimizem a dispersão de partículas e lamas e a rega da
área de circulação, de forma a minimizar a afetação das ocorrências patrimoniais, nomeadamente nos
bens imóveis classificados.
Fase prévia à construção e de construção
PAT8. Proceder, após a desmatação, à prospeção da área de afetação da Estação Manuel Leão e do
Parque de Material de Vila d’Este.
PAT9. Assegurar que, em fase prévia à obra, são executadas sondagens arqueológicas prévias de
diagnóstico nas áreas de afetação à superfície, nomeadamente da Estação Manuel Leão, numa área
mínima de 100 m2 e do Parque de Material de Vila d’Este, numa área mínima de 300 m2, onde foi
identificada a ocorrência n.º 14.
PAT10. Realizar um programa de ação de formação/sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores
e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação relativamente às medidas de
minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e zonas
envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património cultural referenciado.
PAT11. Prever o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra, o qual deve ser efetuado
de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as
ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas simultâneas. Este deve ser
assessorado pelos técnicos por forma a permitir a boa execução dos trabalhos de registo e/ou
conservação e restauro que se venham a verificar necessários.
PAT12. Garantir que o acompanhamento arqueológico da obra incide em todos os trabalhos, durante a
instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos,
escavação das valas e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos desde as suas fases
preparatórias.
PAT13. Assegurar que as ocorrências arqueológicas reconhecidas durante o acompanhamento
arqueológico da obra são, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial:
conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, para que não se degrade o
seu estado de conservação atual, ou salvaguardadas pelo registo.
PAT14. Prever a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de
diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras) de acordo com os resultados obtidos no
acompanhamento arqueológico e se não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das
ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos arqueológicos preservados deve
sempre ser realizada a respetiva escavação arqueológica.
PAT15. Certificar que os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra são colocados em
depósito credenciado pelo organismo de tutela.

Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este e Parque de Material de Vila d'Este
Estudo Prévio

121

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3033

PAT16. Sinalizar e vedar os elementos patrimoniais situados, até 25 m da obra, condicionando a
circulação, de modo a evitar a sua afetação.
PAT17. Prever a monitorização da vibração aplicável na fase de obra ao elemento patrimonial n.º 8
(moradia com projeto da autoria do Arquiteto Arménio Taveira Losa) nos termos que forem definidos pelo
RECAPE.
Fase de exploração
PAT18. Assegurar que, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos, é
disponibilizada aos empreiteiros e subempreiteiros uma Carta de Condicionantes atualizada com a
implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer dos que se
venham a identificar na fase de construção.
PAT19. Efetuar o acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de manutenção que envolvam
revolvimento do subsolo, circulação de maquinaria e pessoas, nomeadamente, em áreas anteriormente
não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção). Devem ainda ser
cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.
PAT20. Garantir que, após a conclusão da obra, e no prazo máximo de dois anos, são publicadas as
monografias com os resultados dos trabalhos de minimização patrimonial.
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO
1. Compensação pela desvalorização patrimonial e eventual utilização turística da Quinta do Cisne.
2. Compensação pela afetação de rendimento agrícola (ainda que a produção seja para autoconsumo)
decorrente do encabeçamento dos pilares do viaduto. O cálculo do valor compensatório deve ter em
conta o número de pilares a implantar na parte agrícola da quinta e respetiva área afetada.
3. Compensação no caso de ser necessário afetar parcial ou totalmente as moradias assinaladas por D e
C na travessia em túnel na área urbana ao Bairro do Rosário, com reparação dos danos causados
e/ou reconstrução (ou equivalente) da moradia.
4. Garantir a plantação de 1,5 vezes o número estimado de sobreiros afetados pelo Projeto, em áreas a
determinar em fase de projeto de execução.
Previsivelmente, através da integração de alguns exemplares nos projetos de integração paisagística
do Projeto e/ou em áreas a determinar pelo proponente do projeto e/ou pela Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia, ou de acordo com o imposto pelo ICNF, decorrente do pedido de autorização a
efetuar junto dessa entidade.
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
Devem ser desenvolvidos e apresentados planos de monitorização para os seguintes fatores: ruído,
vibrações, qualidade do ar, património cultural, saúde humana, socioeconomia e paisagem.
No respeitante à qualidade do ar, ao património cultural e à saúde humana, os planos de monitorização a
apresentar devem resultar da adaptação dos considerados no EIA ao projeto de execução que venha a
ser desenvolvido.
Relativamente aos planos de monitorização do ruído, das vibrações, da socioeconomia e da paisagem,
devem ser apresentados e/ou reformulados considerando o definido nas disposições acima elencadas.
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ANEXO I

Plantas do traçado do projeto
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Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3033

ANEXO II

Pareceres das entidades externas
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG)
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN)
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)
EDP Distribuição
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)
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