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1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

A Linha de Leixões é uma ligação ferroviária existente entre as Estações de Contumil, na Linha do 

Minho, e Leixões, no concelho de Matosinhos, em Portugal. 

Tem cerca de 18 quilómetros de extensão e funciona atualmente como uma linha de mercadorias, 

tendo havido serviço de passageiros até 1987 e entre maio de 2009 e Janeiro de 2011. A linha de 

Leixões foi inaugurada em 1938 e eletrificada em 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1 – Enquadramento regional da linha de Leixões 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre o projeto das Intervenções para 

melhoramento da capacidade ferroviária na Linha de Leixões, no troço compreendido entre a 

Estação Técnica de Contumil e o Terminal de Leixões, concretamente entre os quilómetros 3+160 e 

20+776, em fase de Projeto de Execução, o qual daqui em diante será abreviadamente designado 

por Linha de Leixões. 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA OU 

COMPETENTE PARA A AUTORIZAÇÃO  

O proponente do projeto é a Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA), que tem por objeto a 

conceção, projeto, construção, financiamento, conservação, exploração, requalificação, 

alargamento e modernização das redes rodoviária e ferroviária nacionais, incluindo-se nesta última 

o comando e controlo da circulação, nos termos do Decreto-Lei nº 91/2015 de 29 de maio. A IP, SA 

é simultaneamente a entidade licenciadora. 
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3 PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

A elaboração do EIA, decorreu entre Abril de 2019 e Setembro de 2020. Os trabalhos de campo 

necessários decorreram no mesmo intervalo de tempo. 

 

4 LOCALIZAÇÃO  

A linha de Leixões desenvolve-se na região Norte, na sub-região da Área Metropolitana do Porto.  

O projeto entre os quilómetros 3+160 e 20+776 da linha de Leixões, atravessa os concelhos do 

Porto, Gondomar, Maia e Matosinhos de acordo com a imagem que se segue. 

Em termos de freguesias referem-se as seguintes, por concelho: 

 Porto – freguesias de Campanhã e de Paranhos 

 Gondomar – freguesia de Rio Tinto 

 Maia – freguesias de Águas Santas e de Pedrouços 

 Matosinhos – União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões; União das 

freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira; União das freguesias de Perafita, Lavra e 

Santa Cruz do Bispo; União das freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora. 

 

Figura 4-1 – Localização administrativa 
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5 ANTECEDENTES DO PROJETO 

O presente projeto tem como base as fases de projeto anteriormente desenvolvidas, analisadas e 

discutidas não só com a IP mas também com outras entidades, nomeadamente as câmaras 

municipais. De forma sumária, referem-se as alterações conceptuais que o projeto sofreu ao longo 

do seu percurso: 

- Vias de Resguardo de Contumil e São Mamede Infesta – aumento do comprimento 

inicialmente definido (resguardo/estacionamento de comboios de 750m). 

- Terminal de Leixões (feixes de receção/expedição) - Atravessamento sobre o Rio Leça: 

durante a fase dos estudos de viabilidade foram estudadas 7 soluções para os feixes de 

receção/expedição. A maior parte das alternativas analisadas consistiam na criação de uma 

nova ponte a jusante da existente, mantendo a existente em funcionamento. Contudo os 

requisitos da IP, obrigando a que a ponte sobre o Rio Leça comportasse 6 linhas e analisados 

os diversos descritores envolvidos: recursos hídricos, usos do solo, paisagem, ordenamento, 

património, ecologia, etc. determinou-se no conjunto das especialidades e entidades envolvidas 

no projeto que a solução mais equilibrada e capaz de responder aos requisitos passaria pela 

demolição da existente e construção de uma estrutura capaz de incluir as 6 linhas sobre o Rio 

Leça; 

- PN 7+930: em fase de estudo prévio a solução associada ao encerramento da PN ao 7+930 

passava pela construção de um restabelecimento que aproveitava o encontro da autoestada A3 

e a construção de uma Passagem Inferior Pedonal ao PK 7+715. Contudo, o cliente entendeu 

que as soluções propostas não eram satisfatórias pelo que se prevê que o projeto tenha 

atualmente uma Passagem Inferior Rodoviária ao PK 8+043 e uma Passagem Superior Pedonal 

ao 7+715. 

 

6 OBJETIVO E DESCRIÇÃO DO PROJETO  

A linha de Leixões é uma ligação ferroviária que funciona atualmente como linha de mercadorias, 

que tem início na estação de Contumil (Linha da Minho) e termina no Porto de Leixões. 

O projeto compreende reformulação dos feixes de receção/expedição do Terminal de Leixões, com 

linhas que permitam a manobra de comboios de maior comprimentos que podem ir até aos 750 m e 

o aumento dos comprimentos das vias de resguardo associadas a duas estações, de modo a para 

possibilitar o cruzamento de comboios de mercadorias com 750 metros, nomeadamente nas 

estações de Contumil e de São Mamede de Infesta. 

A melhoria das acessibilidades ferroviárias, objetivo deste projeto, conjuntamente com a criação de 

novos polos logísticos, objeto de outros projetos, possibilitará o aumento da capacidade do Porto de 
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Leixões, no período mais próximo, com importância elevada na economia. De referir que o Porto de 

Leixões é o segundo porto nacional, em termos de movimentação de carga, correspondente a 23% 

do movimento portuário nacional e encontra-se a operar no limite da sua capacidade no segmento 

dos contentores. 

O presente projeto, intervém essencialmente na linha férrea apenas em 3 zonas específicas, nas 

quais se prevêem diferentes de intervenções, que se passam a descrever de seguida e cuja 

localização se apresenta na imagem abaixo e no esboço corográfico do projeto apresentado no final 

deste relatório. 

 

Figura 6-1 – Zonas de intervenção na via férrea 

Na figura seguinte, e de forma a proporcionar uma melhor compreensão do projeto, apresenta-se, 

um esquema geral, das intervenções. 

 

Figura 6-2 – Esquema geral das intervenções 

Inico do 

projeto 

Fim do 
projeto 

Zona de 
Intervenção 1  

(Contumil) 

Zona de Intervenção 
2  

(S. Mamede Infesta) 

Zona de Intervenção 
3  

(Porto de Leixões) 
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Zona de Intervenção 1 – Contumil: 

 Aumento do comprimento útil do resguardo da estação de Contumil para garantir um 

mínimo de 750 m 

Zona de Intervenção 2 – S. Mamede de Infesta: 

 Aumento do comprimento útil do resguardo da estação de São Mamede de Infesta para  

garantir um mínimo de 750 m 

Zona de Intervenção 3 – Terminal de Leixões 

 Reformulação dos feixes de receção/expedição do Terminal de Leixões, com linhas que 

permitam a manobra de comboios de maior comprimentos que podem ir até aos 750 m. 

 Substituição da ponte ferroviária sobre o rio Leça 

Para além das intervenções na via férrea está prevista a supressão de passagens de nível e de 

atravessamentos de nível, conforme descrito abaixo e respetivos restabelecimentos: 

 Supressão da passagem de nível (PN) ao km 6+429, conjugada com a PN ao km 3+695 da 
Concordância de S. Gemil 

 Construção de uma Passagem Inferior Rodoviária (PIR) em S. Gemil 

 Prolongamento da Rua de Pandelo 

 Arruamento da PIR de S. Gemil 

 Supressão do atravessamento de nível ao km 7+315 

 Passagem Superior Peões (PSP 7+315) 

 Restabelecimento da Levadinha 

 Supressão da passagem de nível ao km 7+930 

 Supressão da passagem de nível ao km 10+171 e ATV ao km 10+015 

 Rampa da estação de S. Mamede  

 Restabelecimento paralelo à estação de S. Mamede 

Ao longo de toda a linha de Leixões estão ainda previstas as seguintes intervenções: 

 Melhoria de desempenho da catenária existente, instalando compensações e criando novas 
zonas comuns intermédias, em toda a extensão da Linha de Leixões. 

 Reabilitação do existente e/ou implementação de um novo sistema de drenagem adequado, 
nas zonas de intervenção;  

 Renovação ou adaptação das Instalações fixas de tração elétrica, nas zonas de intervenção; 

 Implementação de um sistema de Retorno de Corrente de Tração e Terras de Proteção 
(RCT+TP), em toda a extensão da Linha de Leixões; 

 Edificações: reformulação de 3 Salas de Equipamentos e Telecomunicações (SET) 
existentes (S. Gemil, São Mamede Infesta e Leça do Balio); construção de uma SET nova 
em Guifões e de 1 edifício técnico novo em Leixões 

 Construção de 5 novas torres de telecomunicações: Estação de Contumil, S. Gemil, Leça do 
Balio, Guifões e Leixões. 
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Serão construídos aterros e muros de contenção com as características que asseguram a 

estabilidade e a segurança da obra. Prevê-se o revestimento dos taludes de aterro seja feito com 

terra vegetal, precedido de hidrossementeira. 

A maioria dos trabalhos associados ao Projeto da Linha de Leixões (a vermelho, nas figuras abaixo) 

ocorre dentro do Domínio Público Ferroviário (a azul, nas figuras abaixo), no entanto existem 

situações em que será necessário intervir fora desse limite. Essas situações são pontuais e cingem-

se fundamentalmente aos restabelecimentos das PN a suprimir, e à zona de intervenção 3 no 

terminal de Leixões. Nas figuras seguintes apresentam-se apenas as situações em que o projeto 

extravasa o domínio ferroviário e que contabiliza um total de cerca de 2,5 ha. 

  

Figura 6-3 - Restabelecimentos das PN ao PK3+695 
(Concordância de S. Gemil) e ao PK 6+429 

Figura 6-4 – Restabelecimentos das PN ao PK 7+930 
e ao PK 7+315 

  

Figura 6-5 – Zona de Intervenção 2 Figura 6-6 – Zona de Intervenção 3 
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Figura 6-7 – Zona de Intervenção 3 

 

Apresentam-se de seguida figuras que ilustram as principais intervenções do projeto. 

 

Figura 6-8 - Zona de Intervenção 1 – Contumil 
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Figura 6-9 - Zona de Intervenção 2 – S. Mamede de Infesta 

 

 

Figura 6-10 - Zona de Intervenção 3 – Terminal de Leixões 

Nas figuras seguintes apresentam-se as intervenções nas passagens de nível e correspondentes 

restabelecimentos. 
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Figura 6-11 - Restabelecimento da PN 3+695 (Concordância de S. Gemil) e PN 6+429 

 

 

 

Figura 6-12 – Passagem Superior Pedonal ao PK 7+315 
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Figura 6-13 – soluções de restabelecimento da PN ao PK 7+930 

 

 

Figura 6-14 – Restabelecimento paralelo à estação de S. Mamede 

 

A nova ponte sobre o Rio Leça, está inserida na 

empreitada de intervenções para melhoramento 

da capacidade ferroviária na Linha de Leixões. A 

construção desta ponte surge da necessidade de 

criação de uma plataforma para albergar 6 linhas 

férreas (ao invés das 2 existentes na zona da 

ponte sobre o Rio Leça), em consequência da 

reformulação do layout no terminal de 

receção/expedição de Leixões. A ponte existente 

será para demolir, dando lugar à nova ponte 

alargada para o lado poente (jusante do rio). 
Figura 6-15 – Ponte existente sobre o Rio Leça 
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A ponte existente tem uma plataforma com, aproximadamente, 22m de comprimento por 12m de 

largura. É constituída por uma laje maciça e dois vãos com cerca de 11m de largura livre, com um 

pilar central no rio. A nova ponte a executar terá 3 vãos, com 16m de vãos laterais e 19m de vão 

central com uma superfície superior à atualmente existente, eliminando-se o pilar central. 

 

Figura 6-16 – Ponte sobre o rio Leça. Situação futura 

 

Tendo em atenção a as características exigíveis a uma estrutura desta importância face às 

alterações climáticas e à progressiva elevação do nível médio das águas do mar, os cálculos foram 

efetuados para 3 horizontes temporais: 2020, 2050 e 2100. 

 

Os estudos hidrológicos e hidráulicos efetuados 

permitem concluir que a influência da subida do 

nível do mar não tem influência no escoamento 

na secção da ponte, até uma data posterior a 

2050. 

 

Realizada a simulação, verifica-se que, com a nova ponte, é garantida uma salvaguarda mínima de 

1,0 m para os anos 2020 e 2050. No ano 2100 este guarda é reduzido para 66cm. 

Considera-se que a obra a construir proporciona uma significativa melhoria relativamente à situação 

existente, quer em termos de funcionamento hidráulico quer de estabilidade das margens. 

 

7 PROJETOS COMPLEMENTARES 

Como projetos complementares referem-se os futuros projetos do novo terminal de Lousado e do 

novo terminal de Contentores do Porto de Leixões, que têm como objetivo o aumento da 

capacidade de movimentação e parqueamento de cargas contentorizadas. 

Figura 6-17 – Simulação hidráulica da nova 
ponte rio Leça. Anos 2020, 2050 e 2100 
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O novo terminal de Lousado, a construir junto à linha do Minho, cujo projeto se encontra em 

desenvolvimento, consiste na construção de uma terminal de mercadorias (Porto Seco) na zona 

norte, beneficiando das boas acessibilidades ferroviária (Linha do Minho) e rodoviária, na 

proximidade à bifurcação para a Linha de Guimarães, nas novas acessibilidades rodoviárias em 

estudo pelo Município de Famalicão e na boa dinâmica empresarial da região e, por esta via, dar 

resposta às necessidades atuais do mercado, bem como suportar o desenvolvimento económico e 

sustentável da região a norte do Douro. 

O projeto do novo terminal de Contentores do Porto de Leixões será instalado na zona do atual 

terminal multiusos e irá sobrepor-se parcialmente ao atual porto de pesca. Este processo de AIA 

terminou em Dezembro de 2020, tendo sido emitida uma DIA favorável condicionada. 

Nem todas as cargas com Origem/Destino nestes terminais passarão na Linha de Leixões assim 

como nem todas serão transportadas por ferrovia, mas as intervenções previstas para esta linha 

ferroviária têm por objetivo garantir a circulação e cruzamento de comboios de 750 m melhorando, 

assim a sua capacidade e fiabilidade de exploração. 

 

8 CRONOGRAMA DE TRABALHOS 

Estima-se que a obra tenha uma duração máxima total de 28 meses.  

O prazo de execução da obra é imposto pelas três principais zonas de intervenção objeto deste 

projeto, a saber:  

 Via de resguardo de Contumil; 

 Via de resguardo de São Mamede Infesta; 

 Terminal de Leixões – feixes receção/expedição. 

Este é fruto da complexidade e interdependência de especialidades e de o acesso ser 

maioritariamente feito pelo canal ferroviário. As restantes intervenções, como sejam as obras de 

desnivelamento e edificações, não condicionam o prazo geral de execução da obra e podem ser 

encaixadas em diferentes momentos do planeamento global da obra. 

Todas as obras estão previstas ser realizadas em período diurno e nos períodos azuis com exceção 

das interdições identificadas no cronograma abaixo 
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Prazo 

Descrição dos Trabalhos 

Trabalhos preparatórios 

Via de Resguardo de Contumil 

Via de Resguardo de São Mamede Infesta 

Terminal de Leixões 

Desnivelamento S Gemil 

PSP ao PK 7+315

PSP ao PK 7+7715 (Levadinha)

Restabelecimento da Levadinha

Rampa e Restabelecimento SM Infesta 

Desmontagem de Estaleiro e acabamentos

períodos de interdição geral com duração de 24h (com supressão da totalidade dos comboios no período)

períodos de interdição geral com duração de 48h (com supressão da totalidade dos comboios no período) - domingo e segunda 

Mês7 Mês8 Mês9 Mês10 Mês11 Mês12Mês1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6

S7S8S9S10S11S12S1S2S3S4S5S6 S19S20S21S22S23S24S13S14S15S16S17S18 S42S31S32S33S34S35S36S25S26S27S28S29S30 S55S56S57S58S59S60

Ano 1

S49S50S51S52S53S54S43S44S45S46S47S48S37S38S39S40S41 S67S68S69S70S71S72S61S62S63S64S65S66 S79S80S81S82S83S84S73S74S75S76S77S78 S91S92S93S94S95S96S85S86S87S88S89S90 S105S106S107S108S97S98S99S100S101S102

Mês19 Mês20

Ano 3

Mês25 Mês26 Mês27 Mês28

Ano 2

Mês13 Mês14 Mês15 Mês16 Mês17 Mês18 Mês21 Mês22 Mês23 Mês24

períodos de interdição geral com duração de 8h (com supressão da totalidade dos comboios no período)

S126S120S121S122S123S124S125S114S115S116S117S118S119S109S110S111S112S113S103S104
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9 DESCRIÇÃO DO ESTADO DO AMBIENTE  

Apresenta-se uma breve descrição do estado do ambiente atual da área de estudo, para a qual se 

considerou um corredor de 200m (total) em redor da linha de leixões existente. 

Em termos climáticos foram analisados os dados climatológicos da estação de Pedras Rubras. Os 

valores médios mensais de temperatura registados no período de 1971-2000 variaram entre 9,6°C-

19,4°C. As temperaturas mais elevadas foram registadas nos meses de maio a outubro. Os valores 

médios de precipitação total variaram entre 17 mm e os 181 mm, perfazendo um total médio anual 

de 1147 mm. Os meses com os valores de precipitação mais elevados corresponderam aos meses 

de junho a agosto, no entanto, os meses de janeiro, fevereiro, outubro, novembro e dezembro foram 

os que registaram maiores níveis de precipitação. A velocidade do vento média mensal variou 

entre os 11 km/h e os 15 km/h e os ventos predominam de este. 

As projeções dos extremos climáticos para a Área Metropolitana do Porto, indicam uma tendência 

para o aumento de ocorrência de eventos extremos de frio e de calor, a modificação da ocorrência 

da precipitação, tanto em quantidade, como na sua distribuição ao longo do ano, bem como o 

aumento do desconforto bioclimático. Inerente a estas projeções climáticas, está um risco 

associado, destacando-se, entre muitos outros, a subida do nível do mar, a erosão costeira, as 

inundações e cheias e a contaminação dos solos e recursos hídricos. 

Com base na Carta Geológica do Porto verifica-se que a área de estudo se localiza, na sua maioria, 

no Granito do Porto (m) sendo também intersectados os metassedimentos do Complexo Xisto 

Grauváquico (Xyz). 

As formações rochosas interessadas pelas fundações das diferentes estruturas associadas ao 

projeto da linha enquadram-se no Tipo de Terreno A – Rochas ou outras formações geológicas 

rochosas, incluindo no máximo 5 m de material mais fraco à superfície. 

Na área de estudo não foram encontradas áreas geológicas de interesse, nomeadamente, geo-

sitios, áreas de reserva e cativas, áreas de reserva de urânio, concessões mineiras, pedreiras ou 

outras áreas de interesse para exploração ou conservação. 

Os solos predominantes são os Cambissolos Húmicos. Caracterizam-se de uma maneira geral, por 

serem jovens, moderadamente desenvolvidos sobre uma rocha mãe pouco a moderadamente 

meteorizada, não apresentando quantidades apreciáveis de argila, matéria orgânica e compostos 

de alumínio ou ferro. Geralmente podem ser explorados para a agricultura sujeitos às limitações do 

terreno e do clima. 

A área de estudo insere-se predominantemente na bacia hidrográfica do rio Leça, intercetando no 

início do traçado a bacia hidrográfica do rio Douro. No final do seu troço, na zona de Intervenção 3, 

a linha de Leixões segue praticamente paralela ao rio Leça, atravessando-o através de uma ponte 
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ferroviária ao km 19+890. A ponte atual tem um vão com cerca de 20 m, e tem um apoio de dois 

metros dentro do leito do rio. 

Não foram identificadas na área em estudo áreas com risco potencial significativo de inundação, no 

entanto, nas áreas adjacentes ao rio Leça estão definidas como áreas de prevenção de riscos 

naturais (zonas ameaçadas pelas cheias) integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Em termos hidrogeológicos a linha de Leixões desenvolve-se na unidade hidrogeológica Maciço 

Antigo Indiferenciado
1
,. Em geral caracteriza-se por possuir poucos recursos, embora se assinalem 

algumas exceções, normalmente relacionadas com a presença de maciços calcários. Em termos 

gerais podem considerar-se como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em 

recursos hídricos subterrâneos. 

Na área em estudo foram identificadas 143 captações de água de origem subterrânea, distribuídas 

por todo o corredor, mas com uma maior concentração na freguesia de Custóias, Leça do Balio e 

Guifões, no concelho de Matosinhos e nas freguesias de Pedrouços e de Águas Santas, do 

concelho da Maia. 79% das captações têm como finalidade principal a rega, 12% a atividade 

industrial, 7% o consumo humano e 2% outras utilizações. 

O estado global da qualidade da água superficial da área de estudo é considerado “inferior a bom”, 

devido à existência de diversas fontes poluidoras associadas à pressão antrópica existente. O 

estado global das massas de água subterrânea é considerado “Bom”. 

Os ecossistemas aquáticos, ripícolas
2
 e terrestres associados à bacia hidrográfica do Leça 

encontram-se fortemente alterados devido à inserção da mesma numa área fortemente 

industrializada e com grandes aglomerados populacionais. No que se refere ao rio Leça, 

nomeadamente na zona de intervenção 3, trata-se de uma zona já com características estuarinas, 

situada imediatamente a montante da zona portuária, e não possui valor biológico. 

Identificam-se, na área de estudo, áreas de 

pequena extensão de floresta, geralmente 

eucaliptal ou floresta mista de eucalipto e pinheiro-

bravo, com presença pontual de exemplares de 

sobreiro e carvalho-alvarinho. 

A área envolvente à linha apresenta alguma flora 

exótica invasora. 

 

 

                                                
1
 Também designado por Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico 

2
 Associado às margens dos rios 

Figura 9-1 – Imagem de sobreiros 

observados na área de estudo 
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Das espécies de mamíferos e de répteis e anfíbios potencialmente presentes na área de estudo, 

nenhuma tem um estatuto de conservação desfavorável em Portugal, mas uma delas, o coelho-

bravo, apresenta o estatuto de Quase Ameaça. Em relação às aves, apenas uma das espécies 

apresenta um estatuto de conservação desfavorável em Portugal, o maçarico-das-rochas, que está 

classificado como Vulnerável.  

Em termos de uso do solo predominam na área em estudo os territórios artificializados (57%), 

dominados por áreas com características urbanas, correspondentes à Área Metropolitana do 

Porto. Em menor percentagem surgem as áreas agrícolas e agro-florestais (23%), as florestas e 

meios naturais e semi-naturais (20%) e por último os corpos de água (0,03%) referentes ao rio 

Leça. 

O território artificializado, para além de corresponder 

a uma área urbana densa, engloba uma área 

bastante industrializada, com destaque para a 

atividade de refinação petrolífera, bem como outras 

indústrias de relevo como as indústrias alimentares 

e conserveiras, os têxteis e de material elétrico, 

dinamizadas pela presença do porto de Leixões, 

que corresponde ao maior porto artificial de 

Portugal, construído nos finais do século XIX.  

 

Em termos paisagísticos, destaca-se com maior qualidade paisagística na área em estudo: 

 A faixa costeira Leça da Palmeira/ Matosinhos de elevada qualidade visual; 

 A zona histórica do Porto e o núcleo central de Matosinhos pela sua riqueza e identidade 

histórico/ cultural; 

 A relevância do vale do rio Douro; 

 Os vales das principais linhas de água (rios Leça, Tinto e Torto) com interesse devido ao 

seu carácter linear e dinâmico e pela importância que assumem enquanto corredores 

ecológicos que integram a estrutura ecológica municipal e regional; 

Ao nível do ordenamento do território refere-se ao nível nacional o enquadramento no Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) que estabelece as grandes opções 

para a organização do território nacional. Destacam-se dos seus objetivos estratégicos aqueles que, 

se relacionam com os objetivos do projeto (âmbito da ferrovia): 

 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, 

europeu, atlântico e global; 

Figura 9-2– Porto de Leixões e algumas das 

indústrias envolventes 
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 Valorizar as infraestruturas aeroportuárias e portuárias de internacionalização e inserir a 

região nas autoestradas do mar de ligação ao norte da Europa, com uma aposta forte nas 

infraestruturas e nos serviços de logística; 

Referem-se ainda os instrumentos de desenvolvimento territorial que se aplicam à área e ao projeto 

em estudo: 

 A Estratégia para a Rede Ferroviária Nacional (RFN) 2014-2050 tem como objetivos, 

promover o transporte de mercadorias, facilitando a movimentação de cargas entre os 

principais polos nacionais e internacionais, contribuindo para a competitividade da economia 

nacional, de modo a assegurar a existência de ligações ferroviárias eficientes de/para os 

principais pólos geradores/consumidores e oferecer capacidade, flexibilidade e fluidez, 

através de uma rede ferroviária sem estrangulamentos ou constrangimentos; 

 A materialização da estratégia da RFN, incluirá metas intermédias correspondentes aos 

anos de 2020 e 2030, sendo que para o período 2014-2020 a prioridade será para o 

desenvolvimento do tráfego de mercadorias e forte aposta nos investimentos que melhorem 

e rentabilizem a infraestrutura existente, com alguns investimentos pontuais e muito 

localizados de ampliação da rede; 

 O Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030 impulsiona Portugal para responder 

adequadamente aos desafios globais para a próxima década. Os projetos e programas de 

investimento associados à ferrovia destaca, entre outros, a reabilitação e modernização da 

infraestrutura, o aumento da capacidade e das velocidades da rede existente e ainda 

melhorar os acessos rodo e ferroviários à rede aeroportuária; 

Ao nível municipal destacam-se os planos diretores municipais (PDM) dos concelhos de Porto, 

Gondomar, Maia e Matosinhos. No PDM do Porto a área em estudo encontra-se incluída na 

categoria de “Solos Urbanizados” aos quais correspondem as “Área de Equipamento Existente”. 

“Áreas de edificação isolada com Prevalência de Habitação Coletiva”, “Áreas de Habitação de Tipo 

Unifamiliar”, “Áreas de Urbanização Especial” e uma pequena “Área de Frente Urbana Contínua em 

Consolidação”. No PDM de Gondomar a maior parte dos espaços contíguos à linha férrea está 

classificada como “Solo Rural” (espaços agrícolas e/ou espaços florestais), no entanto, refere-se a 

existência de “Solo Urbano” (espaços residenciais) lateralmente à linha de Leixões. No PDM da 

Maia a linha de Leixões insere-se maioritariamente em “Espaços Residenciais”, sobretudo em 

“Áreas de habitação Coletiva”; ao nível de “Espaços Verdes” regista-se a presença de “Áreas 

Verdes Mistas” e de “Áreas Verdes de Utilização Coletiva”. No PDM de Matosinhos destaca-se, na 

zona de Leixões, a presença de “Solo Urbano” que inclui a categoria “Áreas de logística; são 

intercetados “Solo rústicos”, nomeadamente “Espaços naturais e paisagísticos” associados ao vale 

do rio Leça; a linha de Leixões faz a separação entre “Áreas de logística” e “Espaços florestais” e 

“Espaços naturais e paisagísticos”. Na zona de S. Mamede de Infesta a linha de Leixões serve de 
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separação entre os “Espaços centrais” e “Áreas de atividades económicas em estrutura verde 

urbana” e entre os “Espaços centrais” e “Espaços agrícolas”. 

Em termos socioeconómicos dá-se particular destaque ao Porto de Leixões. É o segundo maior 

porto nacional (correspondente a cerca de 23% do movimento portuário nacional) e faz parte 

integrante da Rede dos portos europeus, estando inserido no Corredor Atlântico da Rede 

Transeuropeia de Transportes. 

No ano de 2018 verificou-se que o Porto de Leixões atingiu um movimento total de 19 156 mil 

toneladas de mercadorias movimentadas, A movimentação de mercadorias correspondeu a um 

aumento de 11,46% relativamente a 2013, ano em que se totalizou um movimento de 17 186 mil 

toneladas de mercadorias. Entre 2013 e 2018, registou-se um aumento significativo nos 

supercargueiros RO-RO
3
 (5,57%), tendo por outro lado ocorrido uma diminuição a nível das 

mercadorias de Granéis Líquidos (-4,94%) e Carga Contentorizada (-1,81%). 

O presente projeto tem por objetivo o aumento da capacidade de tráfego de mercadorias da Linha 

de Leixões, através da intervenção da mesma em pontos cirúrgicos. Este projeto, associado às 

intervenções no Porto de Leixões implicará o desenvolvimento de corredores ferroviários 

estruturantes, não só a nível nacional como internacional, que são cruciais para atingir os objetivos 

nacionais e europeus e para a criação de um sistema de logística de transporte mais eficiente e 

sustentável. 

Em termos de qualidade do ar, de acordo com os dados disponíveis no inventário nacional mais 

recente (2017), para os concelhos de Matosinhos, Maia, Porto e Gondomar, verifica-se que o tráfego 

rodoviário, a indústria e o setor eletricidade têm um peso bastante significativo nas emissões de 

poluentes atmosféricos destes concelhos. Em Matosinhos, verifica-se também um grande peso das 

marítimas/fluviais, e na Maia, da aviação.  

De acordo com os dados das estações existentes na envolvente da área em estudo, entre 2014 e 

2018, são cumpridos, de uma forma geral, os requisitos legais impostos para proteção da saúde 

humana, apesar de se verificarem, pontualmente, ultrapassagens aos limites dos poluentes NO2, 

PM10, SO2 e O3, mas sem promover o incumprimento legal. A exceção ocorre para o NO2, em 

termos anuais, para o qual se verificou o incumprimento legal, devido, essencialmente, ao tráfego 

rodoviário.  

O tráfego ferroviário é suscetível de provocar alterações no ambiente sonoro e ser potencialmente 

gerador de impactes nos recetores sensíveis existentes na sua envolvente (escolas, hospitais, etc). 

Para caracterizar a área em estudo foram feitas medições de ruído e vibrações junto de pontos 

                                                
3
 Tipo de cargueiro gigante para o transporte de automóveis e outros veículos, de modo a que estes 

entrem e saiam do navio pelos seus próprios meios 
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representativos dos locais mais afetados. A caracterização foi feita no período diurno, ao entardecer 

e noturno.  

Verifica-se que o ambiente sonoro atual, em termos médios varia entre o moderadamente e o muito 

perturbado, sendo a principal fonte sonora o tráfego ferroviário atual, caraterizado por ocorrências 

esporádicas associados à passagem pontual dos comboios com emissão sonora expressiva. 

Com exceção do tráfego ferroviário, o ambiente sonoro e de vibrações é pouco perturbado, típico de 

ambiente semiurbano, cujas principais fontes sonoras são o tráfego rodoviário local, a atividade 

humana quotidiana e a natureza. 

No âmbito deste estudo foram desenvolvidos trabalhos de prospeção arqueológica que 

permitiram identificar e relocalizar ocorrências patrimoniais de interesse. Destacam-se nas zonas de 

intervenção do projeto, a presença de alguns elementos patrimoniais como sejam: Zona de 

Intervenção 1 (Contumil) - duas Quintas e Posto Alfandegário; Zona de Intervenção 3 (Porto de 

Leixões) - “Castro/Convento da Qt.ª da Conceição de Leça”, “Salinas de Leça”, “Castro de Guifões”, 

assim como as ruínas da “Ponte de Guifões”, de possível origem romana. Estes dois últimos 

elementos estão classificados como imóveis de interesse público, possuindo zonas de proteção 

associadas.  

 

10 RESUMO DOS PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

Para a identificação dos impactes ambientais do projeto procede-se à identificação das principais 

ações de projeto que são suscetíveis de provocar impactes positivos ou negativos no ambiente, 

tanto na fase de construção, como na fase de exploração. 

Fase de Construção: Fase de Exploração: 

 Preparação e limpeza de terrenos; 

 Desmatação; 

 Movimentos de terras, 

 Montagem, operação e desmontagem do 
estaleiro; 

 Circulação de veículos e maquinaria; 

 Demolições; 

 Supressão de passagens de nível; 

 Construção de restabelecimentos pedonais; 

 Construção de restabelecimentos rodoviários; 

 Acessos temporários; 

 Colocação de postes de catenária; 

 Supressão de PN; 

 Alteração percursos pedonais; 

 Alteração percursos rodoviários; 

 Alteração condições drenagem sob 
ponte rio Leça; 

 Manutenção e conservação. 
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 Nova ponte sobre rio Leça; 

 Demolição ponte existente sobre rio Leça; 

 Reabilitação de SET; 

 Construção de novos edifícios (ET e SET); 

 Utilização áreas de depósito de materiais; 

 Aumento do comprimento de vias de resguardo; 

 Abrandamento/alteração da circulação ferroviária; 

 Drenagem transversal e longitudinal. 

 

A fase de construção, por ser aquela em que ocorrem as maiores intervenções de projeto, é a que 

tem subjacente os impactes negativos que se fazem sentir com maior intensidade, sendo mais 

significativos. No entanto, estes impactes são maioritariamente temporários, sendo limitados à 

duração da obra. Na fase de exploração, os impactes do projeto far-se-ão sentir ao longo da sua 

vida útil, e serão maioritariamente positivos, através da concretização dos objetivos do próprio 

projeto. 

Destacam-se de seguida os principais impactes negativos do projeto nas fases de construção e de 

exploração e que têm um carácter mais significativo.  

Ao nível dos solos, embora as intervenções de projeto sejam reduzidas e confinadas a locais de 

intervenção específicos, haverá afetação de solos com aptidão agrícola que serão destruídos com 

as atividades de construção. Dada a aptidão dos solos considera-se o impacte como negativo, 

significativo e permanente. 

Os impactes e condicionamentos com maior relevância ligados à geologia, geomorfologia e 

recursos naturais associam-se, de modo geral, aos troços onde se preveem alargamentos da 

plataforma (neste caso concreto as escavações são diminutas), a que se associam novas 

modelações ou estabilização de taludes em escavação e aterros. 

Dado que não se preveem aterros com alturas superiores a 6m, e que as intervenções serão muito 

localizadas os impactes negativos serão pouco significativos. 

Ao nível dos recursos hídricos destacam-se as atividades de projeto que estão associadas à 

construção e demolição da ponte sobre o rio Leça e às intervenções a efetuar nas margens do rio. 

Estas atividades, ao interferirem diretamente com a linha de água, irão produzir alterações 

temporárias ao nível do escoamento, do transporte e acumulação de sedimentos e da qualidade da 

água. Estas alterações caracterizam-se como impactes negativos e significativos. 

Na fase de funcionamento do projeto, prevê-se uma melhoria muito significativa das condições de 

escoamento, uma vez que a nova ponte a construir não tem pilares no meio do rio como ocorre 

atualmente. A ponte atual será demolida para dar lugar à nova ponte.  
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Acresce referir que a nova ponte se encontra dimensionada para os diferentes níveis de cheias e 

tem em consideração a previsível subida do nível do mar, decorrente das alterações climáticas.  

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, considera-se que não deverão existir 

alterações do nível freático. 

Em termos de fauna, flora e vegetação tendo em consideração que a ferrovia já existe e o projeto 

se desenvolve em áreas com habitats, flora e fauna com valor de conservação reduzido, não se 

preveem impactes negativos significativos. Destaca-se apenas a presença de espécies exóticas 

que aquando das atividades de desmatação e movimentações de terras, aumenta a probabilidade 

de dispersão para outros locais. Este impacte é considerado negativo e significativo. 

No uso do solo as intervenções irão afetar maioritariamente áreas com uso artificial (56%), seguido 

da afetação de áreas ocupadas por culturas agrícolas (27%) e por áreas florestais (17%). As 

principais alterações estão associadas às alterações de uso nas áreas agrícolas e florestais que, 

ainda que sejam reduzidas, se consideram negativas e significativas. 

No que se refere à paisagem, uma vez que a linha já existe e a envolvente já se encontra 

adaptada, os impactes apenas se farão sentir num espaço imediatamente circundante à linha. 

Mesmo no que se refere à ocupação de novas áreas (restabelecimentos), considera-se que há 

alterações reduzidas. Os impactes negativos mais significativos far-se-ão sentir nas zonas de maior 

sensibilidade – vale do rio Leça e na zona do restabelecimento de S. Mamede de Infesta. Os casos 

enunciados constituem impactes negativos, localizados e permanentes, sendo que a respetiva 

importância diminuirá a médio/longo prazo, com o estabelecimento do novo revestimento vegetal. 

De uma forma geral, os impactes do projeto no ordenamento do território e nas condicionantes e 

servidões prendem-se com a ocupação de áreas ou espaços de uso condicionado por se 

encontrarem integrados em planos específicos e/ou serem destinadas a outras finalidades.  

Apesar da linha de Leixões atravessar o concelho de Gondomar, nenhuma das intervenções de 

projeto se situa em território deste município. No que se refere ao PDM do Porto, apenas a 

intervenção 1, na zona de Contumil, se localiza em território deste concelho, no entanto, tendo em 

consideração que esta intervenção se realiza no canal da própria linha ferroviária, considerou-se 

não existirem impactes para o ordenamento e/ou condicionantes territoriais. 

A ocupação de áreas classificadas como áreas de habitação coletiva, áreas de equipamento 

previsto e áreas verdes de enquadramento, em território do município da Maia, e a ocupação de 

espaços florestais, espaços naturais e paisagísticos e espaços de atividades económicas, no 

concelho de Matosinhos, origina impactes negativos e permanentes, embora não sejam 

significativos, uma vez que a área a retirar aos espaços referidos, é reduzida e não tem expressão 

no contexto das áreas totais com estas classificações nestes concelhos. 

O Projeto de intervenções para melhoramento da capacidade ferroviária na linha de Leixões irá 

originar a ocupação total de cerca de 0,85ha de áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN), de 
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diferentes tipologias, na zona de intervenção 3. Da análise efetuada constatou-se que o projeto em 

avaliação constitui um uso compatível com as categorias de REN identificadas e que o mesmo não 

colocará em causa as funções da REN, com a aplicação adequada das medidas de minimização 

propostas no presente EIA, pelo que se considera um impacte negativo e pouco significativo. 

A respeito das áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) apenas o restabelecimento paralelo à 

estação de S. Mamede irá ocupar solos classificados como RAN, ocupando 7.168 m
2
 destes solos. 

Este impacte é considerado negativo e significativo face à sensibilidade do recurso afetado. 

A interferência do projeto com as infraestruturas existentes ao longo da linha e nas suas imediações 

prevê a sua reposição noutros locais com vista ao seu contínuo funcionamento. 

Na fase de construção, em termos socioeconómicos, podem surgir constrangimentos na zona 

mais próxima à intervenção da linha, principalmente associados aos incómodos causados pelas 

ações de projeto (por exemplo, maquinaria pesada), que geram stresse e outras consequências 

físicas e psicológicas. Salientam-se dois fatores que contribuem para estas consequências: o corte, 

interrupção ou restrição de circulação nas estradas a intervencionar e a proximidade de habitações, 

estruturas industriais, comerciais e outras aos locais a intervencionar. Estas situações são 

negativas e significativas, mas têm o caráter temporário e são limitadas ás áreas de maior 

sensibilidade, nomeadamente nas áreas urbanas mais próximas das áreas de intervenção e 

restabelecimentos. 

Na fase de exploração os impactes socioeconómicos esperados são maioritariamente positivos ao 

nível regional, concelhio e das freguesias, especialmente no que se refere ao desenvolvimento 

económico. Também ao nível dos padrões de mobilidade da população os impactes serão positivos, 

uma vez que as alterações propostas mantêm os padrões de mobilidade da população, ao mesmo 

tempo que proporcionam uma maior segurança não só ao nível dos restabelecimentos 

propriamente ditos, mas também ao nível da iluminação dos mesmos. 

No que se refere à qualidade do ar, na fase de construção, os impactes mais significativos estão 

associados ao aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades 

identificadas e sentir-se-ão maioritariamente nas zonas próximas das intervenções, com maior 

sensibilidade, nomeadamente junto a zonas urbanas, de equipamentos coletivos e zonas 

industriais. O projeto irá promover a emissão de poluentes atmosféricos e de GEE durante a fase 

de construção, mas devido ao seu carácter temporário e minimizável, considera-se que os 

impactes na qualidade do ar e nas emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) nesta fase, 

apesar de negativos são pouco significativos.  

Por sua vez, durante a fase de exploração, o projeto irá promover uma redução das emissões de 

poluentes atmosféricos e de GEE, devido ao aumento da capacidade de transporte de maior 

carga nos comboios, o que irá permitir retirar camiões de circulação. Este é um impacte 

francamente positivo e significativo no que respeita à descarbonização da mobilidade e à 
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contribuição para o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris, cujo principal objetivo é limitar o 

aquecimento global a um valor "bem abaixo" dos 2°C.  

Na fase de construção, os impactes ao nível do ruído e vibrações serão negativos, temporários, 

diretos e indiretos e pouco significativos, tendo em consideração o carácter intermitente e 

descontínuo das obras e a proximidade dos recetores. 

Devido às características específicas das frentes de obra e do estaleiro, nomeadamente a 

existência de um grande número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil 

determinar com rigor. É expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A). Neste caso, existem vários 

recetores sensíveis dispersos ao longo do traçado da linha, a cerca de 10 metros da ferrovia, pelo 

que é provável que o ruído ambiente junto dos recetores mais próximos da linha, ainda que 

pontualmente, venha a variar devido às atividades características desta fase. 

Na fase de exploração, após a implementação das medidas de minimização propostas 

(barreiras acústicas), prevêem-se impactes positivos para o descritor ruído e vibrações. Após 

a implementação das barreiras acústicas recomendadas no projeto, prevê-se que em apenas 

1,6% dos recetores (correspondentes a 3 recetores), sejam ultrapassados os valores limite de 

exposição aplicáveis. Refere-se que nos 3 recetores referidos não se considera possível a 

implantação de barreiras acústicas, devido a questões de segurança e estabilidade dos taludes 

e a questões técnicas de segurança associada a uma passagem de nível. 

Para a componente vibrações prevê-se, tal como acontece atualmente e foi avaliado na 

caraterização experimental realizada, que os níveis de velocidade eficaz de vibração máxima à 

passagem dos comboios seja sempre inferior ao limite mais restrito considerado nos Critérios 

LNEC para afetação humana devido à sensação da vibração como tal. 

Após a implementação das barreiras acústicas preconizadas no projeto, na fase de exploração 

para o ruído e vibrações prevê-se a ocorrência de Impactes Positivos em todos os recetores 

sensíveis. 

Os impactes nas diversas ocorrências patrimoniais identificadas, ocorrem na fase de construção e 

localizam-se apenas na zona de intervenção 3. Refere-se assim a afetação provável da ponte de 

Guifões, que representa um impacte negativo e significativo, e a afetação particamente improvável 

do castro de Guifões e do achado isolado de Guifões, constituindo impactes negativos pouco 

significativos. 

Durante a fase de construção refere-se ainda a produção de resíduos, fundamentalmente de 

resíduos de construção e de demolição para quais foi definido o Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e de Demolição (PPGRCD). 
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No que se refere aos impactes cumulativos consideraram-se o projeto do “Novo Terminal de 

Contentores do Porto de Leixões” e o novo terminal de mercadorias de Lousado. Prevê-se um 

contributo para o desenvolvimento económico nacional, tendo em conta que a intervenção da linha 

férrea permitirá a circulação de tráfego de mercadorias de maiores dimensões, mantendo a 

possibilidade de utilização da via por parte da APDL para expedição de mercadorias. Este projeto 

contribui assim para a concretização do potencial de crescimento muito significativo no movimento 

de carga do porto de Leixões, que se impõe como fundamental ao nível estratégico, não só pela 

perspetiva ambiental como também em termos do incremento potencial da capacidade instalada. 

O novo terminal rodoferroviário de Lousado constituirá ainda um fator complementar potenciador do 

desenvolvimento socioeconómico da região dando resposta às necessidades atuais do mercado no 

que se refere ao transporte de mercadorias. 

 

11 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO PROPOSTOS 

Embora grande parte dos impactes ambientais identificados seja pouco significativo, foram definidas 

diversas medidas de minimização e de boas práticas que permitem o controlo das atividades de 

obra, assim como a redução ou mesmo anulação dos impactes previstos. Grande parte das 

medidas a aplicar em fase de obra são da responsabilidade do empreiteiro, sendo as medidas da 

fase de exploração da responsabilidade da IP. 

Sem detrimento das medidas gerais e de boas práticas aplicáveis à fase de construção, referem-se 

abaixo aquelas que apresentam um caráter específico para o projeto em questão. 

Fase de Construção 

 Os locais para a implantação de estaleiro, de depósitos temporários de materiais, entulhos e 

terras sobrantes, devem situar-se fora das seguintes zonas: 

o zonas de fácil escorrência de águas pluviais para as principais linhas de água, leitos 

de rios e ribeiras e leitos de cheia; 

o áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica 

Nacional (REN);  

o zonas de risco de inundação;  

o áreas de sobreiros e/ou azinheiras;  

o áreas de ocupação agrícola;  

o zonas de proteção do património. 

 Recuperar os solos afetados pela circulação de máquinas e promover a sua revegetação 

com espécies autóctones, de forma a permitir uma melhor integração paisagística. 
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 Evitar a ocupação, mesmo que temporária, de áreas de RAN, de REN, de Domínio Hídrico, 

áreas inundáveis (zona de risco de inundação do rio Leça), áreas de ocupação agrícola e 

zonas de proteção do património. 

 Evitar a impermeabilização das Áreas de Máxima Infiltração. 

 Nas ações de desmatação deverão ser tomadas medidas para evitar a propagação das 

espécies invasoras existentes na área do projeto, com transporte do material recolhido em 

invólucro fechado e sua deposição em aterro controlado. 

 Os trabalhos no rio Leça e margens devem ser efetuados, tanto quanto possível, fora da 

época das chuvas.  

 Os trechos de plataformas de acesso a realizar parcialmente sobre o rio Leça devem 

recorrer a material granular lavado, sem componente fina; 

 A permanência das plataformas de acesso sobre o rio Leça deve ser minimizada. Deve ser 

evitada a presença simultânea das plataformas nas duas margens, para execução das 

estacas. 

 Na execução da ponte sobre o rio Leça, as estacas devem ser realizadas com tubo 

moldador, pelo menos no trecho inicial, a partir da superfície. Pretende-se, desta forma, 

minimizar o risco de contaminação aquando da betonagem; 

 O tabuleiro existente deve ser serrado em vários trechos para que as peças a remover 

tenham um peso compatível com a capacidade das gruas mobilizadas para o efeito. Para 

evitar a queda de detritos no rio Leça, durante o processo de serragem, devem ser 

montados estrados que suportem esses detritos e deem acesso para a sua remoção.  

 Na construção de nova ponte sobre o rio Leça deverá prever-se utilização de tubo moldador 

na parte superior para prevenir a contaminação; a construção da plataformas/aterros para 

execução devem ser isentos de materiais finos. 

 Proceder à limpeza, sinalização e proteção dos alicerces da “Ponte de Guifões”, ainda 

visíveis; registo fotográfico e gráfico das estruturas. 

 Proceder à sinalização e integração no plano de ação/sensibilização patrimonial dos 

elementos patrimoniais designados por “Castro de Guifões”, “Guifões”, “Castro/Convento da 

Conceição de Leça/Qt.ª da Conceição”, “Salinas de Leça (Destruído)” 

 Acompanhamento arqueológico permanente na fase de desmatação e decapagem 

superficial do terreno e de todas as etapas de mobilização de sedimentos (escavação, 

revolvimento e aterro). Devem ser realizados novos trabalhos de prospeção arqueológica, 

nas áreas onde a visibilidade dos solos foi classificada como reduzida, assim como na área 
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de depósito de inertes, estaleiros e acessos, sempre que as áreas em questão não tenham 

sido prospetadas. 

 Ainda em fase de construção deve ser implementado um plano de ação/sensibilização 

patrimonial, sobre os cuidados a ter com o património conhecido. 

 No âmbito da qualidade do ar, no sentido de evitar a dispersão de poeiras, devem ser 

adotadas medidas gerais e de boas práticas aplicáveis à fase de construção, 

designadamente o humedecimento periódico das vias de circulação de maquinaria pesada, 

da instalação das áreas de desaterro/terraplanagem junto a barreiras naturais e a montante 

dos ventos dominantes face a potenciais recetores; 

 Deverão ser reparados, atempadamente, os danos, verificados em decorrência das 

atividades associadas à obra, em habitações e outras edificações (trata-se, normalmente, 

de danos devido a vibrações e deslocações de terrenos); 

 Deverá proceder-se à divulgação atempada da programação dos trabalhos à 

população, informando acerca de eventuais alterações nos serviços (luz, água, gás) e 

na rede de mobilidade (pedestre e rodoviária) garantindo sempre a manutenção de uma 

ligação entre populações ou aglomerados próximos entre si. 

Fase de exploração  

 Elaborar um plano de controlo das espécies invasoras – em particular, de Cortaderia 

selloana, Acacia dealbata e Acacia melanoxylon – que deverá incluir um conjunto de ações 

de remoção dos exemplares destas espécies nos taludes em torno da linha, assim como 

ações periódicas de seguimento, que deverão ser realizadas dois em dois anos, durante o 

período de vida do projeto. 

 O eventual corte ou abate de exemplares de sobreiro deverá ser compensado, de acordo 

com a legislação em vigor. 

Para além das medidas de minimização aqui apresentadas foi definido um plano de monitorização 

de qualidade da água a aplicar nas fases de construção e de exploração. Com este plano pretende-

se efetuar um acompanhamento periódico dos impactes da obra e do projeto nesse descritor 

ambiental, de forma a avaliar se os impactes previsíveis correspondem à situação verificada e se as 

medidas de minimização adotadas são eficazes. 

Apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer plano de monitorização de ruído ou de 

vibrações. Caso venham a existir reclamações, deverá ser definido um plano de monitorização 

específico e efetuadas medições no edifício do reclamante. 
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12 CONCLUSÕES 

O projeto em estudo desenvolve-se sobre uma linha já existente e em funcionamento, beneficiando 

do facto da infraestrutura já existir, com um canal dedicado ao seu pleno funcionamento, 

denominado de Domínio Público Ferroviário (DPF).  

As intervenções projetadas encontram-se na sua maioria dentro do referido DPF, extravasando em 

determinadas situações esse mesmo canal, como acontece na zona de intervenção 3, ao nível do 

feixe de expedição/receção e dos restabelecimentos a criar no âmbito do projeto. 

Os impactes negativos do projeto ocorrem fundamentalmente na fase de construção e variam de 

pouco significativo a significativo. Estes impactes, ocorrendo na fase de construção, são 

minimizáveis com a adoção de medidas de minimização tornando os impactes negativos em pouco 

significativos ou nulos.  

Na fase de exploração, com a concretização dos objetivos do projeto, destacam-se como impactes 

positivos os seguintes: 

 Aumento da capacidade do tráfego de mercadorias na linha de Leixões, com uma significativa 

influência no tráfego de mercadorias associada ao porto de Leixões; 

 Contribuição para uma rede de portos nacional competitiva, com capacidade de atração de 

navios de grandes dimensões ligada à rede rodoviária, ferroviária e plataformas logísticas 

pertencentes à rede transeuropeia de transportes; 

 Contribuição para uma posição de referência do porto de Leixões no mercado marítimo-

portuário internacional, tirando partido da posição geoestratégica da costa Portuguesa, na 

confluência das grandes rotas marítimas internacionais e da existência de condições naturais 

únicas para a atração de navios de grandes dimensões; 

 O melhoramento da capacidade ferroviária da linha de Leixões, associadas às intervenções 

no porto de Leixões, irá promover a ligação do porto de Leixões a corredores ferroviários 

estruturantes, do ponto de vista nacional e internacional e são cruciais para atingir os 

objetivos nacionais e europeus de intermodalidade e para a criação de um sistema de 

logística de transporte mais eficiente e sustentável. 

Refere-se ainda a contribuição do projeto para a redução das emissões de poluentes atmosféricos e 

de GEE, devido ao aumento da capacidade de transporte de maior carga nos comboios, o que irá 

permitir retirar camiões de circulação.  

Este impacte é francamente positivo no que respeita à descarbonização da mobilidade e à 

contribuição para o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris, cujo principal objetivo é limitar o 

aquecimento global a um valor "bem abaixo" dos 2°C.  



                     
 

 

  
 

 

 
   

ANEXO - ESBOÇO COROGRÁFICO 
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