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4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA 

4.1 Considerações Gerais 

Neste capítulo pretende estabelecer-se um quadro ambiental de referência suscetível de ser 

afetado pelo projeto. A caracterização do estado atual do ambiente é efetuada com base nos 

fatores definidos para o efeito, bem como na inter-relação entre eles, nomeadamente: 

 Biofísicos – Clima; Geologia e Geotecnia, Solos, Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, 

Fauna, Flora e Habitats Naturais; 

 Qualidade Ambiental – Qualidade da Água Superficial e Subterrânea; Ruído e Vibrações; 

Qualidade do Ar e Alterações Climáticas e Gestão de Resíduos; 

 Sociais, Culturais e Territoriais – Uso do Solo, Paisagem, Ordenamento do Território e 

Condicionantes, Socioeconomia, População e Saúde Humana e Património Arquitetónico e 

Arqueológico. 

Nesta caraterização esteve envolvida uma equipa multidisciplinar, tendo em conta a diversidade dos 

temas abordados, tendo sido conduzida de forma integrada, e, sempre que possível, fazendo-se 

referência à inter-relação dos vários fatores em análise. 

A Caracterização da Situação Ambiental de referência teve por base a consulta bibliográfica, a 

realização de trabalhos de campo, bem como a recolha de informação junto de entidades com as 

quais foram estabelecidos contactos e solicitada informação. A listagem e as respostas obtidas das 

entidades consultadas são apresentadas no Anexo II do Tomo 02. 

De uma forma geral foi utilizada informação à escala 1:25 000. Genericamente considerou-se como 

área de influência do projeto (área de estudo), a faixa de 200 m (centrada no eixo do traçado), dado 

tratar-se da modernização de uma via ferroviária pré-existente. No entanto, para a caracterização 

de alguns fatores ambientais, a faixa de estudo foi adaptada à análise em causa (p. ex. paisagem), 

sendo esta devidamente justificada na metodologia específica do descritor em causa. 

4.2 Clima 

4.2.1 Condições meteorológicas locais 

A caracterização do clima da área de estudo pretende complementar a análise de outros fatores 

ambientais, como por exemplo os descritores Qualidade do Ar e Recursos Hídricos, uma vez que 

não se prevê que o projeto, dadas as suas características, origine impactes diretos sobre as 

condições climáticas e meteorológicas atualmente existentes, tanto ao nível local, como ao nível 

regional. 
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Na caracterização climática procedeu-se à identificação dos principais regimes climáticos que 

afetam a região onde se insere o projeto, procedendo-se de seguida à caracterização dos principais 

parâmetros meteorológicos com influência no local de implantação do projeto. 

A caracterização climática local foi realizada tendo como base a análise estatística das normais 

climatológicas da estação de Pedras Rubras, estação mais próxima do traçado e com dados 

disponíveis que possibilitaram a respetiva caraterização mais atualizada. 

Seguem-se as principais características da estação em causa, cuja localização se apresenta na 

figura abaixo: 

 Estação Climatológica – Pedras Rubras 

 Código de Identificação da Estação – 545 

 Latitude / Longitude – 41°23'/ -8°67' 

 Altitude – 69m 

 Período de Observação Analisado – 1971/2000 

 

Figura 4-1 - Localização da estação face ao projeto 

 

A variável meteorológica influencia significativamente a dispersão de poluentes atmosféricos, 

sendo, portanto, fundamental a caracterização do clima local, através do uso de informação de 

elevada representatividade temporal. 
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O clima de um local é dado pela análise de um período longo de dados, como a Normal 

Climatológica
1
 de uma região. Como tal, para o presente estudo, e conforme foi referido, foi 

analisada a Normal Climatológica de Porto – Pedras Rubras, para o período (1971-2000), 

representativa do local em estudo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA).  

Os dados meteorológicos usados são apresentados através da representação gráfica dos diferentes 

parâmetros meteorológicos considerados. A rosa de ventos apresentada encontra-se dividida em 8 

classes distintas. Os valores de direção do vento expressos em graus foram traduzidos nos 

diferentes setores de direção através das correspondências apresentadas no quadro seguinte. A 

classe de ventos calmos (< 1,0 km.h
-1

) é apresentada de forma independente da direção do vento. 

 

Quadro 4-1 – Informação das correspondências dos valores em graus com os diferentes setores de direção 

do vento, utilizadas na realização da rosa de ventos 

Setores Direção Vento Gama Valores (Graus) Setores Direção Vento Gama Valores (Graus) 

Norte (N) 338-22 Sul (S) 158-202 

Nordeste (NE) 23-67 Sudoeste (SO) 203-247 

Este (E) 68-112 Oeste (O) 248-292 

Sudeste (SE) 113-157 Noroeste (NO) 293-337 

 

Considerou-se ainda, para análise do efeito das alterações climáticas no local, a evolução da 

ocorrência de extremos climáticos (temperatura, precipitação e velocidade vento máxima 

instantânea (rajada)), tendo em conta os dados registados nas estações de Porto – Pedras Rubras, 

bem como das anomalias verificadas, de acordo com os dados registados no presente ano (janeiro 

a outubro 2019) e disponibilizados nos boletins mensais do IPMA
2
, em termos de temperatura, 

precipitação, ondas de calor e períodos de seca.  

Posteriormente, no descritor relativo à Qualidade do Ar e Alterações Climáticas (Capítulo 4.15), 

para além do registo histórico dos extremos climáticos, foram também consideradas as projeções 

disponíveis no Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC) da Área 

Metropolitana do Porto (AMP)
3
 . 

                                                
1 Conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o clima é caracterizado pelos valores médios dos vários elementos 

climáticos num período de 30 anos, designando-se valor normal de um elemento climático o valor médio correspondente a um número de anos 
suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no local considerado”, texto retirado do IPMA.  
2 Boletim climático do IPMA, para o período de janeiro a outubro 2019, para Portugal Continental, disponível em: 

http://www.ipma.pt/pt/publicacoes/boletins.jsp?cmbDep=cli&cmbTema=pcl&idDep=cli&idTema=pcl&curAno=-1 

3
 Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC) da Área Metropolitana do Porto (AMP). Porto, 2018. 

http://www.ipma.pt/pt/publicacoes/boletins.jsp?cmbDep=cli&cmbTema=pcl&idDep=cli&idTema=pcl&curAno=-1


                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3   4-4 

4.2.2 Condições Meteorológicas Médias 

Nas figuras seguintes apresentam-se os dados médios relativos à temperatura, precipitação, 

humidade relativa, velocidade e direção do vento, da Normal Climatológica de Porto – Pedras 

Rubras (1971-2000).  

 

 

Figura 4-2 – Médias mensais de temperatura do ar (ºC) registadas entre 1971-2000 na Normal Climatológica 

de Porto – Pedras Rubras.  

 

 
Figura 4-3 – Precipitação média total (mm) registada entre 1971-2000 na Normal Climatológica de Porto – 

Pedras Rubras.  
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Figura 4-4 – Médias mensais de humidade relativa (%) registadas entre 1971-2000 na Normal Climatológica 

de Porto – Pedras Rubras.  

 
Figura 4-5 – Média mensal da velocidade do vento (km·h

-1
) registada entre 1971-2000 na Normal 

Climatológica de Porto – Pedras Rubras.  
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Figura 4-6 – Rosa de ventos da Normal Climatológica de Porto – Pedras Rubras para o período de 1971-2000.  

 

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 registados no período entre 1971-2000 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. Por outro lado, os 

meses de janeiro, fevereiro, outubro, novembro e dezembro foram os que registaram maiores níveis 

de precipitação. 

Os valores de humidade relativa, para o período 1971-2000, foram bastante consistentes, variando 

entre 78% e 86%. 

A velocidade do vento média mensal, para o período 1971-2000, variou entre os 11 km∙h
-1

 e os 15 

km∙h
-1

. Os meses de julho a setembro foram os que registaram as velocidades mais baixas. 

No que diz respeito à direção do vento verifica-se a predominância de ventos de este, estando os 

restantes setores distribuídos uniformemente, apesar dos setores sudoeste, sudeste e nordeste 

terem uma menor frequência de ocorrência. Ao nível dos ventos calmos, que condicionam a 

dispersão de poluentes atmosféricos, a frequência de ocorrência no período analisado foi de 10,5%. 

4.2.3 Extremos Climáticos - Histórico 

Para além da análise dos parâmetros típicos (médios mensais), foram também analisados os 

extremos climáticos, nomeadamente: 

 Temperatura: ≥ dos 30ºC e ≤ a 0ºC. 

 Precipitação Acumulada: ≥ 10 mm. 
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 Velocidade Máxima Instantânea Vento (Rajada): ≥ 60 km.h
-1

 e ≥ 80 km.h
-1

. 

No quadro seguinte apresenta-se o número de dias com ocorrência de extremos climáticos, tendo 

em conta a informação disponível na Normal Climatológica de Porto – Pedras Rubras (1971-2000). 

 

Quadro 4-2 – Número de dias com ocorrência de fenómenos climáticos extremos 

Fenómeno Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

T≥30ºC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,8 3,3 2,5 1,7 0,3 0,0 0,0 10,1 

T≤0ºC 1,8 0,9 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 4,2 

RR≥10 mm 5,4 4,5 2,5 3,6 3,1 1,2 0,5 0,7 1,9 4,2 5,5 5,9 39,0 

vv≥60 km∙h
-1

 4,1 3,9 2,8 2,4 1,9 0,9 0,4 0,8 0,8 2,0 2,7 4,7 27,4 

vv≥80 km∙h
-1

 0,9 1,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 1,2 5,3 

Legenda: RR – Quantidade de Precipitação Diária (09-09 UTC); vv – Velocidade Máxima Instantânea do Vento (rajada). 

 

De acordo com os dados apresentados verifica-se que os meses de junho, julho, agosto e 

setembro, no período analisado, foram os meses com maiores ocorrências, ainda que pouco 

significativas, de temperaturas iguais ou superiores a 30ºC, destacando-se o mês de julho (cerca de 

3 dias). 

Por outro lado, o local em estudo, no período analisado, não teve tendência para registar 

temperaturas iguais ou inferiores a 0ºC. Ainda assim, destacaram-se os meses de janeiro e de 

dezembro (cerca de 1 dia). 

Em termos de precipitação intensa, verifica-se que os meses janeiro, fevereiro, outubro, novembro e 

dezembro, no período analisado, foram os mais críticos com um máximo de 6 dias registado em 

dezembro. 

Por fim, entre 1971-2000, a ocorrência de rajadas teve maior destaque nos meses de janeiro, 

fevereiro e dezembro (cerca de 4 dias de ocorrências). 

4.2.4 Anomalias Temperatura, Precipitação, Ondas Calor e Seca 

Procedeu-se também a análise da informação disponível em termos de ocorrência de anomalias da 

temperatura, precipitação, ondas de calor e de seca, nos boletins climáticos mensais elaborados 

pelo IPMA, para o período janeiro-dezembro 2019, para Portugal Continental. Da análise aos 

referidos boletins verifica-se que na área em estudo: 

 A média da temperatura média e máxima foi, tendencialmente, superior à registada no 

período de 1971-2000, destacando-se o mês de maio (com uma diferença entre 2,5ºC e 

3,5ºC em termos médios e com uma diferença entre 2,5ºC e 5,0ºC em termos máximos). As 
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exceções foram obtidas nos meses de abril, junho, julho, agosto e novembro, onde a média 

da temperatura média e máxima foi ligeiramente inferior aos valores de 1971-2000. 

 A precipitação total mensal foi, tendencialmente, inferior à do período 1971-2000. As 

exceções foram obtidas nos meses de abril, junho, agosto, novembro e dezembro, onde a 

precipitação total mensal foi ligeiramente superior à do período 1971-2000. 

 O PDSI
4
 variou entre fraco a moderado, com exceção dos meses de abril, outubro, 

novembro e dezembro, que variou entre normal a chuva fraca.  

 Não se registaram ondas de calor, com exceção do mês de março no concelho do Porto (de 

23 a 29 de março). 

4.2.5 Síntese Condições Meteorológicas Locais 

As condições meteorológicas, tendo em conta as médias representativas do local, tendem a 

promover a dispersão de poluentes, salvaguardando os recetores sensíveis, potencialmente 

afetados com o projeto.  

Ao nível de extremos climáticos, verifica-se que em 2019, de acordo com os dados disponibilizados 

pelo IPMA, a área em estudo registou, de uma forma geral, temperaturas médias e máximas 

superiores e precipitação inferior às registadas no período de 1971-2000, com um PDSI fraco a 

moderado.  

4.3 Alterações Climáticas 

Neste capítulo é efetuado o enquadramento do local em estudo, face à problemática das Alterações 

Climáticas, considerando, para o efeito: 

 Enquadramento das metas nacionais para combate às Alterações Climáticas; 

 Avaliação das projeções climáticas disponíveis para a zona em estudo; 

 Inventariação das principais fontes emissoras de GEE, com relevo na problemática das 

Alterações Climáticas. 

4.3.1 Enquadramento Metas Nacionais Combate às Alterações Climáticas 

A resposta política e institucional no combate à problemática das Alterações Climáticas tem vindo a 

ser atualizada ao longo dos anos, tendo havido uma mudança de paradigma na execução da 

                                                
4
 PDSI – Palmer Drought Severity Index – índice que se baseia no conceito do balanço da água tendo em conta dados da quantidade de 

precipitação, temperatura do e capacidade de água disponível no solo; permite detetar a ocorrência de períodos de seca e classifica-os em termos de 

intensidade (fraca, moderada, severa e extrema). 
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Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, com o Acordo de Paris, 

alcançado em 2015. 

O Acordo de Paris estabeleceu objetivos de longo prazo para a contenção do aumento da 

temperatura média global a um máximo de 2ºC acima dos níveis pré-industriais, com o 

compromisso, por parte da comunidade internacional, de prosseguir todos os esforços para que 

esse aumento não ultrapasse 1,5ºC (máximos que a ciência define para se garantir a continuidade 

da vida no planeta sem alterações demasiado gravosas). 

Este objetivo implica, necessariamente, a redução urgente das emissões de GEE em todos os 

setores de atividade. Neste sentido, em 2016, o governo nacional assumiu o compromisso de 

alcançar a neutralidade carbónica até 2050, traçando uma visão clara relativamente à 

descarbonização da economia nacional e contribuindo para os objetivos mais ambiciosos do Acordo 

de Paris. 

Foi, assim, elaborado o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050)
5
 que explora a 

viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de 

descarbonização e estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como 

sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestes e outros usos de 

solo, e os resíduos e águas residuais.  

De acordo com o RNC2050, é na década 2021-2030 que se devem concentrar os maiores esforços 

de redução de emissões de GEE, sendo esta a década essencial para o alinhamento da economia 

nacional com uma trajetória de neutralidade carbónica. Neste sentido e, em articulação com os 

objetivos do RNC2050, foram estabelecidas metas, que apesar de ambiciosas, se consideram 

exequíveis, para o horizonte 2030, que se encontram vertidas no Plano Nacional Energia e Clima, 

que se constitui como o principal instrumento de política energética e climática nacional para a 

década 2021-2030 rumo a um futuro neutro em carbono. 

Assim, o Plano Nacional Energia e Clima estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões 

de GEE entre 45% e 55%, face a 2005, metas estas mais ambiciosas que as presentes no 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) que projetava 

para 2030 uma redução das emissões de 30% a 40% face a 2005. Desta forma, é fundamental 

que todos os setores contribuam para a descarbonização, ainda que com intensidades diferentes. 

Por exemplo, no setor dos transportes, setor com grande destaque em termos de emissões de GEE 

e no qual se enquadra o presente projeto, a meta de redução prevista para 2030 é de 40%. 

                                                
5
 Resolução do Concelho de Ministros nº 107_2019. 
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Face ao exposto, é imperativo investir em projetos que promovam uma redução das emissões de 

GEE, como é o caso do projeto em estudo que, tendo em conta que prevê uma redução no 

transporte rodoviário de pesados de mercadorias, devido ao facto de permitir a circulação de 

comboios de maior comprimento (logo com maior capacidade de transporte de carga), pode ser 

encarado como um contributo válido para o cumprimento dos compromissos assumidos por 

Portugal na vertente das alterações climáticas, nomeadamente no setor dos transportes. 

4.3.2 Projeções Extremos Climáticos 

No seguimento da análise apresentada no Capítulo 4.2 Clima, onde foi efetuada a caracterização 

climática da área de estudo e o registo histórico dos extremos climáticos, apresenta-se neste ponto 

as projeções disponíveis no Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC) 

da Área Metropolitana do Porto (AMP). 

O PMAAC de 2018, apresenta os cenários climáticos futuros na AMP, tendo por base a análise de 

várias projeções climáticas nas próximas décadas, a partir de diversas fontes de informação, 

nomeadamente: 

 Climate-ADAPT Europe (https://climate-adapt.eea.europa.eu/); 

 GCM-CMPI 5 estimado na calculadora disponibilizada pelo Royal Netherlands Meteorological 

Institute (KNMI) para qualquer lugar no globo (http://climexp.knmi.nl/plot_atlas_form.py); 

 ERA NET URBAN/0001/2009 – Potential impact of climate trends and weather extremes on 

outdoor termal Comfort in European cities – implications for sustainable urban design. 

De acordo com as estimativas disponibilizadas pelo Climate-ADAPT – European Climate Adaptation 

Platform, na AMP, na qual se engloba a área afetada pelo Projeto, é expectável que ocorra: 

 Um aumento anual de mais de 40 dias de verão; 

 Uma diminuição de 40 mm de precipitação anualmente nos meses de verão; 

 Um aumento da temperatura média anual entre 3°C e 4°C; 

 Um impacte nulo ou muito baixo no aumento da exposição a mais inundações costeiras e 

ribeirinhas; 

 Uma suscetibilidade ambiental média, elevada e muito elevada aos riscos climáticos; 

 Uma suscetibilidade social muito baixa e baixa aos riscos climáticos; 

 Uma suscetibilidade cultural muito baixa aos riscos climáticos; 

 Um impacte físico potencial baixo aos riscos climáticos; 

 Um impacte ambiental potencial negativo médio aos riscos climáticos; 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://climexp.knmi.nl/plot_atlas_form.py
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 Um impacte económico potencial negativo baixo aos riscos climáticos; 

 Um impacte social potencial médio e baixo aos riscos climáticos;  

 Um impacte cultural potencial nulo aos riscos climáticos; 

 Um impacte acumulado potencial negativo, mas baixo, aos riscos climáticos; 

 Uma vulnerabilidade potencial negativa baixa; 

 Uma capacidade de adaptação baixa. 

De acordo com as estimativas disponibilizadas pelo KNMI Climate Explorer, a AMP, na qual se 

engloba a área afetada pelo Projeto, observará no período 2017-2040, comparativamente com o 

período 1987-2016: 

 A mesma amplitude térmica diária; 

 Um aumento do valor máximo de temperatura diária máxima entre 0,5°C e 1°C; 

 Um aumento do valor mínimo de temperatura diária máxima de 0,5°C a 1°C; 

 A diminuição, em 1 a 5 dias, do número de dias com precipitação superior a 1 mm; 

 O aumento, em 2 a 4 dias, do número de dias com precipitação superior a 20 mm; 

 Um aumento de 5 dias no ano de seca por cada aumento de 100 ppm de CO2. 

De acordo com as estimativas realizadas no âmbito do ERA NET URBAN/0001/2009 é expectável 

que a AMP, na qual se engloba a área afetada pelo Projeto, registe: 

 Um aumento da temperatura média mensal entre 1°C e 5°C, nos períodos 2040-2069 e 2070-

2098; 

 Um aumento considerável do número de dias com desconforto bioclimático potencialmente 

gerador de maior morbilidade e mortalidade. 

Não esquecendo as limitações inerentes a cada uma das projeções efetuadas e apesar das 

diferenças existentes entre as mesmas, todas evidenciam uma tendência, na AMP, para: 

 Aumento de ocorrência de eventos extremos de frio e de calor; 

 Modificação da ocorrência da precipitação, tanto em quantidade, como na sua distribuição ao 

longo do ano; 

 Aumento do desconforto bioclimático, que urge avaliar melhor a esta escala espacial e neste 

contexto geográfico em concreto.  

Os eventos climáticos extremos previstos apresentam uma série de riscos climáticos prováveis para 

AMP, onde se enquadra a área afetada pelo Projeto. Esses riscos encontram-se sintetizados no 

PMAAC, conforme figura seguinte. 
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Figura 4-7 – Riscos climáticos previstos para a AMP (PMAAC, 2018). 

 

No entanto, não é expectável uma uniformização da probabilidade de ocorrência dos eventos 

climáticos extremos na AMP, conforme se pode verificar na figura seguinte. 
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Figura 4-8 – Distribuição geográfica da probabilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos 

acumulados representarem em riscos com perdas e danos (adaptado PMAAC, 2018).  

 

Na zona em estudo, é expectável a ocorrência de temperaturas extremas elevadas, seca e ventos 

velozes. 

Em síntese, de acordo com as projeções dos extremos climáticos apresentadas anteriormente, 

verifica-se 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. 

4.3.3 Inventariação Emissões GEE 

No sentido de se identificarem as principais fontes emissoras de revelo ao nível dos GEE, foram 

analisados os dados disponíveis no Inventário Nacional, disponibilizado pela Agência Portuguesa do 
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Ambiente, relativo ao ano de 2017
6
, para os concelhos abrangidos pelo Projeto (Matosinhos, Maia, 

Porto e Gondomar). Dos concelhos em análise, destaca-se o de Matosinhos, por ser o que abrange 

grande parte da linha ferroviária a intervencionar. 

Ao nível dos GEE, de acordo com os dados de CO2 equivalente determinados e sintetizados no Anexo 

IV.3 (contemplam as emissões de CO2, CH4 e N2O, tendo em conta o potencial de aquecimento 

associado
7
), verifica-se uma elevada contribuição do tráfego rodoviário e da indústria/eletricidade em 

todos os concelhos analisados. 

É expectável, com o Projeto, que ocorra uma redução das emissões de GEE, inerentes do tráfego 

rodoviário, devido à transferência modal que tenderá a ocorrer com a melhoria na linha em 

avaliação. Esta tendência permitirá o cumprimento das metas nacionais estabelecidas para a 

redução das emissões de GEE, como o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2020 e o Plano 

Nacional Energia e Clima 2030.  

4.4 Geologia e Geotecnia 

4.4.1 Metodologia 

Este estudo teve como elementos de base, a Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000, folha 

9-C (Porto), e respetiva notícia explicativa, o levantamento topográfico à escala 1/5 000, efetuado 

no ano 2019, toda a informação dos estudos anteriores, a campanha de prospeção realizada para a 

fase de estudo prévio, trabalhos de campo e estudos de gabinete. 

Foi igualmente considerada a informação disponibilizada pelas entidades contactadas e a 

informação disponibilizada online pelas diversas entidades. 

4.4.2 Litologia  

Com base na Carta Geológica do Porto verifica-se que as zonas de intervenção se localizam na sua 

maioria no Granito do Porto (m), conforme se pode observar na figura seguinte. Para além do 

granito são também intersectados os metassedimentos do Complexo Xisto Grauváquico (Xyz) em 

troços mais pequenos. 

                                                
6 
Emissões totais por concelho em 2015 e 2017, disponível em https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150&sub2ref=1408.

 

7 
Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2012, 2014. 

https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150&sub2ref=1408
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Figura 4-9 – Localização do traçado da linha de Leixões na Carta Geológica de Portugal, folha 9-C, à escala 

1:50 000, 1957). 

Este granito, que se apresenta em extensas áreas na região do Porto e forma numerosas manchas 

rodeadas pelos xistos metamórficos. Em alguns locais, como na Triana, Contumil, etc., mostra-se 

um pouco porfiróide. A cidade do Porto está quase inteiramente assente sobre este granito, 

intensamente explorado como pedra de construção. Lacroix, que estudou amostras provenientes 

das pedreiras da Areosa, define-o como um granito alcalino, com moscovite e turmalina. O 

feldspato predominante é a albite, mas observa-se também ortose. Possui alguma biotite mas 

predomina a moscovite. Mostra, ainda, pequenos cristais de granada almandina e numerosos 

cristais de turmalina com inclusões de zircão, rodeados de auréolas pleocróicas. O quartzo forma 

grandes plagas que envolvem os outros minerais. 

O Granito do Porto está associado à zona de cisalhamento Porto-Tomar, com orientação NNW-SSE 

que durante a última fase da Orogenia Hercínica permitiu a intrusão de rochas graníticas. 

É um granito de grão médio, típico da região e caracteriza-se por uma intensa meteorização 

traduzindo-se em diferentes estados de alteração que variam desde granito são (W1), a um solo 

residual (W6) (de acordo com o ISRM). 
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As rochas do Complexo Xisto Grauváquico sofreram intensa ação metamórfica aquando a intrusão 

do Granito do Porto. Consequentemente nas zonas adjacentes à intrusão, originaram-se áreas de 

xistos luzentes, micaxistos e gneisses. Nas zonas de contacto com o granito, originaram-se 

estruturas migmatíticas. 

4.4.3 Tectónica 

O granito sintectónico (Granito do Porto) intruiu o “Complexo Xisto Grauváquico” (CXG) de idade 

pré-Ordovícica, durante a Orogenia Hercínica. Toda a sequência foi sujeita a várias fases de 

deformação e processos tectónicos. De acordo com a carta Geotécnica do Porto verifica-se que as 

estruturas dominantes estão relacionadas com a terceira fase de deformação Hercínica (F3) assim 

como, com outra, pós F3. Ainda no mesmo documento é feita referência às orientações das 

diaclases medidas em vários afloramentos de granito dentro da cidade, destacando-se como 

principais sistemas os de orientação NE-SW (N30 a N60E) e ENE-WSW a NW-SE (N100 a N140E). 

Há ainda referência às orientações mais tardias NNE a NS (ver figura seguinte). 
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Figura 4-10 – Neotéctónica da zona em estudo 

4.4.4 Sismicidade 

4.4.4.1 RSAEEP 

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), a 

área em estudo situa-se na zona D, ou seja, de risco sísmico baixo, à qual se atribui um valor de 

coeficiente de sismicidade  de 0.3.  

Na figura seguinte apresenta-se a carta de isossistas de intensidades máximas, de acordo com os 

sismos históricos e instrumentais registados, segundo dados compilados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica (1986). Conforme se pode observar, na zona em questão as intensidades 

sísmicas máximas terão atingido o valor de VI, de acordo com a escala de Mercalli modificada. 
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Figura 4-11 - Zonamento sísmico de Portugal Continental e carta de isossistas de intensidades máximas. 

No quadro seguinte e de acordo com o RSAEEP, apresenta-se a estimativa da natureza dos 

terrenos interessados. 

Relativamente à natureza da formação rochosa interessada pelas fundações, e tendo como base o 

modelo geológico-geotécnico adotado e as cotas de fundação definidas, verifica-se o domínio dos 

terrenos Tipo I. 

 

Quadro 4-3 - Estimativa da natureza dos terrenos interessados pela via (RSAEEP) 

Unidade Geológica 

Natureza do Terreno (RSAEEP) 

I II III 

Rochas e solos 
coerentes rijos 

Solos coerentes muito 
duros, duros e de 

consistência média, solos 
incoerentes compactos 

Solos coerentes moles 
e muito moles, solos 
incoerentes soltos 

Terra vegetal e aterro  - □ ■ 

Aluvião/Coluvião - □ ■ 

Solos de alteração do granito do 
Porto e do Complexo Xisto-

Grauváquico 

- 
■ □ 

■ - mais provável; □ – menos provável 
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4.4.4.2 Eurocódigo 8 

De acordo com o Eurocódigo 8 a zona de interesse, localiza-se nas zonas 1.5 e 2.5, para as Ações 

Sísmicas Tipo 1 e Tipo 2, respetivamente (ver figura seguinte). 

 

                       

    Ação sísmica Tipo 1        Ação sísmica Tipo 2 

Figura 4-12 - Zonamento sísmico em Portugal Continental 

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 (ver Quadro seguinte) 

  

Zonas
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1.2
1.3
1.4
1.5

50 0 50 KilometersKm

N
Zonas
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2.2
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Quadro 4-4 - Tipos de Terreno (Eurocódigo 8) 

 

 

4.4.5 Áreas geológicas de interesse 

Neste ponto procedeu-se à pesquisa de áreas geológicas de interesse, no entanto não foram 

identificados na área em estudo, geossítios, áreas de reserva e cativas, áreas de reserva de urânio, 

concessões mineiras, pedreiras ou outras áreas de interesse para exploração ou conservação, de 

acordo com os dados disponibilizados pelo LNEG, pelo DGEG e pelas Câmaras Municipais 

envolvidas. 

4.4.6 Áreas de instabilidade geológica 

Neste capítulo identificam-se as situações que atualmente apresentam algum tipo de instabilização, 

que se refletem fundamentalmente em termos de movimentos de massa que envolvem as camadas 

superficiais do solo (quando existentes), nomeadamente deslizamentos/escorregamentos ou de 

movimentos de massa rápidos que envolvem fundamentalmente o maciço rochoso, que são do tipo 

queda de blocos ou desmoronamento.  

As situações existentes que merecem destaque neste âmbito são as seguintes: 
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Linha de resguardo de Contumil 

O talude adjacente à linha de resguardo de Contumil (talude do lado direito), trata-se de um talude 

de escavação, com cerca de 11m-12m de altura e inclinação de 75º- 80º, constituído por maciço 

granítico, num troço onde a linha se desenvolve em curva.  

Embora se trate de um maciço rochoso, o talude apresenta elevada heterogeneidade, registando-se 

a presença de núcleos de rocha mais competentes, intercalados com zonas de maior alteração. 

Nas zonas em que o maciço é relativamente competente, o principal fenómeno de instabilidade é o 

potencial de queda de blocos para a linha, devido à fracturação do maciço e possível presença de 

água. 

 

Linha de resguardo de São Mamede de Infesta 

A linha de resguardo de São Mamede de Infesta é ladeada inicialmente por um talude de 

escavação e na zona final por um muro de betão armado.  

O talude adjacente à linha de resguardo de São Mamede de Infesta (talude do lado direito), trata-se 

de um talude de escavação caracterizado por um maciço muito decomposto, num troço em que a 

linha se desenvolve em reta, no entanto, é precedida de uma curva.  

O talude apresenta essencialmente duas zonas distintas: a zona inicial (entre o km 9+350 a o km 

9+470) em que este é mais alto e mais vertical, com cerca de 8,5m – 6,5m e uma inclinação de 70º; 

e a zona final, em que este tem uma altura de cerca de 6 m e apresenta uma inclinação menor de 

aproximadamente 50º - 60º.  

Com base na caracterização geológica e geotécnica efetuada, verifica-se que o material que o 

constitui se encontra num estado muito alterado, com um comportamento no limiar entre solo e 

rocha, identificando-se fenómeno de instabilidade sob a forma de escorregamento/deslizamento 

que poderá afetar a circulação ferroviária. 
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Figura 4-13- Talude adjacente à linha de resguardo de S. Mamede de Infesta muito alterado (Zona 2)  

Sobranceiramente à crista do talude, aproximadamente entre o km 9+350 e o km 9+416, verifica-se 

a existência de um muro com vedação, para o qual se identifica a necessidade de recalçamento. 

 

Terminal de Leixões 

O talude de escavação entre o km19+240 e o km19+334 é constituído por um maciço granítico 

competente, pelo que o principal fenómeno de instabilidade é o potencial de queda de blocos para a 

linha, devido à fracturação do maciço e possível presença de água. 

 

Figura 4-14– Talude de escavação  

 

 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3   4-23 

4.5 Solos e capacidade de uso 

4.5.1 Metodologia 

Os solos presentes em Portugal continental são, em geral, jovens, pouco desenvolvidos, com 

características que em certos casos refletem predominantemente as rochas subjacentes, noutras o 

relevou ou o clima. 

Embora existam várias classificações quanto ao tipo de solos aceites no nosso País, optou-se por 

apresentar a classificação que é apresentada no Atlas do Ambiente e que segue a classificação da 

FAO (FAO, 1991). É uma classificação em que os solos são divididos em 9 grandes grupos: 

1. Solos Orgânicos; 

2. Solos condicionados por influência humana; 

3. Solos condicionados pelo material parental; 

4. Solos condicionados pelo relevo; 

5. Solos condicionados pela sua juventude; 

6. Solos condicionados por secas sazonais ou clima (sub)tropical e longa evolução; 

7. Solos condicionados por lixiviamento limitado (principalmente em regiões áridas) 

8. Solos condicionados por ambiente do tipo Estepe 

9. Solos condicionados por movimentos pronunciados de argilas ou materiais férricos e húmicos 

A capacidade de uso dos solos na área de estudo foi analisada com base na carta de capacidade 

de uso à escala 1: 1.000.000, e reflete, em função da carta de solos, as suas potencialidades e 

limitações. 

Para efeitos de quantificação das áreas de ocupação presentes na área de estudo, considerou-se 

um corredor de 200 metros centrado na via. 

4.5.2 Tipologia de solos 

Em Portugal encontram-se basicamente solos do grupo 3 (Arenossolos e vertissolos), 4 

(Leptossolos, Fluvissolos e Regossolos), 5 (Cambissolos), 7 (Solonchacks) e 9 (Luvissolos, 

Planossolos e Podzóis). 

Conforme se pode ver na figura seguinte, são os Cambissolos Húmicos que predominam na área 

de implantação do projeto. Os Cambissolos caracterizam-se de uma maneira geral, por serem 

jovens, moderadamente desenvolvidos sobre uma rocha parental, pouco a moderadamente 

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

de alumínio ou ferro.  
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Os cambissolos diferem do material na sua estrutura agregada, cor, teor de argila, teor de 

carbonato ou outras propriedades que dão alguma evidência dos processos de formação do solo. 

Geralmente podem ser explorados para a agricultura sujeitos às limitações do terreno e do clima.  

Em Portugal é o tipo de solos mais representado, dominando nas áreas mais húmidas e de relevo 

mais acentuado do norte, em que a rocha mãe é granítica, e no maciço calcário estremenho. 

 

Figura 4-15 – Tipo de solos na área de implantação do projeto. Fonte: SNIAMB 

Os cambissolos húmicos possuem horizonte B câmbico ou horizonte A Umbrico com mais de 25 cm 

de espessura. 

Em Portugal, os solos são em geral ácidos e a zona onde o projeto se insere inclui-se no tipo de 

terrenos que lhes confere essa acidez. 

No quadro seguinte apresenta-se a medição da tipologia de solos e a sua proporção na área de 

estudo, tendo em consideração um corredor de 200 metros centrado na via, no qual se evidencia 

uma clara predominância de cambissolos húmicos – rochas eruptivas, com particular incidência no 

primeiro e último terço da área de estudo. 

Quadro 4-5 – Medição do tipo de solos na área em estudo 

Tipo de Solo Área (ha) Percentagem (%) 

Cambissolos húmicos – rochas eruptivas 257,2 67,2 

Cambissolos húmicos – xistos 125,5 32,8 
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4.5.3 Capacidade de uso do solo 

A capacidade de uso dos solos na área de estudo foi analisada com base na carta de capacidade 

de uso à escala 1: 1.000.000, e reflete, em função da carta de solos analisada anteriormente, as 

suas potencialidades e limitações. Na figura seguinte apresenta-se a capacidade de uso dos solos 

atravessados pela área de intervenção. 

 

Figura 4-16 – Capacidade de uso dos solos na área de implantação do projeto. Fonte: SNIAMB 

Conforme identificado na figura acima, os solos que se inserem na área de implantação do projeto 

diferem consoante as áreas atravessadas, sendo intercetados solos das classes F, A, C e áreas 

sociais, sendo as suas características principais indicadas abaixo. 

 

Quadro 4-6 – Classes de capacidade de uso do solo  

Classes de 
capacidade 

Características Principais Utilização 

A 

Solos com poucas ou nenhumas limitações; 
sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 

Suscetível de utilização 
agrícola intensiva e outras 

utilizações 

C 
Solos com limitações acentuadas e riscos de 
erosão no máximo elevados 

Suscetíveis de utilização 
agrícola pouco intensiva 

F 
Solos com severas limitações agrícolas, 
adaptados a utilizações florestais e 
vegetação natural. 

Sem potencialidades agrícolas, 
tendo maior vocação para uso 

florestal 

Áreas 
Sociais 

Aglomerados Urbanos, infraestruturas e 
outros 

Urbana 
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No quadro seguinte apresenta-se a medição das diferentes classes de capacidade de uso do solo 

na área em estudo. 

Quadro 4-7 – Classes de capacidade de uso do solo  

Classes de 
capacidade 

Área (ha) Percentagem (%) 

A 168,1 43,9 

F 99,2 25,9 

A+C 10,8 2,8 

A+F 14,8 3,9 

Áreas Sociais 89,7 23,4 

 

Parte significativa da área de estudo insere-se em solos da classe A, denotando ainda alguma 

ruralidade ao possuir solos com aptidão agrícola, conforme se verifica também nas áreas de RAN, 

no concelho de Matosinhos, na zona de S. Mamede de Infesta, a sul da linha, de acordo com as 

áreas representadas no Desenho n.º PF31-PE-10103-010 relativo à planta de condicionantes. 

Os solos de Classe F e as Áreas Sociais ocupam respetivamente 25,9% e 23,4% da área de 

estudo, correspondendo estas últimas às áreas urbanas em que se insere a linha de Leixões. 

4.6 Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

4.6.1 Metodologia 

No âmbito dos recursos hídricos procede-se à caracterização regional tendo em consideração os 

elementos disponíveis nos Planos Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) abrangidos pela área em 

estudo, designadamente os PGRH 2 e 3 correspondentes, respetivamente, às bacias dos rios 

Cávado, Ave e Leça e do rio Douro. 

Ao nível local, a caracterização da área em estudo teve por base o estudo hidrológico desenvolvido 

para o projeto de execução e as visitas efetuadas aos locais de intervenção. 

Foi ainda contactada a APA, I.P (ex-ARH do Norte) que disponibilizou informação relativa a 

captações licenciadas e a infraestruturas. 
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4.6.2 Recursos Hídricos Superficiais 

4.6.2.1 Enquadramento Regional 

A área de estudo desenvolve-se nas regiões hidrográficas 2 e 3, correspondentes respetivamente 

às bacias dos rios Cávado, Ave e Leça e do rio Douro, conforme enquadramento na imagem 

abaixo. O planeamento, licenciamento, monitorização e fiscalização destas regiões hidrográficas 

cabe à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.) através do seu serviço territorialmente 

desconcentrado da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH do Norte). 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 2016-2021 

foram aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, 

retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro. 

 

Figura 4-17 – Enquadramento do projeto nas regiões hidrográficas 

A região hidrográfica 2 (RH2) do Cávado, Ave e Leça, de acordo com o Decreto-Lei n.º 347/2007, 

de 19 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho, engloba as bacias 

hidrográficas dos rios Cávado, Ave e Leça, as bacias hidrográficas das ribeiras da costa ao longo 

da região hidrográfica e as massas de água subterrâneas, de transição e costeiras adjacentes. Esta 

RH 2 é delimitada pelo território espanhol a Este, o oceano Atlântico a Oeste, a RH do Minho e 

Lima a Norte e a região hidrográfica do Douro a Sul. 
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A RH do Cávado, Ave e Leça tem uma área de aproximadamente 3 585 km
2
, inserindo-se, na 

íntegra, em território nacional. Engloba total ou parcialmente 28 concelhos sendo que 9 estão 

totalmente englobados na RH e 19 estão parcialmente abrangidos. 

São consideradas três sub-bacias hidrográficas que integram as principais linhas de água afluentes 

aos rios Cávado, Ave e Leça e ainda as bacias costeiras associadas a pequenas linhas de água 

que drenam diretamente para o Oceano Atlântico. São elas: 

 Sub-bacia do Cávado e costeiras entre o Neiva e o Cávado,  

 Sub-bacia do Ave e costeiras entre o Cávado e o Ave,  

 Sub-bacia do Leça e costeiras entre o Ave e o Leça 

A área de estudo insere-se na sub-bacia do Leça e costeiras entre o Ave e o Leça. Conta com uma 

área de 291 km
2
 e abrange os concelhos da Maia, Matosinhos, Porto, Santo Tirso, Trofa, Valongo e 

Vila do Conde.  

O rio Leça nasce no Monte de Santa Luzia a cerca de 420 metros de altitude, percorrendo 48 km 

até à sua foz no Oceano Atlântico. Os principais tributários do rio Leça são a ribeira do Arquinho e a 

ribeira de Leandro, ambos afluentes da margem direita. A bacia hidrográfica do rio Leça é 

confrontada a Norte pela bacia hidrográfica do rio Ave e a Oriente e Sul com a bacia hidrográfica do 

rio Douro, e tem uma área de cerca de 185 km
2
. As faixas costeiras a Norte e a Sul têm 26 km

2
 e 24 

km
2
 de superfície, respetivamente. (APA,2016 a)). 

A região abrangida pela bacia hidrográfica do rio Leça apresenta valores da precipitação média 

anual que variam entre os 900 e os 2 400 mm, localizando-se os valores mais elevados na região 

próxima da nascente do rio Leça. À medida que se caminha para a foz regista-se uma diminuição 

progressiva dos valores. (APA,2016 a)). 

Ao longo do ano hidrológico, o segundo trimestre é o mais pluvioso, destacando-se os meses de 

dezembro e janeiro como os mais pluviosos. Nos meses de dezembro e janeiro registam-se os 

valores mais elevados de precipitação diária. 

No estuário do rio Leça, todas as margens se encontram ocupadas com instalações portuárias, 

sendo as áreas naturais inexistentes. Assim, a zona do estuário não apresenta qualquer valor do 

ponto de vista biológico. A diversidade florística é comparativamente menor relativamente aos 

complexos hidrográficos do Ave e Cávado. (APA,2016 a)). 

A Região Hidrográfica do Douro – RH 3 é uma região hidrográfica internacional com uma área total 

em território nacional de 19 218 km
2
. Integra a bacia hidrográfica do rio Douro e as bacias 

hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras 

adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

117/2015, de 23 de junho. (APA, 2016 b)). 
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A bacia é limitada a Norte pelas bacias hidrográficas dos rios Leça (178 km
2
), Ave (1 390 km

2
), 

Cávado (1 590 km
2
), Nalón (4 865 km

2
), Sella (1 245 km

2
), Deva (1 185 km

2
) e Nansa (418 km

2
), a 

Leste pela bacia hidrográfica do rio Ebro (86 000 km
2
) e a Sul pelas bacias hidrográficas dos rios 

Tejo (80 630 km
2
), Mondego (6 645 km

2
) e Vouga (3 635 km

2
). (APA, 2016 b)). 

A bacia hidrográfica do rio Douro tem uma área total de 97 477,66 km
2
, dos quais 18 587,85 km

2
 em 

Portugal (19,07%) e 78 889,0 km
2
 em Espanha (80,93%).(APA, 2016 b)). 

O rio Douro nasce na serra de Urbion (Cordilheira Ibérica), a cerca de 1 700 m de altitude. Ao longo 

do seu curso de 927 km (o terceiro maior entre os rios da Península Ibérica, depois do Tejo e do 

Ebro) até à foz no Oceano Atlântico, junto à cidade do Porto, atravessa o território espanhol numa 

extensão de 597 km e serve de fronteira ao longo de 122 km, sendo os últimos 208 km percorridos 

em Portugal. (APA, 2016 b)). 

A RH do Douro conta com dez sub-bacias hidrográficas, na parte nacional, que integram as 

principais linhas de água afluentes aos rios Douro, Águeda, Côa, Paiva, Rabaçal, Tuela, Maçãs, 

Sabor, Tâmega e Tua e ainda as bacias costeiras associadas a pequenas linhas de água que 

drenam diretamente para o Oceano Atlântico. As sub-bacias são as seguintes: 

 Sub-bacia do Douro e Costeiras entre o Douro e o Vouga 

 Sub-bacia de Águeda 

 Sub-bacia do Côa 

 Sub-bacia do Paiva 

 Sub-bacia do Rabaçal 

 Sub-bacia do Tuela 

 Sub-bacia do Maçãs 

 Sub-bacia do Sabor 

 Sub-bacia do Tâmega 

 Sub-bacia do Tua 

A área em estudo abrange a sub-bacia do Douro e Costeiras entre o Douro e o Vouga. Esta sub-

bacia abrange 37 concelhos da região Norte e uma área de 6211 km
2
. 

A sua diversidade climática é reflexo da grande extensão e elevada variedade em termos 

morfológicos. Esta sub-bacia, que inclui toda a faixa litoral da bacia, tende a refletir de forma mais 

aproximada as condições associadas aos climas marítimos. A precipitação anual média é de 1030 

mm, variando entre um valor máximo de cerca de 2500 mm e um valor mínimo de 

aproximadamente 400 mm. 
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A região do baixo Douro e rio Tâmega é a que apresenta valores de precipitação mais elevados, 

nesta região registam-se com frequência inundações. Relativamente à distribuição da precipitação 

ao longo do ano hidrológico, o primeiro trimestre é o mais pluvioso, sendo os meses de dezembro e 

janeiro como os mais pluviosos. Nos meses de outubro e janeiro registam-se os valores mais 

elevados de precipitação diária. 

Escoamento  

A distribuição anual média do escoamento, que decorre essencialmente da distribuição da 

precipitação anual média, é caracterizada por uma grande variabilidade do escoamento mensal, a 

qual está presente também nas diferentes bacias hidrográficas. O quadro seguinte apresenta os 

valores anuais de escoamento em regime natural, na RH2 e na RH3. 

 

 Quadro 4-8 - Escoamento médio anual em regime natural na RH2 e na RH3 

Bacia/Região 
hidrográfica 

Escoamento médio anual (m
3
) 

80% 
(ano húmido) 

50% 
(ano médio) 

20% 
(ano seco) 

Leça 163 683 000 113 825 000 68 101 000 

RH2 4 945 053 000  3 606 869 000 2 379 144 000 

Douro 16 434 853 490 11 142 511 910 7 362 635 510 

RH3 24 753 547 200 17 023 239 310 10 907 414 420 

4.6.2.2 Caracterização da área em estudo  

No âmbito do estudo hidrológico desenvolvido para o projeto foram delimitadas as linhas de água 

intercetadas pela via-férrea a partir da cartografia à escala 1/2 000 da Câmara de Matosinhos e das 

cartas 1/25 000 do CIGeoE
 8
. 

No Desenho n.º PF31_PE_10103_003 - Recursos Hídricos encontram-se delimitadas 4 bacias 

hidrográficas cujas características se apresentam se apresentam no quadro abaixo. 

  

                                                
8
 Centro de Informação Geoespacial do Exército  
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Quadro 4-9 – Características morfológicas das bacias hidrográficas  

Intervenção 
Localização 

(km) 
Bacia A (km

2
) L (km) 

Z0%  
(m) 

Z100% 

(m) 
dm 

(m/m) 
Hm 

(m) 

Terminal de 
Leixões- 
feixes 
receção/ 
expedição 

19+080 L-1 0,167 0,346 6,00 53,00 0,136 27,71 

19+419 L-2 0,278 0,854 5,42 51,48 0,054 23,03 

19+527 L-3 0,223 0,771 3,50 50,36 0,061 23,43 

 

Quadro 4-10 – Características morfológicas da bacia do rio Leça (L-4) 

Localizaçã
o  

Bacia 
Linha de 

água 

Class. 
decim

al 

A 
(km

2
) 

L (km) 
Z0%  
(m) 

Z100% 

(m) 
dm 

(m/m) 

tc (h) 
(Téme

z) 

Ponte 
ferroviária 

L-4 Rio Leça 102 182,47 45,54 0 477 0,01 12,99 

  

O cálculo dos caudais de ponta foi efetuado por aplicação de fórmulas empírico-cinemáticas 

(fórmula racional) com base no estudo de precipitações extremas constante do Estudo Hidrológico 

elaborado no âmbito do Projeto. 

Para os diferentes períodos de retorno foram obtidos os caudais apresentados no quadro seguinte  

Quadro 4-11  – Caudal de ponta (fórmula racional) 

T retorno  
(anos) 

L-1 L-2 L-3 

C 
I  

(mm/h) 
Caudal 
(m

3
/h) 

C 
I  

(mm/h) 
Caudal 
(m

3
/h) 

C 
I  

(mm/h) 
Caudal 
(m

3
/h) 

2 0,43 55,57 1,11 0,7 35,34 1,91 0,84 37,24 1,94 

5 0,43 81,20 1,62 0,7 52,21 2,82 0,84 54,95 2,86 

10 0,43 97,97 1,95 0,7 63,21 3,42 0,84 66,50 3,46 

50 0,43 135,12 2,69 0,7 87,64 4,74 0,84 92,14 4,79 

100 0,43 150,95 3,01 0,7 98,08 5,30 0,84 103,10 5,36 

 

No que diz respeito à bacia do rio Leça, o estudo hidrológico foi realizado com base no "Manual de 

drenagem superficial em vias de comunicação" (4.3 - Métodos baseados na determinação de 

cheia hidrogramas), tendo sido adotado o método de determinação de hidrogramas de cheia 

baseados na teoria do hidrograma unitário, como é o método do Soil Conservation Service (SCS). 

Como resultado, obteve-se o hidrograma de escoamento superficial que se apresenta abaixo, 

sendo o caudal de ponta é de 159,20 m
3
/s. 
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Figura 4-18 – Hidrograma de escoamento superficial do rio Leça 

 

Com esses caudais analisou-se as condições de escoamento, tendo em atenção as informações 

disponíveis, e estimou-se as alturas e velocidades de escoamento. 

4.6.2.3  Caracterização hidráulica das PH existentes  

A caracterização hidráulica das passagens hidráulicas existentes realizou-se com o apoio do 

software HY8, utilizado na elaboração do estudo hidrológico.  

Todos os cálculos foram realizados para um período de retorno de 100 anos (T100), de acordo com 

a IT.GEO.004. O nível do rio Leça foi tido em conta para o mesmo período de retorno.  

 

Os resultados obtidos são os apresentados no quadro a seguir: 
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Quadro 4-12 – Verificação hidráulica das passagens hidráulicas existentes 

Bacia Km 
Qdeseño 
(m

3
/s) 

Secção 
existente 

Nível rio 
Leça 

Hw (m) 
Elevação 
rasante 

Elevação 
água 

Cumpre 

L-1 19+152 3,01 □ 0,88x0,84 5,28 2,91 13,10 8,56 Sim 

L-2 19+419 5,30 Ø 1,5 5,11 2,19 8,65 7,61 Sim 

L-3 19+527 5,36 Ø 1,5 4,79 2,55 7,13 5,55 Sim 

 

As bacias identificadas correspondem a pequenas linhas de drenagem natural que drenam 

diretamente para o rio Leça. 

No que respeita especificamente à ponte sobre o rio Leça (km 19+890), na situação atual, a ponte 

tem um vão com cerca de 20 m, e tem um apoio de dois metros dentro do leito do rio, que é uma 

área de passagem de cerca de 106 m
2
. As figuras seguintes ilustram a situação atual da ponte do 

rio Leça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-19 - Vistas de montante para a ponte do rio Leça 
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4.6.2.4 Outras infraestruturas hidráulicas 

A montante da ponte sobre o rio Leça até à atual zona portuária, na zona coincidente com a área de 

estudo, identificam-se, a montante da ponte do rio Leça, 6 infraestruturas hidráulicas, todas elas 

sobre a forma de açudes.  

Estes açudes e algumas azenhas ainda existentes são ainda um vestígio da importância que o rio 

Leça teve em tempos na fixação na população e na capacidade produtiva das suas várzeas. 

Para além destes açudes, cuja localização se apresenta na figura seguinte, identificam-se 

atravessamentos do rio por outras infraestruturas, das quais se destacam as infraestruturas 

ferroviárias e rodoviárias que o atravessam em diversos pontos através de obras de arte. No final 

do troço em estudo, a jusante da ponte ferroviária sobre o rio Leça identifica-se ainda a existência 

de uma ponte rodoviária de acesso ao porto (pontão cintura portuária). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-20 - Infraestruturas hidráulicas na área de estudo 

 

Estas situações, assim como a própria infraestrutura portuária constituem atualmente pressões 

hidromorfológicas associadas a alterações físicas nas áreas de drenagem, no leito e na margem do 

curso de água e do estuário com impacte nas condições morfológicas e no regime hidrológico da 

massa de água. 

Obras de 
arte 

existentes 
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4.6.2.5 Áreas Inundáveis 

A Diretiva n.º 2007/60/CE define como inundação a “cobertura temporária por água de uma terra 

normalmente não coberta por água. Inclui as cheias ocasionadas pelos rios, pelas torrentes de 

montanha e pelos cursos de água efémeros mediterrânicos, e as inundações ocasionadas pelo mar 

nas zonas costeiras, e pode excluir as inundações com origem em redes de esgotos.” 

Para as RH2 e RH3 e de acordo com os eventos identificados no primeiro ciclo de planeamento 

foram identificadas 6 Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI) na RH2 e 10 na 

RH3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-21 - Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI) na RH2 e na RH3 

Da análise dos dados disponibilizados pelos Planos de Gestão de Riscos de Inundações da RH2 e 

da RH3, não foram identificadas áreas de risco potencial significativo de inundações, definidas no 

âmbito da Diretiva 2007/60/CE. 

Adicionalmente, analisando os elementos constantes das plantas de condicionantes dos PDM 

abrangidos e das cartas de REN em vigor para os concelhos, verifica-se que associado ao rio Leça, 

no final da linha de leixões, no concelho de Matosinhos, estão definidas áreas de REN 

correspondentes às seguintes classes: 

 - Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção 

- Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre (cursos de água e 

respetivos leitos e margens e áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos) 

- Áreas de prevenção de riscos naturais (zonas ameaçadas pelas cheias). 
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No âmbito do estudo hidrológico foram simuladas várias condições com base no nível de maré em 

Leixões e os diferentes cenários de mudança climática incluídos no "Programa da orla costeira 

Caminha-Espinho" (Relatório do Programa - Outubro 2018). As condições consideradas são as 

seguintes: 

 Nível de água conhecido: Ano 2020. Nível máximo das preia-mar obtidas da tabela de 

marés do porto de Leixões para o ano 2019: 3,9m (com “0” hidrográfico) = 1,9m (com “0” 

topográfico). 

 Nível de água conhecido: Ano 2050. Nível médio das preia-mar obtidas da tabela de marés 

do porto de Leixões para o ano 2019, mais cenário de precaução de subida do nível médio 

do mar no meio prazo (+0,35 m): 4,25m (com “0” hidrográfico) = 2,25m (com “0” 

topográfico). 

 Nível de água conhecido: Ano 2100. Nível médio das preia-mar obtidas da tabela de marés 

do porto de Leixões para o ano 2019, mais cenário de maior precaução de subida do nível 

médio do mar no longo prazo (+1,50 m): 5,4m (com “0” hidrográfico) = 3,4m (com “0” 

topográfico). 

No Anexo III.2 apresentam-se as cartas das zonas inundáveis para os anos de 2020, 2050 e 2100, 

para o período de retorno de 100 anos. 

4.6.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Do ponto de vista hidrogeológico a linha de Leixões desenvolve-se na unidade hidrogeológica 

Maciço Antigo Indiferenciado (A0), também designado por Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico. 

 

Figura 4-22 – Unidades hidrogeológicas na área em estudo 
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O Maciço Antigo, constituído fundamentalmente por rochas eruptivas e metassedimentares, dispõe, 

em geral, de 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.  

Apesar da escassez de recursos hídricos subterrâneos, eles desempenham um papel importante, 

tanto nos abastecimentos à população, como na agricultura. 

A dispersão espacial da disponibilidade hídrica relaciona-se essencialmente com a dispersão da 

precipitação, de onde resulta um aumento da disponibilidade por unidade de área nestas massas de 

água para norte. 

Nas massas de água subterrânea da Região Hidrográfica 2 (RH2), a disponibilidade de água está 

na totalidade associada a meios hidrogeológicos com grau de variabilidade alto, conforme se 

apresenta no quadro seguinte. 

Quadro 4-13 – Disponibilidade hídrica na massa de água subterrânea da bacia do Leça e na RH2. Fonte APA, 

2006a) 

Massa de Água 

Disponibilidade 
hidrica 

subterrânea total 
(hm

3
/ano) 

Disonibilidade 
hidrica 

subterrânea média 
por unidade de 
área (hm

3
/ano) 

Heterogeneidade 
do meio 

Maciço Antigo 
Indiferenciado da 

Bacia do Leça 
16,61 0,08 Alta 

RH2 303,27 0,09 Alta 

 

A disponibilidade hídrica total não significa maior aptidão hidrogeológica da massa de água, ou seja, 

poderá não espelhar na realidade o volume de água disponível, resultado da ocorrência de meios 

bastante heterogéneos associados a elevada variabilidade e incerteza local e regional. 

No âmbito do Estudo Geológico – Geotécnico desenvolvido para o projeto foram realizadas diversas 

sondagens em locais específicos do projeto, tendo sido identificado nível freático a diferentes 

profundidades, conforme informação apresentada no quadro seguinte: 

Quadro 4-14 – Nível freático intercetado no âmbito das sondagens realizadas 

Local/ Projeto Nível freático (m) 

Linha de resguardo de Contumil - 

PN 6+429 e torre de antena GSM-R em S. Gemil 3,60 (poços prospeção) 
9 m (sondagens mecânicas) 

PN 7+930 2,0 

PNR e linha de resguardo em S. Mamede 1,30 

Torre de antena GSM-R em Leça do Balio 6,0 

Terminal Ferroviário de Leixões 2,50 - 3,20 
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4.6.3.1 Captações Subterrâneas 

Na área em estudo foram identificadas 143 captações de origem subterrânea, das quais 11 

pertencem à sub-bacia do rio Douro e as restantes 132 à sub-bacia do rio Leça. 

Na figura seguinte apresenta-se a distribuição das captações subterrâneas licenciadas, fornecidas 

pela APA (ARH-Norte), cujas características se encontram listadas no Anexo III.1. 

 

Figura 4-23 – Captações subterrâneas no corredor em estudo 

As captações encontram-se distribuídas por todo o corredor, no entanto verifica-se que existe 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. 

De acordo com os dados fornecidos pela APA (ARH Norte) e apresentados na figura acima, 79% 

das captações têm como finalidade principal a rega, 12% a atividade industrial, 7% o consumo 

humano e 2% outras utilizações. 

Em termos de volumes de extração de água, registou-se uma média global de 2168 m
3
, no entanto, 

os maiores volumes de extração ocorrem nas captações com utilização industrial, nas quais se 

registou um volume máximo de 87600 m
3
. Estas captações com utilização industrial são as que 

atingem as maiores profundidades de extração, atingindo o valor máximo de 160 m. No entanto, em 

termos globais, as captações têm profundidades médias de 43 m. 

Não existem na área em estudo captações de abastecimento público. 
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4.7 Qualidade da Água  

4.7.1 Metodologia 

Em termos de qualidade da água, tendo em conta a tipologia do projeto em questão, que consiste 

fundamentalmente na modernização de uma via ferroviária pré-existente, considerou-se efetuar a 

análise com base nos dados constantes dos PGRH 2 e 3, nomeadamente em termos de fontes de 

poluição e de caracterização da qualidade da água das bacias abrangidas. 

4.7.2 Qualidade da Água Superficial 

A avaliação do estado das massas de água inclui necessariamente uma análise inicial das pressões 

sobre as mesmas.  

Neste sentido procedeu-se à análise das potenciais fontes de poluição existentes, tendo-se, para o 

efeito, cartografado as diversas infraestruturas de tratamento de água, de recolha de resíduos, de 

prevenção de acidentes graves, com Registo de Emissões e Transferências de Poluentes e de 

áreas urbanas, conforme apresentado na figura seguinte, de acordo com os dados disponibilidades 

no SNIAmb (Sistema Nacional de Informação de Ambiente).  

 

Figura 4-24 – Qualidade da Água Superficial 

O mapeamento das potenciais fontes de poluição revela uma concentração significativa na bacia de 

estabelecimentos abrangidos pelo regime de prevenção e controlo de acidentes graves que 

envolvem substâncias perigosas e pela Registo de Emissões e Transferências de Poluentes. Nas 
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proximidades do rio Leça para além destas infraestruturas, destaca-se a presença de estações de 

tratamento de águas residuais (ETAR) e de operadores de gestão de resíduos. 

De acordo com o PGRH da RH2, predominam os sistemas de tratamento de grau secundário, com 

cerca de 79% de infraestruturas que servem aglomerados populacionais de média dimensão. As 

ETAR de maior dimensão estão equipadas com um tratamento mais exigente que o secundário 

para cumprir as condições de rejeição adequadas no meio recetor.  

Na bacia do Leça as principais ETAR localizam-se nas zonas marginais do rio Leça, 

nomeadamente Ponte Moreira e Parada, na Maia e Ermesinde e Água Longa, em Valongo. A ETAR 

de Matosinhos tem um sistema de tratamento que abrange toda a área do concelho com rejeição 

dos efluentes através de um exutor submarino. (APA, 2006a) 

Na RH2, cerca de 50% da carga total (CBO5 + CQO + Ptotal + Ntotal) é rejeitada nas massas de 

água costeiras, seguindo-se as massas de água da categoria rios com cerca de 44%. As elevadas 

cargas em termos de CBO5 devem-se ao facto da ETAR de Matosinhos realizar apenas tratamento 

primário com posterior rejeição no Oceano Atlântico. (APA, 2006a) 

As atividades industriais mais representativas na RH2 dizem respeito a Têxteis e a Tratamento de 

superfície (processo eletrolítico ou químico), que representam cerca de 41% do total. Salientam-se 

ainda os Aterros de Resíduos Urbanos/Industriais e o Tratamento de superfície (com solventes 

orgânicos), que representam cerca de 17% do número total de instalações PCIP com licença 

ambiental. A grande maioria das instalações PCIP localiza-se nos concelhos de Guimarães, Santo 

Tirso e Vila Nova de Famalicão (bacia do Ave), nos concelhos de Matosinhos e Maia (bacia do 

Leça) e nos concelhos de Braga e Barcelos (bacia do Cávado). (APA, 2006a) 

O que diz respeito às instalações portuárias, estas compreendem um leque de atividades com risco 

potencial para as massas de águas. Destacam-se as seguintes atividades: 

 Pesca; 

 Náutica de recreio; 

 Marítimo-Turísticas 

 Industrial e logístico; 

 Cais militar; 

 Desmantelamento naval; 

 Reparação naval; 

 Tráfego de mercadorias; 

 Tráfego de passageiros; 

 Tráfego local. 
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No troço final do rio Leça localizam-se as instalações principais da Administração dos Portos do 

Douro e Leixões, que incluem um conjunto vasto de infraestruturas compreendendo os seguintes 

terminais: multiusos, contentores, cereais, petroleiro, passageiros e o terminal de náutica recreativa. 

As pressões significativas sobre a qualidade da água determinam uma qualidade química 

insuficiente das águas superficiais. Em termos de massas águas superficiais, o estado global é 

considerado inferior a bom nas massas de água rios, águas costeiras e águas de transição. 

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

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

industrializada e com grande aglomerado populacional e, tal como acontece com a maioria das 

bacias hidrográficas do nosso país, as situações de melhor qualidade ecológica ocorrem nas zonas 

próximas das nascentes. 

4.7.3 Qualidade das Águas Subterrâneas 

No âmbito do PGRH da RH2 procedeu-se à classificação do estado qualitativo e quantitativo das 

massas de água subterrânea, de acordo com a Diretiva Quadro da Água (DQA)
9
. 

A proteção das massas de água subterrânea é reforçada pela Diretiva n.º 2006/118/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, transposta para o direito interno através 

do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, que estabelece o regime de proteção das águas 

subterrâneas contra a poluição e deterioração e regulamenta a avaliação do estado químico das 

massas de água. Por sua vez, a Portaria n.º 1115/2009, de 29 de setembro, regula o procedimento 

para a avaliação e monitorização do estado quantitativo das massas de água subterrânea com o 

objetivo de assegurar o bom estado quantitativo. 

A avaliação do estado das massas de água subterrâneas engloba a avaliação do estado 

quantitativo e do estado químico. O processo de classificação indexa a cada massa de água as 

classes de estado de Bom ou Medíocre, consoante os resultados obtidos no âmbito da avaliação. 

De acordo com os resultados apresentado no PGRH da RH2, o estado global das massas de água 

subterrânea, que resulta da combinação da avaliação do estado quantitativo e do estado químico, é 

considerado Bom. 

4.8 Fauna, Flora e Habitats Naturais 

O presente capítulo refere-se à caracterização dos principais valores ecológicos, nomeadamente da 

flora e vegetação e da fauna terrestre potencialmente afetados pelo melhoramento da capacidade 

                                                
9
 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000 (DQA), transposta para a 

ordem jurídica nacional através da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água) e do Decreto-Lei nº 77/2006, 
de 30 de Março 
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ferroviária da Linha de Leixões. A área de implantação desta linha situa-se no distrito do Porto e 

abrange os concelhos do Porto, Maia, Gondomar e Matosinhos (ver figura seguinte). 

 
Figura 4-25 - Traçados da linha em estudo e Áreas Classificadas 

A área de estudo não abrange qualquer área incluída na Rede Nacional de Áreas Protegidas nem 

nenhuma área que integre a Rede Natura 2000.  

A área mais próxima é o SIC Valongo (PTCON0024), a cerca de 5Km. A Reserva Natural Local do 

Estuário do Douro situa-se a cerca de 6km para Sul da área de estudo. 

A área de estudo abrange o rio Leça, numa zona do rio já com características estuarinas, situada 

imediatamente a montante da zona portuária. De acordo com AM Porto/CIBIO (2009) a parte 

estuarina do rio Leça não possui valor biológico. 

4.8.1 Flora e Vegetação  

4.8.1.1 Metodologia 

Para a delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a caracterização a realizar considerou-se 

a extensão da linha em análise acrescida de uma faixa de 200 m centrada no eixo das linhas. Uma 

vez que não se prevê que as afetações se estendam para além dos 100m para cada lado da linha 

existente entendeu-se que não se justificaria alargar a área de estudo para além deste limite.  
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Para a caracterização do ambiente afetado visitou-se a área de estudo no dia 29 de Outubro de 

2019, tendo por base fotografia aérea atualizada. 

A área de estudo foi prospetada para deteção de espécies protegidas e de Habitats da Rede Natura 

2000 (sensu Diretiva 92/43/CEE) aí existentes, assim como de outras comunidades vegetais com 

interesse para conservação. Recolheu-se informação acerca da composição florística das 

comunidades vegetais ocorrentes, para posterior caracterização. No desenho número 

PF31_PE_10103_136 encontram-se representadas as áreas prospetadas. 

Os espécimes observados foram identificados no local ou posteriormente, em gabinete, recorrendo 

a bibliografia especializada. Os critérios taxonómicos e nomenclaturais seguidos são os de 

“Checklist da Flora de Portugal” (Sequeira et al. (coord.), 2011. 

http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt.html). A nomenclatura sintaxonómica seguida é a de 

“Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the Syntaxonomical checklist of 

2001” (Rivas-Martínez et al., 2002). Os critérios de identificação dos Habitats são os de “Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 – Fichas de caracterização dos Habitats Naturais” (ALFA – 

Associação Lusitana de Fitossociologia, 2006). 

4.8.1.2 Resultados 

A área de estudo localiza-se no Superditrito Miniense Litoral (Região Eurosiberiana, Sub-região 

Atlântica-Medioeuropeia, Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia 

Galaico-Asturiana, Sector Galaico-Português, Subsector Miniense) (Costa et al., 1998). 

Em termos bioclimáticos, situa-se numa área de macrobioclima Mediterrânico, termotipo 

Mesomediterrânico inferior e ombrotipo Húmido inferior (Mesquita & Sousa, 2009). 

A vegetação zonal é a vegetação que se desenvolve naturalmente em cada local e que não é 

condicionada por fatores locais, estando estreitamente relacionada apenas com o clima regional. A 

área de estudo corresponde à série Viburno tini-Querco roboris Sigmetum, constituída por mosaicos 

de vegetação formados pelos seguintes elementos: bosques dominados por carvalho-alvarinho 

(Viburno tini-Quercetum roboris), matagais dominados por medronheiro por vezes contendo 

azereiros (Pruno lusitanicae-Arbutetum unedonis), giestais (Ulici latebracteati-Cytisetum striati), 

urzais e urzais-tojais (Erico umbellatae-Pterospartetum tridentati; Ulicetum latebracteati-minoris; 

Ulici minoris-Ericetum umbellatae) e prados vivazes dominados por bracejo (Avenulo sulcatae-

Stipetum giganteae) ou por Agrostis spp. (Gaudinio fragilis-Agrostietum stoloniferae). 

Verifica-se, no entanto, que a área de estudo se localiza numa zona periurbana, intensamente 

antropizada, onde são raras as áreas com ocorrência de flora espontânea. Esta ocorre sobretudo 

no sob coberto de 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-
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alvarinho. E, secundariamente, em áreas expectantes no tecido urbano, onde se desenvolve 

sobretudo flora herbácea ruderal, ou associada a campos de cultivo. 

4.8.1.3 Flora 

A Diretiva n.º 92/43/CEE, também conhecida por “Diretiva Habitats”, constitui aquele que é 

considerado o principal instrumento legal de proteção e conservação dos habitats naturais da flora 

selvagem não abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou Naturais. 

Este instrumento tem por objetivo garantir a conservação da biodiversidade das espécies 

autóctones da flora e fauna e respectivos habitats, atendendo prioritariamente às mais ameaçadas 

e tomando em consideração as exigências económicas, sociais, culturais e regionais, numa 

perspectiva de desenvolvimento sustentável (D.L. n.º 226/97). Portugal fez a transposição da 

Directiva Habitats para a ordem jurídica interna mediante o Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de Agosto. 

Este foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pela Declaração de 

Retificação n.º 10-AH/99, de 31 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

O anexo B-II do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado) as espécies consideradas de interesse comunitário 

(discriminando as que são consideradas prioritárias); o anexo B-IV lista as espécies de interesse 

comunitário que exigem uma proteção rigorosa; e o anexo B-V as espécies de interesse comunitário 

cuja captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão. 

No que respeita à flora, o trabalho de campo realizado foi direcionado para a prospeção das 

espécies constantes nestes anexos, assim como de outras espécies reconhecidamente raras e com 

interesse para conservação, mas sem estatuto legal de proteção. 

Nas bases de dados de ocorrência de espécies de flora, nomeadamente na elaborada pelo ICNF e 

disponibilizada no âmbito do Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats (2007-2012) 

e na Flora-On
10

, há registos de ocorrência de algumas espécies protegidas na área analisada. As 

espécies protegidas com ocorrência confirmada na área de estudo, as tipologias de habitats de 

ocorrência das mesmas e a sua relação com os Habitats cartografados no EIA são apresentados no 

Quadro seguinte. 

Quadro 4-15 – Espécies protegidas que ocorrem na área de estudo. 

Espécie Ocorrência na região  e 
na área de estudo 

Tipologia de habitat 

Jasione maritima 
var. sabularia 

Ocorrência muito 
improvável 

Areias marítimas, especialmente na duna 
secundária. 

Narcissus triandrus 
Ocorrência pouco 
provável. Prados, afloramentos rochosos. 

Narcissus 
cyclamineus 

Ocorrência muito 
improvável. 

Em arrelvados na margem de cursos de água 
permanentes, preferentemente no sob 
coberto de bosques. 

Ruscus aculeatus Ocorrência provável Sob coberto de bosques. 

                                                

10  http://www.flora-on.pt/ 
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Espécie Ocorrência na região  e 
na área de estudo 

Tipologia de habitat 

Scilla beirana 
Ocorrência muito 
improvável. 

Prados, pastagens, matos higrófilos e 
carvalhais húmidos. 

 

No decorrer dos trabalhos de campo não foi observada a presença de espécies endémicas ou com 

estatuto de proteção no âmbito da legislação referida. 

Por último, salienta-se que o corredor tem alguns exemplares de sobreiro, espécie cujo abate é 

regulamentado pelo 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. As áreas de ocorrência de sobreiros foram 

cartografadas, para futura referência. 

Apresenta-se no Anexo V o elenco florístico da área de estudo, onde são listadas as espécies 

observadas durante os trabalhos de campo, juntamente com as espécies assinaladas por Almeida 

et al. (2019) e Araújo et al. (2019a, 2019b, 2019c) para as quadrículas UTM de 10 Km onde a 

mesma se localiza, num total de 460 táxones distintos. 

4.8.1.4 Flora exótica ornamental 

A área envolvente à linha em análise tem alguma flora exótica invasora, constante do Decreto-

Lei n.º 92/2019, de 10 de Julho, nomeadamente espécimes de Cortaderia selloana, Acacia 

dealbata, Acacia melanoxylon e Phytolacca americana. 

4.8.1.5 Vegetação e Habitats 

No anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado) constam os Habitats que merecem proteção 

especial. Não foram encontradas formações vegetais com interesse para conservação classificáveis 

como Habitats da Diretiva, embora algumas comunidades reúnam os critérios florísticos mínimos, 

mas não os critérios estruturais, nomeadamente pela sua muito reduzida dimensão. 

A vegetação espontânea existente reflete uma forte ação antrópica, apresentando-se muito 

degradada. As comunidades que correspondem a estádios sucessionais evoluídos estão ausentes. 

As comunidades que correspondem a estádios sucessionais menos evoluídos ocorrem 

pontualmente, com frequência no sob coberto de eucaliptais, em muito mau estado de conservação 

e em versões floristicamente empobrecidas e com presença de espécies nitrófilas ou invasoras. As 

tipologias de vegetação espontânea encontradas são as seguintes: 

Bosquetes sem sob coberto característico (não cartografados) 

Pontualmente surgem pequenos bosquetes – constituídos por menos de uma dezena de árvores e 

dominados por carvalho-alvarinho (Quercus robur), sobreiro (Quercus suber) e borrazeira-preta 

(Salix atrocinerea), por vezes com acácias, eucalipto e pinheiro-bravo. Pela sua reduzida dimensão, 
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estas formações não criam as condições necessárias ao desenvolvimento do sob coberto ombrófilo 

característico dos bosques, pelo que não é classificável como Habitat da Rede Natura 2000. 

Urzais-tojais galaico-portugueses não litorais (não cartografados) 

Matos baixos de bioclima temperado com elevado grau de cobertura, dominados por 

nanofanerófitos, correspondentes, neste caso, à associação Ulicetum latebracteato-minoris, com 

Ulex minor, Ulex europaeus subsp. latebracteatus, Cistus psilosepalus, Calluna vulgaris, Erica 

cinerea, Erica umbellata, etc. Em bom estado de conservação, estas comunidades correspondem 

ao habitat 4030, que é provavelmente o habitat mais comum em Portugal continental, sendo o 

subtipo 2 o que ocorre nas áreas de bioclima temperado. 

As comunidades presentes na área de estudo ocorrem sobretudo no sob coberto de florestas de 

eucalipto e pinheiro-manso e encontram-se em mau estado de conservação. 

Comunidades de espécies ruderais e nitrófilas (não cartografados) 

Em toda a área de estudo foram observadas comunidades de espécies ruderais cosmopolitas, mais 

ou menos nitrófilas, sem qualquer valor de conservação. Estas correspondem a um coberto vegetal 

herbáceo de plantas nitrófilas e exóticas, tais como Phytolacca americana, Dittrichia graveolens, 

Amaranthus hybridus, Echium rosulatum, Conyza sumatrensis, Hypochaeris radicata, etc. 

Vegetação sem interesse para conservação, com presença de Quercus suber (Desenho n.º 

PF31_PE_10103_004 – Cartografia de Habitats) 

Foram cartografadas as áreas que, não apresentando vegetação com interesse para conservação, 

têm exemplares de sobreiro que deverão ser considerados, uma vez que o seu abate é 

regulamentado por legislação própria. São sobretudo situações em que as árvores estão integradas 

em manchas florestais dominadas por eucalipto (figuras seguintes), embora em alguns casos sejam 

exemplares isolados ou dispostos linearmente, ao longo da linha. 

 
Figura 4-26 - Imagens de sobreiros observados na área de estudo. 
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Figura 4-27 – Imagens de sobreiros observados na área de estudo (cont). 

 

Em síntese, a área analisada não abrange qualquer formação vegetal com interesse para 

conservação, mas inclui alguns espécimes de táxones com estatuto de proteção – sobreiros – e 

espécies exóticas (representadas no desenho PF31_PE_10103_137) que podem ser nefastas para 

as áreas envolventes. 

4.8.2 Fauna 

4.8.2.1 Metodologia 

A 29 de Outubro de 2019 foi realizada uma visita ao local para observação das disponibilidades de 

habitat para a fauna e recolha de informação relativamente à fauna presente.  

A área de estudo inclui o corredor da linha e a sua envolvente próxima. Não se considerou uma 

área fixa uma vez que a mobilidade de grande parte dos animais não justifica a definição de limites 

fixos.  

Com base nesta informação e na informação bibliográfica disponível foi elaborada uma listagem das 

espécies que poderão ocorrer na área, de modo a caracterizar a comunidade faunística local e a 

avaliar mais corretamente o seu valor ecológico. Para esta análise tiveram-se em consideração os 

usos do solo e a informação disponível sobre os requisitos ecológicos das várias espécies. Esta 

informação foi recolhida em diversa bibliografia, nomeadamente Equipa Atlas, 2005; Loureiro et al., 

2008; Bencatel et al., 2017; Rainho et al., 2013. 

A importância, em termos de conservação, da área de afetação foi avaliada com base nesta lista e 

considerando o estatuto de conservação das diferentes espécies de acordo com o Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). 
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As diferentes espécies de fauna foram alocadas a classes de ocupação de solo tendo por base a 

carta de ocupação do solo disponível para este estudo.  

Consideraram-se os seguintes biótopos: 

Agrícola – que inclui a generalidade das ocupações associadas à agricultura, incluindo os pomares 

e as pastagens 

Urbano – que inclui a generalidade das ocupações urbanas, sejam contínuas ou descontínuas 

Florestal/arborizado – que inclui a generalidade dos povoamentos florestais e os parques urbanos 

Aquático – que inclui a zona final do rio Leça 

4.8.2.2 Resultados 

4.8.2.3 Mamíferos 

Na área de estudo deverão ocorrer 14 espécies de mamíferos, apesar da forte ocupação humana 

que a caracteriza (vide figura seguinte). Nenhuma das espécies atribuídas à área de estudo tem um 

estatuto de conservação desfavorável em Portugal, mas uma delas, o coelho-bravo, apresenta o 

estatuto de Quase Ameaça, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral 

et al. 2005). No que respeita à Diretiva Habitats (D.L. 49/140, com a sua redação atual), existem 

apenas duas espécies que estão incluídas no anexo B-IV.  

 

Quadro 4-16- Estatuto de conservação das espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área em 

estudo. Legenda: LC - Pouco Preocupante; NT - Quase Ameaçada NA - Não Aplicável, DD - Informação 

Insuficiente, Biótopos – Agrícola (A), Urbano (U), Florestal/arborizado (F) e Aquático (Aq) 

Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho 
- Portugal 

Anexo da 
Directiva 
Habitats 

Biótopos 

Erinaceus europaeus 
Ouriço-cacheiro 

LC  A, F 

Talpa ocidentalis 
Toupeira 

LC  A 

Crocidura russula 
Musaranho-de-dentes-
brancos 

LC  A 

Pipistrellus pipistrellus 
Morcego-anão 

LC IV A, U 

Tadarida teniotis 
Morcego-rabudo 

DD IV A, U 

Oryctolagus cuniculus 
Coelho-bravo 

NT  A, F 

Sciurus vulgaris LC  A, F 
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Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho 
- Portugal 

Anexo da 
Directiva 
Habitats 

Biótopos 

Esquilo 

Microtus lusitanicus 
Rato-cego 

LC  A 

Apodemus sylvaticus 
Rato-do-campo 

LC  A 

Rattus norvegicus 
Ratazana 

NA  A, U 

Mus musculus 
Rato-caseiro 

LC  A, U 

Mus spretus 
Rato-das-hortas 

LC  A 

Vulpes vulpes 
Raposa 

LC  A, F 

Mustela nivalis 
Doninha 

LC  A, F 

 

4.8.2.4 Aves 

No total foram identificadas como de ocorrência potencial 49 espécies de aves, sendo a 

esmagadora maioria (73%) residentes na área de estudo. Apenas uma das espécies apresenta um 

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

como Vulnerável de acordo com Cabral et al. (2005).  

Relativamente à Diretiva Aves (D.L. 49/140 revisto pelo D.L. 49/2005), há que referir duas espécies 

incluída no anexo A-I do Decreto-Lei 140/99, com a sua redação atual. Nenhuma delas terá na área 

de estudo uma população significativa no contexto nacional, ou mesmo local. As duas ocorrerão 

sobretudo no troço final do rio Leça, junto ao terminal ferroviário de Leixões e sempre com efetivos 

muito reduzidos. Nesta zona o rio Leça está sujeito ao efeito das marés permitindo que ali ocorram 

espécies características de zonas húmidas que, de outro modo, estariam ausentes da área de 

estudo.  

Quadro 4-17 - Estatuto fenológico e estatutos de conservação da avifauna com ocorrência potencial na área 

em estudo. A negrito assinalam-se as espécies observadas na visita ao terreno.  

Legenda: LC - Pouco Preocupante; NT - Quase Ameaçada NA - Não Aplicável, DD - Informação Insuficiente, 

Biótopos – Agrícola (A), Urbano (U), Florestal/arborizado (F) e Aquático (Aq) 

Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho 
– Portugal 

Anexo da 
Directiva Aves 

Estatuto 
fenológico 

Biótopos 

Phalacrocorax carbo 
Corvo-marinho-de-faces-brancas 

LC  I Aq 
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Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho 
– Portugal 

Anexo da 
Directiva Aves 

Estatuto 
fenológico 

Biótopos 

Ardea cinerea 
Graça-real 

LC  R Aq 

Egretta garzetta 
Garça-branca 

LC I R Aq 

Bubulcus ibis 
Garça-boeira 

LC  R Aq, A 

Anas plathyrhynchos 
Pato-real 

LC  R Aq 

Falco tinnunculus 
Peneireiro 

LC  R A, F 

Actitis hypoleucos 
Maçarico-das-rochas 

VU  I Aq 

Larus ridibundus 
Guincho 

LC  I Aq, A 

Larus fuscus 
Gaivota-de-asa-escura 

LC  I Aq, A, U 

Larus michahelis 
Gaivota-de-patas-amarelas 

LC  R Aq, A, U 

Columba palumbus 
Pombo-torcaz 

LC  R A, F 

Streptopelia decaocto 
Rola-turca 

LC  R A, F, U 

Tyto alba 
Coruja-das-torres 

LC  R A, U 

Apus apus 
Andorinhão-preto 

LC  E U 

Alcedo atthis 
Guarda-rios 

LC I R Aq 

Upupa epops 
Poupa 

LC  E A 

Dendrocopos major 
Pica-pau-malhado-grande 

LC  R F 

Ptyonoprogne rupestris 

Andorinha-das-rochas 
LC  I A, U 

Hirundo rustica 
Andorinha-das-chaminés 

LC  E A, U 

Hirundo daurica 
Andorinha-dáurica 

LC  E A, U 

Delichon urbicum 

Andorinha-dos-beirais 
LC  E A, U 

Motacilla cinerea 
Alvépça-cinzenta 

LC  R Aq, A 

Motacilla alba 
Alvéola-branca 

LC  R Aq, A, U 

Troglodytes troglodytes 
Carriça 

LC  R A, F 

Prunella modularis 
Ferreirinha 

LC  I A, F 

Erithacus rubecula 
Pisco-de-peito-ruivo 

LC  R A, F 

Phoenicurus ochruros 
Rabirruivo-preto 

LC  R A, U 

Saxicola torquatus 
Cartaxo 

LC  R A 

Tudus merula 
Melro-preto 

LC  R A, F 

Sylvia atricapilla 
Toutinegra-de-barrete 

LC  R A, F 

Sylvia melanocephala 
Toutinegra-de-cabeça-preta 

LC  R A, F 
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Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho 
– Portugal 

Anexo da 
Directiva Aves 

Estatuto 
fenológico 

Biótopos 

Phylloscopus collybita 
Felosinha 

LC  I A, F 

Regulus ignicapilla 
Estrelinha-real 

LC  R F 

Aegithalus caudatus 
Chapim-rabilongo 

LC  R F 

Parus cristatus 
Chapim-de-poupa 

LC  R F 

Parus ater 
Chapim-preto 

LC  R F 

Parus caeruleus 
Chapim-azul 

LC  R A, F 

Parus major 
Chapim-real 

LC  R A, F 

Certhia brachydactyla 

Trepadeira 
LC  R F 

Garrulus glandarius 
Gaio 

LC  R A, F 

Pica pica 
Pega 

LC  R A, F 

Corvus corone 

Gralha-preta 
LC  R A, F 

Sturnus vulgaris 
Estorninho-malhado 

LC  I A, F, U 

Sturnus unicolor 
Estorninho-preto 

LC  R A, F, U 

Passer domesticus 
Pardal 

LC  R A, U 

Fringilla coelebs 
Tentilhão 

LC  R A, F 

Serinus serinus 
Chamariz 

LC  R A, F 

Carduelis chloris 

Verdilhão 
LC  R A, F 

Carduelis carduelis 
Pintassilgo 

LC  R A 

4.8.2.5 Répteis e Anfíbios 

Dada a forte ocupação urbana na área de estudo deverão ocorrer apenas duas espécies de répteis 

e quatro de anfíbios (ver quadro seguinte). Nenhuma destas espécies apresenta um estatuto de 

conservação desfavorável em Portugal e não estão incluídas nos anexos B-II e B-IV dos Decretos 

que transpõem a Diretiva Habitats para a legislação nacional (D.L. 49/140, com a sua redação 

atual). 

Quadro 4-18 - Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios com ocorrência potencial na área 

em estudo. Legenda: LC - Pouco Preocupante, Biótopos – Agrícola (A), Urbano (U), Florestal/arborizado (F) e 

Aquático (Aq) 

Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho 
- Portugal 

Anexo da 
Directiva 
Habitats 

Biótopos 
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Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho 
- Portugal 

Anexo da 
Directiva 
Habitats 

Biótopos 

RÉPTEIS 

Podarcis bocagei 
Lagartixa de Bocage 

LC  A 

Elaphe scalaris 
Cobra-de-escada 

LC  A, F 

ANFÍBIOS 

Salamadra salamandra 
Salamandra-de-pintas-amarelas 

LC  A, F 

Triturus boscai 
Tritão-de-ventre-laranja 

LC  A 

Bufo bufo 
Sapo-comum 

LC  A 

Rana perezi 
Rã-verde 

LC  A 

 

Os anfíbios ocorrem ainda em charcas efémeras e de pequena dimensão bem como em poços e 
nascentes existentes na periferia da área de estudo. 

4.9 Uso do Solo 

4.9.1 Metodologia 

A caracterização da ocupação do solo foi realizada com base na sobreposição da cartografia da 

COS2018 (cartografia temática realizada pela Direção Geral do Território) sobre fotografia aérea, 

para uma faixa com 200m de largura (100m para cada lado do eixo da Linha de Leixões). 

A metodologia adotada passou por 3 fases: 

- Uma primeira fase, de aferição visual simples, onde foram identificadas as áreas onde a 

classificação pudesse estar incorreta; 

- Uma segunda fase, de retificação das áreas: reclassificando-as ou retificando os seus 

limites; 

- Uma terceira fase, de verificação do trabalho através da realização de trabalhos de campo 

para aferição das possíveis dúvidas existentes, e validação do processo. 

Alem disso, o trabalho efetuado a partir desta base cartográfica foi complementado através da 

consulta da informação disponibilizada pelas Câmaras Municipais da área em estudo (Matosinhos, 

Maia, Gondomar e Porto) sobre o uso do solo nos respetivos concelhos, no âmbito do processo de 

revisão dos respetivos PDM, bem como através da consulta das imagens disponíveis em diversas 

plataformas web (Bing Maps e Google Earth). 
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As diferentes categorias consideradas foram estabelecidas de forma a representar a ocupação do 

solo da área de estudo, tendo como referência a nomenclatura da Carta COS2015 – Nível III. 

Assim, a legenda definida foi a que se apresenta no quadro seguinte. 

 

Quadro 4-19– Uso do Solo: Legenda adotada e respetiva descrição 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

TERRITÓRIOS 

ARTIFICIALIZADOS 

Tecido Urbano 
Consiste essencialmente 
em zonas construídas de 
tipologia urbana (casas, 
edifícios, áreas de 
estacionamento, 
logradouros, etc.) 

Tecido Urbano Contínuo 
Áreas de tecido urbano com superfície total 
impermeabilizada superior ou igual a 80%. 
Inclui centros urbanos e subúrbios em que os 
edifícios formem um tecido contínuo e 
homogéneo, bem como áreas de 
estacionamento, logradouros, áreas cobertas 
de betão ou asfalto, etc 

Tecido Urbano Descontínuo 
Áreas de tecido urbano na sua maior parte 
ocupadas por construções do tipo residencial. 
Nas áreas classificadas como urbano 
descontínuo os edifícios e outras superfícies 
artificializadas estão associados a áreas com 
vegetação e solo nu, as quais ocupam uma 
superfície significativa, embora descontínua. 
A superfície impermeabilizada ocupa uma 
área superior ou igual a 30% e inferior a 80% 
da superfície total. 
 

Indústria, comércio e 
transportes 

Áreas principalmente 
ocupadas por estruturas 
relativas à atividade 
industrial, comercial e de 
transportes, incluindo 
áreas associadas. 
Incluem-se também as 
zonas de exploração agro-
industrial. 

Indústria, comércio e equipamentos gerais 
Áreas de atividade industrial, grandes 
superfícies comerciais, armazéns e outros 
equipamentos diversos. São principalmente 
ocupadas com construções, asfalto, alcatrão, 
cimento na superfície ou terra compactada. 
Podem ter vegetação que, quando existente, 
ocupa pequenos espaços sobrantes e zonas 
ajardinadas. Inclui hospitais, universidades, 
infra-estruturas de produção de energia, 
instalações de apoio à exploração agro-
pecuária, etc. 

Redes viárias e ferroviárias e espaços 
associados 

Rodovias e ferrovias, incluindo equipamentos 
associados (e.g. estações, plataformas, 
taludes). 

Áreas Portuárias 
Portos, estruturas portuárias, estaleiros 
navais e marinas. Inclui terminais petrolíferos 
e portos fluviais 

Áreas de extração de 
inertes, áreas de 

deposição de resíduos e 
estaleiros de construção 
Áreas artificializadas 

Áreas em Construção 
Áreas em construção (escavações, estaleiros, 
etc.) e áreas abandonadas inseridas num 
contexto urbano 
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NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

principalmente ocupadas 
por atividades extrativas, 
estaleiros de construção, 
zonas de deposição de 
resíduos e áreas 
associadas a todas estas 
atividades. Inclui 
pedreiras, extração 
mineira, aterros, lixeiras, 
etc. 

Espaços verdes 
urbanos, equipamentos 
desportivos, culturais e 

de lazer e zonas 
históricas 

Áreas artificializadas ou 
áreas naturais 
aproveitadas para uso 
recreativo e de lazer. 
Incluem-se nesta categoria 
os parques verdes 
urbanos, equipamentos de 
desporto e de lazer, 
cemitérios, equipamentos 
culturais, etc. 

Espaços verdes urbanos 
Áreas verdes inclusas ou adjacentes ao 
tecido urbano, de uso predominantemente 
público, e com funções de recreio e de 
enquadramento da estrutura urbana. Inclui 
parques, zonas verdes de áreas residenciais, 
cemitérios com vegetação, jardins botânicos, 
jardins zoológicos, etc. 

Outras instalações desportivas e 
equipamentos de lazer 
Áreas ocupadas por outras instalações 
desportivas. Inclui estádios de futebol e 
infraestruturas anexas, estádios de hóquei, 
piscinas e campos de ténis, pistas de 
ciclismo, hipódromos, pistas de atletismo, 
etc., inclusos ou não em tecido urbano. 

ÁREAS 

AGRÍCOLAS E 

AGROFLORESTAIS 

Culturas temporárias 
As culturas temporárias 
são aquelas cujo ciclo 
vegetativo não excede um 
ano (anuais) e as que não 
sendo anuais são 
ressemeadas com 
intervalos que não 
excedem os 5 anos. Estas 
culturas encontram-se 
normalmente sob regime 
de rotação anual ou 
plurianual. Inclui culturas 
regadas, não regadas, 
culturas em campos 
inundados e pastagens 
temporárias. Inclui 
também terrenos em 
regime de pousio agrícola 
até um máximo de 5 anos 

Culturas temporárias de sequeiro 
Áreas ocupadas por culturas temporárias que 
não utilizam qualquer tipo de rega artificial 

Culturas permanentes 
Áreas de culturas que 
ocupam a terra durante 
um longo período e 
fornecem repetidas 
colheitas, não entrando 
em rotações culturais. 
Fazem parte desta classe 
os pomares, olivais e 

Pomares 
Parcelas com árvores ou arbustos de uma ou 
várias espécies, destinados à produção de 
fruto. Inclui associações de árvores de fruto 
com vinha ou com olival, quando se verifique 
uma dominância das árvores de fruto. 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3   4-55 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

vinhas para produção 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Áreas agrícolas com 
diversos tipos de 
associações entre culturas 
temporárias, pastagens, 
culturas permanentes e 
áreas naturais. Inclui 
culturas temporárias e/ou 
pastagens associadas a 
culturas permanentes, 
culturas temporárias ou 
permanentes cultivadas 
sob coberto florestal, 
áreas de mosaicos de 
culturas temporárias, 
pastagens e culturas 
permanentes, e paisagens 
em que as culturas e 
pastagens se encontrem 
misturadas com áreas 
naturais ou semi-naturais. 

Sistemas culturais e parcelares complexos 
Áreas de uso agrícola nas quais ocorrem 
mosaicos de parcelas inferiores à UMC, 
correspondentes a combinações 
diversificadas entre culturas temporárias de 
regadio, culturas temporárias de sequeiro, 
pastagens permanentes e culturas 
permanentes. Este tipo de ocupação/uso está 
muitas vezes situado na proximidade de 
aglomerados urbanos ou rurais em resultado 
da produção agrícola de frutos ou legumes 
para consumo próprio (e.g. hortas de casas 
particulares). Inclui frequentemente jardins 
urbanos inferiores à UMC e edifícios 
dispersos correspondentes a uma 
impermeabilização inferior a 30%. 

Agricultura com espaços naturais e semi-
naturais 

Áreas ocupadas principalmente por 
agricultura com espaços naturais e semi-
naturais de dimensão significativa, em 
justaposição (associação horizontal). Inclui 
pequenas áreas de espaços naturais com 
superfície inferior à UMC e a uma distância 
inferior ou igual a 60 m entre si, inseridas 
numa matriz de áreas agrícolas ou vice-
versa, desde que tanto a proporção de 
espaços naturais como a proporção de áreas 
agrícolas seja superior a 25% e inferior a 
75%. 

FLORESTAS E 

MEIOS NATURAIS 

E SEMI-NATURAIS 

Florestas 
Áreas ocupadas por 
conjuntos de árvores 
florestais resultantes de 
regeneração natural, 
sementeira ou plantação. 
As árvores devem, em 
condições climatéricas 
normais, ter uma altura 
superior ou igual a 5 m e 
no seu conjunto constituir 
uma área com grau de 
coberto superior ou igual a 
30%. O sobcoberto não é 
dedicado à agricultura 
nem a atividades 
recreativas quando 
inseridas num contexto 
urbano 

Florestas de resinosas 
Florestas em que as espécies arbóreas 
gimnospérmicas representam 75%, ou mais, 
do coberto florestal. No caso em estudo 
corresponde a florestas de pinheiro bravo. 

Florestas de folhosas 
Florestas em que as espécies arbóreas 
angiospérmicas representam 75%, ou mais, 
do coberto florestal. No caso em estudo 
corresponde a florestas de eucalipto, florestas 
de outros carvalhos (exceto sobreiro e 
azinheira) e florestas de outras folhosas 
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NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

Florestas abertas e 
vegetação arbustiva e 

herbácea  
Áreas com coberto vegetal 
composto principalmente 
por arbustos e vegetação 
herbácea. Inclui 
comunidades de 
herbáceas, sebes, 
coníferas anãs, matos, 
vegetação esclerófita, 
prados e florestas abertas, 
degradadas ou em 
regeneração. 

Vegetação herbácea natural  
Zonas de vegetação herbácea em que esta 
ocupa uma área superior ou igual a 25% da 
superfície e que se desenvolvem sem 
adubação, cultivos, sementeiras ou 
drenagens. Estas áreas podem ser utilizadas 
de forma extensiva para pastoreio (pastagens 
espontâneas pobres) 

Matos  
Áreas naturais de vegetação espontânea, 
pouco ou muito densa, em que o coberto 
arbustivo (urzes, silvas, giestas, tojos, 
laburnos, etc.) é superior ou igual a 25%. 

CORPOS DE 

ÁGUA 

Águas marinhas e 
costeiras Oceanos e 
outros planos de água 
salgada. Inclui águas 

costeiras salobras 
separadas do mar por 
cordões arenosos ou 

lodosos, estuários, etc. 

Desembocaduras fluviais 
 Área da desembocadura ou foz de um rio 
onde se misturam águas doces e salgadas 
em função da dinâmica das correntes fluviais 
e dos fluxos de marés. São limitadas a 
montante pelo local até onde se fazem sentir 
as correntes salinas. Inclui estuários, deltas, 
etc 

Fonte: DGT, 2018. Especificações técnicas da Carta de uso e ocupação do solo de Portugal Continental para 1995, 2007, 2010 e 
2015. 

4.9.2 Análise Quantitativa 

Considerando, então, a ocupação do solo de acordo com o levantamento efetuado, ou seja, 

seguindo a legenda apresentada no quadro anterior, os resultados obtidos encontram-se expressos 

no Desenho n.º PF31_PE_10103_005. 

No quadro seguinte apresenta-se a quantificação das diferentes tipologias de uso do solo para a 

faixa em estudo com 100m de largura para cada lado da linha de Leixões, conforme referido 

anteriormente. 

Quadro 4-20 – Uso do Solo: quantificação dos diferentes usos 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 ÁREAS (ha) 

TERRITÓRIOS 

ARTIFICIALIZADOS 

Tecido Urbano 
Tecido Urbano Contínuo 52,09 

Tecido Urbano 
Descontínuo 

73,87 

Indústria, comércio 
e transportes 

Indústria, comércio e 
equipamentos gerais 

35,88 

Redes viárias e 
ferroviárias e espaços 

associados 

39,52 

Áreas portuárias 11,63 

Áreas de extração de 
inertes, áreas de 

deposição de 
resíduos e estaleiros 

Áreas em construção 2,39 
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NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 ÁREAS (ha) 

de construção 

Espaços verdes 
urbanos, 

equipamentos 
desportivos, culturais 

e de lazer e zonas 
históricas 

Espaços verdes urbanos 2,09 

ÁREAS 

AGRÍCOLAS E 

AGROFLORESTAIS 

Culturas temporárias 
Culturas temporárias de 

sequeiro 
57,20 

Culturas 
permanentes 

Pomares 1,83 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Sistemas culturais e 
parcelares complexos 

17,26 

Agricultura com espaços 
naturais e semi-naturais 

10,47 

FLORESTAS E 

MEIOS NATURAIS 

E SEMI-NATURAIS 

Florestas 
Florestas de resinosas 3,15 

Florestas de folhosas 52,05 

Florestas abertas e 
vegetação arbustiva 

e herbácea 

Vegetação herbácea 
natural 

1,10 

Matos 22,06 

CORPOS DE 

ÁGUA 
Águas marinhas e 

costeiras 
Desembocaduras fluviais 0,10 

 

Numa primeira abordagem mais abrangente, considerando apenas o Nível I da nomenclatura COS, 

através da análise do gráfico seguinte, constata-se o predomínio dos territórios artificializados (57%) 

resultante do facto da linha de Leixões desenvolver-se numa área de caraterísticas 

dominantemente urbanas, correspondente à Área Metropolitana do Porto. 

Seguem-se as áreas agrícolas e agro-florestais com 23% do total da faixa em estudo, e as florestas 

e meios naturais e semi-naturais com uma percentagem na ordem dos 20%. Destaca-se ainda a 

reduzida expressão dos Corpos de Água (0,03%). 

 

Figura 4-28 – Classes de Uso do Solo (Nível 1) no corredor em estudo 

57% 23% 

20% 

USO DO SOLO (%) 

TERRITÓRIOS
ARTIFICIALIZADOS

ÁREAS AGRÍCOLAS E
AGROFLORESTAIS

FLORESTAS E MEIOS
NATURAIS E SEMI-
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Considerando a ocupação do solo de acordo com o trabalho efetuado, ou seja, seguindo as classes 

apresentadas no Quadro 4-20, os resultados percentuais obtidos encontram-se expressos no 

gráfico da figura seguinte.  

Em primeiro lugar destaca-se o tecido urbano descontínuo com percentagem próximo dos 20%. 

Seguem-se as culturas temporárias de sequeiro (14,95%) e o tecido urbano contínuo (13,61%). As 

florestas de folhosas (na faixa em estudo correspondem sobretudo a eucaliptais) com 13,6%, as 

áreas de indústria, comércio e equipamentos gerais e as áreas afetas à rede viária e ferroviária, 

ambas com percentagens na ordem dos 9% e 10%, respetivamente, possuem também 

representação considerável no corredor em estudo. 

As restantes tipologias de uso do solo apresentam percentagens inferiores a 5% (exceção para os 

matos com 5,76%), sendo, ainda assim, a mais elevada a relativa aos sistemas culturais e 

parcelares complexos. 

 

Figura 4-29 - Classes de Uso do Solo (Nível 3) no corredor em estudo 

4.9.3 Análise dos Diferentes Usos no Corredor em Estudo 

A área em estudo é dominantemente artificializada, fortemente urbanizada e industrializada. 

Efetivamente, regista-se o domínio dos espaços predominantemente edificados ou 

impermeabilizados que incluem ocupação urbana, industrial, vias de comunicação e outras 

infraestruturas.  

Esta faixa insere-se numa área peri-urbana que foi muito atrativa face ao processo de 

desindustrialização do Porto. As indústrias encontram-se dispersas no território, apresentando 

maior expressão ao longo das principais vias de comunicação, conforme descrito nos parágrafos 

seguintes. 
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Territórios Artificializados 

Tal como referido anteriormente, a faixa onde se desenvolve a Linha de Leixões carateriza-se por 

uma forte densidade urbana, com edifícios destinados na sua maioria a habitação unifamiliar e 

plurifamiliar, bem como estabelecimentos de comércio e serviços.  

É também 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.  

Matosinhos é ainda uma cidade com uma grande tradição e atividade piscatória. Todas estas 

atividades são fortemente dinamizadas pela existência na área de intervenção do porto de Leixões, 

o maior porto artificial de Portugal, construído nos finais do século XIX. 

É também na zona final do corredor em análise, mais concretamente na freguesia de Leça da 

Palmeira, que se localiza a Exponor, o maior recinto de feiras empresariais do País. 

  

Figura 4-30 – Tecido urbano contínuo na envolvente 
da estação de S. Mamede de Infesta 

Figura 4-31– Porto de Leixões e algumas das 
industrias envolventes 

 

Concretamente na envolvente da linha destacam-se como principais aglomerados populacionais, do 

início para o final do traçado, e com maior proximidade à linha de Leixões, o bairro de Rebordãos 

(Porto), Chapeleiro, Quintão, Forno e Santegãos, no concelho de Gondomar, São Gemil, Giesta, 

Pedrouço, Cutamas e Aldeia de Baixo, no concelho da Maia, Moalde de Cima, Asprela, São 

Mamede de Infesta, São Félix, Recarei, Qtª do Alão, Recarei de Cima, Leça do Balio, Araújo, 

Esposade, Cete, Ponte do Carro, no concelho de Matosinhos. 

No que se refere às principais áreas industriais/ comerciais localizadas na faixa de 200m para cada 

lado da linha de Leixões, além daquelas localizadas no final da linha (zona do porto de Leixões), 

importa ainda destacar as localizadas em Leça do Balio, nomeadamente o parque empresarial de 
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Arroteia e a área industrial a poente de Recarei de Cima e ainda as áreas localizadas junto aos nós 

de ligação da Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões. 

Conforme se pode verificar através das percentagens apresentadas na Figura 4-29, com presença 

tão importante como as áreas industriais/ comerciais, importa referir os principais eixos rodoviários 

que atravessam este canal, ou nele se desenvolvem, nomeadamente a A28/IC1, A4/IP4, VRI, 

EN13, A3/IP1 e Estrada da Circunvalação e ainda o Metro de Superfície. 

  

Figura 4-32 – Eixo rodoviário (A3) e zona de 
equipamento desportivo a norte do km 8+000 

Figura 4-33 – Tecido urbano descontínuo na zona de 
Portela (Stª Cruz do Bispo) 

 

Áreas Agrícolas 

O sistema campo-bouça era um sistema agroflorestal característico da região Norte e caracterizava-

se pelo peculiar ordenamento espacial das culturas agrícolas (no campo) e florestais (na bouça) as 

quais com o gado bovino formavam um sistema muito eficiente do ponto de vista produtivo e 

ecológico. A gestão deste sistema agroflorestal originou um mosaico reticulado de habitats formado 

pelos campos entrecortados por bouças (1ª revisão do PDM de Matosinhos). 

O campo é parte da exploração destinada sobretudo às culturas forrageiras para bovinos, mas 

também para as culturas arvenses destinadas à alimentação humana. A bouça é a parte da 

exploração ocupada com espécies florestais. Este sistema de produção ainda predomina na 

paisagem cultural da região Norte, mas os seus componentes adquiriram uma funcionalidade muito 

distinta. 

Na faixa em estudo podemos observar ainda testemunhos deste sistema, por exemplo, campos 

com forragens ou outras culturas e espécies lenhosas na bordadura (ramadas, sebes) muitas vezes 

entrecortados por bouças. No entanto, o uso agrícola constitui um elemento vestigial na paisagem 

da faixa em estudo. 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3   4-61 

As áreas agrícolas têm vindo a diminuir em favor de uma impermeabilização crescente, devido à 

intensificação da rede viária e ao crescimento demográfico que se registou nas últimas décadas, 

motivado pela atraente localização desta área no contexto da Área Metropolitana do Porto. 

  

Figura 4-34 – Parcelas agrícolas a sul da linha de 

Leixões na zona de S. Mamede de Infesta 

Figura 4-35 – Uso agrícola na zona de S. Gemil 

Esta diminuição verificou-se sobretudo para dar lugar a abertura de vias estruturantes, tal como 

referido anteriormente, referindo-se que a construção da A4/ IP4 e da VRI ocuparam e 

fragmentaram uma quantidade significativa de terrenos agrícolas, e ainda para construção de 

edifícios (1ª Revisão do PDM de Matosinhos). 

Conforme se pode observar através da leitura do Desenho n.º PF31_PE_10103_005, e de acordo 

com os dados quantitativos apresentados anteriormente, a tipologia culturas temporárias 

corresponde ao uso agrícola com o peso mais expressivo ao longo do corredor em estudo, 

sobretudo na zona de Gondivai/ Gondivinho/ Esposade (km 13+000 a 16+500, aproximadamente), 

onde estas manchas agrícolas surgem com expressão espacial mais significativa. 

De referir ainda, por apresentarem dimensão mais significativa, as manchas agrícolas de culturas 

temporárias existentes na zona de Quintã (km 4+000 a 5+000, aproximadamente), e a sul de S. 

Mamede de Infesta (km 9+500). 

As principais culturas temporárias são as culturas forrageiras, seguindo-se-lhe as culturas de 

cereais para grão e as culturas hortícolas. A principal cultura forrageira é o milho-silagem e o 

azevém como cultura intercalar de outono/inverno. 

As hortas, apesar de ocuparem pequenas áreas, assumem um valor relevante no que se refere ao 

número de explorações, demonstrando a importância da pequena horta familiar. 

Os sistemas culturais e parcelares complexos bem como a agricultura com espaços naturais e 

semi-naturais, englobadas na categoria de áreas agrícolas heterogéneas, apresentam áreas pouco 

relevantes, tal como os pomares. 
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Áreas Florestais 

A representatividade das áreas florestais pode considerar-se pouco significativa, se atendermos à 

urbanidade do território em análise. Efetivamente, na faixa em estudo os espaços florestais têm 

pouca expressão e estão representados por parcelas pouco extensas. À semelhança do que 

acontece com os espaços agrícolas, estas áreas têm vindo a diminuir significativamente, sobretudo 

para dar lugar a áreas impermeabilizadas, como é o caso das grandes infraestruturas viárias, ou 

novas áreas urbanizadas. 

Nas áreas de uso florestal verifica-se uma elevada especificidade dos povoamentos, dominando os 

povoamentos de eucalipto (representam cerca de 11% dos usos da faixa em estudo). As manchas 

mais significativas situam-se sobretudo ao longo do vale do rio Leça, entre os km 17+000 a 20+500, 

aproximadamente. 

Relativamente à presença de outras classes associadas às “Florestas e Meios Naturais”, de referir 

as áreas de matos e vegetação arbustiva e herbácea, que no corredor em estudo ocupam cerca de 

6%, conforme dados apresentados na Figura 4-29. 

  

Figura 4-36 – Domínio do eucalipto nas encostas do 
vale do rio Leça (km 17+000 a 20+500, 

aproximadamente) 

Figura 4-37 – Áreas florestais (eucalipto) na 
envolvente do km 6+250 (S. Gemil) 

 

As áreas florestais desempenham um importante papel na proteção da rede hidrográfica e na 

proteção dos solos contra a erosão hídrica, sobretudo no vale do rio Leça, onde estas manchas 

marcam presença mais notória. 

Apenas muito pontualmente surgem manchas de outras espécies como acontece por exemplo ao 

km 4+500 (pinhal) na zona de Quintã. 

A diferenciação das manchas florestais com maior valor ecológico foi efetuada no âmbito do 

descritor Ecologia/ Flora, apresentando-se no Desenho n.º PF31_PE_10103_004 a Cartografia de 

Habitats. 
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Por último refere-se que as áreas incluídas no Nível I do COS - Corpos de Água, representadas na 

faixa em estudo pelas desembocaduras fluviais, localizam-se na zona terminal do corredor em 

estudo (entre o km20+500 e 21+000), e correspondem á foz do rio Leça, na zona do porto de 

Leixões. 

4.10 Paisagem 

4.10.1 Metodologia 

Neste capítulo pretende-se caracterizar a paisagem onde se desenvolve a linha de Leixões, face 

aos trabalhos a realizar no âmbito deste projeto. Os principais aspetos analisados prendem-se com 

fatores de ordem funcional, estrutural e visual. O fator paisagem é analisado em duas vertentes 

complementares: 

 Componentes da paisagem/ estruturas do território: estruturas morfológicas, estruturas 

antrópicas e ocupação do território; 

 Unidades de paisagem: compreende a análise visual das unidades de paisagem, 

nomeadamente no que se refere à qualidade e capacidade de absorção visual, bem como a 

sensibilidade paisagística das mesmas. 

Procurou-se que a análise da paisagem não constituísse um simples somatório das diferentes 

componentes da mesma, mas tivesse como base uma perspetiva integrada dos diferentes fatores. 

A descrição que se segue foi realizada com base nas cartas militares à escala 1:25 000 (Folhas 110 

e 122), na fotografia aérea da zona, em trabalho de campo (outubro 2019) e na consulta de 

bibliografia vária, bem como na cartografia temática apresentada no Volume das Peças 

Desenhadas. 

A área em estudo foi definida de acordo com um critério uniforme de equidistância, utilizando-se 

para o efeito um buffer de 3 km gerado a partir do eixo da linha de Leixões. 

A cartografia temática foi elaborada com recurso a meios informáticos, a partir do modelo digital de 

terreno (MDT). 

4.10.2 Estruturas do Território 

Estruturas Morfológicas 

A linha de Leixões insere-se maioritariamente na bacia hidrográfica do rio Leça, exceto nos 6km 

iniciais onde se desenvolve na sub-bacia do rio Tinto, incluída na bacia do Douro. 
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Na área em estudo, além dos rios Douro, Tinto, Torto e Leça, não existem outras linhas de água 

dignas de registo, sendo de salientar o facto de grande parte da rede hidrográfica se encontrar 

desviada e/ou canalizada. 

O rio Leça, principal curso de água na área em estudo pela dimensão da sua bacia hidrográfica, 

apresenta um traçado vigoroso, por vezes sinuoso, e uma área relativamente pequena de terrenos 

ribeirinhos. As suas margens, de amplitude variável, dão lugar na freguesia de Stª Cruz do Bispo 

(Aguiar e Stº Isidro) a um vale muito encaixado com encostas íngremes, atingindo declives muito 

elevados. 

Importa realçar que desde o km 16+750 até ao final, a Linha de Leixões acompanha de muito perto 

o percurso deste rio, atravessando-o em dois locais. 

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

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

industrializada e com aglomerados populacionais de elevada densidade. A flora espontânea mais 

comum que ainda existente e com valor ecológico são as florestas-galeria de amieiro (Alnus 

glutinosa), carvalho (Quercus robur) e salgueiro (Salix spp).  

  

Figura 4-38 – Rio Leça junto aos silos de Leixões (km 
20+250) 

Figura 4-39 – Vale do rio Leça próximo da povoação 
de Guifões (km 18+750) 

 

Através da elaboração do MDT e da consequente realização da Figura 4-40– Hipsometria e 

desenho PF31_PE_10103_139, verifica-se que as cotas na zona em estudo variam entre os valores 

inferiores a 20m e os superiores a 160m (165m no vértice geodésico de Corim, cerca de 500m a 

norte do km 6+250, que corresponde ao ponto mais elevado). 

As classes hipsométricas de cotas mais baixas (<20m) estão associadas á faixa costeira, na zona 

de Leça da Palmeira e Matosinhos, e ainda na zona de confluência dos rios Torto e Tinto com o rio 

Douro, no limite sudeste da faixa em estudo. 
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As zonas de cotas mais elevadas, correspondentes à classe hipsométrica entre os 150-185m, 

localizam-se no limite nascente da faixa em estudo, na zona da freguesia de Pedrouços, ao longo 

da EN105, correspondente à linha de festo que faz a separação das bacias hidrográficas do rio 

Leça e do rio Tinto. 
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Figura 4-40 – Hipsometria 
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Para melhor caracterizar a morfologia e tipos de relevo existentes, procedeu-se à determinação de 

declives na área em estudo tendo-se definido as classes referidas na Figura 4-43 e no desenho 

PF31_PE_10103_138, nomeadamente 0-5%, 5-15%, 15-25% e >25%. 

A análise desta figura confirma que na área em estudo domina o relevo plano (declives <5%), 

surgindo algumas manchas, com reduzida dimensão, de relevo acidentado (declives >25%) nas 

encostas do vale do rio Leça, onde este apresenta um perfil mais encaixado (zona de Stª Cruz do 

Bispo), bem como nos vales dos rios Tinto e Torto, no limite sudeste da faixa em estudo. É também 

nesta zona que as áreas com declives entre 15-25% adquirem maior expressão espacial. 

  

Figura 4-41 – Relevo mais acidentado no vale do rio 
Leça (próximo do km 19) 

Figura 4-42–  Domínio do relevo plano a ondulado 
(freguesia S. Mamede de Infesta) 

 

Quanto à percentagem de incidência das várias classes de declives analisadas, nota-se uma 

predominância da classe com declives inferiores a 5% (ocupa cerca de 53% da faixa em estudo), 

logo seguida das áreas incluídas na classe com declives entre 5% e 15% (representam 39% da 

faixa em estudo). Apenas 2% do total do corredor em análise apresenta um relevo acidentado com 

declives >25%. Estes valores tornam bem evidente o relevo plano a moderado da maior parte da 

área em estudo. 

A análise das exposições confirma o referido anteriormente, uma vez que na faixa em estudo 

dominam as áreas planas, de acordo com a percentagem constante no quadro seguinte (16%), pois 

através da análise de Figura 4-44 e do desenho PF31_PE_10103_140, esta conclusão não é 

facilmente percetível. O mesmo sucede com as restantes exposições uma vez que o domínio, ou a 

inferioridade, de umas sobre as outras, não é significativo. 

Esta situação pode confirmar-se com os valores apresentados no quadro seguinte, cujas 

percentagens, excluindo a mencionada anteriormente, variam entre 15% (oeste) e os 7% (norte). 
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Figura 4-43 – Declives 
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Figura 4-44 – Exposições 
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Quadro 4-21 – Exposições 

EXPOSIÇÕES 
ÁREA 

(ha) 

PERCENTAGEM 

(%) 

Plano 1.994 17 

Norte 832 7 

Nordeste 945 8 

Este 1.009 9 

Sudeste 1.140 10 

Sul 1.110 9 

Sudoeste 1.645 14 

Oeste 1.850 15 

Noroeste 1.329 11 

 

Uso do Solo 

A área em estudo é maioritariamente artificializada devido ao domínio das áreas urbanas. 

Efetivamente, regista-se a superioridade dos espaços predominantemente edificados ou 

impermeabilizados que incluem ocupação urbana, industrial, vias de comunicação e outras 

infraestruturas. 

Esta faixa constitui uma área periurbana que foi muito atrativa face ao processo de 

desindustrialização do Porto. As indústrias encontram-se dispersas no território, apresentando 

maior expressão ao longo das principais vias de comunicação. 

Os espaços florestais têm pouca expressão e estão representados por parcelas pouco extensas. 

Nas áreas de uso florestal verifica-se uma elevada especificidade, dominando os povoamentos de 

eucalipto. As manchas mais significativas situam-se sobretudo ao longo do vale do rio Leça. 

Estas áreas têm vindo a diminuir drasticamente, sobretudo para dar lugar a áreas 

impermeabilizadas, como é o caso das grandes infraestruturas viárias. 

Também as áreas agrícolas têm vindo a ser sacrificadas em prol de uma impermeabilização 

crescente, devido à intensificação da rede viária e ao crescimento demográfico que se registou nas 

últimas décadas, motivado pela atraente localização desta faixa do território no contexto da Área 

Metropolitana do Porto. 

O principal uso agrícola corresponde às culturas temporárias, nomeadamente as culturas 

forrageiras, seguindo-se as culturas de cereais para grão e as culturas hortícolas. 

As culturas permanentes, pastagens permanentes e hortas familiares, apresentam áreas pouco 

relevantes. Porém, apesar de as hortas ocuparem uma pequena área, o número de explorações 

assume um valor expressivo, demonstrando a importância da pequena horta familiar. 
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Figura 4-45 – Tecido urbano contínuo (S. Mamede 
de Infesta – km 10) 

Figura 4-46 –Tecido urbano descontínuo, com 
algumas manchas florestais e pequenas áreas 

agrícolas (S. Gemil) 

 

Estruturas Antrópicas 

As estruturas antrópicas compõem-se de elementos que resultam da ação do homem sobre o meio 

e influenciam, de uma forma positiva ou negativa, a estrutura da paisagem. 

Relacionam-se aqui elementos do passado e da atualidade, materializando-se em elementos 

edificados (caso das infraestruturas viárias, entre outras), elementos patrimoniais, aglomerados 

populacionais tradicionais (centros históricos e/ou quintas) e elementos agroflorestais (sistemas 

culturais com características específicas). 

Relativamente a estes últimos, refere-se que o sistema campo-bouça era um sistema agroflorestal 

característico da região Norte e caracterizava-se pelo peculiar ordenamento do espacial das 

culturas agrícolas (no campo) e florestais (na bouça) as quais com o gado bovino formavam um 

sistema muito eficiente do ponto de vista produtivo e ecológico, permitindo a troca e reciclagem de 

materiais. A gestão deste sistema agroflorestal (campo-bouça) originou um mosaico reticulado de 

habitats formado pelos campos entrecortados por bouças (1ª revisão do PDM de Matosinhos). 

O campo é parte da exploração destinada sobretudo às culturas forrageiras para bovinos, mas 

também para as culturas arvenses destinadas à alimentação humana. A bouça é a parte da 

exploração agrícola ocupada com espécies florestais. As bouças são pequenos bosques de 

folhosas ou mistos, tendo vindo a especializar-se no pinheiro bravo e eucalipto. 

Na área em estudo podemos observar ainda testemunhos deste sistema, por exemplo, campos com 

forragens ou outras culturas e espécies lenhosas na bordadura (ramadas, sebes) muitas vezes 

entrecortados por bouças (ver Figura 4-48). No entanto, na maioria dos casos, apesar da presença 

dos elementos constituintes do sistema tradicional “campo-bouça”, os seus componentes 

adquiriram uma funcionalidade muito distinta. 
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Pelo simbolismo e importância que representam para esta região (essenciais para a proteção do 

vento, controle de erosão, ciclo do carbono, bem-estar animal e fabrico de estrume, reciclagem de 

nutrientes, diminuição dos riscos de incêndio e preservação da biodiversidade, além de ser um 

sistema muito equilibrado do ponto de vista ecológico), bem como pela qualidade visual que 

imprimem à paisagem, as reduzidas áreas que subsistem deste sistema cultural constituem-se 

como elementos de valorização da paisagem. 

A paisagem da faixa em estudo é também marcada pela presença de inúmeros elementos 

patrimoniais, uns mais monumentais do que outros, uns mais visíveis do que outros, dadas as suas 

características específicas e adaptação às condicionantes físicas locais. 

No que se refere aos elementos patrimoniais mais representativos da identidade e cultura da 

paisagem, os mesmos constituem-se como elementos de valorização visual da mesma, podendo 

também funcionar como elementos estruturantes/ marcantes do território. 

No Porto e suas envolventes o carácter das paisagens é profundamente marcado pela presença de 

numerosos e variadíssimos edifícios com elevado valor arquitetónico, desde a época medieval até 

aos nossos dias. (…) São de assinalar ainda as numerosas quintas, antes nos arrabaldes da cidade 

e agora no seu interior, frequentemente desqualificadas por uma expansão urbana que não 

respeitou estas preexistências de inegável valor patrimonial. (Cancela d’Abreu et al., 2004). 

Uma das estruturas antrópicas com presença mais marcante na faixa costeira da área em estudo 

refere-se ao porto de Leixões, a maior infraestrutura portuária da Região Norte, construído nos 

finais do século XIX e sucessivamente alargado e melhorado. Destaque para o edifício do terminal 

de cruzeiros, já distinguido com vários prémios de arquitetura e design, cujo “reconhecimento do 

branco Terminal de linhas em espiral, construído a 700 metros da costa, em Matosinhos, vem 

contribuir sem dúvida, para a projeção do Porto de Leixões e para a Área Metropolitana do Porto a 

nível mundial” (www.leca-palmeira.com). 

  

Figura 4-47 – Porto de Leixões – elemento 
marcante da faixa costeira de Matosinhos 

Figura 4-48 – Testemunhos de um sistema agrícola 
tradicional - o sistema “campo-bouça” (Qtª da 

Amieira – Stº António de Felheiros 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://www.leca-palmeira.com/
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Ao nível das estruturas antrópicas, existem várias infraestruturas com presença marcante na 

paisagem da área em estudo, entre as quais se destacam as principais vias de comunicação, 

nomeadamente as autoestradas e principais estradas nacionais (A28/IC1 - Autoestrada do Norte 

Litoral, A4/IP4 - Autoestrada de Trás-os-Montes e Alto Douro, VRI - Via Regional Interior, A3/IP1-

Autoestrada Porto-Valença, A20/ VCI - Via de Cintura Interna, A43- Radial de Gondomar, EN12 – 

Estrada da Circunvalação, EN13, VRI, entre outras) e linhas de caminho de ferro, como sendo dos 

elementos antrópicos com maior força estruturante nesta paisagem, sobretudo devido ao facto de 

ter sido ao longo das mesmas que a ocupação urbano/ industrial se foi desenvolvendo. 

  

Figura 4-49 – Terminal de cruzeiros do porto de 
Leixões 

Figura 4-50 – Infraestruturas lineares a marcar a 
paisagem: linha de Leixões e A3 (zona de 

Pedrouços – km 8+000) 

 

Destaque ainda para as linhas elétricas aéreas de alta e média tensão, suportadas por postes de 

betão e/ou metálicos de médias/grandes dimensões, que atravessam o território, constituindo 

importantes elementos de intrusão visual, sobretudo em paisagens de menor capacidade de 

absorção visual. 

Também com um impacte visual negativo para a paisagem da área em estudo, refere-se a 

presença do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e de várias áreas industriais, comerciais e de 

serviços localizadas por todo o território, sobretudo na envolvente dos principais nós rodoviários, 

com destaque para as zonas de Leça da Palmeira e Leça do Balio. 

4.10.3 Macro Unidades de Paisagem 

A paisagem envolvente à linha de Leixões integra-se num vasto grupo de unidades de paisagem 

designado como “D – Área Metropolitana do Porto”, inserindo-se o corredor em estudo na unidade 

de paisagem 30 – Grande Porto, descrita de seguida e apresentada na figura seguinte. 

Inclui-se aqui a sub-unidade de paisagem 32A que, em simultâneo, se considera também como 

fazendo parte do Grupo de Unidades E – Douro. Efetivamente, sobrepõem-se aqui duas realidades 
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distintas (Porto e suas envolventes mais Baixo Douro) para, em conjunto, definirem uma 

subunidade de paisagem muito especial assinalada como 30A+32A (Contributos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – Cancela d’Abreu et al,. 

2004). 

 

 

Figura 4-51 - Unidades de Paisagem: 30 – Grande Porto, 30A – Áreas urbanas do Porto e Gaia 32A – Baixo 

Douro. Fonte: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – Cancela 

d’Abreu et al., 2004. 

 

Procede-se de seguida a uma breve descrição da unidade presente no corredor em estudo, com 

base na caraterização constante da publicação referida anteriormente.  

“Grande Porto” 

Esta é uma unidade de paisagem em que, de forma muito clara, não se verifica unidade em termos 

paisagísticos. De facto, da combinação entre: 

- as evidentes diferenças morfológicas gerais (o vale encaixado do Douro até muito próximo da 

sua foz em oposição às superfícies planas e onduladas que dominam na restante área); 

- a maior ou menor proximidade sensível do oceano (a proximidade geográfica é uma constante, 

embora em certos casos cheguem algumas centenas de metros para que quase deixe de estar 

presente em termos sensitivos); 
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- as enormes variações tipológicas do edificado, quer se trate do tecido urbano consistente, do 

que se encontra em espaços suburbanos quer, ainda, das grandes estruturas e infraestruturas 

que se integram na área metropolitana (porto de Leixões ou aeroporto, autoestradas e vias 

rápidas), 

resultam paisagens com carácter substancialmente diversificado (…). Em todo o caso, aponta-se 

como sub-unidade 30A o conjunto das áreas urbanas mais consistentes do Porto e de Gaia; 

considera-se uma sobreposição entre a sub-unidade de paisagem 32A – “Baixo Douro” e parte 

desta unidade 30 – “Grande Porto”, de que resultam como que duas novas sub-unidades: 

sobreposição de 30A com 32A (encostas das cidades do Porto e V.N. de Gaia sobre o Douro) e do 

resto da unidade 30 com 32A (encostas do Douro na envolvente ocidental do Porto). 

 

4.10.4 Unidades de Paisagem 

As unidades de paisagem “são áreas com características relativamente homogéneas, com um 

padrão específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes” (Cancela 

de Abreu et al., 2004). A sua delimitação pode depender da “morfologia ou da natureza geológica, 

do uso do solo (...) ou da combinação equilibrada de vários fatores. Uma unidade de paisagem tem 

também uma certa coerência interna e um carácter próprio, identificável no interior e do exterior”. 

Com vista a facilitar o conhecimento e análise do território abrangido por este estudo, procedeu-se a 

uma divisão espacial da macrounidade de paisagem referida anteriormente em unidades 

paisagísticas, segundo critérios de homogeneidade, atendendo a componentes básicos que 

compõem e estruturam a paisagem, designadamente fisiografia e ocupação do solo, bem como 

outras características potencialmente diferenciadoras como os valores socioculturais e atributos 

visuais. 

Ressalve-se, no entanto, que esta homogeneidade é relativa, uma vez que foi definida em função 

do detalhe pretendido e da escala de trabalho utilizada. 

As unidades de paisagem foram entendidas como áreas relativamente homogéneas, não por serem 

exatamente iguais em toda a sua superfície, mas por terem um padrão específico que diferencia a 

unidade em causa das suas envolventes. Cada unidade de paisagem será assim o resultado da 

interação de um conjunto de fatores naturais e culturais, de onde resulta uma certa coerência que 

poderá facilitar a compreensão da paisagem. 

Nesta abordagem é fundamental ter em conta que a diferenciação de unidades de paisagem muito 

raramente se faz através de um limite objetivamente definido, mas sim através de zonas de 

transição, em que as características de duas ou mais unidades de paisagem se combinam, sendo 

difícil distinguir onde começa uma e acaba outra. 
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Neste contexto, procedeu-se à delimitação das Unidades de Paisagem (UP) para o território em 

análise, tendo-se individualizado as seguintes seis UP (Figura – Unidades de Paisagem) que foram 

cartografadas no Desenho PF31_PE_10103_141 – Unidades de Paisagem: 

UP A – Espaços Urbanos Consolidados 

UP B – Espaços Urbanos de Transição 

UP C – Áreas de Atividades Económicas 

UP D – Vales dos rios Leça, Tinto e Torto 

UP E – Vale do rio Douro 

UP F – Faixa Litoral 

De seguida apresentam-se as principais características das UP definidas para a área em estudo. 
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Quadro 4-22 – Unidades de Paisagem na área em estudo 

UNIDADE DE 

PAISAGEM 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS ASPETO GERAL DA UNIDADE DE PAISAGEM 

UP A – 

ESPAÇOS 

URBANOS 

CONSOLIDADO

S  

Esta UP corresponde a um território de características metropolitanas, com uma 
significativa densidade populacional e índices de impermeabilizações de solo 
elevados. 

Há cerca de meio século, a cidade ainda se encontrava rodeada de núcleos 
urbanos - na sua maioria designadas por 'vilas' - por sua vez, rodeados de aldeias 
ou lugares, mais ou menos distantes, mas perfeitamente bem diferenciados, com 
um peso muito significativo do sector primário a par de um desenvolvimento 
desconcentrado do sector secundário. Assim, a AMP de um território - ou região, se 
quisermos - organizado em função de um centro, de forma muito rápida, passou 
para uma realidade de ocupação territorial policêntrica..(…) A qualidade da 
paisagem resultante é baixa e o seu carácter de distinção empobreceu-se.(ICETA, 
2004) 

É predominantemente plana, caracterizada por inclinações suaves em direção ao 
mar e com a maior parte do percurso das linhas de água correndo entubado, no 
subsolo. Em termos litológicos predominam as formações graníticas, sendo que as 
zonas mais declivosas tendem a ser formações predominantemente xistentas. 

Representa uma unidade territorial urbana central, qualificada na quase totalidade 
do seu espaço como Solo Urbano. 

Corresponde a uma área de características urbanas bastante abrangentes, que se 
estende sobretudo para norte/ nordeste da cidade do Porto onde as áreas 
edificadas compactas correspondem aos espaços que possuem uma estrutura 
urbana consolidada. O edificado tem diferentes usos e funções, apresenta-se 
contínuo e organizado, e possui uma rede viária hierarquizada. Este padrão 
corresponde às áreas urbanas constituintes da cidade do Porto e de Matosinhos, 
englobando também o núcleo urbano tradicional e histórico, bem como vários 
parques (caso do Parque da Cidade) e diversos elementos patrimoniais localizados 
no interior da malha urbana. 

Identidade muito forte no que diz respeito ao centro histórico do Porto e às encostas 
sobre o Douro também do lado de Gaia – paisagem única ao nível nacional e 
internacional. Identidade que ainda será forte ao longo do restante vale encaixado 
do Douro e na envolvente da foz deste rio (ponta do Cabedelo e zona da Foz). Na 
restante superfície desta unidade de paisagem, as recentes e intensas 

 
Área urbana de Matosinhos e Leça da Palmeira 

(Fonte: http://exameinformatica.sapo.pt/) 

 

S. Mamede de Infesta 

http://exameinformatica.sapo.pt/
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UNIDADE DE 

PAISAGEM 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS ASPETO GERAL DA UNIDADE DE PAISAGEM 

transformações como que apagaram o seu conteúdo cultural, limitando de forma 
drástica a capacidade para transmitir informação acerca das suas características 
naturais e da história da sua utilização pelas comunidades humanas. 

UP B – 

ESPAÇOS 

URBANOS DE 

TRANSIÇÃO 

Corresponde a uma unidade territorial urbana periférica constituída pela envolvente 
imediata dos concelhos do Porto e Matosinhos, abrangendo ainda, em percentagem 
menos significativa, território dos concelhos da Maia e de Gondomar. Trata-se de 
uma UP com caráter predominantemente urbano, mas onde coexistem, ainda, 
espaços com ocupação agrícola e/ou manchas florestais que assumem um caráter 
residual e fragmentado. 

Tem características bastante planas e nela predominam as formações graníticas e 
antigas praias, sobre as quais já assentou uma intensa atividade agrícola e que 
maioritariamente tem vindo a ser impermeabilizada. 

Esta UP faz a transição do espaço densamente construído do Grande Porto, para 
uma paisagem de características mais agrícolas, a norte, e florestais, a nascente. 
Corresponde a uma UP com grande dinâmica urbanística ao nível da alteração do 
solo e da localização de atividades com diferentes usos urbanos e existência de 
espaços vazios. 

As áreas edificadas fragmentadas estão associadas aos fenómenos de expansão 
recente estando por isso localizadas, geralmente, na proximidade e na contiguidade 
das áreas edificadas compactas. São territórios onde a desordem urbanística é mais 
evidente apresentando diversos problemas, como a falta de identidade. 

Apesar da evidente pressão urbanística, destacam-se ainda algumas parcelas 
agrícolas, em que grande parte desta agricultura assume a tipologia de espaço 
compartimentado, de malha estreita, dedicado a forragens e/ou hortas urbanas. 
Surgem ainda intercaladas manchas de mata, podendo referir-se como elementos 
de valorização as zonas que ainda restam de ocupação agrícola/ florestal, 
testemunho do sistema campo/ bouça, que outrora caraterizava esta zona. 

Esta UP, que traduz a expansão norte/ nordeste da cidade do Porto, encontrava-se 
outrora ocupada pelas quintas de recreio que envolviam a cidade e foi, na 
sequencia da instalação dos principais eixos rodo-ferroviários, sendo objeto de um 
crescimento desmesurado dos aglomerados tradicionais pré-existentes. 

No uso do solo o espaço edificado constitui o modo de ocupação dominante, 
desenvolvendo-se ao longo dos eixos principais, o que se traduz numa grande 

 
Vista sobre as povoações de Stº António de Telheiros e 

Amieira, a sul do km 10 
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UNIDADE DE 

PAISAGEM 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS ASPETO GERAL DA UNIDADE DE PAISAGEM 

impermeabilização do solo por áreas de edificação desordenada e de fraca 
qualidade, tanto em termos urbanísticos como paisagísticos. Esta UP, que acolhe 
elevada concentração humana dos concelhos de Matosinhos e Porto, integra os 
principais aglomerados populacionais das freguesias de Guifões, Stª Cruz do Bispo, 
Custóias, Leça do Balio, S, Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos, 
freguesias de Paranhos e Campanhã, no Porto, freguesias de Gueifães, Melheirós e 
Águas Santas, no concelho da Maia e aglomerados das freguesias de Rio Tinto e 
Baguim do Monte, no concelho de Gondomar.. 

 
Vista sobre as povoações de Avessada e Portela (freguesia 

de Stª Cruz do Bispo) 

 
UP C – ÁREAS 

DE ATIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Esta UP corresponde a áreas densamente ocupadas em contínuo, quer pela 
indústria, quer por espaços comerciais, de armazenagem, serviços ou ainda 
grandes equipamentos, como é o caso da área afeta ao aeroporto Francisco Sá 
Carneiro. 

Estes espaços foram delimitados em função da sua expressão espacial não tendo 
sido consideradas situações em que as atividades económicas surgem em edifícios 
isolados ou pequenos conjuntos. 

Têm em comum a tipologia dos edifícios presentes, de grande volumetria, sem valor 
arquitetónico, bem como a ausência, ou reduzida presença, dos espaços verdes, 
pelo que são por norma espaços de reduzida qualidade visual, constituindo 
importantes elementos de intrusão visual para a paisagem envolvente. 

Localizam-se quase sempre junto, ou na proximidade, de importantes nós de 
ligação rodoviários ou infraestruturas portuárias como é o caso do porto de Leixões. 

Marcam presença sobretudo no concelho de Matosinhos, localizando-se as áreas 
com maior expressão espacial a norte e nordeste de Leça da Palmeira, numa 
mancha contínua que se estende desde a zona do porto de Leixões, de ambos os 

 

 
Silos do porto de Leixões 
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UNIDADE DE 

PAISAGEM 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS ASPETO GERAL DA UNIDADE DE PAISAGEM 

lados do IC28, até à área do aeroporto. 

A industrialização de Matosinhos tem o seu apogeu e declínio no séc. XX. Assente 
sobretudo na indústria conserveira, dependente da proximidade do Porto de Leixões 
e da abundância de peixe, atingiu os seus maiores picos nos períodos das guerras 
mundiais (o período áureo foi em 1945, ano em que foram registadas 167 
empresas). O declínio terá iniciado nos anos 70, no seguimento de uma crise no 
setor das pescas, em que várias unidades fabris encerraram, situação que se foi 
degradando até aos dias de hoje, em que a indústria de conservas no concelho se 
resume a duas unidades industriais em Matosinhos - a fábrica de conservas 
“Pinhais & C. Lda.” e a fábrica de conservas “Portugal Norte Lda.” - e a duas 
unidades em Leça da Palmeira e Lavra - a fábrica de conservas “La Gondola Lda.” e 
a fábrica “Ramirez & Cª Filhos SA (CM de Matosinhos, 2016). 

  
Refinaria de Leça da Palmeira 

(Fonte: https://www.cm-matosinhos.pt/) 

UP D – VALES 

DOS RIOS 

LEÇA, TINTO E 

TORTO 

Esta UP integra os vales das principais linhas de água presentes na faixa em estudo 
(exceção do vale do rio Douro), constituindo importantes corredores ecológicos que 
fazem parte da estrutura regional de proteção e valorização ambiental, 
correspondendo ao vale do rio Leça, vale do rio Tinto e vale do rio Torto. 

O vale do rio Leça é aquele com maior expressão na faixa em estudo, sobretudo 
pelo facto da linha de Leixões acompanhar o seu percurso em parte significativa da 
sua extensão, nomeadamente entre os km 16+750 e 21+000, onde apresenta 
grande proximidade a este curso de água, intercetando-o cerca do km 19+850. 

Os vales dos rios Torto e Tinto surgem no limite sudeste da faixa em estudo, 
abrangendo território dos concelhos do Porto e Gondomar, apresentando uma 
expressão espacial bastante menos significativa que a do rio Leça. 

É nesta UP que se encontram as zonas de declives mais acentuados, em muito 
locais com risco de erosão. Nestes troços dos vales com encostas mais 
acidentadas, as áreas florestais desempenham um importante papel na proteção da 
rede hidrográfica, proteção de vertentes contra erosão hidráulica, enquadramento 
paisagístico, conservação da paisagem de vale e do mosaico diversificado que o 
caracteriza. 

Quando associados a vales mais abertos, o substrato pedológico, relativo às zonas 
baixas dos leitos de cheia, destes corredores ecológicos, é constituído por 

 
Vale do rio Leça junto ao Monte Xisto (zona de Guifões) 

https://www.cm-matosinhos.pt/
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UNIDADE DE 

PAISAGEM 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS ASPETO GERAL DA UNIDADE DE PAISAGEM 

aluviossolos, que possuem uma elevada aptidão agrícola, uma vez que resultam da 
deposição sucessiva de sedimentos transportados pelos cursos de água. 

Geralmente, quando não existem fatores de perturbação significativos nas margens 
das linhas de água, estas encontram-se marginadas por galerias de vegetação 
ribeirinha, dominada por espécies arbóreas como os Alnus glutinosa (amieiro), 
Populus sp. (choupo), Salix sp. (salgueiro), Fraxinus angustifolia (freixo). 

No entanto, resultado do processo de crescimento urbano, apresentam com 
frequência ocupação urbana e são atravessados por importantes infraestruturas 
ferroviárias e rodoviárias. 

 
Vale do rio Torto na zona da Granja (Campanhã) 

 

UP E – VALE 

DO RIO DOURO 

Esta UP tem uma representatividade pouco significativa na faixa em estudo e 
corresponde a uma área de reduzidas dimensões localizada no limite sul, 
praticamente sem expressão espacial, mas de grande valor e importância 
paisagística e socioeconómica, não só no contexto da área do Grande Porto, mas 
também a nível regional e nacional. 

Coincide com o troço do rio Douro atravessado pela ponte do Freixo, com a praia 
fluvial do Areinho na margem sul do rio e a zona do Freixo na margem norte. 

A presença marcante do rio Douro em termos perceptivos, simbólicos e funcionais, 
tendo quanto a este último aspecto sido aproveitadas as suas vocações. Na 
paisagem ribeirinha sobressaem as duas notáveis pontes metálicas do séc. XIX (D. 
Maria Pia e D. Luís) e as não menos admiráveis pontes de betão construídas no 
séc. XX (Arrábida, S. João e Freixo) a que se junta a mais recente ponte rodoviária 
do Infante. 

Igualmente notável, também pela sequência e variedade, é o que se sucede ao 
longo das margens e encostas abruptas sobre o Douro. Na margem norte, desde o 
castelo da Foz (forte de S. João Batista), passa-se pela foz Velha, Lordelo do Ouro, 
Massarelos, Miragaia, Alfândega, Ribeira-Barredo, Codeçais e Guindais, 
Campanhã, Freixo, até às terras de Gondomar e Valbom, à foz do Sousa, já com 

 
Vista da ponte do Freixo para o vale do rio Douro 
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uma ruralidade dominante 

 

Vista da praia do Areinho (margem sul) para o rio Douro a 
zona do freixo (margem norte) 

UP F – FAIXA 

COSTEIRA 

Esta unidade corresponde a uma faixa praticamente contínua de praias que se 
prolonga até à foz do rio Douro, interrompida por alguns afloramentos rochosos e 
pelo porto de Leixões na foz do rio Leça.  

Na faixa em estudo está compreendida entre o farol de Leça e o castelo do Queijo e 
refere-se principalmente às praias de Leça e Matosinhos, de grande utilização por 
parte da população, não só na época balnear, mas ao longo de todo o ano com 
atividades desportivas e de lazer. 

Na restante faixa costeira a presença de inúmeros afloramentos rochosos não 
permite este tipo de utilização intensiva. No entanto, destaca-se a presença ao 
longo da marginal de inúmeros espaços dedicados ao usufruto desta zona, 
referindo-se, entre outros, jardins, ciclovias, espaços de restauração. 

A concentração populacional e de atividades económicas evidencia bem o valor da 
faixa costeira em termos socioeconómicos, razão pela qual deve ser considerada 
como um recurso de maior valia, não só pelas funções naturais que exerce mas 
também pelos usos e atividades económicas que proporciona. 

Contudo, a paisagem litoral apresenta, na generalidade, uma elevada fragilidade, 
pelo que a crescente ocupação e utilização antrópica da faixa costeira, muitas vezes 
sem atender à sua capacidade de carga, tem levado a uma perda muito significativa 

 
Praia de Matosinhos – vista para o porto de Leixões 
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dos valores naturais e paisagísticos. 

 

Praia de Matosinhos – vista para o castelo do Queijo 
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Conforme decorre da leitura do quadro referente a cada UP, a diversidade territorial é uma das 

características mais marcantes da faixa em estudo, patente nas especificidades que caracterizam 

as diferentes unidades de paisagem aos mais variados níveis, passando por questões tão diversas 

como o relevo, o dinamismo e as atividades económicas predominantes, a concentração e 

dispersão da população, a tipologia do tecido edificado, a presença de elementos de 

valorização/desvalorização visual, ou, ainda, as características cénicas. 

A conjugação de fatores como a qualidade visual, sustentabilidade ecológica e a identidade 

histórico/cultural, reflete-se nas paisagens de maior qualidade da área em estudo constituindo, 

simultaneamente, os sistemas mais sensíveis a alterações decorrentes das atividades humanas, 

conforme se pode constatar nos pontos seguintes. No entanto, interessa desde já destacar: 

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

 A zona histórica do Porto e o núcleo central de Matosinhos (parte integrante da UP A – 

espaços urbanos consolidados) pela sua riqueza e identidade histórico/ cultural; 

 A relevância do vale do rio Douro como elemento identitário da paisagem; 

 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; 

A perceção das UP e dos espaços de maior sensibilidade é de extrema importância no processo de 

avaliação de impactes, tanto mais pela existência de contrastes, dado que estas paisagens de 

grande qualidade paisagística coexistem com outras UP de menor sensibilidade, caso das áreas 

edificadas desordenadas e desqualificadas, resultantes de um crescimento urbano e industrial 

acelerado das UP B – Espaços Urbanos de Transição e UP C – Áreas de Atividades Económicas. 

4.10.5 Avaliação da Paisagem 

Em complemento do ponto anterior, com base nos parâmetros Qualidade Visual da Paisagem e 

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem, é definida a Sensibilidade Paisagística do território 

em análise. 

A metodologia usada na determinação da Sensibilidade Paisagística do território resulta do 

cruzamento entre os parâmetros de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção, estando cada um 

dos parâmetros, assim como o resultado final, devidamente cartografados nos Desenhos incluídos 

no EIA. 

Na avaliação da paisagem consideraram-se os conceitos de: 
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• Qualidade Visual da Paisagem – corresponde ao carácter, expressão e qualidade de uma 

paisagem e como estes aspetos são compreendidos, preferidos e/ou valorizados pelo 

utilizador; 

• Capacidade de Absorção Visual da Paisagem - entendida como a capacidade que uma 

paisagem possui para absorver ou integrar as atividades humanas sem alteração da sua 

expressão e carácter e da sua qualidade visual; 

• Sensibilidade da Paisagem - resulta da combinação dos indicadores anteriores e 

corresponde à potencial sensibilidade da paisagem, baseada nas suas características visuais 

e nas condições que afetam a perceção visual, mediante a ocorrência de ações 

perturbadoras. 

4.10.6 Qualidade Visual 

A qualidade visual da paisagem, indicadora do seu valor cénico, inclui dois elementos fundamentais 

de perceção, dependentes das características biofísicas e estéticas da paisagem, são eles: as 

características intrínsecas do espaço em análise e a qualidade visual do seu contorno. 

A qualidade visual é uma característica muito difícil de avaliar de forma absoluta, pois está 

dependente de fatores subjetivos como é a sensibilidade e o interesse do observador. 

Para a elaboração desta cartografia cruzou-se os seguintes parâmetros: 

 Relevo; 

 Uso do solo; 

 Presença de água; 

 Elementos patrimoniais/ áreas de salvaguarda patrimonial; 

 Elementos de desvalorização visual. 

Os parâmetros referidos anteriormente, que definem a qualidade visual intrínseca da paisagem, 

cruzaram-se com outros aspetos, de valor positivo, nomeadamente a existência de pontos de vista 

notáveis/ visualização e paisagens de especial interesse. 

Nas paisagens de especial interesse incluíram-se as seguintes: 

 Áreas de relevante importância biofísica e ecológica num contexto de área metropolitana, 

nomeadamente algumas daquelas que, de acordo com os PDM dos concelhos em causa, 

fazem parte da Estrutura Ecológica Municipal, como é o caso do vale do rio Leça (PDM de 

Matosinhos) e dos vales dos rios Tinto e Torto (PDM do Porto e PDM de Gondomar); 

 Outras áreas de elevado valor paisagístico que na faixa em estudo incluem a faixa costeira 

e o vale do rio Douro. 
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As áreas de salvaguarda patrimonial foram delimitadas de acordo com o definido nas cartas dos 

PDM, nomeadamente nas Plantas de Ordenamento – Salvaguarda Patrimonial, onde estão 

definidas, entre outras, as áreas de salvaguarda do património arquitetónico, os imóveis 

classificados e as áreas de salvaguarda arqueológica; e ainda áreas de interesse urbanístico e 

arquitetónico e espaços verdes com valor patrimonial. 

Os parâmetros intervenientes na qualidade visual da paisagem, referidos anteriormente, constam 

no quadro seguinte, correspondendo o resultado final do cruzamento de todos estes valores à 

Qualidade Visual da paisagem. 

Em termos de valoração das manchas definidas de cada um dos componentes analisados foram 

consideradas cinco classes: Negativo (-1), Nulo (0), Baixo (1), Médio (2) e Elevado (3). 

Quadro 4-23 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação 

Parâmetros 

Valor da Qualidade Visual 

Negativ
o 

(-1) 

Nulo 
(0) 

Positivo 

Baixo 
(1) 

Médio (2) 
Elevado 

(3) 

Relevo 

Plano (0 a 5%)      

Ondulado a muito 
inclinado 
(5 a 25%) 

     

Acidentado (> 25%)      

Uso do 
Solo 

Povoamentos florestais 
(eucalipto) 

     

Povoamentos florestais 
(Quercíneas e outras 

folhosas) 
     

Vegetação arbustiva e 
herbácea 

     

Áreas agrícolas      

Tecido urbano      

Espaços verdes 
urbanos, equipamentos 

culturais e de lazer e 
zonas históricas 

     

Industria, comercio, 
transportes, áreas de 
extração de inertes, 

áreas de deposição de 
resíduos e estaleiros 

de construção 

     

Presença de Água 
(Linhas de água permanentes, zona 

marítima) 
     

Valores patrimoniais       

Parâmetros corretivos 

Paisagens de especial interesse 
- Faixa litoral 

Estas áreas foram incluídas na classe de qualidade 
visual elevada, independentemente do resultado da 
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Parâmetros 

Valor da Qualidade Visual 

Negativ
o 

(-1) 

Nulo 
(0) 

Positivo 

Baixo 
(1) 

Médio (2) 
Elevado 

(3) 

- Rio Douro e margens adjacentes 
- Vales das principais linhas de água 

(rio Leça, rio Torto e rio Tinto) 

soma dos restantes parâmetros 

 

A carta de Qualidade Visual da Paisagem resultou do cruzamento dos valores constantes no quadro 

anterior e da agregação desses resultados em três classes: 

 Às manchas com valor igual ou inferior a 3 atribui-se baixa qualidade visual; 

 Às manchas com valor compreendido entre 4 a 7 atribui-se média qualidade visual; 

 Para as manchas com valor superior a 8 atribuiu-se qualidade visual elevada.  

Pela análise da carta de Qualidade Visual da Paisagem (Desenho n.º PF31_PE_10103_006), é 

possível concluir que as manchas de elevada qualidade visual da paisagem (17%) têm maior 

expressão nas UP D – Vales dos rios Leça, Tinto e Torto, UP E – Vale do rio Douro e UP F – Faixa 

Costeira, bem como nalgumas áreas com valor patrimonial, caso das áreas de interesse urbanístico 

e arquitetónico, assim definidas nos PDM, ou em espaços verdes urbanos, caso do Parque da 

Cidade do Porto. 

As zonas identificadas com baixa qualidade visual são aquelas com maior representatividade no 

corredor em estudo (45%) e estão principalmente associadas a áreas com características urbano-

industriais, destacando-se aquelas a norte de Leça da Palmeira, a zona do aeroporto, bem como as 

zonas de Ramalde/ Srª da Hora. 

As áreas de média qualidade visual representam cerca de 38% da faixa em estudo e localizam-se 

sobretudo no limite este e nordeste da mesma, nos concelhos de Gondomar e da Maia. 

4.10.7 Capacidade de Absorção Visual 

A capacidade de absorção visual constitui o poder que uma paisagem tem de absorver visualmente 

modificações ou alterações, sem prejudicar a sua qualidade visual. Quando a paisagem possui 

baixa capacidade de absorção, diz-se que é visualmente mais vulnerável. 

Na determinação da Capacidade de Absorção da Paisagem foram utilizados indicadores de 

acessibilidade visual. Foram, assim, escolhidos pontos de observação representativos da presença 

humana no território em análise (áreas urbanas, elementos patrimoniais, pontos com vistas 

panorâmicas e vias), e para cada ponto de observação foi gerada a sua bacia visual (raio de 3 km e 

360º de ângulo de visão) à altura média de um observador (1,60 m). 
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A carta da Capacidade de Absorção Visual foi, assim, obtida por cruzamento dos potenciais pontos 

de observação com o relevo da área estudada (modelada e representada em Modelo Digital do 

Terreno), considerando-se a situação mais desfavorável (sem vegetação ou tecido edificado). O 

resultado para cada célula/pixel do MDT traduz a informação/somatório do número de bacias 

visuais que se sobrepõem/intersectam nesse mesmo ponto. 

A carta expressa, assim, graficamente para cada pixel, de quantos pontos de observação o mesmo 

é visível, e essa informação é que determina se essa área está visualmente muito ou pouco exposta 

e por isso se revela menor ou maior capacidade de absorção, respetivamente. 

No sentido de determinar as áreas visualmente mais sensíveis, selecionaram-se cerca de 320 

pontos de observação. Estes pontos, a partir dos quais foram elaboradas as respetivas bacias 

visuais, encontram-se assinalados no Desenho n.º PF31_PE_10103_007 – Capacidade de 

Absorção Visual da Paisagem. 

Em termos de classificação, foram consideradas três classes (Baixa, Média e Elevada), tal como 

consta no quadro seguinte. 

Quadro 4-24 – Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

Sobreposição de 

Visibilidades 

Classes de Capacidade de Absorção 

Visual 

0 a 5 Elevada 

6 a 18 Média 

>19 Baixa 

 

Pela análise da carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (Desenho n.º 

PF31_PE_10103_007) é possível concluir que as áreas com baixa capacidade para absorver novos 

elementos na paisagem concentram-se sobretudo no limite noroeste do corredor em estudo (zona 

de Stª Cruz do Bispo e Monte das Pedras), e ainda nas zonas da Maia, Guifões e Custóias, 

representando cerca de 22% desta faixa. 

As áreas de média capacidade de absorção visual estão representadas em cerca de 43% da faixa 

em estudo e concentram-se sobretudo na parte final da linha de Leixões, na envolvente de 

Matosinhos, e a nascente dos 6 km iniciais da linha, na zona de Rio Tinto e envolvente. 

As áreas de elevada capacidade de absorção visual (35%) encontram-se distribuídas sobretudo no 

limite noroeste da área em estudo, a norte de Leça da Palmeira, no limite sudeste e também ao 

longo do vale do rio Leça. 
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4.10.8 Sensibilidade Visual 

Para a elaboração da carta de sensibilidade visual da paisagem fez-se o cruzamento da informação 

constante nas cartas de capacidade de absorção visual e qualidade visual da paisagem, de acordo 

com o expresso no quadro seguinte. 

Quadro 4-25  – Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação 

VALOR DA SENSIBILIDADE 

VISUAL 
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 

VISUAL 
QUALIDADE VISUAL 

Baixa 

Elevada Baixa 

Elevada Média 

Média Baixa 

Média 

Elevada Elevada 

Média Média 

Baixa Baixa 

Elevada  

Baixa Elevada 

Baixa Média 

Média Elevada 

 

Da análise da cartografia (Desenho n.º PF31_PE_10103_008), elaborada de acordo com a 

metodologia descrita, verifica-se que a maior parte da área em análise apresenta baixa 

sensibilidade visual (cerca de 46%), tendo as áreas de sensibilidade visual elevada uma 

representação de 17% no corredor em análise e uma expressão espacial mais relevante na zona 

final da linha, na envolvente de Matosinhos. 

4.11 Ordenamento do Território e Condicionantes 

4.11.1 Metodologia 

O planeamento e gestão do território baseiam-se nos instrumentos de gestão territorial em vigor e 

nos programas e planos de desenvolvimento do território. 

Assim, o seu conhecimento no que respeita ao uso e ocupação atual do solo, aos modelos de 

organização e desenvolvimento preconizados nos instrumentos de gestão territorial em vigor, e aos 

condicionamentos atuais à sua ocupação e transformação, constitui uma tarefa fundamental de 

suporte à avaliação dos impactes negativos e positivos associados à implementação do projeto em 

avaliação. 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar o quadro de referência para o território onde se 

desenvolve a Linha de Leixões. Desta forma, serão analisados: 

 Os modelos e opções estratégicas de desenvolvimento, estruturação e organização do 

território, e a regulamentação do uso do solo veiculado pelos Instrumentos de Gestão 
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Territorial (IGTs) em vigor, com incidência no corredor ao longo do qual se desenvolve a 

Linha de Leixões; 

 As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública em vigor para este mesmo 

corredor. 

Para que o projeto em análise (Linha de Leixões - Intervenções de Modernização para 

Melhoramento da Capacidade Ferroviária) possa constituir-se como um fator de valorização 

territorial e ambiental, de desenvolvimento e acréscimo da competitividade económica, a sua 

implementação deverá evitar ou minimizar, na medida do possível, as situações de conflito ou 

incompatibilidade com outros usos do território e com as condicionantes à ocupação e 

transformação do solo, bem como enquadrar-se e estar em conformidade com as opções de 

planeamento, ordenamento e desenvolvimento preconizadas pelos Instrumentos de Gestão 

Territorial em vigor, para o território em que se insere. 

4.11.2 Instrumentos de Gestão Territorial 

Neste capítulo pretende-se apresentar os modelos e opções estratégicas de estruturação e 

organização do território, bem como as regras de uso do solo, no corredor da Linha de Leixões, 

veiculadas pelos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor. 

Uma vez que estes instrumentos vinculam as entidades públicas, no que respeita ao uso e 

transformação do solo, o seu conhecimento é imprescindível para a análise da conformidade do 

projeto com o seu conteúdo e, consequentemente, para a identificação e avaliação dos impactes 

neste domínio. 

O Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, referente ao Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial, desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e 

de urbanismo, dividindo o regime de coordenação do sistema de gestão territorial em âmbito 

nacional, regional, intermunicipal e municipal. 

O quadro seguinte apresenta aqueles com incidência no corredor da Linha de Leixões, e que se 

considerou com maior interesse, de acordo com informação constante do site da Direcção-Geral do 

Território (http://www.dgterritorio.pt). 

  

http://www.dgterritorio.pt/
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Quadro 4-26 – Instrumentos de Gestão Territorial no corredor da Linha de Leixões 

 
 
 

Plano Âmbito 
Funções e 
Natureza 

Aprovação, 
Ratificação, 
Alteração, 
Suspensão 

Diploma legal 

Programa 
Nacional da 
Politica de 
Ordenamento do 
Território 
(PNPOT) 

Nacional 

Instrumentos de 
desenvolvimento 
territorial (de 
natureza 
estratégica) 

Revisão 
Lei n.º 99/2019, de 5 
de setembro 

Programa 
Regional de 
Ordenamento 
Florestal de 
Entre Douro e 
Minho (PROF 
EDM) 

Regional 
Instrumentos de 
política sectorial 

1.ª Retificação 

Declaração de 
Retificação n.º 
14/2019, de 12 de 
abril 

Revisão 
Portaria n.º 58/2019, 
de11 de fevereiro 

Plano de Gestão 
da Região 
Hidrográfica do 
Cávado, Ave e 
Leça (RH2) Nacional 

Instrumentos de 
política sectorial 

1ª Publicação 
RCM n.º 52/2016, de 
20 de setembro 

1.ª Retificação 

Declaração de 
Retificação nº 22-
B/2016, de 18 de 
novembro 

Plano de Gestão 
da Região 
Hidrográfica do 
Douro (RH3) 

Plano Diretor 
Municipal (PDM) 
de Matosinhos 

Municipal 

Instrumentos de 
planeamento 
territorial (de 
natureza 
regulamentar) 

Revisão 
Aviso 13198/2019, de 
21 de agosto 

Plano Diretor 
Municipal (PDM) 
da Maia 

Revisão 
Aviso 2383/2009, de 
26 de janeiro 

1.ª Retificação 
Aviso 5587/2010, de 
17 de março 

2.ª Retificação 
Aviso 20052/2010, de 
11 de outubro 

1.ª Alteração por 
Adaptação 

Aviso 607/2012, de 
13 de janeiro 

1.ª Correção 
Material 

Aviso 4645/2012, de 
27 de março 

2.ª Alteração 
Aviso 9751/2013, de 
30 de julho 

3.ª Alteração por 
Adaptação 

Aviso 8681/2017, de 
3 de agosto 

4.ª Alteração 
Aviso 15462/2017, de 
22 de dezembro 

2.ª Correção 
Material 

Aviso 11290/2019, de 
10 de julho 

http://www.dgotdu.pt/PNPOT/Storage/pdfs/Lei_58_2007_de_4_de_Setembro.pdf
http://www.dgotdu.pt/PNPOT/Storage/pdfs/Lei_58_2007_de_4_de_Setembro.pdf
http://www.dgotdu.pt/PNPOT/Storage/pdfs/DeclaRect_103_A_2007.pdf
http://www.dgotdu.pt/PNPOT/Storage/pdfs/DeclaRect_103_A_2007.pdf
http://www.dgotdu.pt/PNPOT/Storage/pdfs/DeclaRect_103_A_2007.pdf
http://www.dgotdu.pt/PNPOT/Storage/pdfs/DeclaRect_103_A_2007.pdf
https://dre.pt/application/file/a/119388379
https://dre.pt/application/file/a/119388379
http://www.dgotdu.pt/PNPOT/Storage/pdfs/Declaracao_de_rectificacao_80A_2007.pdf
http://www.dgotdu.pt/PNPOT/Storage/pdfs/Declaracao_de_rectificacao_80A_2007.pdf
http://www.dgotdu.pt/PNPOT/Storage/pdfs/Declaracao_de_rectificacao_80A_2007.pdf
http://www.dgotdu.pt/PNPOT/Storage/pdfs/Declaracao_de_rectificacao_80A_2007.pdf


                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3   4-92 

 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNOT) 

 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é o instrumento de topo 

do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento territorial 

e estabelece o modelo de organização do território nacional. O PNPOT constitui-se como o quadro 

de referência para os demais programas e planos territoriais e como um instrumento orientador das 

estratégias com incidência territorial.  

A Estratégia de Ordenamento do Território é organizada partindo da exploração das Mudanças 

Críticas a longo prazo (2050) e das Tendências Territoriais, definindo os Princípios e os Desafios 

Territoriais resultando no Modelo Territorial que estabelece o modelo de organização espacial 

ambicionado, tendo por base sistemas territoriais, designadamente o Sistema Natural, o Sistema 

Urbano, o Sistema Social, o Sistema Económico e o Sistema de Conetividade.  

Plano Âmbito 
Funções e 
Natureza 

Aprovação, 
Ratificação, 
Alteração, 
Suspensão 

Diploma legal 

Plano Diretor 
Municipal (PDM) 
de Gondomar 

Municipal 

Instrumentos de 
planeamento 
territorial (de 
natureza 
regulamentar) 

Revisão 
Aviso 13057/2015, de 
9 de novembro 

1.ª Retificação 

Declaração 
Retificação 
1120/2015, de 21 de 
dezembro 

1.ª Alteração 
Aviso 3337/2018, de 
13 de março 

Plano Diretor 
Municipal (PDM) 
do Porto 

Revisão 
RCM 19/2016, de 3 
de fevereiro 

1.ª Correção 
Material 

Aviso 4272/2012, de 
16 de março 

1.ª Alteração 
Aviso 14332/2012, de 
25 de outubro 

2.ª Alteração 
Simplificada 

Aviso 8094/2014, de 
11 de julho 

3.ª Alteração 
Aviso 11352/2015, de 
5 de outubro 

4.ª Alteração 
Simplificada 
 

Aviso 8637/2017, de 
2 de agosto 
 

5.ª Alteração 
Simplificada 

Aviso 315/2020, de 8 
de janeiro 

5.ª Alteração 
Simplificada – 
Retificação do 
Aviso 

Declaração 
Retificação 193/2020, 
de 2 de março 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3   4-93 

A exploração das Mudanças Críticas – que inclui as Mudanças Ambientais e Climáticas, Mudanças 

Sociodemográficas, Mudanças Tecnológicas, Mudanças Económicas e Sociais – permitiu 

perspetivar as Tendências Territoriais.  

Seguindo os princípios da coesão territorial e a necessidade de gerir as tendências territoriais 

previsíveis foram identificados 5 grandes Desafios Territoriais (subdivididos em 15 opções 

estratégicas de base territorial) a que a política de ordenamento do território deverá dar resposta 

nas próximas décadas:  

1. Gerir os recursos naturais de forma sustentável  

1.1 Valorizar o capital natural  

1.2 Promover a eficiência do metabolismo regional e urbano  

1.3 Aumentar a resiliência socioecológica  

2. Promover um sistema urbano policêntrico  

2.1 Afirmar as metrópoles e as principais cidades como motores de internacionalização e de 

competitividade externa  

2.2 Reforçar a cooperação interurbana e rural-urbana como fator de coesão interna  

2.3 Promover a qualidade urbana  

3. Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 

3.1 Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e reforçar o acesso aos serviços 

de interesse geral  

3.2 Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à dinâmica de 

globalização  

3.3 Promover o desenvolvimento transfronteiriço  

4. Reforçar a conetividade interna e externa  

4.1 Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade ecológica  

4.2 Reforçar e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade  

4.3 Dinamizar as redes digitais  

5. Promover a governança territorial  

5.1 Reforçar a descentralização de competências e a cooperação intersectorial e multinível  

5.2 Promover redes colaborativas de base territorial  

5.3 Aumentar a Cultura Territorial 
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Os Desafios Territoriais do PNPOT cruzam-se de uma forma alargada com os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, o que significa uma boa 

correspondência estratégica. Os Desafios Territoriais abrangem visivelmente os ODS prioritários 

para Portugal (4. Educação de qualidade, 5. Igualdade de género, 9. Indústria, inovação e 

infraestruturas, 10. Reduzir as desigualdades, 13. Ação climática, 14. Proteger a vida marinha).  

A Operacionalização do Modelo Territorial é feita através da implementação de medidas de política 

fortemente articuladas para cada sistema do Modelo Territorial (Sistema Natural; Sistema Social; 

Sistema Económico; Sistema da Conetividade e Sistema Urbano), bem como para os Territórios de 

Vulnerabilidade Crítica. Cada Sistema está mapeado e são identificadas as Medidas de Política que 

mais concorrem para a sua concretização, com os efeitos esperados selecionados. 

Ao nível das medidas de política estabelecidas, destaca-se aqui também, entre as associadas ao 

Domínio da Conetividade, aquela que apresenta maior relevância para o presente EIA e que refere 

“Renovar, requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte”. 

 

Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF EDM) 

 

Os PROF são instrumentos de programação ou de concretização de políticas sectoriais com 

incidência na organização do território. Incidem sobre espaços florestais e visam enquadrar e 

estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a 

promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes 

espaços. As orientações estratégicas florestais constantes nos PROF, fundamentalmente no que se 

refere à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, deverão ser integradas nos 

planos municipais de ordenamento do território e nos planos especiais de ordenamento do território, 

mediante a integração nesse plano das ações e medidas propostas adaptadas ao território em 

causa. 

Através do Despacho n.º 782/2014 do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento 

Rural, de 17 de janeiro, foi redefinido o âmbito geográfico dos PROF que, de 21, passaram a 7. No 

caso do PROF EDM corresponde aos anteriores PROF do Alto Minho, do Baixo Minho, da Área 

Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga, e do Tâmega. 

A carta de síntese do PROF EDM identifica sub-regiões homogéneas, áreas florestais sensíveis, 

áreas classificadas, áreas públicas e comunitárias, matas modelo, áreas submetidas ao regime 

florestal e corredores ecológicos. De acordo com extrato da carta síntese apresentado na Figura 

4-52 o corredor onde se desenvolve a linha de Leixões, atravessa duas sub-regiões homogéneas: 

SRH Mindelo-Esmoriz e SRH Grande Porto. 
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Na sub-região do Grande Porto e também na de Mindelo-Esmoriz, segundo o Regulamento do 

PROF EDM (artigos 28.º e 30.º, respetivamente), com igual nível de prioridade, visa-se a 

implementação e o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais: 

a) Função geral de produção; 

b) Função geral de proteção; 

c) Função geral de recreio e valorização da paisagem 

c) Função geral de silvo pastorícia, caça e pesca nas águas interiores 

Para tal foi definido um conjunto de objetivos específicos que, entre outros aspetos, procuram 

adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de proteção da rede hidrográfica, 

ambiental, microclimática e contra a erosão eólica, bem como adequar a gestão dos espaços 

florestais às necessidades de conservação dos habitats, da fauna e da flora classificados. 

A análise das figuras seguintes permite verificar que a linha de Leixões coincide com um corredor 

ecológico (vale do rio Leça) mas não intercepta outras áreas sensíveis, como já foi referido no 

capítulo 3 deste EIA. 

 
Figura 4-52 – Extrato do Mapa Síntese do PROF EDM 

(Fonte: PROF EDM) 
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Figura 4-53 - Interceção de corredor ecológico pela linha de Leixões 

 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2) e Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica do Douro (RH3) 

A região hidrográfica, constituída por uma ou mais bacias hidrográficas e respetivas águas 

costeiras, é a unidade principal de planeamento e gestão das águas. Os planos de gestão de região 

hidrográfica constituem instrumentos de planeamento das águas que visam a gestão, a proteção e 

a valorização ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas 

numa região hidrográfica. 

Nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA), o planeamento de gestão 

das águas está estruturado em ciclos de 6 anos. Os primeiros Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica (PGRH) (agora designados como respeitantes ao 1º ciclo de planeamento dos 

recursos hídricos), elaborados no âmbito deste quadro legal, estiveram vigentes até ao final de 

2015 (na altura designados como PGBH). A 20 de Setembro de 2016 foram publicados os PGRH 

respeitantes ao 2º ciclo de planeamento, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

52/2016, de 20 de Setembro, republicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-B/2016, 

de 18 de Novembro, que aprova os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal 

Continental para o período 2016-2021. 

https://dre.pt/application/file/75774049
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Tal como referido na seção 4.5, as zonas de intervenção deste projeto abrangem o PGRH da RH2, 

bem como o PGRH da RH3, que definem os seguintes objetivos estratégicos com maior interesse 

para o presente projeto: 

 Qualidade da água 

OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água: A melhoria e recuperação 

da qualidade dos recursos hídricos promovendo o Bom estado das massas de água mediante a 

prevenção dos processos de degradação e a redução gradual da poluição, constitui um objetivo 

basilar no processo de planeamento visando assim garantir uma boa qualidade da água para os 

ecossistemas. 

 Quantidade de água 

OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras: O grande 

desafio futuro, no que concerne à vertente quantitativa da água, é o de assegurar a sua 

sustentabilidade baseada na gestão racional dos recursos disponíveis e na otimização da 

eficiência da sua utilização, de modo a assegurar a disponibilidade de água para a satisfação 

das necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas. 

Os PGRH em causa definem, ainda, objetivos operacionais, que decorrem diretamente dos 

problemas identificados, tendo como meta a resolução dos mesmos através da aplicação de 

medidas. Estes objetivos são classificados como objetivos imperativos quando visam o 

cumprimento do quadro legal e institucional vigente e como objetivos pró-ativos quando 

emanados do interesse em valorizar as massas de água e em promover o desenvolvimento 

socioeconómico das populações. Para cada objetivo estratégico listado anteriormente 

apresentam-se os correspondentes objetivos operacionais: 

 OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água: 

o OO2.1 – Assegurar a existência de sistemas de classificação do estado 

adequados a todas as tipologias estabelecidas para cada categoria de massas de 

água 

o OO2.2 – Atingir e manter o Bom estado das massas de água reduzindo ou 

eliminando os impactes através de uma gestão adequada das pressões 

o OO2.3 – Assegurar um licenciamento eficiente através da aplicação do Regime 

Jurídico do Licenciamento das Utilizações dos Recursos Hídricos (RJURH)  

 OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras: 

o OO3.1 - Avaliar as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, através de 

uma metodologia nacional harmonizada. 
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o OO3.2 - Assegurar os níveis de garantia adequados a cada tipo de utilização 

minimizando situações de escassez de água através de um licenciamento eficiente 

e eficaz, de uma fiscalização persuasiva e do uso eficiente da água. 

o OO3.3 - Promover as boas práticas para um uso eficiente da água. 

 

Planos Diretores Municipais 

Os PDM são o principal instrumento de planeamento e gestão do território com carácter 

regulamentar, de âmbito municipal, na área em estudo. Definem a ocupação do solo e a sua 

classificação em classes de espaço para efeitos de uso e transformação do solo e as 

condicionantes à sua ocupação e transformação. Definem também as linhas estratégicas de 

ordenamento do território que melhor poderão servir o desenvolvimento local. 

A linha de Leixões interceta território de quatro municípios diferentes: Porto, Gondomar, Maia e 

Matosinhos, procedendo-se de seguida à análise das plantas de ordenamento dos respetivos PDM, 

sendo que a verificação da compatibilidade do projeto com as disposições dos regulamentos é 

efetuada no âmbito do capítulo relativo à análise de impactes. 

PDM do Porto 

A Planta de Ordenamento deste PDM é constituída pelas seguintes cartas: 

1) Qualificação do solo; 

2) Património; 

3) Hierarquia da rede rodoviária 

Tal como se pode observar no desenho PF31_PE_10103_009, de acordo com a Planta de 

Ordenamento – Carta de Qualificação do Solo do concelho do Porto, no que respeita à classificação 

do território para efeitos de uso e transformação do solo, a linha de Leixões encontra-se incluída na 

categoria de “Solos Urbanizados” e corresponde a espaços classificados no PDM como “Área de 

Equipamento Existente”. Adjacente à mesma encontram-se “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”. Todas 

as áreas referidas anteriormente estão incluídas na categoria de “Solos Urbanizados”. 

No corredor de 200m, de acordo com os dados apresentados no quadro seguinte, confirma-se o 

domínio da “Área de Equipamento Existente”, com 15,45 ha, seguido da “Área de Edificação Isolada 

com Prevalência de habitação Coletiva”, com 6,94 ha e da “Área de habitação de Tipo Unifamiliar”, 

com 3,99 ha. 
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Quadro 4-27 – Categorias e Subcategorias de Espaço da Carta de Qualificação do Solo do PDM do Porto no 

corredor de 200m 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
ÁREA 
(ha) 

Solos Afetos À 
Estrutura Ecológica 

Área Verde de Enquadramento de Espaço Canal 0,11 

Solos Urbanizados 
 

Área de Edificação Isolada com Prevalência de 
Habitação Colectiva 

6,94 

Área de Equipamento Existente 15,45 

Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação 0,79 

Área de Habitação de Tipo Unifamiliar 3,99 

Área de Urbanização Especial 1,09 

Sistema de Circulação e Mobilidade - Proposta Viária 1,50 

Sistema de Circulação e Mobilidade (Espaços-Canal e 
Tubos-Subterrâneos) 

2,79 

 

Refere-se ainda que a linha de Leixões neste concelho interceta as Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão UOPG 15 – S. João de Deus e UOPG 16 – Ranha. A estação de Contumil é 

contígua à UOPG 17 – Contumil. 

No que se refere à Planta de Ordenamento – Património, tendo em consideração que as questões 

relacionadas com o património são abordadas no Capítulo 4.17, remete-se para a leitura do mesmo 

para uma abordagem mais detalhada sobre este assunto. 

 

Relativamente à Planta de Ordenamento – Carta de Hierarquia da Rede Viária, através da análise 

da figura seguinte pode observar-se que está proposto um “Eixo Urbano Estruturante e de 

Articulação Intermunicipal” cujo traçado já existe atualmente na maior parte da sua extensão, e que 

se desenvolve a poente da ferrovia, e irá intercetar a linha de Leixões cerca do km 3+300 e na zona 

da Estação de Contumil. 
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Figura 4-54 – Extrato da Planta de Ordenamento – Carta de Hierarquia da Rede Viária do PDM do Porto 

 

PDM de Gondomar 

A Planta de Ordenamento deste PDM é constituída pelas seguintes cartas: 

1) Qualificação do solo; 

2) Áreas de Salvaguarda; 

3) Zonamento Acústico. 

Relativamente a esta última, tendo em consideração que esta e outras questões relacionadas com 

o ambiente sonoro são abordadas no Capítulo 4.16, remete-se para a leitura do mesmo para uma 

abordagem mais detalhada sobre este assunto. 

 

Uma vez que no âmbito do projeto em análise não há lugar a intervenções na linha de Leixões em 

território do concelho de Gondomar, apenas se refere que a linha em causa está assinalada como 
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Linha Férrea existente e que parte significativa dos espaços contíguos à mesma está classificada 

como Solo Rural (espaços agrícolas), tal como se pode observar no Desenho 

PF31_PE_10103_009. Todavia, regista-se a presença de Solo Urbano (espaços residenciais) 

lateralmente à linha de Leixões, logo após a interseção da EN12 – Estrada da Circunvalação 

(povoações de Rebordãos, a nascente e Chapeleiro, a poente da linha) e um pouco a sul da A4/IP4, 

com as povoações de Carreiro, Forno, Santegãos e Brás Oleiro, na proximidade imediata da linha 

de Leixões. 

Quadro 4-28 – Categorias e Subcategorias de Espaço da Carta de Qualificação do Solo do PDM de 

Gondomar no corredor de 200m 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ÁREA (ha) 

Solo Rural 
Aglomerados Rurais 0,28 

Espaços Agrícolas 11,72 

Solo Urbano 

Espaços de Equipamentos Estruturantes 1,07 

Espaços Residenciais Tipo I 4,40 

Espaços Residenciais Tipo II 14,24 

Espaços Verdes de Enquadramento 0,51 

Espaços Verdes de Utilização Coletiva 3,35 

 

Tal como se pode confirmar através das quantificações apresentadas no quadro anterior, realizadas 

para uma faixa de 100m para cada lado da Linha de Leixões, apesar dos “Espaços Residenciais 

Tipo II” representarem a categoria com maior área no corredor de 200 m em estudo (cerca de 14,24 

ha), os “Espaços Agrícolas” apresentam uma área com um valor muito próximo (11,72 ha), situação 

que se prende com o facto da ferrovia neste concelho se desenvolver próximo do vale do rio Tinto. 

As restantes subcategorias apresentam valores mais baixos ainda assim destacando-se os 

“Espaços Residenciais Tipo I”, com 4,40 ha, e os “Espaços Verdes de Utilização Coletiva”, com 3,35 

ha. 

Relativamente à Planta de Ordenamento – Áreas de Salvaguarda, conforme se pode observar na 

figura seguinte, há a referir a existência de áreas incluídas na Estrutura Ecológica Municipal 

Fundamental, designadas como “Outros” e a proximidade a um elemento do património 

arquitetónico, no limite norte do concelho, numerado como 1.18 e correspondente à Igreja Paroquial 

de Corim/ Igreja de Santo António  

Mais uma vez, chama-se a atenção para o facto de não existirem intervenções, no âmbito do 

projeto em análise, em território do concelho de Gondomar. 
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Figura 4-55 – Extrato da Planta de Ordenamento – Áreas de Salvaguarda do PDM de Gondomar 

 

PDM da Maia 

A Planta de Ordenamento deste PDM é constituída pelas seguintes cartas: 

i) Qualificação do Solo; 

ii) Património Edificado; 

iii) Património Arqueológico; 

 iv) Hierarquia Viária; 

v) Programação e Execução. 

Tendo em consideração que o património é objeto de análise em capítulo específico, no âmbito do 

qual foi considerada a informação constante dos PDM, as cartas de património não são analisadas 

neste ponto. 
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Tal como se pode observar no Desenho PF31_PE_10103_009, no concelho da Maia a linha de 

Leixões insere-se maioritariamente em “Espaços Residenciais”, sobretudo em “Áreas de 

habitação Coletiva”. Além destes refere-se ao km 6+000, a sul da linha, uma área de 

equipamento associado à Ação Social (“O Amanhã da Criança”) e a norte, também do km 

6+000, uma área de serviços (LIDL). 

Ao nível dos “Espaços Verdes”, aproximadamente a sul do km 7+000, regista-se a presença de 

“Áreas Verdes Mistas” e um pouco antes do km 8+000, de ambos os lados da linha, “Áreas 

Verdes de Utilização Coletiva”. 

Os valores constantes do quadro seguinte confirmam que os “Espaços Residenciais”, mais 

concretamente as “Áreas de Habitação Unifamiliar HU2”, com 21,9 ha, são a classe de espaço 

com maior representação no corredor em estudo, dentro do concelho da Maia. Com valores 

bastante inferiores seguem-se as “Áreas Verdes de Enquadramento”, com 4,14 ha e as “Áreas 

de Habitação Coletiva HC2”, com 3,65 ha. De referir ainda as “Áreas Verdes de Utilização 

Coletiva” e as “Áreas Mistas”, ambas com áreas na ordem dos 2,3 ha. As restantes classes 

apresentam áreas com valores na ordem de 1 ha, ou inferior. 

 

Quadro 4-29 – Categorias, Subcategorias e Classes de Espaço da Carta de Qualificação do Solo do PDM da 

Maia no corredor de 200m 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CLASSE ÁREA (ha) 

Infraestruturas Rede Viária Rede Viária Prevista 0,46 

Património 
Edificado 

  Património Edificado 0,09 

Solo Rural 

Espaços Agrícolas Áreas Agrícolas Fundamentais 0,51 

Espaços Florestais Áreas Florestais de Proteção 0,07 

Estrutura Ecológica Estrutura Ecológica em Solo Rural 0,51 

Solo Urbano 

Espaços de Atividades 
Económicas 

Áreas de Atividades Terciárias 1,17 

Espaços de Uso Especial 
Áreas de Equipamentos 1,02 

Áreas de Equipamentos Previstos 0,94 

Espaços Residenciais 

Áreas de Habitação Coletiva 
Consolidada 

0,01 

Áreas de Habitação Coletiva HC1 1,85 

Áreas de Habitação Coletiva HC2 3,65 

Áreas de Habitação Unifamiliar 
HU2 

21,94 

Espaços Verdes 

Áreas Verdes de Enquadramento 4,14 

Áreas Verdes de Proteção a 
Recursos Naturais 

0,28 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA CLASSE ÁREA (ha) 

Áreas Verdes de Utilização 
Coletiva 

2,36 

Áreas Verdes Mistas 2,34 

 
 

 

Figura 4-56 – Extrato da Planta de Ordenamento – Carta de Hierarquia da Rede Viária do PDM da Maia 

 

Relativamente à Carta de Hierarquia da Rede Viária, conforme se pode observar na figura 

anterior, a linha de Leixões limita, entre os km 6+400 e 7+000, aproximadamente, uma “Área 

de Salvaguarda Funcional”. A linha de Leixões é ainda intercetada no concelho da Maia pela 

autoestrada A3 e pela EN105. 

 

PDM de Matosinhos 

A Planta de Ordenamento deste PDM é constituída pelas seguintes cartas: 

i) Planta de Ordenamento I — Classificação e qualificação do solo; 

ii) Planta de Ordenamento II — Programação do solo; 

iii) Planta de Ordenamento III — Salvaguarda ambiental e de riscos; 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3   4-105 

iv) Planta de Ordenamento IV — Salvaguarda da orla costeira e florestal; 

v) Planta de Ordenamento V — Salvaguarda patrimonial 

Tendo em consideração que o património é objeto de análise em capítulo específico, no âmbito do 

qual foi considerada a informação constante dos PDM, remete-se para a análise do Capítulo 4.17 – 

Património, não se apresentando, nem analisando esta carta neste ponto. 

Também a Planta de Ordenamento IV — Salvaguarda da orla costeira e florestal, não é 

apresentada uma vez que refere-se à área abrangida pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

(POOC) Caminha-Espinho, que não abrange o corredor em estudo associado à linha de Leixões. 

Nesta planta consta ainda informação relativa ao PROF EDM que já foi analisada anteriormente 

neste capítulo, nomeadamente as sub-regiões homogéneas e o corredor ecológico do vale do rio 

Leça. 

Refere-se, ainda, relativamente ao concelho de Matosinhos, que a análise será centrada nas zonas 

de Leixões e de S. Mamede de Infesta, uma vez que correspondem aos únicos troços onde haverá 

lugar a intervenções na linha de Leixões no âmbito do projeto em avaliação. 

Relativamente à Planta de Ordenamento I — Classificação e qualificação do solo, conforme se 

pode verificar pelo Desenho PF31_PE_10103_009, na zona de Leixões a linha insere-se na sua 

maior extensão em Solo Urbano, em “Áreas de logística”. Interceta “Solo rústico”, nomeadamente 

“Espaços naturais e paisagísticos”, quando atravessa o vale do rio Leça, cerca do km 19+800.É a 

linha de Leixões que faz a separação entre “Áreas de logística” e “Espaços florestais”, entre os km 

20+000 a 20+500, aproximadamente, e entre “Áreas de logística” e “Espaços naturais e 

paisagísticos”, entre os km 19+000 a 19+800, aproximadamente. Refere-se ainda, neste local, a 

passagem sob um Itinerário Principal (A28). 

Na zona de S. Mamede de Infesta, o único troço onde a linha apresenta “Solo urbano”, mais 

concretamente “Espaços centrais”, de ambos os lados, é cerca do km 10+000. 

Nesta zona, à semelhança do que acontecia na zona de Leixões, a linha serve de separação entre 

os “Espaços centrais” e “Áreas de atividades económicas em estrutura verde urbana” (corresponde 

à Subunidade Operativa de Planeamento e gestão – SUOPG 5 Amieira) entre os km 10+250 e 

10+750 e entre os “Espaços centrais” e “Espaços agrícolas” (corresponde à SUOPG 2 – Parque 

urbano de S. Mamede de Infesta) entre os km 9+300 e 10+000, aproximadamente. 

De acordo com os dados apresentados no quadro seguinte, dominam no corredor em estudo, no 

concelho de Matosinhos, as áreas de “Solo Urbano” com um total de 142,2 ha, contra os 110,13 ha 

de “Solo Rústico”. Neste último, destaque para os “Espaços Agrícolas”, com uma área de 53,99 ha, 

representados sobretudo entre os km 15 e 17. Dentro da categoria de “Solo Urbano” destaque para 

os “Espaços Centrais” e “Espaços de Atividades Económicas - Áreas de Atividades Económicas”, 

ambos com áreas na ordem dos 40 ha. Com uma representação também representativa surgem os 
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“Espaços Florestais”, com 37 ha e associados ao vale do rio Leça (km 17 a 20,5) e os “Espaços 

Urbanos de Baixa Densidade”, com 36,82 ha.  

 

Quadro 4-30 – Categorias e Subcategorias de Espaço da Carta de Qualificação do Solo do PDM de 

Matosinhos no corredor de 200m 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ÁREA (ha) 

Solo Rústico 

Espaços Agrícolas 53,99 

Espaços Florestais 37,00 

Espaços Naturais e Paisagísticos 19,14 

Solo Urbano 

Espaços Centrais 40,72 

Espaços de Atividades Económicas - Áreas de Atividades 
Económicas 

40,60 

Espaços de Atividades Económicas - Áreas de Atividades 
Económicas e Estrutura Verde Urbana 

3,65 

Espaços de Atividades Económicas - Áreas de Logística 20,41 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade 36,82 

 

Na Planta de Ordenamento II — Programação do solo pode observar-se que na zona de Leixões a 

ferrovia constitui o limite poente do Projeto Territorial designado como “Parque do Vale do Leça”, 

cujos objetivos, entre outros, é recuperar e valorizar o vale do Leça. 
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Figura 4-57 – Extrato da Planta de Ordenamento II — Programação do solo do PDM de Matosinhos (zona de 

Leixões) 

No que se refere à zona de S. Mamede, conforme se pode verificar através da análise da figura 

seguinte, o Projeto Territorial previsto é designado como “Arco Verde de S. Mamede”, cujos 

objetivos, entre outros, é promover os espaços verdes de utilização coletiva e a instalação de 

novas atividades económicas. 

As subunidades operativas de planeamento e gestão são aquelas já referidas anteriormente no 

âmbito da análise da Planta de Ordenamento I — Classificação e qualificação do solo. 
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Figura 4-58 – Extrato da Planta de Ordenamento II — Programação do solo do PDM de Matosinhos (zona de 

S. Mamede de Infesta) 

 

De acordo com a Planta de Ordenamento III — Salvaguarda Ambiental e de Riscos (ver extrato 

nas figuras seguintes) na zona de Leixões a linha férrea desenvolve-se em zonas de conflito, 

em termos de ambiente sonoro, e atravessa áreas incluídas na Estrutura Ecológica Municipal, 

nomeadamente no vale do rio Leça. 
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Figura 4-59 – Extrato da Planta de Ordenamento III — Salvaguarda Ambiental e de Riscos do PDM de 

Matosinhos (zona de Leixões) 

 

 
Figura 4-60 - Extrato da Planta de Ordenamento III — Salvaguarda Ambiental e de Riscos do PDM de 

Matosinhos (zona de S. Mamede de Infesta) 
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Planos de Pormenor e Planos de Urbanização 

Na faixa em estudo, dentro do corredor de 200m, apenas foi identificado o Plano de Pormenor dos 

Paus, no concelho de Matosinhos, cuja área, conforme apresentado no Desenho n.º 

PF31_PE_10103_09, não será intercetada pela linha de Leixões, ou afetada pelo projeto em 

estudo, tanto mais que no local em questão (cerca do km 19+900), o projeto desenvolve-se para 

poente para evitar movimentações de terras mais significativas na encosta declivosa localizada 

junto ao Bairro do Pau. 

4.11.3 Outros Planos com Interesse 

Além dos IGT referidos anteriormente, foi considerado, ainda, com interesse para o projeto em 

causa, os planos/ programas que estabelecem estratégias de desenvolvimento da rede ferroviária 

em articulação com as políticas de investimento no sector de transportes e de logística, 

nomeadamente: 

 Estratégia Rede Ferroviária Nacional (RFN) 2014-2050 

 Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas Horizonte 2014-2020 (PETI3+) 

 Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030) 

Estes instrumentos constituem a fundamentação do interesse e da necessidade deste projeto, e 

estão descritos no Capítulo 2. Objetivos e justificação do Projeto.  

4.11.4 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

A identificação das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública em vigor, permite 

conhecer logo à partida, as limitações ou impedimentos no que concerne ao uso do solo e sua 

transformação na área da linha de Leixões. As condicionantes e as servidões e restrições de 

utilidade pública têm por finalidade a conservação do património natural e edificado, e a proteção de 

infraestruturas e equipamentos, e encontram-se sujeitas ao disposto na legislação em vigor. 

Importa realçar que para o caso específico do projeto em análise, os aspetos tratados ao longo do 

presente capítulo terão de ser igualmente enquadrados por legislação específica afeta ao domínio 

público ferroviário (DPF) uma vez que a Linha de Leixões já existe desde 1938, ano em que foi 

inaugurada. O DPF associado à Linha de Leixões está representado no desenho 

PF31_PE_10103_10. 

O regime das servidões do DPF resulta do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro. Além dos 

bens que pertencem às infraestruturas ferroviárias, fazem ainda parte do DPF: 
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 As servidões de linha férrea constituídas para permitir a implantação das infraestruturas 

ferroviárias necessárias à circulação dos transportes ferroviários no solo, no subsolo e no 

espaço aéreo de quais quer terrenos públicos ou privados e 

 As servidões e restrições ao direito dos prédios confinantes com o caminho-de-ferro ou 

seus vizinhos 

Nos prédios confinantes ou vizinhos das linhas férreas ou outras instalações ferroviárias é proibido, 

entre outros (art.º 15.º e 16.º do DL 276/2003): 

 Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores 

a distância inferior a 10m; 

 Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5m da linha férrea. 

À semelhança do efetuado para as cartas de ordenamento dos PDM dos concelhos onde se 

desenvolve a linha de Leixões, procede-se de seguida à análise das condicionantes existentes de 

acordo com a informação constante das cartas de condicionantes dos PDM, recorrendo-se também, 

sempre que se justifique ou considere necessário, à informação fornecida por outras entidades (ver 

Anexo II do Tomo 10.2). 

As cartas em questão contêm a distribuição espacial das condicionantes existentes na área de 

inserção da linha de Leixões, e que podem limitar o projeto em avaliação, descrevendo-se de 

seguida aquelas existentes nas zonas para as quais estão previstas intervenções na linha de 

Leixões. A sua potencial afetação será analisada no âmbito do capítulo relativo aos impactes. 

PDM do Porto 

A Planta de Condicionantes deste PDM é constituída por uma única carta, cujo extrato se apresenta 

no desenho PF31_PE_10103_010. 

Tal como se pode observar no referido desenho, a linha de Leixões desenvolve-se em espaços que, 

do ponto de vista do ambiente sonoro, estão classificados como zona mista. 

Interceta, no respetivo limite sudeste, duas manchas classificadas, em termos de recursos hídricos, 

como “Área sujeita a consulta obrigatória junto da entidade competente pela proteção de recursos 

naturais”. 

 

PDM de Gondomar 

A Planta de Condicionantes deste concelho é constituída pela planta de condicionantes 

propriamente dita (Desenho PF31_PE_10103_010) e pelas seguintes cartas anexas: 

i) Anexo A: Carta das áreas percorridas por incêndio nos últimos 10 anos; 

ii) Anexo B: Carta de risco de incêndio florestal (classes de perigosidade alta e muito alta). 
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Uma vez que no âmbito do projeto em análise não há lugar a intervenções na linha de Leixões em 

território do concelho de Gondomar, apenas se analisa a carta de condicionante cujo extrato consta 

do Desenho PF31_PE_10103_010, referindo-se que a linha de Leixões apresenta uma mancha de 

solos da RAN, a nascente e uma mancha da REN, a poente. Regista-se ainda a presença de um 

valor patrimonial (Igreja Paroquial Santo António do Corim) cerca do km 5+750, a poente. 

PDM da Maia 

A Planta de Condicionantes deste PDM, além da Planta de Condicionantes propriamente dita 

(Desenho PF31_PE_10103_10), é constituída pelas seguintes cartas: 

i) Zonamento acústico; 

ii) Povoamentos florestais percorridos por incêndios (Figura 4-61); 

iii) Reserva ecológica nacional (Figura 4-62) 

iv) Perigosidade de incêndio florestal (Figura 4-63); 

 

Tendo em consideração que o ambiente sonoro é objeto de análise em capítulo específico, no 

âmbito do qual foi considerada a informação constante dos PDM, nomeadamente o zonamento 

acústico, neste ponto não se inclui esta carta. 

A observação do Desenho PF31_PE_10103_010 permite verificar que a linha de Leixões é 

intercetada por duas condutas adutoras da rede de abastecimento de água, ao km 6+150 e ao km 

7+000, um emissário da rede de drenagem de águas residuais, ao km 6+600, e ainda uma linha de 

tensão 60kV da rede elétrica ao km 8+000. 

Apresenta ainda a nascente do km 7+750, uma mancha de vegetação designada como “Pequenos 

núcleos de sobreiros”. Esta mancha integra os jardins do Complexo Municipal da Casa do Alto, que 

entre vários exemplares de diferentes espécies arbóreas, integra também alguns sobreiros. 

No que se refere às áreas percorridas por incêndios, conforme se pode observar na figura seguinte, 

as mesmas são inexistentes na envolvente imediata da linha de Leixões. Apenas há a referir uma 

pequena área cerca do km 7+600, mas já a poente da A3. 
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Figura 4-61 – Extrato da Planta de Condicionantes – Áreas Percorridas por Incêndios do PDM da Maia 

Também as áreas que integram a REN são inexistentes junto, ou na envolvente imediata da linha 

de Leixões, conforme se pode observar na figura seguinte que constitui um extrato da carta da REN 

do concelho da Maia. 

 
Figura 4-62 – Extrato da Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional do PDM da Maia 
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As áreas com diferentes níveis de perigosidade de incêndio florestal, conforme se pode observar na 

figura seguinte, são inexistentes na envolvente da linha de Leixões. 

 
Figura 4-63 – Extrato da Planta de Condicionantes – Perigosidade de Incêndio Florestal do PDM da Maia 

 

PDM de Matosinhos 

A Planta de Condicionantes deste PDM é constituída pelas seguintes cartas: 

i) Planta de Condicionantes I (extrato no Desenho PF31_PE_10103_010); 

ii) Planta de Condicionantes II — Perigosidade de incêndio e áreas percorridas por incêndios, 

nos últimos 10 anos (Figura 4-64 e Figura 4-65); 

iii) Planta de Condicionantes III — Reserva Ecológica Nacional. 

Tendo em consideração que no concelho de Matosinhos as intervenções a realizar no âmbito do 

projeto em análise limitam-se a dois locais (zona de Leixões e zona de S. Mamede de Infesta), a 

análise de condicionantes restringe-se a estas zonas. 

Decorrente da análise da figura seguinte, verifica-se que as condicionantes presentes na zona de 

Leixões são as seguintes: 

- Oleoduto da Ligação da CEPSA ao TPL  

- Oleoduto NATO Leixões – Ovar  

- Zona Geral de Proteção e Zona Especial de Proteção a Imóveis de Interesse Publico (Ponte 

de Guifões e Castro do Monte Castelo de Guifões) 

- Área de Jurisdição da APDL  
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- Zona de servidão aeronáutica (zona 3, setor B) 

- Rede Rodoviária Nacional - Zona "Non Aedificandi” (IC1/ A28)  

- Solos da Reserva Agrícola Nacional 

- Domínio Hídrico (Leitos e linhas de água e leitos de cheia) 

 

Na zona de S. Mamede de Infesta, conforme análise da figura anterior, as condicionantes presentes 

referem-se a: 

- Solos da Reserva Agrícola Nacional (existe também uma mancha excluída da RAN) 

- Domínio Hídrico (Leitos e linhas de água) 

- Linhas da Rede Elétrica de Transporte e distribuição 

De acordo com a análise das figuras seguintes, não existem áreas percorridas por incêndio na 

proximidade da linha de Leixões. Todavia, a mesma desenvolve-se em áreas de perigosidade de 

incêndio muito alta (nível 5), entre os km 18 e 19+500, num troço onde já não existem intervenções. 

Entre os km 20 e 20+500 segue na base de uma encosta classificada como de perigosidade de 

incêndio muito alta (nível 5). 

Na zona de S. Mamede de Infesta dominam as classes de perigosidade de incêndio muito baixa 

(nível 1) e baixa (nível 2). Referindo ainda a existência de uma mancha de nível 3 (perigosidade de 

incêndio média. 
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Figura 4-64– Extrato da Planta de Condicionantes II – Carta de Perigosidade de Incêndio e Áreas Percorridas 

por Incêndios do PDM de Matosinhos (zona de Leixões) 

 

 
 
Figura 4-65– Extrato da Planta de Condicionantes II – Carta de Perigosidade de Incêndio e Áreas Percorridas 

por Incêndios do PDM de Matosinhos (zona de S. Mamede de Infesta) 
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No que se refere à Planta de Condicionantes III – Reserva Ecológica Nacional, refere-se que a REN 

em vigor está cartografada no Desenho PF31_PE_10103_012, de acordo com a informação obtida 

junto da CCDR Norte, e é objeto de análise específica adiante. 

 

Enquadramento legal das condicionantes e servidões existentes nas zonas de intervenção 

As áreas sujeitas a servidão estão condicionadas ao disposto na legislação em vigor e ao 

estipulado no Regulamento dos PDM em vigor dos concelhos do Porto, Gondomar, Maia e 

Matosinhos. 

A Carta de Condicionantes apresentada no presente EIA (ver Desenho n.º PF31_PE_10103_010) 

foi realizada com base nas Cartas de Condicionantes dos PDM. A partir das cartas da REN em 

vigor obtidas junto da CCDR Norte foi realizado o Desenho n.º PF31_PE_10103_012 - Reserva 

Ecológica Nacional e a partir de informação recolhida junto de entidades com responsabilidades 

sectoriais sobre um conjunto de infraestruturas (REN- Rede Elétrica Nacional, S.A, EDP, Serviços 

Municipalizados, Galp Energia, entre outras).  

As cartas em questão contêm a distribuição espacial das condicionantes existentes nas áreas onde 

irão ocorrer intervenções na linha de Leixões e que podem condicionar a sua implementação, 

encontrando-se os respetivos regimes jurídicos indicados no quadro seguinte. 

 

Quadro 4-31 - Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública na área do projeto 

Servidão ou 
restrição de 

utilidade pública 
Regime legal aplicável 

Reserva Ecológica 
Nacional (REN) 

DL n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelos Decretos-
Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, 96/2013, de 19 de julho, 80/2015, de 
14 de maio e 124/2019, de 28 de agosto, havendo ainda a considerar a 
Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro 

Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) 

DL n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo DL 
n.º 199/2015, de 16 de setembro 

Domínio hídrico 

Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, alterada pela Lei n.º 78/2013, de 21 
de novembro e Lei n.º 34/2014, de 19 de junho 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada pelo Decreto Lei (DL) n.º 
245/2009, de 22 de setembro, DL n.º 60/2012, de 14 de março e DL n.º 
130/2012, de 12 de junho 

DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio, alterado pelos DL n.º 391-A/2007, de 
21 de dezembro, n.º 93/2008, de 4 de junho, n.º 107/2009, de 15 de maio, 
n.º 245/2009, de 22 de setembro, e n.º 82/2010, de 2 de julho e pela Lei 
n.º 44/2012, de 29 de agosto 

Lei n.º 16/2003 4 de Junho 3ª alteração ao Decreto-Lei n.º 468/71 de 5 de 
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Servidão ou 
restrição de 

utilidade pública 
Regime legal aplicável 

Novembro revê, atualiza e unifica o regime jurídico dos terrenos do 
domínio público hídrico 

Decreto-Lei n.º 468/71 5 de novembro Estabelece servidões para os 
terrenos do domínio hídrico 

Administração da 
APDL 

DL 308/87, de 7 de agosto 

Servidão aeronáutica 
do Aeroporto do 
Porto 

Decreto Regulamentar nº 7/1983, de 3 de fevereiro 

Oleodutos Decreto Lei nº 152/94, de 26 de maio 

Rede rodoviária 

Lei n.º 34/2015, de 27 de abril 

Lei nº 2110, de 19.8.1961 – servidões das estradas e caminhos 
municipais 

Rede Ferroviária Decreto lei n.º 276/2003, de 4 de novembro 

 

Reserva Ecológica Nacional  

A REN “é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que pela sensibilidade, função e 

valor ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção 

especial. ” (art. 2º do DL nº 124/2019, de 28 de Agosto). 

Conforme decorre da análise anteriormente efetuada e da leitura do Desenho n.º 

PF31_PE_10103_012, apenas são afetadas áreas da REN no concelho de Matosinhos, na zona de 

Leixões, mais concretamente na zona de intervenção 3. Nesta zona prevê-se a afetação de águas 

de transição, áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, áreas de instabilidade de vertentes, 

arribas e respetivas faixas de proteção, áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, faixa 

de proteção das águas de transição e zonas ameaçadas pelas cheias. 

Em termos de caraterização da situação de referência, no corredor em estudo com uma largura de 

de 200m centrados na via, as diferentes tipologias da REN ocupam uma área total de 57 ha, 

conforme discriminado no quadro seguinte, encontrando-se restritas ao concelho de Matosinhos 

(com exceção de uma pequena mancha de áreas com risco de erosão no concelho de Gondomar), 

conforme se pode observar no Desenho n.º PF31_PE_10103_012. 

Quadro 4-32 – Áreas da REN no corredor de 200m em estudo 

TIPOLOGIA REN ÁREA (m2) 

Águas de transição 11 409 

Faixa de proteção das águas de transição 18 034 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 350 434 

Áreas de instabilidade de vertentes 39 680 

https://dre.tretas.org/dre/37191/
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áreas de instabilidade de vertentes (escarpas) 996 

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos 91 918 

Faixa marítima de proteção costeira 1 417 

Zonas ameaçadas pelas cheias 170 647 

Leitos e margens dos cursos de água 68 474 

  ÁREA REN TOTAL DESCONTANDO AS SOBREPOSIÇÕES 570 483 

 

Reserva Agrícola Nacional 

A RAN condiciona o uso do solo a nível concelhio, tendo em conta a preservação de solos de boa 

aptidão agrícola, segundo um regime que define as possíveis ocupações compatíveis com a 

salvaguarda de solos agrícolas. 

O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março estabelece, no Artigo 22.º, que “as utilizações não 

agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando, cumulativamente, não causem 

graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista a alternativa viável fora 

das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e 

cultural, devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e solos classificados como de menor 

aptidão, e quando esteja em causa (...) obras com finalidade agrícola, quando integradas na gestão 

das explorações ligadas à atividade agrícola, nomeadamente, obras de edificação, obras 

hidráulicas, vias de acesso, aterros e escavações, e edificações para armazenamento e 

comercialização;(...) obras de captação de águas ou de implantação de infraestruturas hidráulicas”. 

Assim, a RAN é uma restrição de utilidade pública, que estabelece um conjunto de 

condicionamentos à utilização não agrícola do solo, identificando quais as permitidas tendo em 

conta o seu regime jurídico e os vários tipos de terras e solos. 

No projeto em avaliação, conforme decorre da análise anteriormente efetuada e do Desenho n.º 

PF31_PE_10103_010, apenas está prevista a afetação de solos da RAN no concelho de 

Matosinhos, na zona de S. Mamede de Infesta, a sul da linha. Neste concelho, e considerando o 

corredor em estudo de 200m, refere-se a existência de 40,6 ha no interior do mesmo. 

A RAN do concelho de Matosinhos foi aprovada com a publicação do PDM (Aviso 13198/2019, de 

21 de agosto), constando da respetiva planta de condicionantes. As áreas classificadas ao abrigo 

do regime legal geral que define a RAN, conforme delimitadas no diploma anteriormente referido, 

encontram-se identificadas no Desenho n.º PF31_PE_10103_011, à escala de Projeto de 

Execução. 
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Domínio Publico Hídrico 

A servidão do Domínio Publico Hídrico constitui-se após a publicação do Decreto-Lei nº 468/71, de 

5 de Novembro (republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de Junho). A Lei nº 54/2005, de 15 de 

Novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos, veio revogar os Capítulos I e II do 

referido DL. A Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, veio aprovar a Lei da Água, e regula a 

autorização, licença ou concessão de utilização dos recursos hídricos revogando os Capítulos III e 

IV do DL 468/71. De acordo com o Artº 1 da Lei n.º 54/2005, os recursos hídricos compreendem os 

recursos dominiais, ou pertencentes ao domínio público, e os recursos patrimoniais, pertencentes a 

entidades públicas ou particulares.  

De acordo com o Artigo 5.º da referida Lei, fazem parte do Domínio público lacustre e fluvial, entre 

outros, “Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nascidos em prédios privados, logo que 

transponham abandonados os limites dos terrenos ou prédios onde nasceram ou para onde foram 

conduzidos pelo seu dono, se no final forem lançar-se no mar ou em outras águas públicas”. 

Do domínio público marítimo, tal como refere o art. 3.º da Lei n.º 54/2005, fazem parte, entre outros 

“As águas interiores sujeitas à influência das marés, nos rios, lagos e lagoas” 

No caso das águas não navegáveis nem flutuáveis, além do leito, a margem sujeita a jurisdição tem 

a largura de 10m (alínea 4, do Artigo 11.º). No caso da margem das águas do mar, bem como a das 

águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, a 

mesma tem a largura mínima de 50m (ver figura seguinte). 

 

 

Figura 4-66 - Largura da margem 

(Fonte: Servidões e Restrições de Utilidade Pública, ex-DGOTDU) 

 

http://geocatalogo.icnf.pt/
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Estão sujeitas ao DPH as linhas de água representadas na carta de condicionantes do PDM de 

Matosinhos (ver desenho PF31_PE_10103_010), destacando-se o rio Leça. 

Sobreiros 

O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, 

estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira. De acordo com o artigo 3º do 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, em 

povoamento ou isolados, carece de autorização da Direção Geral dos Recursos Florestais (atual 

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.P. - ICNF, I.P), das Direções Regionais de 

Agricultura ou do Instituto de Conservação da Natureza (atual ICNF, I.P). 

O corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras pode ser autorizado nos seguintes casos: 

 Em desbaste, sempre com vista à melhoria produtiva dos povoamentos; 

 Em cortes de conversão que vise a realização de: - empreendimento de imprescindível 

utilidade pública; - empreendimento agrícola com relevante e sustentável interesse para 

a economia local, desde que a área sujeita a corte não ultrapasse 20 ha, nem 10% da 

superfície de exploração ocupada por sobreiros ou azinheiras e se verifique uma correta 

gestão e um bom estado vegetativo e sanitário da restante área ocupada por qualquer 

das espécies; - alteração do regime de exploração para talhardia. 

 Por razões fitossanitárias, nos casos em que as características de uma praga ou doença 

o justifiquem. 

As intervenções que impliquem o abate de sobreiros e azinheiras no caso de conversão carecem de 

uma Declaração de Imprescindível Utilidade Pública ou de relevante e sustentável interesse para a 

economia local, competindo ao Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao 

ministro da tutela do empreendimento e, no caso de não haver lugar a avaliação de impacte 

ambiental, ao Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, passar esse documento. 

Relativamente ao projeto em estudo, foi verificada a existência de alguns exemplares isolados 

inseridos em manchas florestais de eucaliptal, conforme descrito no capítulo da ecologia e 

cartografado em desenho específico (Desenho n.º PF31_PE_10103_004). 

 

Jurisdição da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo 

O DPH da área em estudo afeto ao rio Leça, mais especificamente a partir do km 18+800 até ao 

final, encontra-se sob jurisdição da Administração da APDL, nos termos definidos no Artigo 3.º do 

DL 308/87, de 7 de agosto. 

A jurisdição da APDL engloba situações muito distintas. Em algumas zonas a APDL tem jurisdição 

restrita, ou seja, tem jurisdição sobre questões de navegabilidade e infraestruturas portuárias; e 

https://dre.tretas.org/dre/37191/
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jurisdição plena em toda a zona fluvio marítima e na maior parte da zona terrestre abrangida pelo 

domínio marítimo. 

O licenciamento e fiscalização das utilizações do Domínio Hídrico competem à APL na área da sua 

jurisdição. 

Rede Rodoviária 

No que se refere à rede rodoviária, a linha de Leixões passa sob o IC1/A28, interferindo ainda com 

algumas vias rodoviárias, objeto de desnivelamento rodoviário no âmbito do projeto em análise. 

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se, por um lado, a 

proteger essas vias de ocupações demasiado próximas que afetem a segurança do trânsito e a 

visibilidade e, por outro, a garantir a possibilidade de futuros alargamentos das vias e a realização 

de obras de beneficiação. 

Nas zonas de servidão non aedificandi acima referidas verificam-se proibições ou condicionantes à 

edificação, construção, transformação e uso do solo. A largura das faixas de proteção é variável 

consoante a classificação da estrada e a ocupação pretendida. 

No atual quadro legislativo as zonas de servidão de estradas são reguladas pelo disposto na Lei n.º 

34/2015, de 27 de abril, que aprova o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, 

nomeadamente no que é referido no nº8 do artigo 32.º que define os limites a observar das zonas 

de servidão non aedificandi das novas estradas, bem como das estradas já existentes. No caso do 

IC1/A28 esta servidão corresponde a 50m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 

20m da zona da estrada (alínea a) do nº 8 do artº 32). 

 

Servidão aeronáutica do aeroporto do Porto  

A Linha de Leixões desenvolve-se na área de servidão numerada como 3B, do aeroporto do Porto, 

também designado como aeroporto Francisco Sá Carneiro. 

O Decreto Regulamentar nº 7/1983, de 3 de fevereiro, estabeleceu as servidões para o aeroporto 

do Porto. 

De acordo com o Art.4.º deste DR carecem de licença prévia da Direção Geral da Aviação Civil as 

construções ou a criação de quaisquer outros obstáculos que na zona 2, setor 3B, ultrapassem a 

cota 90m. 

Dado o âmbito do projeto em avaliação, não se prevê a instalação de estruturas/ equipamentos que 

atinjam altitudes superiores a 90m, nem permanentes nem temporárias. 
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Oleodutos/ gasodutos 

Na zona de Leixões, lateralmente à A28, existem dois oleodutos: um designado com a letra F que 

corresponde ao oleoduto de ligação da CEPSA ao TPL, e outro com a letra H que corresponde ao 

oleoduto NATO Leixões-Ovar. 

Os gasodutos/oleodutos, pelos fins a que se destinam e pelas questões de segurança que 

implicam, justificam a criação de servidões, por forma a garantir a segurança das pessoas e dos 

bens, nas zonas confinantes com estas infraestruturas, bem como em quaisquer outras 

potencialmente abrangidas pelos riscos inerentes e previsíveis do funcionamento das várias 

instalações e equipamentos. 

De acordo com o Artigo 4º do Decreto Lei 152/94, de 26 de maio, “São aplicáveis às servidões 

destinadas à implantação e exploração de oleodutos/gasodutos objeto de reconhecimento de 

interesse público as disposições sobre o regime das servidões de gás natural e respetiva 

indemnização, constantes do Decreto-Lei n.° 374/89, de 25 de outubro, com a alteração introduzida 

pelo artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 232/90, de 16 de julho, bem como do Decreto-Lei n.° 11/94, de 

13 de janeiro”. 

Este diploma legal foi ainda alterado pelo Decreto-Lei n.º 7/2000, de 3 de fevereiro, que altera, 

especificamente, os princípios a que deve obedecer o projeto, a construção, a exploração e a 

manutenção do sistema de abastecimento dos gases combustíveis canalizados. 

A servidão da passagem dos oleodutos/gasodutos implica algumas restrições e limitações para a 

área sobre que é aplicada. As que se relacionam diretamente com o projeto em causa são as 

seguintes: 

 É proibida a construção, mesmo que provisória, numa faixa de 10m para cada lado do 

eixo longitudinal do gasoduto, de acordo com o Decreto-Lei nº 11/94, de 13 de janeiro; 

 A instalação de vias férreas ou rodoviárias, ou de postes, linhas, tubagens ou cabos de 

qualquer natureza, enterrados, à superfície ou aéreos, bem como a realização de 

quaisquer trabalhos de natureza similar, apenas poderão ser efetuados com a estrita 

observância das disposições regulamentares aplicáveis, nomeadamente do estatuído 

nos artigos 33º e 34º do regulamento Técnico aprovado pela Portaria nº 695/90, de 20 de 

Agosto, e no artigo 24º do Regulamento Técnico aprovado pela Portaria nº 788/90, de 4 

de Setembro, ou de outros que, porventura os venham a substituir. 

No PDM de Matosinhos consta a seguinte Nota na legenda, no que se refere ao oleoduto da 

CEPSA: 

“NOTA: Isentos de Servidão - Não aplicáveis os artigos nº 3, 4 e 5 do Decreto Lei nº 152/94, DR I 

Série-A nº 122, de 26/05/1994” 
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Rede Ferroviária 

O regime das servidões do DPF resulta do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro. Além dos 

bens que pertencem às infraestruturas ferroviárias, fazem ainda parte do DPF: 

 As servidões de linha férrea constituídas para permitir a implantação das infraestruturas 

ferroviárias necessárias à circulação dos transportes ferroviários no solo, no subsolo e no 

espaço aéreo de quais quer terrenos públicos ou privados e 

 As servidões e restrições ao direito dos prédios confinantes com o caminho-de-ferro ou 

seus vizinhos 

Nos prédios confinantes ou vizinhos das linhas férreas ou outras instalações ferroviárias é proibido, 

entre outros (art.º 15.º e 16.º do DL 276/2003): 

 Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores 

a distância inferior a 10m; 

 Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5m da linha férrea. 

4.12 Socio-Economia 

4.12.1 Introdução 

De modo a responder efetivamente a problemas ambientais, os decisores têm de saber tanto 

acerca dos impactes sociais, emocionais e comportamentais de ameaças ambientais como sabem 

acerca dos efeitos biológicos (Wandersman & Hallman, 1993). Neste sentido, a avaliação do 

impacte social (AIS) pretende ser um processo de avaliação das consequências sociais que são 

prováveis surgir a partir da realização de determinadas ações (Harrop & Nixon, 1999). Assim, o seu 

principal objetivo é prever possíveis alterações sobre a qualidade de vida das populações e 

sentimentos de bem-estar físico e psicológico, bem como a forma como os indivíduos ou grupos se 

adaptam às situações decorrentes das intervenções propostas (Barrow, 1999). 

4.12.2 Metodologia 

O capítulo referente à socio-economia procura abordar os aspetos humanos suscetíveis de serem 

influenciados pelo desenvolvimento do projeto em análise. O estudo deste descritor contemplará 

dois níveis de análise: um primeiro nível de carácter socioeconómico, que permitirá caracterizar o 

enquadramento regional, sub-regional, concelhio e de freguesias atravessadas pelo projeto – 

enquadramento regional e concelhio do projeto e um segundo nível de carácter psicossocial e nível 

local que envolverá a caracterização da área de estudo – enquadramento local. 
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A caracterização e avaliação do primeiro nível de análise são efetuadas a partir de um conjunto de 

indicadores socioeconómicos, disponíveis sob a forma de dados estatísticos, a partir dos quais 

habitualmente se infere a qualidade de vida das populações residentes em áreas relativamente 

amplas. Ao nível socioeconómico os procedimentos subjacentes ao decurso dos trabalhos 

consistiram em: 

 Recolha de um conjunto de dados socioecónomicos, junto do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), e das Autarquias locais. 

 Compilação, tratamento e análise da informação tendo em conta o projeto em apreciação e 

os indicadores socioecónomicos sensíveis ao mesmo. 

Ao nível da recolha de dados estatísticos é importante referir que em 2013 se deu uma 

reorganização administrativa das freguesias – CAOP2013 (Carta Administrativa Oficial Portuguesa), 

que inclui as alterações registadas nos limites administrativos de freguesias/municípios/distritos do 

Continente, decorrentes da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. No entanto uma 

grande parte dos dados fornecidos pelo INE ainda se encontra apurada com a CAOP 2010, que foi 

a organização administrativa de base utilizada nos Censos 2011. 

Neste sentido, no presente EIA, sempre que possível, foi recolhida informação segundo a CAOP 

2013, ainda que como já foi referido, existam dados que ainda se encontrem organizados segundo 

a CAOP 2010. Sempre que os dados se apresentam ainda segundo a CAOP 2010, encontram-se 

assinaladas com “*” as unidades geográficas que sofreram alterações. 

Apesar de terem havido algumas alterações relativamente aos limites administrativos em algumas 

NUTS em 2018-2019 e estarem ainda outras previstas, as mesmas não interferem com os dados 

apresentados por serem anteriores a estas alterações. 

Os principais indicadores estatísticos a utilizar nesta secção apresentam-se de seguida: 

Dinâmica e Composição Demográfica  

Esta secção compreende a apresentação de dados relativos a população residente, evolução da 

população residente, taxas de natalidade e de mortalidade, estrutura etária da população e sua 

distribuição por nível de instrução. 

As dinâmicas económicas dos concelhos estão interrelacionadas com a estrutura demográfica. Um 

exemplo é a estrutura etária, uma vez que o número de indivíduos em idade ativa está relacionado 

com os polos de emprego.  
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Parque Habitacional 

Serão aqui integrados dados relativos ao número de alojamentos, a sua tipologia, dimensão e forma 

de ocupação. 

Este indicador permite realizar uma análise quantitativa e qualitativa do parque habitacional, em 

termos do tipo e forma de utilização dos alojamentos. A análise permite ainda caracterizar por 

exemplo a identidade local das populações em análise, diferenciando aqueles que aí vivem de 

forma permanente e aqueles que o fazem de forma ocasional/sazonal, o que implica diferentes 

formas de vivenciar e perceber o espaço que utilizam.  

Estruturação Económica e Sócio Produtiva  

Esta secção consistirá na exposição e análise de dados relativos ao perfil económico e produtivo da 

região, nomeadamente em termos das sociedades sediadas por sector de atividade, volume de 

venda nestas sociedades; taxas de atividade e desemprego. 

Estes indicadores são de particular relevância porque nas sociedades contemporâneas as 

atividades profissionais são um dos principais núcleos estruturadores de toda a vida social, quer do 

ponto de vista das instituições, quer do ponto de vista das biografias e quotidianos pessoais. Como 

tal, caracterizar uma região ou um concelho, do ponto de vista económico e social, passa também 

por definir a taxa de atividade e desemprego e outras variáveis macroeconómicas. Isto porque a 

profissão e o trabalho condicionam e definem o quadro de valores do indivíduo e dos grupos. Toda 

a análise da estruturação económica e sócio produtiva assume neste contexto uma importância 

crucial, uma vez que permite a avaliação deste projeto, relativamente ao seu impacte no mercado 

de trabalho local.  

O porto de Leixões e o transporte de mercadorias 

Neste ponto faz-se uma caraterização do Porto de Leixões e o seu enquadramento no transporte de 

mercadorias ao nível nacional. Esta seção é importante para perceber a importância e relevância do 

projeto no contexto nacional do transporte ferroviário de mercadorias. 

Acessibilidades 

Num projeto como o que se encontra atualmente em análise os dados relativos à compreensão da 

articulação entre as diferentes acessibilidades existentes, adquirem particular importância, por 

forma a antever os impactes criados ao nível dos padrões de mobilidade. 

A caracterização e análise do segundo nível de análise – Enquadramento local, visa compreender 

o quotidiano dos indivíduos e grupos, com base na descrição dos elementos humanizados da 
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paisagem, e a forma como esse quotidiano pode ser afetado pelo projeto durante as fases de 

construção e de exploração.  

Esta secção pretende ter em consideração a população que pela proximidade ao projeto poderá ser 

sujeita a um contacto mais próximo com alterações na sua envolvente física e que poderão implicar 

uma disrupção dos seus padrões comportamentais habituais e respostas emocionais, sendo por 

isso sujeita a um maior esforço de adaptação. Ao nível local será então providenciada uma análise 

dos elementos humanizados presentes na área de estudo e que serão diretamente afetados pelo 

projeto em consideração, salientando-se de forma concreta os seguintes aspetos: caracterização da 

tipologia das zonas onde a linha férrea se insere; principais equipamentos e infraestruturas 

relevantes; e vias afetadas. 

4.12.3 Localização Geográfica 

O projeto em análise desenvolve-se na região Norte, na sub-região da Área Metropolitana do Porto. 

Ao todo o projeto abrange um total de 4 concelhos e 9 freguesias de acordo com a imagem e 

quadro que se seguem. 

No Desenho n.º PF31_PE_10103_001 é possível observar o esboço corográfico do projeto e 

respetivos limites administrativos. 

 

Figura 4-67 - Localização do projeto em análise 
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Quadro 4-33- Unidades geográficas a estudar na Caracterização Socioeconómica (CAOP 2013) 

REGIÃO Norte 

SUB-REGIÃO Área Metropolitana do Porto 

CONCELHOS 
E 

FREGUESIAS 

Gondomar Rio Tinto 

Maia 
Águas Santas 

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 

Porto 
Campanhã 

Paranhos 

4.12.4 Enquadramento Regional e Concelhio 

4.12.4.1 Dinâmica e Composição Demográfica 

População Residente e Densidade Populacional 

A região Norte estende-se por um total de 21 285,86 Km
2
, o correspondente a cerca de 24% do 

total de Portugal Continental, sendo que a sub-região da Área Metropolitana do Porto possui um 

total de 2 041,31 Km
2
, o correspondente a cerca de 10% do total da região.  

Ao nível concelhio, o maior concelho estudado é Gondomar que possui 131,92 Km
2
, ocupando 

cerca de 6% do total da Sub-região da Área Metropolitana do Porto. Maia e Matosinhos apresentam 

áreas de respetivamente 82,94 Km
2
 e 62,42 Km

2 
(o correspondente a 4% e 3%, respetivamente, do 

total da sub-região) e por último, o concelho do Porto apresenta-se como o mais pequeno em 

estudo com, 41,42 Km
2
 (o correspondente a apenas 2% da sub-região da Área Metropolitana do 

Porto). 

No que se refere às freguesias em estudo (ver próximo quadro) verifica-se que a União das 

freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo (concelho de Matosinhos) é a que ocupa uma 

maior superfície, estendendo-se por 22,65 Km
2
, enquanto que, pelo contrário, Pedrouços (concelho 

da Maia) possui a menor área com 2,54 Km
2
. 

Quadro 4-34– Área total das freguesias em análise (CAOP 2013). Fonte: INE, 2017 

Concelhos Freguesias Área (Km
2
) 

Gondomar Rio Tinto 9,44 

Maia 
Águas Santas 8,20 

Pedrouços 2,54 

Matosinhos 
União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões 18,84 

União das freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira 12,16 
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Concelhos Freguesias Área (Km
2
) 

União das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 22,65 

União das freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora 8,78 

Porto 
Campanhã 8,04 

Paranhos 7,17 

 

Ao nível da densidade populacional, em 2017, constatava-se que a região Norte possuía uma 

densidade populacional relativamente superior à média nacional. (ver figura seguinte). 

A sub-região da Área Metropolitana do Porto apresentava um valor de densidade populacional 

superior à do País. Todos os concelhos registavam densidades superiores à média do país, sendo 

que o Porto apresentava um valor mais de cinquenta vezes superior (5 180,7 hab/Km
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-68 - Densidades populacionais para a região, sub-região e concelhos em estudo (hab/Km
2
) – CAOP 

2013. Fonte: INE, 2017. 

 

Ao nível das freguesias em estudo, em 2011, verificavam-se valores de densidades populacionais 

bastante semelhantes entre si, apesar da freguesia de Senhora da Hora apresentar a maior 

densidade populacional (7 343,6 hab/Km
2
), enquanto que Lavra era a freguesia com menor 

densidade populacional (970,9 hab/Km
2
). 

Quadro 4-35 - Densidades populacionais nas freguesias em análise, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011. 

Concelhos Freguesias 
Densidade 
(hab/Km

2
) 

Gondomar Rio Tinto 5404,2 

Maia 
Águas Santas 3339,5 

Pedrouços 4722,1 

Matosinhos 
Custóias*

 
3090,5 

Leça do Balio* 1928,1 

111,6 168 

842,4 

1255,5 

1649 

2783,6 

5180,7 
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Concelhos Freguesias 
Densidade 
(hab/Km

2
) 

Guifões* 2574,8 

Matosinhos* 
 

6182,3 

Leça da Palmeira* 2589,9 

Perafita*
 

1573,8 

Lavra* 970,9 

Santa Cruz do Bispo* 1571,5 

São Mamede de Infesta* 4623,4 

Senhora da Hora*
 

7343,6 

Porto 
Campanhã

 
4060,8 

Paranhos
 

6179,9 

 

Em 2017, a população residente na região Norte ascendia a 3 576 205 habitantes e o equivalente a 

cerca de 36,52% da população residente em Portugal. A Área Metropolitana do Porto, por sua vez, 

albergava cerca de 48 % do total da população do Norte (1 719 702 habitantes). Ao nível concelhio 

(ver figura seguinte) verificava-se que, de acordo com os concelhos em estudo, o Porto era o 

concelho que apresentavam um maior número de habitantes (214 587 residentes), seguindo-se os 

concelhos de Matosinhos e Gondomar que apresentavam, respetivamente, um total de 173 753 e 

165 626 habitantes. O concelho da Maia era o que registava o menor número de habitantes (136 

769 residentes) relativamente aos concelhos em estudo. 

 

Quadro 4-36 - Distribuição da população residente nos concelhos da Área Metropolitana do Porto, em 2017 
(CAOP 2013). Fonte: INE, 2017 

 

Analisando a evolução da população durante o último período intercensitário, verifica-se que a 

região do Norte teve um ganho populacional de 0,06% (ganhou 2 389 habitantes). 
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Ao nível concelhio, registaram-se aumentos de população em todos os concelhos em estudo, à 

exceção do concelho do Porto que obteve um decréscimo populacional significativo (cerca de 10%). 

O concelho da Maia foi o que registou um aumento relativo da população mais acentuado (12,65%), 

como se pode observar no quadro que se segue. 

Quadro 4-37 – População residente e respetiva variação, por região, sub-região e concelhos em estudo, no 

último período intercensitário (2001-2011), segundo a CAOP 2010. Fonte: INE, 2011. 

Unidades 
Geográficas 

2001 2011 
Variação 

2001-2011 
Variação 

2001-2011 (%) 

Região 

Norte 3 687 293 3 689 682 2 389 0,06 

Sub-região 

Grande Porto* 1 260 680 1 287 282 26 602 2,11 

Concelhos 

Gondomar 164 096 168 027 3 931 2,4 

Maia 120 111 135 306 15 195 12,65 

Matosinhos 167 026 175 478 8 452 5,06 

Porto 263 131 237 591 -25 540 -9,71 

 

Relativamente às freguesias em análise verificava-se que, em 2001, a freguesia de Paranhos era a 

que apresentava uma maior população residente com, respetivamente, 48 686 habitantes. De um 

modo oposto a freguesia de Santa Cruz do Bispo era a que possuía um menor número de 

residentes totalizando 6 108 habitantes, como se pode observar pelo quadro seguinte. 

Ao nível da variação de população, Leça do Balio foi a freguesia que registou um maior aumento 

relativo no último período intercensitário, crescendo ao nível populacional cerca de 12,11%. 

Quadro 4-38 - População residente nas freguesias em estudo e respetiva variação, em 2001 e 2011 (CAOP 

2010). Fonte: INE, 2011. 

Concelhos Freguesias 2001 2011 
Variação 

2001-2011 
Variação 2001-

2011 (%) 

Gondomar Rio Tinto 47 695 50 713 3 018 6,33 

Maia 

Águas 
Santas 

25 249 27 470 2 221 8,8 

Pedrouços
 

11 868 12 149 281 2,37 

Matosinhos 

Custóias*
 

18 065 18 650 585 3,24 

Leça do 
Balio* 

15 673 17 571 1 898 12,11 

Guifões*
 

9 686 9 495 -191 -1,97 

Matosinhos
* 

28 488 30 984 2 496 8,76 

Leça da 
Palmeira

* 17 215 18 502 1 287 7,48 

Perafita
* 

12 298 13 607 1 309 10,64 

Lavra
* 

9 408 10 033 625 6,64 

Santa Cruz 
do Bispo

* 
6 108 5 767 -341 -5,58 

São Mamede 
de Infesta* 23 542 23 122 -420 -1,78 
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Concelhos Freguesias 2001 2011 
Variação 

2001-2011 
Variação 2001-

2011 (%) 

Senhora da 
Hora*  26 543 27 747 1 204 4,54 

Porto 
Campanhã

 
38 757 32 659 -6 098 -15,73 

Paranhos
 

48 686 44 298 -4 388 -9,01 
 

 

Estrutura Etária da População 

No que concerne à distribuição da população por faixa etária, verifica-se que, em 2017, a maioria da 

população residente na região, sub-região e concelhos em análise, possuía entre 25 a 64 anos, 

seguindo-se a faixa etária com mais de 65 anos, como se pode observar pelo quadro que se segue. 

 
Quadro 4-39 – Distribuição da população residente, por níveis etários, na região, sub-região e concelhos em 

estudo, em 2017 (CAOP 2013). Fonte: INE, 2017 

Unidades Geográficas 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos > 65 anos 

Região 

Norte 13,06% 11,20% 55,71% 20,02% 

Sub-região 

Área metropolitana do 
Porto  13,47% 10,76% 55,85% 19,93% 

Concelhos 

Gondomar 13,17% 11,01% 56,86% 18,95% 

Maia 14,90% 10,79% 57,21% 17,10% 

Matosinhos 13,37% 10,03% 56,26% 20,33% 

Porto 12,70% 8,90% 50,26% 28,14% 

 

Relativamente às freguesias verificava-se, em 2011, tal como nas restantes unidades geográficas 

em estudo que a maioria da população residente se encontrava na faixa etária dos 25 aos 64 anos. 

A segunda faixa etária mais representativa na maioria das freguesias em análise era a dos 

indivíduos mais idosos (> 65 anos), à exceção das freguesias de Águas Santas, Perafita e Senhora 

da Hora onde o segundo grupo mais significativo era o das crianças e jovens até aos 14 anos (0-14 

anos). A distribuição da população por freguesias pode ser observada no quadro que se segue. 

Quadro 4-40 - Distribuição da população residente, por níveis etários, nas freguesias em estudo, em 2011 

(CAOP 2010). Fonte: INE, 2011 

Concelhos Freguesias 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos > 65 anos 

Gondomar Rio Tinto 14,98% 10,63% 58,53% 15,85% 

Maia 

Águas 
Santas 

17,58% 10,22% 59,63% 12,57% 

Pedrouços
 

14,47% 10,18% 57,82% 17,52% 

Matosinhos 
Custóias*

 
14,82% 11,59% 58,35% 15,24% 

Leça do 15,13% 9,61% 58,87% 15,18% 
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Concelhos Freguesias 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos > 65 anos 

Balio*
 

Guifões*
 

13,12% 11,41% 57,63% 17,84% 

Matosinhos*
 

14,78% 10,23% 57,98% 17,01% 

Leça da 
Palmeira*

 14,26% 10,67% 58,60% 16,46% 

Perafita* 15,33% 11,50% 58,43% 14,74% 

Lavra* 15,10% 9,41% 60,31% 15,18% 

Santa Cruz 
do Bispo* 11,98% 11,06% 59,49% 17,46% 

São Mamede 
de Infesta* 13,12% 10,54% 58,36% 17,97% 

Senhora da 
Hora* 14,06% 11,49% 60,54% 13,92% 

Porto 
Campanhã

 
12,28% 11,44% 53,25% 23,04% 

Paranhos
 

10,76% 10,49% 55,06% 23,69% 
 

 

O índice de envelhecimento, revelador da evolução demográfica recente, aumentou em todas as 

unidades geográficas em consideração entre 2011 e 2017, tal como se pode constatar pela 

observação das próximas figuras. 

Em 2017, a região Norte possuía à referida data 153 idosos com 65 ou mais anos de idade, por 

cada 100 jovens com menos de 15 anos de idade, apresentando um índice inferior à média 

Nacional (155,4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-69 – Evolução do Índice de envelhecimento (%) na região e sub-região em estudo, entre 2011 e 2017 

(CAOP 2013). Fonte: INE, 2017 
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Também nos concelhos em análise se tem vindo a verificar um aumento no índice de 

envelhecimento, sendo que o concelho do Porto se destacava em todos os intervalos de tempo 

considerados, por possuir o maior índice de envelhecimento, índice este que aumentou de 199 

indivíduos idosos por cada 100 jovens, em 2011, para 222 em 2017. Pelo contrário, o concelho de 

Maia apresentou sempre o índice de envelhecimento mais baixo, mas registando também sempre 

um aumento do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-70 - Evolução do Índice de envelhecimento (%) nos concelhos em estudo, entre 2011 e 2017 (CAOP 

2013). Fonte: INE, 2017 

 

No que diz respeito ao índice de envelhecimento das freguesias em estudo (ver próximo quadro), 

denotava-se que, em 2011, eram as freguesias de Paranhos e Campanhã (ambas pertencentes ao 

concelho do Porto) que detinham os índices de envelhecimento mais elevados (respetivamente, 

220,2% e 187,7%). Inversamente, as freguesias de Águas Santas (pertencente ao concelho da 

Maia) e Perafita (pertencente ao concelho de Matosinhos) possuíam os menores índices de 

envelhecimento de todas as freguesias em análise (respetivamente, 71,5% e 96,1%). É ainda de 

destacar que todas as freguesias em estudo, à exceção de Águas Santas, apresentam um índice de 

envelhecimento superior a 75, revelando um maior número da população com idade superior a 65 

anos comparativamente à população jovem. 
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Quadro 4-41– Índices de envelhecimento (%) nas freguesias em estudo, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 

2011. 

Concelhos Freguesias 
Índice de 

envelhecimento 

Gondomar Rio Tinto 105,8 

Maia 
Águas Santas 71,5 

Pedrouços
 

121,1 

Matosinhos 

Custóias*
 

102,9 

Leça do Balio*
 

108,3 

Guifões*
 

136 

Matosinhos*
 

115,1 

Leça da Palmeira*
 

115,5 

Perafita* 96,1 

Lavra* 100,5 

Santa Cruz do Bispo*
 

145,7 

São Mamede de Infesta*
 

137 

Senhora da Hora*
 

99 

Porto 
Campanhã 187,7 

Paranhos 220,2 

 

No que concerne ao nível e instrução da população, verificava-se que, em 2011, a maioria da 

população residente nas unidades geográficas em análise possuía estudos ao nível do Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico, à exceção do concelho do Porto onde a percentagem da população que 

possuía estudos completos ao nível Médio ou Superior era bastante semelhante à percentagem de 

população com estudos ao nível do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, como se pode constatar pelo 

quadro que se segue. 

 

Quadro 4-42 – Distribuição da população por nível de ensino completo, na região, sub-região e concelhos 

em estudo, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE 2011 

Unidades 
Geográficas 

Nenhum 1º Ciclo  2º Ciclo 
3º 

Ciclo 
Secundário 

Médio ou 
Superior 

Regiões 

Norte 18,62% 27,62% 15,29% 15,70% 11,87% 10,89% 

Sub-região 

Grande Porto* 16,18% 25,33% 13,61% 16,11% 13,69% 15,08% 

Concelhos 

Gondomar 16,79% 26,86% 14,85% 17,32% 13,89% 10,29% 

Maia 16,47% 22,89% 12,26% 16,31% 15,10% 16,98% 

Matosinhos 16,06% 25,14% 12,75% 15,67% 14,03% 16,36% 

Porto 13,66% 23,28% 11,06% 15,01% 13,86% 23,12% 
. 

As freguesias em análise seguiam o mesmo padrão das restantes unidades geográficas, onde a 

maioria da população residente possuía estudos (completos) ao nível do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
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No entanto há que ressalvar que as freguesias de Leça da Palmeira (pertencente ao concelho de 

Matosinhos) e Paranhos (pertencente ao concelho do Porto) registavam mais de 20% de população 

com estudos completos ao nível Médio ou Superior, como se pode observar pelo quadro que se 

segue. Como se pode observar na sua grande maioria entre 30% a 50% da população das 

freguesias têm instrução ao nível do primeiro ciclo do ensino básico ou não têm qualquer instrução. 

 
Quadro 4-43 - Distribuição da população por nível de ensino completo, nas freguesias em estudo, em 2011 

(CAOP 2010). Fonte: INE 2011. 

Concelhos Freguesias Nenhum 
1º 

Ciclo  
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
Secundário 

Médio 
ou 

Superior 

Gondomar Rio Tinto
 

15,76% 24,81% 14,02% 18,03% 15,11% 12,27% 

Maia 

Águas 
Santas 16,68% 22,96% 13,56% 17,62% 15,64% 13,55% 

Pedrouços
 

16,20% 26,49% 12,08% 14,68% 12,91% 17,63% 

Matosinhos 

Custóias*
 

16,29% 26,17% 13,92% 16,62% 13,47% 13,52% 

Leça do 
Balio*

 16,80% 24,66% 12,81% 16,47% 14,44% 14,82% 

Guifões*
 

18,41% 35,31% 14,62% 15,39% 10,23% 6,05% 

Matosinhos*
 

17,41% 23,49% 11,74% 14,08% 13,18% 20,10% 

Leça da 
Palmeira*

 14,70% 23,59% 10,83% 14,59% 15,00% 21,29% 

Perafita* 18,53% 30,40% 14,95% 15,96% 12,12% 8,04% 

Lavra* 17,60% 25,95% 13,92% 13,21% 13,18% 16,14% 

Santa Cruz 
do Bispo*

 20,31% 33,07% 16,58% 16,02% 9,61% 4,42% 

São 
Mamede de 
Infesta*

 
14,16% 24,92% 12,04% 15,96% 15,05% 17,86% 

Senhora da 
Hora*

 12,93% 19,81% 11,99% 17,54% 17,02% 20,71% 

Porto 
Campanhã 16,91% 32,87% 14,24% 16,18% 10,32% 9,48% 

Paranhos 12,49% 23,34% 10,74% 15,71% 14,73% 23,00% 

 

4.12.4.2 Parque Habitacional 

De acordo com os resultados do INE relativos à habitação (ver próximo quadro), é possível registar 

um dinamismo importante de expansão do parque habitacional tanto na região Norte, como nas 

sub-regiões e concelhos em análise. 

Ao nível dos concelhos destacam-se o concelho do Porto por apresentar a densidade de 

alojamentos mais elevada dos concelhos em estudo e, de um modo oposto, o concelho de 

Gondomar, havendo uma diferença de aproximadamente 2 771 alojamentos por Km
2 

entre os dois 

concelhos. 

No que respeita aos últimos três anos, verifica-se que todas as unidades geográficas em 

consideração presenciaram um aumento tanto no número de alojamentos familiares como no 
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número de edifícios. Este facto encontra-se diretamente relacionado com o crescimento 

populacional nestas unidades geográficas, pois o aumento de população traduz-se num aumento da 

necessidade de edificações para fins residenciais.  

Quadro 4-44 –Alojamentos familiares, edifícios e densidade de edifícios nas regiões, sub-regiões e 

concelhos em estudo, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011. 

Unidades 
Geográficas 

Alojamentos Familiares 
(nº) 

Edifícios (nº) 
Densidade de 

Alojamento – 2011 
(nº. de alojamentos por 

km
2
) 

2015 2018 2015 2018 

Região 

Norte 
1 227 358 1 234 651 

1 871 
845 

1 882 
626 86,95 

Sub-região 

AMP (Área 
Metropolitana 
do Porto) 422 530 424 142 834 784 838 209 766,58 

Concelhos 

Gondomar 36 907 36 984 73 991 74 078 557,19 

Maia 27 049 27 134 60 074 60 323 717,72 

Matosinhos 33 663 33 732 82 733 82 968 1 317,45 

Porto 44 484 44 579 138 304 138 900 3 329,08 

 

Ao nível das freguesias destacava-se, em 2011, a freguesia de Paranhos do concelho do Porto com 

uma maior densidade de alojamentos (3 802,41 edifícios por Km
2
), seguindo-se as freguesias de 

Senhora da Hora e Matosinhos, ambos do concelho de Matosinhos. 

Em relação ao último período intercensitário (2001 - 2011) verifica-se, tal como nas restantes 

unidades geográficas em consideração, um aumento de alojamentos familiares em todas as 

freguesias em estudo. Curiosamente, verificou-se simultaneamente uma diminuição do número de 

edifícios em quase todas as freguesias em análise, à exceção das freguesias de Águas Santas 

(concelho de Maia), Custóias, Guifões, Lavra, Leça do Balio e Perafita (do concelho de 

Matosinhos), onde se verificou um aumento do número de edifícios. Este facto não é de estranhar 

tendo em conta que, na maioria destas freguesias, a sua população residente tem vindo a 

aumentar.  

 
Quadro 4-45 - Alojamentos familiares, edifícios e densidade de edifícios nas freguesias em estudo, em 2011 

(CAOP 2010). Fonte: INE, 2011 

Concelhos Freguesias 

Alojamentos 
Familiares (nº) 

Edifícios (nº) 
Densidade de 

Alojamento – 2011 
(nº. de alojamentos por 

km
2
) 

2001 2011 2001 2011 

Gondomar Rio Tinto 20 702 23 846 9 645 9 171 2 542,07 

Maia 
Águas Santas

 
10 430 12 164 4 186 4 495 1 480,21 

Pedrouços
 

5 282 6 201 2 670 2588 2 412,92 
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Concelhos Freguesias 

Alojamentos 
Familiares (nº) 

Edifícios (nº) 
Densidade de 

Alojamento – 2011 
(nº. de alojamentos por 

km
2
) 

2001 2011 2001 2011 

Matosinhos 

Custóias*
 

6 498 7 596 3 647 3 885 1 259,25 

Guifões*
 

3 585 4 139 2 550 2 590 1 123,22 

Lavra*
 3 886 4 941 2 853 3 104 478,45 

Leça da 
Palmeira* 

7 642 9 400 3 870 3 656 1 318,02 

Leça do 
Balio*

 6 207 7 713 3 582 3 691 847,35 

Matosinhos*
 

11 729 15 032 4 316 4 010 3 003,53 

Perafita* 4 540 5 856 3 083 3 244 677,66 

Santa Cruz do 
Bispo* 

2 189 2 215 1 448 1 320 604,39 

São Mamede 
de Infesta* 

10 403 12 284 4 588 4 263 2 458,47 

Senhora da 
Hora* 

11 087 12 979 3 766 3 626 3 437,16 

Porto 
Campanhã

 
16 363 16 431 8 057 7 133 2 046,35 

Paranhos
 

23 639 27 192 7 987 7 789 3 802,41 
. 

Uma análise do quadro que se segue permite concluir que, em 2011, a quase totalidade dos 

alojamentos familiares existentes nas unidades geográficas em estudo eram clássicos, registando-

se apenas uma minoria de alojamentos não clássico
11

. 

Do mesmo modo, constatava-se que, à referida data, a maioria dos alojamentos familiares 

encontravam-se ocupados como residência habitual, salientando-se ainda uma percentagem 

considerável de alojamentos vagos para todas as unidades em consideração, valores para todos os 

casos superiores a 10% da totalidade do respetivo parque habitacional. 

  

                                                
11

 Barracas, casas rudimentares de madeira, alojamentos improvisados e móveis. 
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Quadro 4-46 – Forma de Ocupação do Parque Habitacional na região, sub-região e concelhos em estudo, em 

2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011 

Unidades 
Geográficas 

Clássicos Não Clássicos 
Residência 

habitual 

Uso 
sazonal/ 

Secundário 
Vagos 

Regiões 

Norte 
1 846 589 1 195 1 320 860 324 493 202 431 

99,94% 0,06% 71,48% 17,56% 10,96% 

Sub-regiões 

Grande Porto 
623 085 531 484 811  59 429 79 376 

99,91% 0,09% 77,74% 9,53% 12,73% 

Concelhos 

Gondomar 
73 416 20 61 123 3 936 8 377 

99,97% 0,03% 83,23% 5,36% 11,41% 

Maia 
59 571 43 49 870 3 095 6 649 

99,93% 0,07% 83,66% 5,19% 11,15% 

Matosinhos 
82 085 70 67 258 6 526 8 371 

99,91% 0,09% 81,87% 7,94% 10,19% 

Porto 
137 236 135 98 804 12 734 25 833 

99,90% 0,10% 71,92% 9,27% 18,81% 

 

No que se refere às freguesias em análise (ver quadro seguinte), constatava-se, à mesma data, que 

estas descrevem o mesmo padrão das restantes unidades geográficas em estudo, com uma 

predominância dos alojamentos familiares clássicos, sendo que a maioria dos mesmos se 

encontrava ocupada como residência habitual. É possível constatar como taxa de alojamentos 

vagos é variável, sendo a mais baixa de 8,49% na freguesia de Custóias (concelho de Matosinhos) 

e a mais alta em Paranhos, no concelho do Porto (18,82%). 

 

Quadro 4-47 - Forma de Ocupação do Parque Habitacional nas freguesias em estudo, em 2011 (CAOP 2010). 

Fonte: INE: 2011 

Unidades 
Geográficas 
(Concelhos) 

Unidades 
Geográficas 
(Freguesias) 

Clássicos 
Não 

Clássicos 
Residência 

habitual 

Uso 
sazonal/ 

Secundário 
Vagos 

Gondomar Rio Tinto 
23 844 2 19 492 1 231 3 123 

99,99% 0,01% 81,74% 5,16% 13,10% 

Maia 

Águas Santas
 12 143 21 10 281 499 1 384 

99,83% 0,17% 84,52% 4,10% 11,38% 

Pedrouços
 6 199 2 4 810 478 913 

99,97% 0,03% 77,57% 7,71% 14,72% 

Matosinhos 

Custóias*
 7 594 2 6 610 341 645 

99,97% 0,03% 87,02% 4,49% 8,49% 

Guifões*
 4 137 2 3 576 200 363 

99,95% 0,05% 86,40% 4,83% 8,77% 

Lavra*
 4 932 9 3 640 810 491 

99,82% 0,18% 73,67% 16,39% 9,94% 

Leça da 9 393 7 7 270 848 1 282 
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Unidades 
Geográficas 
(Concelhos) 

Unidades 
Geográficas 
(Freguesias) 

Clássicos 
Não 

Clássicos 
Residência 

habitual 

Uso 
sazonal/ 

Secundário 
Vagos 

Palmeira*
 

99,93% 0,07% 77,34% 9,02% 13,64% 

Leça do Balio*
 7 708 5 6 582 407 724 

99,94% 0,06% 85,33% 5,28% 9,39% 

Matosinhos* 
15 014 18 12 332 1 229 1 471 

99,88% 0,12% 82,04% 8,18% 9,78% 

Perafita* 
5 848 8 4 987 327 542 

99,86% 0,14% 85,16% 5,58% 9,26% 

Santa Cruz do 
Bispo* 

2 207 8 1 958 64 193 

99,64% 0,36% 88,40% 2,89% 8,71% 

São Mamede 
de Infesta* 

12 279 5 9 440 1 322  1 522 

99,96% 0,04% 76,85% 10,76% 12,39% 

Senhora da 
Hora* 

12 973 6 10 863 978 1 138 

99,95% 0,05% 83,70% 7,53% 8,77% 

Porto 

Campanhã
 16 361 70 12 833 1 304 2 294 

99,57% 0,43% 78,10% 7,94% 13,96% 

Paranhos
 27 179 13 18 893 3 182 5 117 

99,95% 0,05% 69,48% 11,70% 18,82% 
 

4.12.4.3 Estrutura Económica e Socio-Produtiva 

No ano de 2016, a região Norte detinha 129 314 sociedades sedeadas que correspondiam a cerca 

de 34% da totalidade de sociedades sedeadas em Portugal. Já a sub-região da Área Metropolitana 

do Porto detinha um total de 68 401 sociedades sedeadas sendo a sub-região do Norte com um 

maior número de sociedades sedeadas (cerca de 18% do total nacional). 

Ao nível concelhio, como se pode observar pela figura que se segue, o Porto era o concelho com 

um maior número de sociedades sedeadas (17 435, cerca de 25% do total da sub-região da Área 

Metropolitana do Porto). Por sua vez o concelho de Gondomar era dos concelhos em estudo o que 

possuía um menor número de sociedades sedeadas (3 951, cerca de 6% do total da sub-região da 

Área Metropolitana do Porto). 
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Figura 4-71- Sociedades Sedeadas nos concelhos em estudo, em 2016 (CAOP 2013). Fonte: INE, 2017 

Através do próximo quadro é possível observar a distribuição das sociedades com sede nas 

unidades geográficas em estudo, segundo a CAE-REV 3. 

 
Categorias CAE enunciadas no quadro representado a seguir: 

A Agricultura, produção animal, caça floresta e pesca; 
B Indústrias extrativas; 
C Indústrias transformadoras; 
D Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; 
E Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e 

despoluição; 
F Construção; 
G Comércio por grosso e retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; 
H Transportes e armazenagem; 
I Alojamento, restauração e similares; 
J Atividades de informação e de comunicação; 
K Atividades financeiras e de seguros; 
L Atividades imobiliárias; 
M Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; 
N Atividades administrativas e dos serviços de apoio; 
O Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória; 
P Educação; 
Q 
R 
S 
T 
 
U 

Atividades de saúde humana e apoio social; 
Atividades Artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; 
Outras atividades de serviços; 
Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 
produção das famílias para uso próprio; 
Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais; 
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Quadro 4-48 - Distribuição das sociedades sedeadas nas unidades geográficas em análise, em 2016 (CAOP 2013). Fonte: INE, 2016 

Unidade 
Territorial 

A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

Regiões 

Norte  
3 618  253  20 391  275  320  14 324  35 290  4 510  10 125  2 584  8 861  11 747  4 070  1 776  6 7 00 1 642  2 828  

2,80% 0,20% 15,77% 0,21% 0,25% 11,08% 27,29% 3,49% 7,83% 2,00% 6,85% 9,08% 3,15% 1,37% 5,18% 1,27% 2,19% 

Sub-regiões 

A.M.Porto 
1 001  34  9 227  138  160  5 982  18 704  2 515  5 720  1 750  5 330  7 512  2 388  1 110  4 281  957  1 592  

1,46% 0,05% 13,49% 0,20% 0,23% 8,75% 27,34% 3,68% 8,36% 2,56% 7,79% 10,98% 3,49% 1,62% 6,26% 1,40% 2,33% 

Concelhos 

Gondomar 
31  1  632  2  10  408  1 208  227  299  70  181  310  136  80  224  44  88  

0,78% 0,03% 16,00% 0,05% 0,25% 10,33% 30,57% 5,75% 7,57% 1,77% 4,58% 7,85% 3,44% 2,02% 5,67% 1,11% 2,23% 

Maia 
57  3  687  12  24  605  1 544  296  313  179  428  607  254  109  300  81  120  

1,01% 0,05% 12,23% 0,21% 0,43% 10,77% 27,48% 5,27% 5,57% 3,19% 7,62% 10,80% 4,52% 1,94% 5,34% 1,44% 2,14% 

Matosinhos 
79  3  480  12  11  601  1 847  457  661  229  511  968  293  156  543  136  175  

1,10% 0,04% 6,70% 0,17% 0,15% 8,39% 25,79% 6,38% 9,23% 3,20% 7,13% 13,52% 4,09% 2,18% 7,58% 1,90% 2,44% 

Porto 
148  4  782  67  18  804  4 311  386  2 097  667  1 862  2 920  657  279  1 601  303  529  

0,85% 0,02% 4,49% 0,38% 0,10% 4,61% 24,73% 2,21% 12,03% 3,83% 10,68% 16,75% 3,77% 1,60% 9,18% 1,74% 3,03% 
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Através da análise do quadro anterior verificava-se, em 2016, um predomínio das sociedades 

sedeadas na atividade G (Comércio por Grosso e a Retalho; Reparação de veículos Automóveis e 

Motociclos), para todas as unidades geográficas em consideração. Com maior destaque no 

concelho de Gondomar, onde podíamos encontrar sedeadas na atividade G, 4311 sociedades.  

Antagonicamente encontramos a atividade B (Indústrias extractivas), com uma expressão muito 

menos significativa em todas as áreas. Sendo que em nenhum dos concelhos analisados podemos 

encontrar sedeadas mais de 4 sociedades na atividade B. 

De salientar que o concelho do Porto tem uma percentagem significativa de sociedades sedeadas 

na CAE I - Alojamento, restauração e similares (cerca de 12%), facto que não é de estranhar uma 

vez que este concelho é um dos principais pontos turísticos a nível nacional.  

No que se refere ao volume de negócios constatou-se que, em 2016, o volume de negócios na 

região Norte registou um valor de 100 985 921 milhares de euros (cerca de 30% da totalidade do 

volume de negócios em Portugal), sendo que a sub-região da Área Metropolitana do Porto 

contribuía com cerca de 17% do total de volume de negócios regional (58 679 791 milhares de 

euros).  

Ao nível concelhio, o Porto destacava-se por ser o concelho com maior volume de negócios da sub-

região da Área Metropolitana do Porto (cerca de 21% do total sub-regional), como se pode ver na 

figura que se segue. 

 
Figura 4-72 - Volume de negócios (em milhares de euros) por município de estabelecimento, nos concelhos 

em estudo, em 2015 (CAOP 2013). Fonte: INE, 2017 
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Taxas de Atividade e de Desemprego 

Observando a figura que se segue, verifica-se que, em 2011, a região Norte apresentava taxas de 

atividade muito próximas à média nacional (47,59%). Por outro lado, a sub-região do Grande Porto 

apresentava taxas de atividade ligeiramente acima da média de Portugal (49,46%). 

Ao nível concelhio, verifica-se que, dos concelhos em estudos, o que apresentava as taxas de 

atividade mais elevadas de todas as unidades territoriais em estudo era a Maia, sendo o Porto o 

concelho que apresentava a taxa de atividade mais baixa (45,17%). 

 
Fonte: INE, 2011. 

Figura 4-73 - Taxas de atividade (%) para as regiões, sub-regiões e concelhos em análise, em 2011 (CAOP 

2010). 

 

No que diz respeito às freguesias em análise, verificava-se que as freguesias que apresentavam 

uma maior taxa de atividade eram Senhora da Hora (concelho de Matosinhos) e Águas Santas 

(concelho de Maia), com respetivamente 53,30% e 52,77%. De um modo oposto as freguesias de 

Campanhã (concelho do Porto) e de Santa Cruz do Bispo (concelho de Matosinhos) eram as que 

apresentavam uma taxa de atividade mais baixa, com respetivamente 41,68% e 43,54%. Os dados 

relativamente às freguesias podem ser consultados no quadro abaixo. 

 

Quadro 4-49 - Taxas de atividade (%) para as freguesias em análise, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011 

Concelhos Freguesias 
Taxa de atividade 

(%) 

Gondomar Rio Tinto 50,89 

Maia 
 

Águas Santas 52,77 

Pedrouços 48,98 

Matosinhos 
 

Custóias* 50,04 

Guifões* 46,55 
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Concelhos Freguesias 
Taxa de atividade 

(%) 

Lavra* 52,03 

Leça do Balio* 51,07 

Leça da Palmeira* 50,48 

Matosinhos* 49,73 

Perafita* 49,42 

Santa Cruz do Bispo* 43,54 

São Mamede de Infesta* 50,10 

Senhora da Hora* 53,39 

Porto Campanhã 41,68 

Paranhos 45,43 
. 

 

Relativamente à taxa de desemprego (ver figura seguinte), constatou-se que tanto as regiões como 

as sub-regiões possuíam uma taxa de desemprego superior à média nacional, sendo a sub-região 

da Área Metropolitana do Porto a registar a maior taxa (15,73%). Já ao nível concelhio, a maioria 

dos concelhos em estudo apresentava também taxas de desemprego superiores à média nacional. 

O concelho do Porto era o que apresentava a taxa de desemprego mais alta com um valor de 

17,59%. 

 
 

Figura 4-74 -Taxas de desemprego (%) para a região, sub-região e concelhos em estudo, em 2011 (CAOP 

2013). Fonte: INE, 2011. 

Relativamente às freguesias em estudo, verificava-se que a União das freguesias de Matosinhos e 

União das freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora (concelho de Matosinhos) 

eram as que apresentavam uma menor taxa de desemprego (respetivamente, 14,43% e 14,46%). 

Já as freguesias de Campanhã e Paranhos (concelho Porto) eram, das freguesias em estudo, as 

que apresentavam maior nível de desemprego (respetivamente, 24,19% e 17,20%), como se pode 

observar no quadro que se segue. 
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Quadro 4-50 - Taxas de desemprego (%) para as freguesias em análise, em 2011 (CAOP 2013). Fonte: INE, 

2011 

Concelhos Freguesias Taxa de desemprego (%) 

Gondomar Rio Tinto 16,72 

Maia Águas Santas 14,98 

Pedrouços 16 

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

15,36 

União das freguesias de Matosinhos e 
Leça da Palmeira 

14,43 

União das freguesias de Perafita, 
Lavra e Santa Cruz do Bispo 

16,53 

União das freguesias de São Mamede 
de Infesta e Senhora da Hora 

14,46 

Porto Campanhã 24,19 

Paranhos 17,20 

 

4.12.4.4 O porto de Leixões e o transporte de mercadorias 

O porto de Leixões é o segundo maior porto nacional (o correspondente a cerca de 23% do 

movimento portuário nacional) e faz parte integrante da Rede CORE dos portos europeus e está 

inserido no Corredor Atlântico da Rede Transeuropeia de Transportes (TEM-T). 

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

toneladas de mercadorias movimentadas, tendo sido verificada uma totalidade de 7 297 615 

toneladas de cargas e 11 858 519 toneladas de descargas (respetivamente 38,10% e 61,90%). 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.  

Ao nível da tipologia de mercadorias (ver figura seguinte), entre 2013 e 2018, registou-se um 

aumento significativo nos supercargueiros RO-RO (5,57%), tendo por outro lado ocorrido uma 

diminuição a nível das mercadorias de Granéis Líquidos (-4,94%) e Carga Contentorizada (-1,81%).  
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Figura 4-75 - Evolução do Movimento Global de Mercadorias (%) no Porto de Leixões, entre 2013 e 2018. 

Fonte: APDL, 2018. 

Ao nível do movimento de carga contentorizada, o Porto de Leixões atingiu um movimento total de 

401 269 mil toneladas em 2018, o correspondente a um total de 187 123 toneladas de cargas e 214 

146 toneladas de descargas (respetivamente, 46,63% e 53,37%). Comparativamente a 2013, ano 

em que se verificou um total de movimento de carga contentorizada de 391 928 mil toneladas, 

ocorreu um ligeiro aumento (2,38%). O movimento de carga contentorizada atingiu o seu máximo 

no ano de 2014, totalizando 417 051 mil toneladas, como se pode observar na figura que se segue. 

 

 
Fonte: APDL, 2018. 

Figura 4-76 - Evolução do Movimento total de Carga Contentorizada no Porto de Leixões, entre 2013 e 2018. 

Em 2013 o movimento de mercadorias verificado nos portos nacionais aumentou 15,1%, face a um 

aumento muito ligeiro de 0,7% em 2012, tendo totalizado 78,2 milhões de toneladas. Este aumento 

traduziu-se, essencialmente, nas saídas (mercadorias carregadas), que registaram um crescimento 

de 24,3%, totalizando um movimento de 33 milhões de toneladas. Também nas mercadorias 

entradas se registou um aumento de 9,3%, materializado num movimento de 45,3 milhões de 

toneladas. Analisando a atividade de cada um dos portos, verifica-se que o Porto de Sines se 

coloca como principal porto nacional, com uma quota de 44% do movimento total dos portos 
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nacionais, seguido pelos portos de Leixões e Lisboa, com uma quota de 20% e 14%, 

respetivamente (Marques, 2015).  

O porto de Leixões constitui-se assim como a maior infraestrutura portuária do norte do País, sendo 

uma das mais importantes no contexto nacional. Beneficiando de uma localização estratégica, de 

um hinterland rico em indústria e comércio, tem uma posição privilegiada no contexto do sistema 

portuário europeu. 

Já no que se refere à utilização da ferrovia na ligação aos cinco portos principais e ao porto 

secundário da Figueira da Foz (Caldeirinha, 2015 cit in Marques, 2015), efetivaram-se um total de 

16 050 comboios de mercadorias na ligação aos diversos portos conectados à Rede Ferroviária 

Nacional (RFN). Na movimentação ferroviária de mercadorias com origem e destino nos portos 

acima referidos, as mercadorias movimentadas totalizaram 8 058 046 toneladas. O Porto de Sines 

assume uma posição de destaque em relação aos demais, estando cada vez mais perto de atingir 

metade da quota no trafego de mercadorias por ferrovia na ligação aos portos, representando uma 

importância de 43%, correspondente a 6908 comboios realizados. Em segundo lugar aparece o 

Porto de Setúbal com uma quota de 34%, o que representa um total de 5500 ligações ferroviárias. 

No extremo oposto encontra-se o Porto de Leixões com uma fatia de 2%, o que perfaz um total de 

347 comboios realizados em 2014.  

Através dos dados apresentados, é possível constatar a discrepância existente entre o movimento 

de mercadorias realizado nos portos nacionais e a utilização da ferrovia na ligação aos mesmos, 

sendo gritante a situação do Porto de Leixões que sendo o segundo (23%) principal porto nacional, 

a utilização da ferrovia é ainda bastante incipiente.  

De facto, no Porto de Leixões, o recurso a este modo de transporte atinge apenas 2% dos 

comboios que têm como origem ou destino os portos nacionais. Tal situação releva a utilização 

excessiva do modo rodoviário que, pela ausência de infraestruturas ferroviárias capazes de fazer 

face às necessidades, ocupa o lugar da ferrovia, com evidentes desvantagens. 

Não obstante, o Porto de Leixões tem intensificado a sua quota ferroviária, continuando a crescer 

nos primeiros meses de 2020 relativamente ao ano anterior, sendo que no primeiro trimestre do ano 

o transporte ferroviário era responsável por: 

 5,5% do movimento de mercadorias do porto, em toneladas (excluindo os granéis líquidos, 

movimentados por pipelines); 

 7,1% do movimento do porto de Leixões em TEU (Twenty Foot equivalent Unit). 

Verifica-se assim a existência de um potencial de crescimento muito significativo da quota 

ferroviária no movimento do porto de Leixões, que se impõe como preponderante ao nível 

estratégico, não só na perspetiva ambiental como também em termos do incremento potencial da 

capacidade instalada. 
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4.12.4.5 Acessibilidades 

De seguida apresentam-se as acessibilidades para cada um dos concelhos em estudo: 

Gondomar – É atravessado pela A43, também denominada por Radial de Gondomar. Faz a ligação 

entre a zona oriental do Porto e a A41 perto de Gens passando pelo concelho de Gondomar, Jovim, 

Foz do Sousa e Covelo contribuindo para ligar a cidade do Porto às localidades e concelhos 

localizados a leste da cidade. 

Maia – Situada no centro da Área Metropolitana do Porto, a Maia beneficia do cruzamento e 

atravessamento de diversos eixos rodoviários de grande importância regional e nacional: A3 – no 

eixo sul/norte, sendo a ligação fundamental entre o Porto e a fronteira com Espanha; A4 – no eixo 

nascente/poente surge a autoestrada de Trás-os-Montes e Alto Douro que, atualmente, liga 

Matosinhos a Amarante; A41 – no eixo nascente/poente, CREP - Circular Regional Exterior do 

Porto que circunda a região do Grande Porto e com ligação entre Matosinhos e Picoto; VRI – Via 

Regional Interior liga à A4. Apesar da curta extensão (3 km) assume-se como via importante na 

ligação do Aeroporto à Cidade do Porto. 

Matosinhos- A A28 - Autoestrada do Norte Litoral atravessa Matosinhos, permitindo a ligação do 

Porto a Matosinhos. Esta facilita o acesso do concelho à A1 Autoestrada do Norte que liga as duas 

maiores cidades do país, Lisboa e Porto. 

Porto- A cidade está ligada a Valença por autoestrada A28, a Estarreja pela A29, a Lisboa pela A1, 

a Bragança pela A4 e a Braga pela A3. 

 

Na figura seguinte apresentam-se as principais rodovias que servem a área em estudo. 
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Figura 4-77 - Rede viária que serve a área em estudo  

 

Estes concelhos são ainda servidos por uma vasta oferta de transportes públicos, sendo que para 

além dos transportes públicos rodoviários se refere o Metro do Porto. O Metro do Porto é composto 

por 6 linhas de metropolitano, distribuídas por oito concelhos, entre os quais os concelhos aqui em 

análise: Matosinho, Maia, Gondomar e Porto (ver figura seguinte).  

A linha A, ou linha azul é a que serve diretamente o terminal de Leixões (Sr. Matosinhos e 

Mercado). As linhas B (Esposade), C (Pias e Araújo) e F (Nau da Vitória e Nassoni) têm 

estações na proximidade do corredor em estudo. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Concelho
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Figura 4-78 - Linhas do Metro do Porto na área em estudo 

 

4.12.4.6 Síntese da Caracterização Socio-económica 

No que se refere à população residente tem-se verificado um acréscimo populacional tanto na 

região Norte como nos concelhos afetos ao projeto com exceção do concelho do Porto que 

obteve um decréscimo populacional de 10%. 

Em relação ao envelhecimento da população, no ano de 2017, tanto a região, como a sub-

região e concelhos em análise apresentavam índices de envelhecimento inferiores ao da média 

nacional, com exceção do concelho do Porto. Por sua vez, a freguesia da Paranhos (concelho 

do Porto), em 2011, apresentava o índice de envelhecimento mais elevado de todas as 

unidades geográficas em estudo, registando um valor de 220,2. 

Relativamente à distribuição da população por estrutura etária verificava-se que, em 2017, esta 

era idêntica para a região, sub-região e concelhos em análise: a maioria da população 

residente possuía idades compreendidas entre os 25 e 64 anos, seguindo-se o grupo etário 

mais idoso, sendo que com valores mais baixos surgia a população mais jovem e por último o 

grupo com idades compreendidas entre os 15 e 24 anos. Também nas freguesias em análise, 

em 2011, a maioria da população possuía idades compreendidas entre os 25 e 64 anos. 
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Em relação ao parque habitacional, verifica-se um dinamismo importante de expansão do 

mesmo em todas as unidades geográficas em estudo. 

No âmbito da estrutura económica e socio-produtiva da região, sub-região e concelhos em 

análise constatava-se que a maioria das sociedades se encontravam sedeadas no sector G 

(Comércio por grosso e retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de 

uso pessoal e doméstico). 

No ano de 2011, a freguesia da Senhora da Hora detinha a taxa de atividade mais elevada 

quando comparada com as restantes unidades geográficas em estudo, seguindo-se o concelho 

da Maia e as freguesias de Águas Santas e da Lavra. Já ao nível das taxas de desemprego 

verifica-se que todas as unidades em estudo apresentavam valores superiores à média 

nacional. 

Por último em relação ao Porto de Leixões verifica-se que este é o segundo principal porto nacional 

mas que ao nível do transporte de mercadorias por ferrovia perfaz apenas 2% da utilização de 

comboios que têm como origem ou destino portos nacionais. 

4.12.5 Enquadramento Local 

4.12.5.1 Caracterização das zonas onde a linha de Leixões se insere e equipamentos e 

infraestruturas relevantes 

De seguida apresenta-se uma descrição da área onde se insere o projeto, sendo referidas as áreas 

urbanas próximas, bem como as infraestruturas mais relevantes na área de estudo. Para tal, foram 

efetuadas visitas ao terreno e analisados os elementos cartográficos. 

Ao nível local é analisado, de uma forma global, o traçado da linha de caminho de ferro, 

procedendo-se, no entanto, a uma análise com particular detalhe nas passagens de nível 

existentes.  

A via férrea desenvolve-se sobretudo em áreas de baixa densidade urbana, ainda que 

pontualmente atravesse ou se aproxime de algumas áreas industriais, ou algumas zonas edificadas 

de vivendas ou prédios baixos de 2 pisos.  
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Figura 4-79 – Vivendas e habitações com 2 pisos. 

 

Como zonas de maior densidade (integrando prédios de 3, 4 ou 5 pisos), que se desenvolveram em 

torno da linha férrea, há a registar: 

a) a zona da estação de S. Mamede de Infesta onde, apesar de um dos lados a via se 

encontrar circundada por baldios e um bairro de vivendas baixas, no lado oposto 

existem prédios que registam uma densidade considerável; 

 

 

Figura 4-80 - Estação de S. Mamede de Infesta – edifício com 4 pisos 

b)  a zona de Contumil que regista também a existência de prédios com alguma 

densidade. 
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O troço da linha férrea em análise tem início na estação de Contumil, na Linha do Minho, 

atravessando a Rua da Nau Vitória que apresenta habitações de ambos os lados da via e onde 

existe uma passagem inferior para peões. Desenvolve-se depois encostada do lado esquerdo, 

primeiro às casas da Calçada da Rainha e depois às casas da Rua 1. Atravessa, ao mesmo nível, 

as estruturas e habitações existentes na Rua de Currais (à esquerda), local onde existe uma 

passagem inferior para peões, na Estrada Exterior da Circunvalação e na Rua de Rebordãos (à 

direita), atravessando depois superiormente a Estrada da Circunvalação (EN12).  

A via férrea desenvolve-se atravessando a Rua da Varziela para ambos os lados da mesma, 

passando junto de habitações, apresentando esta a existência de uma passagem pedonal da via 

(junto à Tasca Aninhas). A partir da Rua da Castanheira, a qual atravessa superiormente, a via é 

sobretudo ladeada de área verde, ainda que pontualmente se aproxime de alguns conjuntos 

habitacionais. Esta passagem inferior permite a ligação ao cemitério existente na s imediações da 

via. Atravessa também superiormente a Avenida das Forças Armadas e inferiormente a Rua João 

Vieira.  

A ferrovia prossegue, atravessando inferiormente a Rua da Restauração e volta a apresentar zonas 

habitacionais de ambos os lados em Rio Tinto. De seguida, continua constituindo-se como limite 

dos aglomerados do lado esquerdo, passando entre a Igreja Paroquial Santo António do Corim (do 

lado esquerdo) e o supermercado LIDL (do lado direito da ferrovia), atravessando depois 

inferiormente a R. Dom Afonso Henriques (EN105). A ferrovia continua, verificando-se a existência 

de uma passagem de nível, já próximo da estação de São Gemil (km 6+429), junto à Renault, na 

Rua Pandelo; outra (km 6+589), a menos de 200 metros, na Rua Guerra Junqueiro Maia; e outra 

que liga a Rua Dona Amélia Moutinho Alves (do lado esquerdo) e a travessa com o mesmo nome 

(do lado direito), seguindo a via por povoações e aglomerados habitacionais de Brás de Oleiros e 

São Gemil. 
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Fonte: Google Maps. 

Figura 4-81 – Passagens de nível na Rua Pandelo e na Rua Guerra Junqueiro Maia. 

Na continuação da ferrovia, existe um primeiro atravessamento pedonal na via, na continuidade da 

Rua Augusto Simões, que passa entre duas habitações do lado direito e permite o acesso a uma 

rotunda do lado esquerdo, em que uma das vias que sai da rotunda encontra com a Rua Alves 

Redol, onde se localiza o CEPRA – Centro de Formação Profissional, junto ao Agrupamento de 

Escolas de Pedrouços; existe um segundo atravessamento (km 7+315), junto ao CEPRA (do lado 

esquerdo) e a CIMPOTEXTIL (do lado direito), em Pedrouços, local onde a via passa a uma cota 

inferior entre as estruturas; a ferrovia desenvolve-se junto à Rua Augusto Simões, atravessando 

zonas habitacionais de ambos os lados da via, passando depois inferiormente à Rua D. António 

Castro Meireles.  
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Fonte: Google Maps. 

Figura 4-82 – Localização do CEPRA, Agrupamento de Escolas de Pedrouços e CIMPOTEXTIL. 

Mais à frente, na localidade de Cutamas, mantêm-se habitações do lado direito e esquerdo da via, 

as quais conjuntamente com um campo de futebol, constituem um pequeno aglomerado localizado 

entre a ferrovia e a autoestrada, cujo acesso ao mesmo se realiza através da passagem de nível na 

Rua da Levadinha (km 7+930). Após este aglomerado, a ferrovia atravessa superiormente a A3, 

voltando a aproximar-se de uma zona habitacional que se prolonga pela Rua do Seixido e pela 

Travessa da Arroteia (de ambos os lados da via), continuando esta proximidade a habitações após 

o atravessamento inferior da Rua da Arroteia. Após este atravessamento, encontra-se do lado 

direito da via a Quinta da Arroteia e o Parque de Jogos Manuel Ramos, e verifica-se, de ambos os 

lados, a existência de áreas agrícolas entre as habitações e a via-férrea, sendo que as habitações 

mais próximas se encontram do lado esquerdo da via (considerando as habitações em torno da Rua 

Dr. Barros e Travessa Dr. Barros). De seguida, a via volta a aproximar-se de habitações de ambos 

os lados na localidade de Moal de Cima, aquando atravessa inferiormente, primeiro a Rua Dr. 

Barros e, seguidamente, a Rua Oliveira Gaio. 
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Fonte: Google Maps. 

Figura 4-83 – Localização do Complexo Municipal de Cutamas  e do Parque de Jogos Manuel Ramos. 

A linha prossegue próxima a habitações do lado direito e campos agrícolas do lado esquerdo, passa 

inferiormente à Rua Marechal Gomes da Costa, e segue paralela à Rua da Estação de S. Mamede, 

em S. Mamede de Infesta. A linha férrea passa pela Estação de Comboio de São Mamede de 

Infesta, onde existe um atravessamento pedonal (ATV ao km 10+015), para acesso à plataforma do 

lado contrário. Ligeiramente mais à frente, verifica-se a existência de outra passagem de nível (km 

10+171) que dá acesso a um bairro onde junto à linha se encontra um equipamento desportivo 

(Bola em Jogo - aluguer de espaços) e equipamentos empresariais, e na traseira dos quais existe 

uma zona residencial que continua no seguimento da Rua Santo António do Telheiro. A linha férrea 

continua sempre paralela à Rua da Estação de S. Mamede, apresentando as mesmas 

características descritas anteriormente (habitações do lado direito e campos agrícolas do lado 

esquerdo) até passar superiormente à Rua José Maria Baptista Valente.  
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Fonte: Google Maps. 

Figura 4-84 – Estação de Comboio de São Mamede de Infesta e PN ao km 10+171. 

A linha férrea volta a aproximar-se de habitações de ambos os lados da via, apresentando uma 

passagem de peões nivelada com a linha na Rua 5 de Outubro; e prossegue próxima de habitações 

(lado esquerdo) na Rua Fonte da Moura, prosseguindo paralelamente à Rua Nossa Senhora da 

Conceição, aproximando-se de algumas habitações (lado esquerdo) e apresentando, 

perpendicularmente, uma passagem de nível.  

 

Fonte: Google Maps. 

Figura 4-85 – Passagem de nível perpendicular à Rua de Nossa Senhora da Conceição. 

Após atravessar inferiormente a EN13, a ferrovia segue por entre uma zona industrial, seguindo 

paralela à Rua D. Frei Álvaro Pinto, zona onde atravessa a área habitacional do lugar Quinta do 

Alão, atravessando superiormente a Rua D. Frei Lopo Pereira de Lima. A linha férrea prossegue por 

entre uma zona industrial (lado esquerdo) e as habitações dos lugares de Quinta do Ribeiro e 

Recarei de Cima (lado direito), atravessando inferiormente a A4 até à Estação de Comboio de Leça 

do Balio. 
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A linha férrea aproxima-se de algumas habitações localizadas paralelamente à linha na Av. Eng. 

Ezequiel de Campos (junto ao entroncamento com a Rua dos Bombeiros Voluntários, existindo uma 

passagem de nível para peões na sua continuidade), na Alameda do Gestal e na Rua do Gestal, e 

de outras localizadas perpendicularmente à linha, na Rua São João de Brito.  

 

Fonte: Google Maps 

Figura 4-86 – Passagem de nível para peões 

A via continua aproximando-se a algumas habitações na Quinta do Gestal e na Rua D. Frei Almeida 

Vasconcelos (à direita) e da Rua Dom Frei Lourenço Esteves de Goyos, onde apresenta uma 

passagem de nível, e da Travessa da Agrela (à esquerda). A linha inflete passando paralelamente à 

Alameda Dom Manuel Martins onde se aproxima da Escola Básica do Segundo e Terceiro Ciclo de 

Leça do Balio. De seguida, a linha férrea atravessa inferiormente a Rua D. Manuel Martins e a Rua 

do Araújo, passando em escavação paralelamente à Rua Estação do Araújo, entre as povoações 

de Cústio Araújo e Araújo. A linha inflete novamente junto a uma unidade industrial (Petibol – 

Embalagens de Plástico), localizada no fim da Av. Bela Vista, passando superiormente à linha do 

Metro.  

Atravessa, depois, inferiormente a Travessa da Bouça, na qual apresenta uma passagem de nível, 

sendo que neste local se encontram algumas habitações residenciais confinadas entre as duas 

linhas ferroviárias, e passa depois a desenvolver-se entre espaços agrícolas e habitações e 

atravessando inferiormente a Rua da Cal.   

Passa a norte da povoação de Gondivinho, ficando inicialmente com a povoação à esquerda e 

campos agrícolas à direita, e fica depois com habitações de ambos os lados da via onde cruza com 
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a Rua Gondivinho e apresenta uma passagem de nível. Passa então a sul da povoação de 

Espozade de Cima, e atravessa inferiormente a R. António José de Almeida. 

A via-férrea prossegue por entre espaços agrícolas passando depois inferiormente à VRI próximo 

do nó entre esta e a via interna de ligação ao Porto de Leixões, e à linha do metro. Circunda então a 

povoação de Gatões em Guifões, à esquerda, onde atravessa inicialmente entre uma área industrial 

à esquerda e campos agrícolas à direita e se aproxima depois de uma mancha arbórea na margem 

do rio Leça (à direita) e de um pequeno conjunto de habitações à esquerda junto à Travessa Monte 

dos Porridos; e a partir deste ponto prossegue sempre acompanhando de perto o rio Leça.  

A ferrovia atravessa superiormente a Rua Ponte do Carro, onde se aproxima de um pequeno 

número de habitações do lado esquerdo e prossegue em zona arbórea, acompanhando na margem 

esquerda o rio Leça. Cruza inferiormente a rodovia interna de ligação ao Porto de Leixões e 

superiormente a Rua Teófilo Carvalho dos Santos e o Rio Leça, locais onde se volta a aproximar de 

infraestruturas habitacionais; desenvolvendo-se depois nas proximidades da rodovia interna de 

ligação ao Porto de Leixões e do rio Leça. 

Prossegue na margem direita do rio Leça, em zona arborizada, entre o rio e a rodovia interna de 

ligação ao Porto de Leixões. Próximo de Silos de Leixões Unipessoal, volta a atravessar o rio Leça, 

mantendo o rio do lado direito e zona arborizada do lado esquerdo e passando a cerca de 100 m do 

Bairro do Pau (à esquerda). Atravessa depois inferiormente o IC1 e dá depois entrada na zona de 

cargas e descargas do Terminal de Leixões. 

4.13 Saúde Humana 

4.13.1 Caracterização geográfica e administrativa 

Em termos de organização de saúde, o projeto está localizado sob a área administrativa dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) Maia/Valongo, Porto Ocidental e Oriental e Gondomar 

e Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos, que no total integram quase 22% da população 

total residente na Região de Saúde do Norte (ARS Norte). 

4.13.2 Serviços de Saúde 

Em 2017, a região Norte possuía um total de 72 hospitais, o correspondente a 32% do total de 

hospitais do país, disponibilizando um total de 11 001 camas. A Área Metropolitana do Porto 

possuía mais de metade dos hospitais da região (cerca de 55%), enquanto que o concelho do Porto 

era, dos concelhos em estudo, o que mais hospitais possuía (18 hospitais), traduzindo-se num total 

de 3 572 camas (ver quadro seguinte). 
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Quadro 4-51 – Hospitais e respetivas camas nas unidades geográficas em estudo, em 2017. 

Unidades geográficas Total Público Privado 
Parceria 
público-
privada 

Camas 

Norte 72 32 39 1 11 001 

Área Metropolitana do Porto 40 19 21 0 6 004 

Gondomar 0 0 0 0 0 

Maia 0 0 0 0 0 

Matosinhos 3 2 1 0 
Não 

apurado 

Porto 18 7 11 0 3 572 

Fonte: INE, 2017. 

 

Em relação ao rácio de médicos e enfermeiros por 1000 habitantes, é possível constatar que, mais 

uma vez, o concelho do Porto se destaca por possuir valores muito superiores às restantes 

unidades geográficas em análise e à média nacional. Na verdade, relativamente aos médicos o 

concelho do Porto acaba por ter um rácio mais de 4 vezes superior à média nacional e 

relativamente aos enfermeiros este rácio chega a ser superior a 6 vezes mais, como se pode 

constatar pelo quadro que se segue. 

Quadro 4-52 – Enfermeiros e médicos por 1000 habitantes nas unidades geográficas em análise, em 2017. 

Unidade geográfica Enfermeiros por 1000 
habitantes 

Médicos por 1000 
habitantes 

Portugal 7,0 5,0 

Norte 6,6    5,0 

Área Metropolitana do 
Porto 

7,6    6,9 

Gondomar 0,7    4,0 

Maia 0,5    6,3 

Matosinhos 4,1    8,8 

Porto 45,3    22,2 

Fonte: INE, 2017. 

 

Ao nível dos internamentos por 1000 habitantes e consultas nos hospitais por habitante, verifica-se 

que o concelho do Porto se destaca das restantes unidades geográficas por possuir valores 

bastante superiores, sendo estes inclusive superiores à média nacional, como se pode observar 

pelo quadro que se segue.  

Também relativamente à taxa de ocupação de camas dos hospitais o concelho do Porto se destaca 

das demais unidades em estudo, sendo esta ocupação bastante elevada (83%). 
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Quadro 4-53- Internamentos, consultas médicas e taxa de ocupação de camas nas unidades geográficas em 

análise, em 2017. 

Unidades geográficas 
Internamentos 

nos hospitais por 
1 000 habitantes 

Consultas 
médicas nos 
hospitais por 

habitante 

Taxa de ocupação 
de camas nos 

hospitais 

Portugal 111,9 1,9 79,0 

Norte 114,3 2,1 78,3 

Área Metropolitana do 
Porto 138,6 2,8 75,8 

Gondomar 0,0 0,0 // 

Maia 0,0 0,0 // 

Matosinhos 0,0 0,0 // 

Porto 651,0 11,4 83,2 
Fonte: INE, 2017. 

 

4.13.3 Perfil de saúde 

Natalidade, Mortalidade Infantil e Esperança Média de Vida 

A taxa de natalidade na Região de Saúde do Norte (7,8 nados vivos por 1000 habitantes) tem 

diminuído e apresentado valores inferiores aos do Continente. 

Com exceção da ACeS do Porto Ocidental e Oriental cuja taxa de natalidade tem vindo a aumentar, 

as restantes unidades em estudo acompanham o perfil de decréscimo da taxa de natalidade à 

semelhança da região Norte. 

Como se pode constatar pelo quadro que se segue, em 2016 a ACeS Porto Ocidental e Oriental 

possuía uma taxa de natalidade de 9,7 ‰ , a ACeS de Maia/Valongo de 8,2 ‰, a ACeS de 

Gondomar de 7,8 ‰ e a ULS de Matosinhos de 8,8 ‰. 
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Quadro 4-54 – Taxa Bruta de Natalidade nos ACeS da Região de Saúde do Norte (estimativas 2016). 

 

Fonte: Perfil Regional de Saúde da Região Norte, 2017. 

Através do próximo quadro, é possível verificar que no último período quinquenal (2014-2018) a 

taxa de mortalidade infantil em todas as unidades geográficas em análise era inferior à média 

nacional, com exceção do concelho do Porto que possuía uma taxa ligeiramente superior. 

Relativamente à evolução desta taxa face ao período anterior, verifica-se que esta diminuiu em 

todas as unidades geográficas em estudo, com a exceção, mais uma vez, do concelho do Porto que 

seguiu a tendência nacional e aumentou. 

Quadro 4-55 - Taxa quinquenal de mortalidade infantil (‰) nas unidades geográficas em estudo. 

Unidade geográfica 2013-2017 

(‰) 

2014-2018 

(‰) 

Portugal 2,9 3 

Norte 2,7 2,7 

Área Metropolitana do Porto 2,9 2,8 

Gondomar 3,5 2,4 

Maia 2,3 1,8 

Matosinhos 2,5 2,3 
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Unidade geográfica 2013-2017 

(‰) 

2014-2018 

(‰) 

Porto 3 3,5 

Fonte: INE, 2018. 

Por último, em relação à mortalidade neonatal, constata-se que no período de 2014-2018, a Área 

Metropolitana do Porto e o concelho do Porto possuíam valores superiores à média nacional, 

enquanto que as restantes unidades em análise registavam valores inferiores. Já ao nível da 

evolução ao longo dos últimos dois períodos, constata-se que o concelho do Porto seguiu a 

tendência nacional registando um aumento, a região Norte manteve o valor e as restantes unidades 

sofreram uma diminuição na taxa de mortalidade neonatal. 

Quadro 4-56 - Taxa quinquenal de mortalidade neonatal (‰) nas unidades geográficas em estudo.  

Unidade geográfica 2013-2017 

(‰) 

2014-2018 

(‰) 

Portugal 2 2,1 

Norte 2 2 

Área Metropolitana do Porto 2,3 2,2 

Gondomar 2,4 1,9 

Maia 1,8 1,2 

Matosinhos 1,9 1,6 

Porto 2,5 2,7 

Fonte: INE, 2018. 

A esperança de vida à nascença tem vindo a aumentar nos últimos anos, não se observando 

diferenças relevantes entre a região de saúde do Norte e o Continente. Também nas unidades em 

estudo se observa o aumento da esperança média de vida ao longo dos últimos anos, sendo que as 

mulheres apresentam uma esperança média de vida superior à dos homens. 
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Quadro 4-57 – Esperança de vida à nascença, triénios 1996-1998 e 2014-2016. 

 

Fonte: Perfil Regional de Saúde da Região Norte, 2017. 

Mortalidade 

A taxa bruta de mortalidade na Região de Saúde do Norte é de 9,4‰, sendo que das 4 unidades 

em estudo 3 apresentam valores inferiores a este (ULS de Matosinhos 9,1‰; ACeS de Gondomar 

8,7‰ e na ACeS Maia/Valongo 7,2‰) e apenas a ACeS do Porto apresenta um valor 

consideravelmente superior (13,6‰). 

Quando se considera a totalidade dos óbitos ocorridos no triénio 2012- 2014, verifica-se que as 

duas principais causas de morte são as doenças do aparelho circulatório (principal causa de morte 

nos ACeS de Gondomar e Maia/Valongo, à semelhança do que acontece na ARS Norte) e os 

tumores malignos (principal causa de morte na ACeS do Porto Ocidental e Oriental e na ULS de 

Matosinhos). Saliente-se que os principais tumores malignos que se revelam como principais 

causas de morte são os do sistema respiratório e os do sistema digestivo, acrescendo o tumor da 

mama no caso das mulheres e o tumor da próstata no caso dos homens. 
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São também relevantes as causas de morte associadas a doenças do aparelho respiratório e a 

sinais, sintomas e achados anormais não classificados (SSA não classificados), como se pode 

constatar pela figura que se segue. 

Fonte: Perfis Locais de Saúde da Região, 2018. 

Figura 4-87 – Causas de mortalidade proporcional por grandes grupos de causa de morte no triénio 2012-

2014 para todas as idades e ambos os sexos. 

De uma forma global, nas 4 unidades em análise, o padrão das principais causas de morte nos 

diferentes grupos etários é semelhante, sendo que na adolescência as mortes devem-se 

nomeadamente a causas externas; entre os 40 e os 75 anos a principal causa de morte recai sobre 

os tumores malignos; e a partir dos 80 anos são as doenças do aparelho circulatório as principais 

causas de morte (ver próxima figura). 
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Fonte: Perfil Regional de Saúde da Região Norte, 2017. 

Figura 4-88– Mortalidade proporcional na ARS Norte no triénio 2012-2014, por ciclo de vida para os grandes 

grupos de causas de morte para ambos os sexos. 

Abaixo dos 75 anos verifica-se na região uma maior prevalência de mortalidade devido a tumores 

do estômago e da traqueia, brônquios e pulmão, e das doenças crónicas do fígado e da cirrose 

quando comparadas com o continente. Relativamente às restantes causas de mortalidade a região 

apresenta estatísticas significativamente inferiores.  

Comparando as 4 unidades em estudo coma ARS Norte verifica-se que:  

 O ACeS da Maia/Valongo apresenta um perfil muito semelhante ao da região com menor 

mortalidade devido a doenças cérebro-vasculares ou doenças crónicas do fígado e cirrose; 

 O ACeS Gondomar apresenta apenas maior mortalidade devido a tumor maligno da 

traqueia, brônquios e pulmão; 

 O ACeS do Porto Ocidental e Oriental apresenta menor mortalidade devido a tumor maligno 

do estômago (apresentando um valor idêntico ao do continente) mas uma maior mortalidade 

associada ao tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão, e doença isquémica do 

coração e suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente.  

 A ULS  de Matosinhos apresenta maior mortalidade devido a tumor maligno da traqueia, 

brônquios e pulmão, e tumor maligno da mama, mas menor mortalidade devido a doenças 

cerebrovasculares, acidentes de transporte e suicídios e lesões autoprovocadas 

intencionalmente. 
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Quadro 4-58 – Taxa de mortalidade padronizada (/100000 habitantes) no triénio 2012-2014 (média anual), na 

população com idade inferior a 75 anos em ambos os sexos. 

 

Fonte: Perfil Regional de Saúde da Região Norte, 2017. 

Em 2016 nos cuidados de saúde primários, a alteração do metabolismo dos lípidos constitui o 

primeiro problema de saúde mais registado na região Norte, com uma proporção de 22,9% 

problemas registados por 100 utentes inscritos, sendo superior no sexo feminino (23,0%), 

relativamente ao masculino (22,7%), seguido da hipertensão arterial (HTA) (21,7% inscritos). Da 

lista de causas consideradas, destacam-se, ainda, como doença mais registada as perturbações 

depressivas (10,8%), a obesidade (9,6%), os problemas de saúde oral (8,0%) e a diabetes (7,9%). 

No sexo feminino destacam-se as perturbações depressivas, com valores quatro vezes superiores 

aos do sexo masculino. As doenças do sistema músculo-esquelético (osteoartrose do joelho, da 

anca e osteoporose) têm, no seu conjunto, um peso elevado (9,7%), assim como as do aparelho 

respiratório (asma, bronquite crónica e doença pulmonar obstrutiva crónica) (5,4%). Na região de 

saúde do Norte, à semelhança de Portugal, tem-se observado uma tendência decrescente da 

incidência da infeção VIH por 100.000 habitantes, observando-se no ano de 2016 uma taxa de 

6,6/100.000 habitantes, valor inferior ao observado no Continente (10,1/100.000 habitantes). A 

incidência (novos casos) de sida foi de 1,7/100.000 habitantes, valor inferior ao observado no 

Continente (2,6/100.000 habitantes). 
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Morbilidade 

Na ARS Norte destacam-se com mais prevalentes os diagnósticos de metabolismo dos lípidos e 

hipertensão, seguidos de problemas de obesidade, diabetes e doenças de dentes e gengivas. 

Acresce que se verifica um maior registo de situações de excesso de peso e abuso crónico do 

álcool; bem como o de abuso do tabaco, na ARS Norte do que no Continente. Estas situações 

apontam para a necessidade de uma intervenção ao nível do comportamento alimentar das 

populações.  

É ainda de salientar o registo de perturbações depressivas para os indivíduos do sexo feminino (ver 

próxima figura). 

 

Fonte: Perfil Regional de Saúde da Região Norte, 2017. 

Figura 4-89 – Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo na região de saúde do Norte, por sexo, em 

dezembro de 2016 (ordem crescente). 

Estratégias de saúde da ARS Norte 

O quadro que se segue apresenta as principais necessidades de saúde que se mantêm 

congruentes com os dados anteriormente apresentados. 
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Quadro 4-59 - Relação entre inputs, outputs, outcomes e impacto. 

 

Fonte: Plano Regional de Saúde do Norte 2014-2016. 

De entre os objetivos de saúde identificados no plano salientam-se:  

 Atingir uma taxa bruta de mortalidade prematura (0-64 anos) do tumor maligno da traqueia, 

brônquios e pulmões, em ambos os sexos, inferior a 16,4/100 000 habitantes;  

 Manter a taxa bruta de mortalidade prematura (0-64 anos) do tumor maligno do estômago, 

em ambos os sexos, em 9,5/100000 habitantes; 

 Atingir uma proporção de inscritos nos ACeS/ULS com diagnóstico de Diabetes, em ambos 

os sexos, superior a 6,5% e inferior a 12,9%;  

 Atingir uma proporção de inscritos nos ACeS/ULS com diagnóstico de perturbações 

depressivas, no sexo feminino, de 10,0%; 

 Diminuir a taxa de internamento por doença pulmonar obstrutiva crónica, em ambos os 

sexos, para 27,0/100 000; 

 Diminuir a prevalência de HTA, em ambos os sexos, para 37,0%;  

 Diminuir a prevalência de consumo de tabaco, em meio escolar (3º ciclo) nos últimos 30 

dias (consumo atual), em ambos os sexos, para 25,0%;  

 Diminuir a prevalência de obesidade nas crianças escolarizadas entre os 6 e os 8 anos para 

14,0%;  

 Diminuir a proporção de jovens escolarizados, do 6º, 8º e 10º ano, com mais de um episódio 

de embriaguez para valores inferiores a 20,0%; 
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Considerando-se alinhadas com as mesmas os programas escolares e alimentares previstos como 

estratégias de promoção da saúde, as consultas de vigilância como estratégias de prevenção da 

doença e os rastreios que visam implementar estratégias de diagnóstico e tratamento precoce. 

4.14 Qualidade do Ar  

A caracterização da qualidade do ar foi realizada com base nas medições de poluentes atmosféricos 

efetuadas nas estações da rede nacional de medição da qualidade do ar
12

 existentes na envolvente da 

área em estudo, nomeadamente: estações suburbanas de fundo de Custóias-Matosinhos, de Leça do 

Balio – Matosinhos e de Vila Nova da Telha – Maia, estações urbanas de fundo de Ermesinde – 

Valongo e de Sobreiras – Lordelo do Ouro, estação suburbana industrial de Meca – Perafita, estação 

urbana industrial de Seara – Matosinhos e estações urbanas de tráfego de João Gomes Laranjo – S. 

Hora, Francisco Sá Carneiro – Campanhã e D. Manuel II – Vermoim. 

Foram considerados os valores de concentração medidos nos últimos cinco anos com dados 

disponíveis e validados (2014-2018), para os poluentes NO2, CO, PM10, PM2,5, SO2, O3 e benzeno. As 

concentrações medidas dos poluentes mencionados, que variam consoante a estação em análise, 

foram comparados com os valores limite impostos, para proteção da saúde humana, no Decreto-Lei 

nº 102/2010, de 23 de setembro (republicado no Decreto-Lei nº 47/2017, de 10 de maio de 2017). 

O enquadramento espacial das estações de qualidade do ar consideradas para a caracterização do 

domínio afetado pelo Projeto é apresentado na figura seguinte. No Anexo IV.1 apresentam-se as 

principais características das dez estações de qualidade do ar consideradas na presente avaliação. 

 

                                                
12

 Informação disponível no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente: https://qualar.apambiente.pt/estatisticas. 
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Figura 4-90 – Enquadramento espacial das estações de qualidade do ar existentes na envolvente da área de 

intervenção do Projeto (imagem Google Earth 2019). 

No Anexo IV.2 – Concentrações de Poluentes Atmosféricos Registadas nas Estações da 

Envolvente do Projeto, da Tabela A.1 à Tabela A.8, apresenta-se, respetivamente, a comparação dos 

valores de NO2, CO, PM10, PM2,5, SO2, O3 e benzeno registados nas estações existentes na 

envolvente da área de intervenção do Projeto, para os anos 2014-2018, com os respetivos valores limite 

legislados.  

De acordo com os resultados registados, entre 2014 e 2018, nas dez estações de qualidade do ar 

existentes na envolvente da área de intervenção, com as devidas ressalvas devido à eficiência de 

aquisição de dados medidos ser, em algumas estações/anos, inferior à exigida na legislação, 

verifica-se que: 

 Os valores máximos horários e médios anuais de NO2 registados demonstraram, de uma forma 

geral, o cumprimento da legislação vigente para proteção da saúde humana, apesar de em 

alguns anos, na estação urbana de tráfego de Francisco Sá Carneiro – Campanhã, se terem 

registado valores acima do valor limite horário, mas em número inferior ao permitido (18 horas 

em cada ano civil). No entanto, em termos anuais, verificou-se o incumprimento legal na estação 
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suburbana de fundo de Custóias – Matosinhos, em 2017, e na estação urbana de tráfego de 

Francisco Sá Carneiro – Campanhã, em todo o período analisado.  

 Os valores máximos octohorários de CO, de acordo com os dados registados nas estações 

urbanas de tráfego de Francisco Sá Carneiro – Campanhã e de João Gomes Laranjo – S. Hora 

(poluente não medido nas restantes estações consideradas e no período em análise) foram 

inferiores ao respetivo valor limite, evidenciando o cumprimento do estipulado na legislação. 

 Os valores máximos diários e médios anuais de PM10 registados demonstraram o cumprimento 

da legislação vigente para proteção da saúde humana, apesar de se terem registado, na maioria 

das estações e dos anos avaliados, valores acima do valor limite diário, mas em número inferior 

ao permitido (35 dias em cada ano civil).  

 Os valores médios anuais de PM2,5 registados na estação urbana de fundo de Sobreiras – 

Lordelo do Ouro (poluente não medido nas restantes estações consideradas e no período em 

análise), foram bastante inferiores ao respetivo valor limite definido na legislação. 

 Os valores máximos horários e diários e médios anuais de SO2 registados nas estações 

industriais de Meco – Perafita e Seara – Matosinhos (poluente não medido nas restantes 

estações consideradas e no período em análise) foram inferiores aos respetivos valores limite 

definidos na legislação, apesar de no ano 2017, na estação do Meco – Perafita, se terem 

registado concentrações superiores aos limites horários e diários, mas em número inferior ao 

permitido (24 horas e 3 dias em cada ano civil, respetivamente).  

 Ao nível do O3, verificaram-se algumas ultrapassagens aos limiares de informação, 

nomeadamente nas estações de fundo de Leça do Balio – Matosinhos (em 2018 também 

registou uma hora com níveis superiores ao limiar de alerta da população) e de Sobreiras – 

Lordelo do Ouro e na estação industrial de Meco – Perafita. Em termos do valor alvo diário, em 

base octohorária, verificou-se a ultrapassagem do mesmo, na maioria das estações, no entanto, 

as ultrapassagens foram em número inferior ao permitido (25 dias em cada ano civil, num 

período de 3 anos). 

 Os valores médios anuais de benzeno (C6H6) medidos na estação urbana industrial de Seara – 

Matosinhos (poluente não medido nas restantes estações consideradas e no período em 

análise) foram inferiores ao respetivo valor limite, verificando-se assim o cumprimento do 

estipulado na legislação.  

 Face ao exposto, verifica-se que os níveis de concentração dos poluentes analisados tendem a 

promover o cumprimento dos valores limite impostos na legislação, para proteção da saúde 

humana, ainda que se tenham registado, pontualmente, excedências dos mesmos, com 

destaque para o NO2, PM10, SO2 e O3, mas dentro das premissas legais existentes. A exceção 

ocorre para o NO2, em termos anuais, para o qual se verificou o incumprimento legal, devido 
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essencialmente ao tráfego rodoviário (estação urbana de tráfego de Francisco Sá Carneiro – 

Campanhã). 

Para além da análise dos níveis de concentração registados nas estações de qualidade do ar existentes 

na envolvente da área em estudo, procedeu-se também à identificação das principais fontes emissoras 

existentes na área em estudo de forma a estabelecer uma relação entre os valores medidos e as 

atividades que promovem a emissão de poluentes atmosféricos.  

Para o efeito foi efetuada uma análise, focada nos concelhos abrangidos pelo Projeto (Matosinhos, 

Maia, Porto e Gondomar), tendo em consideração a informação disponível no Inventário Nacional, 

disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, relativo ao ano de 2017
13

. Dos concelhos em 

análise, destaca-se o de Matosinhos, uma vez que é o que abrange grande parte da linha ferroviária a 

intervencionar. 

De acordo com os dados disponíveis no inventário nacional mais recente (2017), para os concelhos de 

Matosinhos, Maia, Porto e Gondomar, sintetizados no Anexo IV.3 – Emissões de Poluentes 

Atmosféricos nos Concelhos Abrangidos pelo Projeto, da Figura A.1 à Figura A.4, respetivamente, 

verifica-se que o tráfego rodoviário, a indústria, as outras estacionárias e o setor eletricidade têm um 

peso bastante significativo nas emissões de poluentes atmosféricos dos quatro concelhos abrangidos 

pelo Projeto em estudo. Em Matosinhos, verifica-se também um grande peso das marítimas/fluviais, e 

na Maia, da aviação.  

É expectável, com o Projeto, que ocorra uma redução das emissões de poluentes atmosféricos 

inerentes do tráfego rodoviário, devido à transferência modal que tenderá a ocorrer com a melhoria 

na linha em avaliação. Esta tendência permitirá o cumprimento das metas nacionais estabelecidas 

para a redução das emissões de poluentes atmosféricos, como a Estratégia Nacional para o Ar 

2020
14

.  

4.14.1 Condições topográficas locais 

A topografia e uso do solo da envolvente são, juntamente com os dados meteorológicos e as 

emissões/condições de emissão, fatores determinantes no que diz respeito aos níveis de qualidade 

do ar locais.  

Desta forma, foi criado o ficheiro de base topográfica do local em estudo, a partir do modelo digital 

do terreno obtido através do ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer), gerido pelo METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão) e pela 

NASA (National Aeronautics and Space Administration). 

O enquadramento topográfico do domínio de estudo é apresentado na figura seguinte. 

                                                
13 

Emissões totais por concelho em 2015 e 2017, disponível em https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150&sub2ref=1408.
 

14
 Estratégia Nacional para o Ar 2020 (https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=1174). 

https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150&sub2ref=1408
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=1174
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Figura 4-91 – Enquadramento topográfico do local em estudo.  

 

4.14.2 Recetores sensíveis 

Os recetores sensíveis, potencialmente afetados com o Projeto, estão associados às zonas 

habitacionais existentes na envolvente da linha ferroviária em estudo, com destaque para as zonas 

de intervenção de Contumil, de S. Mamede de Infesta e do atravessamento do rio Leça.  

4.14.3 Síntese Situação Atual 

A qualidade do ar local, de acordo com as concentrações monitorizadas, entre 2014 e 2018, nas 

estações existentes na envolvente da área em estudo, cumpre, de uma forma geral, os requisitos 

legais impostos para proteção da saúde humana, apesar de se verificarem, pontualmente, 

ultrapassagens aos limites de 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.   
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O tráfego rodoviário corresponde, assim, a uma fonte relevante de poluentes atmosféricos na área 

em estudo. A indústria, o setor da eletricidade e de outras fontes estacionárias têm também um 

papel relevante nas emissões dos quatro concelhos intercetados pelo Projeto (Matosinhos, Maia, 

Porto e Gondomar). Em particular, para Matosinhos e Maia verifica-se, ainda, uma elevada 

contribuição da atividade marítima/fluvial e da aviação, respetivamente.  

As condições topográficas típicas locais tendem a promover a dispersão de poluentes, 

salvaguardando os recetores sensíveis, potencialmente afetados com o Projeto. 

4.15 Ruído e Vibrações 

4.15.1 Metodologia 

O tráfego ferroviário é suscetível de induzir alterações no ambiente sonoro e vibrátil e ser 

potencialmente gerador de impactes nos recetores sensíveis existentes na sua envolvente. 

Assim, pretende-se efetuar a atualização da caraterização do ambiente sonoro e vibrátil na área de 

influência da ferrovia, através da realização de medições experimentais em pontos julgados 

representativos dos diferentes conjuntos de recetores potencialmente mais afetados. Propõe-se 

efetuar a avaliação dos impactes do descritor ruído e vibrações para as fases de construção e 

exploração, e se necessário, propor medidas de minimização para dar cumprimento à legislação em 

vigor, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 

17 de janeiro, alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 16 de março e pelo Decreto-Lei 

n.º 278/2007, 1 de agosto. 

A legislação sobre a exposição a vibrações refere-se apenas à proteção dos trabalhadores 

(Decreto-Lei 46/2006), e à proteção de estruturas contra danos devido a vibrações impulsivas tipo 

explosões (NP 2074:2015), o que transcende o âmbito do presente estudo. Nestas circunstâncias o 

ambiente vibrátil atual e decorrente será avaliado seguindo as regras de boa prática, descritas nos 

denominados Critérios LNEC. 

4.15.2 Enquadramento Legal e Definições 

Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde humana e o bem-estar das populações, está em 

vigor o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro, e retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

A alínea q) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 define como “recetor sensível – todo o edifício 

habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. 
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O “ruído ambiente” é definido no mesmo artigo, como “o ruído global observado numa dada 

circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da 

vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”. Enquanto o “ruído particular” corresponde à 

“componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios acústicos e 

atribuída a uma determinada fonte sonora”. E o “ruído residual” é o “ruído ambiente a que se 

suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação determinada”. 

Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores: 

 Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h) 

 Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h) 

 Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h) 

 Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão: 

 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do artigo 6º 

do RGR), no âmbito dos respetivos Planos de Ordenamento do Território, de estabelecer a 

classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas. Em função 

dessa classificação, junto dos recetores sensíveis existentes ou previstos devem verificar-se os 

valores limite de exposição (artigo 11º em conjugação com o artigo 19 º), que se sintetizam no 

quadro seguinte. 
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Quadro 4-60– Valores limite de exposição a verificar junto dos recetores sensíveis (RGR) 

Classificação Acústica 
Limite de 

exposição Lden 

Limite de 

exposição Ln 

Zonas Sensível – área definida em plano municipal de 

ordenamento do território como vocacionada para uso 

habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 

espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 

servir a população local, tais como cafés e outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 

no período noturno. 

55 dB(A) 45 dB(A) 

Zona Mista – a área definida em plano municipal de 

ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros 

usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 

definição de zona sensível. 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Zonas Sensíveis na envolvente de uma Grandes 

Infraestruturas de Transporte (GIT) 
65 dB(A) 55 dB(A) 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas 63 dB(A) 53 dB(A) 

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º e art. 11º do RGR) 

A Linha de Leixões desenvolve-se nos concelhos do Porto, Gondomar, Maia e Matosinhos. 

De acordo com a informação fornecida pelos respetivos Municípios e disponível na Direcção-Geral 

do Território (DGT), nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR (delimitação e disciplina das 

zonas sensíveis e das zonas mistas no âmbito do PDM) os referidos concelhos têm zonamento 

acústico, estando os recetores sensíveis localizados na envolvente do traçado da Linha 

classificados como zona mista. 

No desenho nº PF31_PE_10103_143 apresenta-se a planta com a classificação acústica do 

território envolvente à Linha de Leixões. 

Neste contexto, os limites legais a verificar junto dos recetores sensíveis (artigo 11º do RGR) 

são: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3  4-179 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites de 

exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de transporte) e 

atividades ruidosas temporárias. 

Uma atividade ruidosa temporária é definida como “a atividade que, não constituindo um ato 

isolado, tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como 

obras de construção civil, competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, 

feiras e mercados”. 

As atividades ruidosas temporárias (fase de construção), conforme estabelecido no artigo 14º 

do RGR, não têm valores limite de exposição a verificar no período diurno, mas “é proibido o 

exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de: 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 

horas; 

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares.” 

 

No entanto, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado pelo respetivo 

município (artigo 15º do RGR), em casos excecionais e devidamente justificados, mediante 

emissão de Licença Especial de Ruído (LER), que fixa as condições de exercício da atividade. 

Conforme estabelecido no número 5 do artigo 15º do RGR, a licença especial de ruído, quando 

emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao respeito do valor limite do indicador 

LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no 

período noturno, calculados para a posição dos recetores sensíveis. 

No entanto, que conforme estabelecido no número 9 do referido artigo, a exigência do cumprimento 

dos valores limite anteriormente referidos (previstos no número 5), pode ser excecionalmente 

dispensada, por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do ambiente e dos 

transportes, no caso de obras em infraestruturas de transporte cuja realização se revista de 

reconhecido interesse público, como é o caso do presente projeto. 

 

 

Assim, no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007), conforme explicitado 

anteriormente, o projeto da Linha de Leixões tem a verificar os limites legais estabelecidos para: 

 Atividade Ruidosa Temporária (artigos 14.º e 15.º) – Fase de construção ou desativação; 

 Atividade Ruidosa Permanente (artigo 11.º e artigo 13.º) – Fase de Exploração. 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3  4-180 

O enquadramento legal sobre vibração corresponde apenas à proteção dos trabalhadores (Decreto-

Lei 46/2006), e à proteção de estruturas contra danos devido a vibrações impulsivas tipo explosões 

(NP 2074:2015), o que transcende o âmbito do presente estudo. Em Portugal não existe 

regulamentação nacional para critérios de conforto humano relativo a vibrações no interior das 

edificações, nem valores limite para a avaliação da incomodidade induzida por vibração continuada. 

Atualmente, o enquadramento legal nacional sobre vibração corresponde apenas à proteção dos 

trabalhadores (Decreto-Lei 46/2006), e à proteção de estruturas contra danos devido a vibrações 

impulsivas tipo explosões (NP 2074:2015), o que transcende o âmbito do presente estudo. 

Assim, para a fase de construção considera-se serem aplicáveis os limites da NP2074:2015, 

associados a vibração impulsiva (e.g., compactação dinâmica de terrenos, detonação de cargas 

explosivas, perfurações por percussão, etc.), para que não haja qualquer dano nos edifícios: 

 Estruturas Sensíveis (edificações antigas ou com revestimentos cerâmicos colados com 

argamassa, chaminés, torres, monumentos, infraestruturas de transporte, escolas e 

hospitais
15

, habitações ou escritórios com relação altura/menor dimensão da base > 2): 

o Frequência dominante f ≤ 10 Hz: vmax(pico) ≤ 1.5 mm/s. 

o 10 Hz < f ≤ 40 Hz: vmax(pico) ≤ 3 mm/s. 

o f > 40 Hz: vmax(pico) ≤ 6 mm/s. 

 Estruturas correntes (habitações ou escritórios com relação altura/menor dimensão da base 

≤ 2): 

o Frequência dominante f ≤ 10 Hz: vmax(pico) ≤ 3 mm/s. 

o 10 Hz < f ≤ 40 Hz: vmax(pico) ≤ 6 mm/s. 

o f > 40 Hz: vmax(pico) ≤ 12 mm/s. 

 Estruturas reforçadas (edifícios industriais recentes, em betão armado ou com elementos 

estruturais de natureza metálica): 

o Frequência dominante f ≤ 10 Hz: vmax(pico) ≤ 6 mm/s. 

o 10 Hz < f ≤ 40 Hz: vmax(pico) ≤ 12 mm/s. 

o f > 40 Hz: vmax(pico) ≤ 40 mm/s. 

O parâmetro vmax (pico) corresponde ao valor máximo dos valores de pico ocorridos durante a 

solicitação em causa. 

                                                
15

 Ainda que não seja claro que as Escolas e os Hospitais devam ser considerados “Estruturas Sensíveis”, na letra direta da NP 2074: 2015, a 

perspetiva dessa definição em função do “valor patrimonial” e o exemplo patente na  
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Para a fase de exploração, caraterizada por vibrações continuadas associadas à passagem do 

tráfego ferroviário, cuja vibração decorrente é significativamente inferior ao limite expresso na 

NP2074:2015 para vibrações impulsivas associadas a danos estruturais em edifícios e estruturas 

(vmax,ef,1s < 3.5mm/s), e verificando-se a ausência de enquadramento legal para vibrações 

continuadas, considera-se que, atualmente, não existem limites legais aplicáveis. 

Contudo, apesar da inexistência de requisitos legais, para a avaliação da perceção humana a 

vibrações continuadas nos edifícios, julga-se adequado considerar os requisitos de boa prática 

denominados Critérios LNEC
16

.  

De referir que estes normativos não são legalmente aplicáveis, mas podem ser considerados os 

melhores citérios aplicáveis com vista à avaliação do impacte no ambiente vibrátil dos recetores 

sensíveis existentes. 

Assim, considera-se adequado efetuar a avaliação de impacte tendo como referência aos 

denominados Critérios LNEC, adaptados a bibliografia complementar
17

, que em termos 

comparativos se apresenta em seguida. 

Em termos de sensibilidade humana a BS 5228-2: 2009 - Code of practice for noise and vibration 

control on construction and open sites – Part 2: Vibration, estabelece, na sua Tabela B.1, os 

seguintes limites e requisitos (não vinculativos): 

 vmax(pico) ≤ 0.14 mm/s: não percetível ou apenas percetível nas situações mais sensíveis. 

 0.14 < vmax(pico) ≤ 0.3 mm/s: deverá apenas ser percetível em residências. 

 0.3 < vmax(pico) ≤ 1 mm/s: é provável que haja reclamações em residências, mas é usual ser 

tolerado se houver aviso prévio e forem dadas explicações aos residentes. 

 1 < vmax(pico) ≤ 10 mm/s: só tolerável se a exposição for muito curta. 

 vmax(pico) > 10 mm/s: intolerável. 

Os limites estabelecidos pela FTA-USA: “Federal Transit Association (FTA) (United States of 

America (USA)) - Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual. 2018”, para de vibração 

estrutural, convertidos para vef,1s,max, para comparação com os Critérios LNEC, são
18

: 

                                                
16

 “Antunes, S.; Patrício, J. – Documento Guia para a minoração da ocorrência de potenciais situações de incomodidade ao ruído e vibração no 

interior de residências decorrentes da circulação do metropolitano. Zonas em projecto", Relatório 343/2018-DED/NAICI. LNEC, Lisboa. 2018”; 

“Schiappa de Azevedo, Fernando; Patrício, Jorge – Vibrações Ambientes: Critérios de danos e de incomodidade. Actualidade e perspectivas futuras. 

La Rioja, Tecniacustica 2001”. 

17
 “Rosão, Vitor; Carreira, Ana – Sobre a necessidade de consideração da componente Vibração em projetos onde não é normalmente considerada. 

Viseu, CNAI 2014” e “International Union of Railways – Railway induced vibration: State of art report. 2017”. 

18
 “Rosão, Vitor; Carreira, Ana - Sobre a necessidade de consideração da componente Vibração em projetos onde não é normalmente considerada . 

Viseu, Conferência Nacional de Avaliação de Impactes, 2014”. 
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 Habitações e edifícios onde as pessoas usualmente dormem (Habitações, enfermarias, 

hotéis, etc.): 

o Mais de 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.101 mm/s. 

o 30 a 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.143 mm/s. 

o Menos de 30 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.254 mm/s. 

 Zonas com sensibilidade à vibração sobretudo no período diurno (escolas, igrejas, 

escritórios sossegados, etc.): 

o Mais de 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.143 mm/s. 

o 30 a 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.202 mm/s. 

o Menos de 30 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.359 mm/s. 

 Salas de concerto, estúdios de televisão, estúdios de gravação: vef,1s,max ≤ 0.045 mm/s. 

Auditórios, Teatros: 

o Mais de 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.101 mm/s. 

o Menos de 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.254 mm/s. 

Os critérios UIC: “International Union of Railways – Railway induced vibration: State of the art report. 

2017”, para a vibração estrutural nos edifícios, com consideração da ponderação em frequência Wm 

(ver ISO 2613-2:2003; para comparação com os Critérios LNEC apresentam-se equivalências 

aproximadas para valores não ponderados em frequência com energia centrada em diferentes 

bandas de frequência): 

 Zonas com maior exigência: 

o vef,1s,max ≤ 0.100 mm/s. 

 Equivalência não ponderada em frequência: 

 Energia centrada nos 10 Hz (fator Wm: 0.494): vef,1s,max ≤ 0.100/0.494  0.202 mm/s. 

 Energia centrada nos 20 Hz (fator Wm: 0.274): vef,1s,max ≤ 0.100/0.274  0.365 mm/s. 

 Energia centrada nos 40 Hz (fator Wm: 0.140): vef,1s,max ≤ 0.100/0.140  0.714 mm/s. 

o veq,24h,Wm ≤ 0.028 mm/s. 

 Equivalência não ponderada em frequência: 

 Energia centrada nos 10 Hz (fator Wm: 0.494): veq,24h ≤ 0.028/0.494  0.057 mm/s. 

 Energia centrada nos 20 Hz (fator Wm: 0.274): veq,24h ≤ 0.028/0.274  0.102 mm/s. 

 Energia centrada nos 40 Hz (fator Wm: 0.140): veq,24h ≤ 0.028/0.140  0.200 mm/s. 
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 Zonas com menor exigência: 

o vef,1s,max,Wm ≤ 0.300 mm/s. 

 Energia centrada nos 10 Hz (fator Wm: 0.494): vef,1s,max ≤ 0.300/0.494  0.607 mm/s. 

 Energia centrada nos 20 Hz (fator Wm: 0.274): vef,1s,max ≤ 0.300/0.274  1.095 mm/s. 

 Energia centrada nos 40 Hz (fator Wm: 0.140): vef,1s,max ≤ 0.300/0.140  2.143 mm/s. 

o veq,24h,Wm ≤ 0.084 mm/s. 

  Equivalência não ponderada em frequência. 

 Energia centrada nos 10 Hz (fator Wm: 0.494): veq,24h ≤ 0.084/0.494  0.170 mm/s. 

 Energia centrada nos 20 Hz (fator Wm: 0.274): veq,24h ≤ 0.084/0.274  0.307 mm/s. 

 Energia centrada nos 40 Hz (fator Wm: 0.140): veq,24h ≤ 0.084/0.140  0.600 mm/s. 

A norma ISO 2631-2 (versão de 1989) estabelecia valores limite de exposição às vibrações em 

edifícios, a partir da determinação dos valores da aceleração eficaz ponderada em frequência, no 

entanto, na versão atual desta norma, já não existe a indicação de valores limite. 

Para a perceção de vibrações no interior dos edifícios, em termos de valor eficaz de velocidade de 

vibração, os denominados Critérios LNEC aplicáveis a vibração continuada, consideram os 

seguintes valores: 

 Afetação nula: vef < 0.11 mm/s; 

 Percetível, suportável para pequena duração: 0.11 mm/s < vef < 0.28 mm/s; 

 Perceção nítida, afetação humana incómoda, podendo afetar as condições de trabalho:  

0.28 mm/s < vef < 1.10 mm/s; 

 Muito nítida, muito incómoda, reduzindo as condições de trabalho: vef > 1.10 mm/s. 

De referir ainda, no que respeita à perceção de vibrações, o valor inferior apresentado (0.11 mm/s) 

é considerado como o limiar de perceção, sendo, no entanto, ainda admissíveis valores de 

velocidade eficaz inferiores a 0.28 mm/s, de dia, para as vibrações de pequena duração. 

Neste contexto, no presente caso considera-se adequado avaliar o impacte da vibração 

continuada associada ao tráfego ferroviário, tendo por base os denominados Critérios LNEC, 

adaptados a bibliografia complementar apresentada, com os critérios que se apresentam em 

seguida: 

1. Danos em edifícios/estruturas: vmax,ef,1s < 3.5 mm/s; 

2. Afetação humana devido à sensação da vibração como tal:  

vmax,ef,1s < 0.11 mm/s; 
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3. Afetação humana devido ao ruído estrutural resultante da vibração: vmax,ef,1s < 0.03 mm/s. O 

ruído estrutural devido à vibração, tem especial interesse no interior dos edifícios e está 

associado, de certa forma, ao denominado Critério de Incomodidade do RGR, o qual não é 

aplicável para atividades ruidosas temporárias, nem a infraestruturas de transporte, pelo 

que este limite não será considerado na fase de construção nem de exploração (tráfego 

ferroviário). 

O parâmetro vmax,ef,1s corresponde ao valor máximo dos valores eficazes de segundo a segundo, 

relativos à velocidade de vibração. 

 

4.15.3 Caracterização da Situação Atual 

Com o objetivo de identificar e caraterizar o ambiente acústico (ruído e vibrações) atual dos 

recetores sensíveis existentes , foi realizado trabalho de campo que permitiu caraterizar os 

recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo ruído do tráfego ferroviário atual e futuro. 

A caracterização do ambiente sonoro atual foi efetuada nos três períodos de referência [período 

diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os diferentes ambientes sonoros 

dos recetores sensíveis potencialmente suscetíveis de maior impacte devido ao tráfego da ferrovia 

em análise, e que se enquadram no estabelecido na alínea q) do artigo 3.º do RGR, que define 

como “recetor sensível – todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de 

lazer, com utilização humana”. 

As medições experimentais foram realizadas pelo Laboratório de Ensaios Sonometria Lab, entidade 

acreditada como Laboratório de Ensaios, com acreditação IPAC – L0535, segundo a norma  

NP EN ISSO/IEC 17025:2005, pelo Instituto Português de Acreditação (relatório acreditado em 

anexo). 

Nas medições foi seguido o descrito nas Normas NP ISSO 1996, Partes 1 e 2 e no Guia prático 

para medições de ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a 

NP ISSO 1996 da Agência Portuguesa do Ambiente. 

A principal fonte acústica atual dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados é, para além 

do tráfego rodoviário envolvente, a circulação do tráfego ferroviário atual, caraterizado por eventos 

pontuais, discretos e com duração muito limitada comparativamente com a duração dos períodos 

legais de referência. Neste contexto efetuou-se a caraterização do ambiente sonoro local na 

ausência de comboios e realizaram-se medições do nível sonoro apercebido, no mesmo ponto, à 

passagem dos diferentes tipos de comboio que atualmente circulam na Linha.  

Assim, o nível sonoro médio de longa duração para os vários períodos legais, foi obtido 

considerando a emissão sonora de cada tipo de comboio, o período de exposição à passagem e o 
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número médio de comboios que circula em cada período do RGR, recorrendo à equação D.18 da 

NP ISO 1996-2, de 2019 (onde Nn é o número de comboios da categoria n no tempo T e LAE,n o 

nível de exposição sonora associado a cada comboio da categoria n): 

 LAeq,T = 10log(N110^(LAE,1/10)+ N210^(LAE,2/10)+…+ Nn10^(LAE,n/10))-10log(T) 

No quadro seguinte apresentam-se o tráfego médio diário anual da Linha de Leixões, fornecidos 

pela Infraestruturas de Portugal S.A. 

Quadro 4-61 – Tráfego médio diário anual atual na Linha de Leixões 

Troço Operador 
Tipo de 

comboio 

Cumprimento 
médio  

ascendente / 
descendente [m] 

Velocidade
a)

 
(km/h) 

Tração 

N.º total médio de 
circulações 

TMDA 

Diurno Entardecer Noite 

CONTU
MIL 

<<==>> 
SÃO 

GEMIL 

Medway Nac. Bloco - 
Contentores 

667 / 500 70 
LOC 
4700 

1.6 0 3 

7.9 

Medway 
Nac. Bloco - 
Contentores 

650 / 650 70 
LOC 

4700|LO
C 4700 

0 0 2 

Medway Nac. - Prod. 
Siderúrgicos 

235 / 235 70 
LOC 
4700 

0 0 0.1 

Takargo 
Rail 

Nac. Bloco - 
Contentores 

379 / 379 70 
LOC 
6000 

1.2 0 0 

SÃO 
GEMIL 
<<==>> 

LEIXÕES 

Medway Nac. Bloco - 
Contentores 

667 / 500 70 
LOC 
4700 

1.6 0 3 

9.4 

Medway 
Nac. Bloco - 
Contentores 

650 / 650 70 
LOC 

4700|LO
C 4700 

0 0 2 

Medway Nac. - Prod. 
Siderúrgicos 

320 / 320 70 
LOC 
4700 

0 1.4 0.1 

Medway Exp.Máq.Isol. 
Comb.Merc. 

20 / 20 70 
LOC 
4700 

0 0 0.1 

Takargo 
Rail 

Nac. Bloco - 
Contentores 

379 / 379 70 
LOC 
6000 

1.2 0 0 

a) – Velocidade máxima (imposta pela infraestrutura / sinalização, equivalente à velocidade máxima 

programada. 

A caraterização do ambiente vibrátil atual consistiu na medição experimental na estrutura rígida da 

soleira dos edifícios habitacionais potencialmente mais afetados pela circulação dos comboios. Nos 

recetores sensíveis mais próximos do atual traçado da Linha foram realizadas medições à 

passagem dos comboios, garantindo que os resultados obtidos tinham como principal fonte a 

passagem dos comboios, que correspondem à principal fonte vibrátil relevante, com influência nos 

recetores sensíveis (edifícios habitacionais) existentes. Na envolvente imediata da linha apenas 

existem edifícios residenciais, telheiros e armazéns, e não existem edifícios com elevada 

sensibilidade às vibrações (com equipamentos ou atividades extremamente sensíveis à vibração), 

ou com elevado valor patrimonial.  

Os resultados de ruído e de vibração obtidos nos dias 2 a 6 de dezembro de 2019, apresentam-se 

no quadro seguinte. 
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Quadro 4-62 – Resultados das medições experimentais de ruido e vibrações 

Ponto 
Localização 

(coordenadas  
ETRS84) 

Apontamento Fotográfico 

Vibração 
vef,1s,,max à 

passagem de 
comboio [mm/s] 

Níveis Sonoros [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

Ponto 1 
km 3+385 

41°10'34.64"N; 
 8°34'13.06"W 

 

0.062 

a) 58 54 50 59 

b) 79 - 80 86 

c) 59 54 60 66 

Ponto 2 
km 6+205 

41°11'50.66"N; 
 8°34'39.49"W 

 

0.051 

a) 59 57 52 61 

b) 85 - 84 90 

c) 62 57 63 69 

Ponto 3 
km 7+590 

41°11'28.34"N; 
 8°35'30.73"W 

 

0.108 

a) 61 58 52 62 

b) 87 86 88 94 

c) 64 65 67 73 

Ponto 4 
km 8+050 

41°11'14.35"N; 
8°35'33.79"W 

 

0.048 

a) 59 56 52 60 

b) 64 64 65 71 

c) 59 56 53 61 

Ponto 5 
km 9+585 

41°11'23.49"N; 
8°36'29.17"W 

 

0.072 

a) 54 52 51 58 

b) 76 76 77 83 

c) 56 56 57 63 
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De acordo com os resultados apresentados anteriormente, o ambiente sonoro dos recetores 

potencialmente mais afetados pelo ruído do tráfego da ferrovia, o Ponto 4 e Ponto 9 (mais afastados 

desta) cumprem os limites legais aplicáveis a zona mista, enquanto os pontos que caraterizam os 

recetores na imediata proximidade da ferrovia Pontos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 ultrapassam os valores 

limite de exposição aplicáveis a zona mista, conforme estabelecido no artigo 11.º do RGR (Decreto-

Lei 9/2007), devido essencialmente ao ruído do tráfego ferroviário. 

Considerando a seguinte qualificação do ambiente sonoro: 

Ponto 6 
km 10+807 

41°11'29.66"N; 
 8°37'20.69"W 

 

0.097 

a) 59 56 51 60 

b) 83 82 84 90 

c) 61 61 63 69 

Ponto 7 
km 12+380 

41°11'23.49"N; 
 8°37'51.28"W 

 

0.106 

a) 55 51 49 57 

b) 89 87 89 95 

c) 64 65 68 74 

Ponto 8 
km 13+925 

41°12'56.69"N; 
 8°37'56.19"W 

 

0.109 

a) 58 53 50 59 

b) 86 86 87 93 

c) 62 64 66 72 

Ponto 9 
km 16+945 

41°12'57.32"N; 
 8°39'44.19"W 

 

0.053 

a) 56 53 49 57 

b) 68 68 68 74 

c) 56 54 51 59 

a) Nível sonoro médio na ausência de comboios (ruído residual); 
b) Nível sonoro médio medido à passagem dos comboios (tempo médio de medição 46 segundos); 
c) Nível sonoro médio de longa duração (resultante). 
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 Pouco perturbado: Lden ≤ 55 dB(A); 

 Moderadamente perturbado: 55 dB(A)<Lden ≤ 65 dB(A); 

 Muito perturbado: Lden> 65 dB(A). 

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 eventos 

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

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

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

humana quotidiana e a natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

Relativamente à vibrações, analisando os resultados obtidos nas medições in situ à passagem dos 

comboios (que corresponde à principal fonte vibrátil relevante) o valor máximo da velocidade eficaz 

de vibração de segundo a segundo é inferior ao limite de referência não vinculativo associado a 

afetação humana (vmax,ef,1s < 0.11 mm/s, Critérios LNEC), e é significativamente inferior ao limite 

expresso na NP 2074: 2015, associado a danos estruturais em edifícios (vmax,ef,1s < 3.5 mm/s). 

De referir que, comparativamente, a Infraestruturas de Portugal S.A. possui edifícios técnicos, 

estações e apeadeiros, de construção do tipo corrente, localizados muito próximos da linha 

ferroviária, e que estão sujeitos de afetação à vibração continuada do tráfego ferroviário, sendo de 

destacar que de acordo com o histórico de monitorização da IP, estes não evidenciam sinais de 

danos estruturais associados quer ao tráfego ferroviário, quer às intervenções de manutenção 

periódica nas linhas. 

Dado que a Linha alvo de intervenção já se encontra em exploração, no quadro seguinte 

apresentam-se os níveis de ruído ambiente atual (equivalente à situação de referência na ausência 

do projeto em avaliação, incluindo o respetivo projeto de medidas de minimização de ruído), 

associado ao tráfego ferroviário atual, obtido através de modelação. 

As caraterísticas e parâmetros de cálculo considerados na modelação acústica com recurso ao 

software CadnaA, encontram-se descritas detalhadamente no capítulo 5.14.2 da Identificação e 

Avaliação de Impactes Ambientais, tendo sido, no caso específico, considerado o volume de tráfego 

e o comprimento médio dos comboios atuais (indicado no Erro! A origem da referência não foi 

encontrada. apresentado anteriormente). 

Ainda que se considere que o ruído particular incidente na fachada dos edifícios junto à Linha (para 

os quais foram dimensionadas barreiras acústicas), possa ser considerado semelhante ao ruído 

ambiente, no quadro seguinte apresenta-se o ruído ambiente atual na fachada e piso mais exposta, 

considerando a soma energética do ruído residual (medições) na ausência de tráfego ferroviário, 

com o ruído particular. 

 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3  4-189 

 

Quadro 4-63 – Níveis sonoros de ruído particular e ambiente nos recetores individualizados 

Recetores  

Ponto de 
medição 

Ruído Residual 
sem comboios 

Ruído Particular 
atual 

Ruído Ambiente 
atual RGR (art. 

11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R001 Ponto 1 58 54 50 59 56 11 62 67 60 54 62 68 não cumpre 

R002 Ponto 1 58 54 50 59 55 0 61 66 60 54 61 67 não cumpre 

R003 Ponto 1 58 54 50 59 43 1 49 54 58 54 53 60 cumpre 

R004 Ponto 1 58 54 50 59 42 1 48 53 58 54 52 60 cumpre 

R005 Ponto 1 58 54 50 59 37 4 43 48 58 54 51 59 cumpre 

R006 Ponto 1 58 54 50 59 43 11 49 54 58 54 53 60 cumpre 

R007 Ponto 1 58 54 50 59 44 11 50 55 58 54 53 60 cumpre 

R008 Ponto 1 58 54 50 59 44 9 50 55 58 54 53 60 cumpre 

R009 Ponto 1 58 54 50 59 49 13 55 60 59 54 56 63 não cumpre 

R010 Ponto 1 58 54 50 59 34 14 40 45 58 54 50 59 cumpre 

R011 Ponto 1 58 54 50 59 33 14 39 44 58 54 50 59 cumpre 

R012 Ponto 1 58 54 50 59 39 13 45 50 58 54 51 59 cumpre 

R013 Ponto 1 58 54 50 59 51 12 57 62 59 54 58 64 não cumpre 

R014 Ponto 1 58 54 50 59 54 0 60 65 59 54 60 66 não cumpre 

R015 Ponto 1 58 54 50 59 45 8 51 56 58 54 54 61 cumpre 

R016 Ponto 1 58 54 50 59 51 2 57 62 59 54 58 64 não cumpre 

R017 Ponto 1 58 54 50 59 53 4 59 64 59 54 60 66 não cumpre 

R018 Ponto 1 58 54 50 59 53 4 58 63 59 54 59 65 não cumpre 

R019 Ponto 1 58 54 50 59 54 3 60 65 59 54 60 66 não cumpre 

R020 Ponto 1 58 54 50 59 55 4 60 65 60 54 60 66 não cumpre 

R021 Ponto 1 58 54 50 59 55 4 60 65 60 54 60 66 não cumpre 

R022 Ponto 1 58 54 50 59 57 4 62 67 61 54 62 68 não cumpre 

R023 Ponto 1 58 54 50 59 55 4 61 66 60 54 61 67 não cumpre 

R024 Ponto 1 58 54 50 59 50 6 56 61 59 54 57 63 não cumpre 

R025 Ponto 1 58 54 50 59 53 6 59 64 59 54 60 66 não cumpre 

R026 Ponto 1 58 54 50 59 52 5 58 63 59 54 59 65 não cumpre 

R027 Ponto 1 58 54 50 59 36 4 42 47 58 54 51 59 cumpre 

R028 Ponto 1 58 54 50 59 40 10 45 50 58 54 51 59 cumpre 

R029 Ponto 1 58 54 50 59 39 12 45 50 58 54 51 59 cumpre 

R030 Ponto 1 58 54 50 59 41 12 47 52 58 54 52 60 cumpre 

R031 Ponto 1 58 54 50 59 28 7 34 39 58 54 50 59 cumpre 

R032 Ponto 1 58 54 50 59 27 6 33 38 58 54 50 59 cumpre 

R033 Ponto 1 58 54 50 59 40 12 45 50 58 54 51 59 cumpre 

R034 Ponto 1 58 54 50 59 49 11 54 59 59 54 55 62 cumpre 

R035 Ponto 1 58 54 50 59 46 20 52 57 58 54 54 61 cumpre 
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Recetores  

Ponto de 
medição 

Ruído Residual 
sem comboios 

Ruído Particular 
atual 

Ruído Ambiente 
atual RGR (art. 

11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R036 Ponto 1 58 54 50 59 43 20 48 53 58 54 52 60 cumpre 

R037 Ponto 1 58 54 50 59 38 5 44 49 58 54 51 59 cumpre 

R038 Ponto 1 58 54 50 59 41 9 47 52 58 54 52 60 cumpre 

R039 Ponto 1 58 54 50 59 40 14 46 51 58 54 51 59 cumpre 

R040 Ponto 1 58 54 50 59 27 12 32 37 58 54 50 59 cumpre 

R041 Ponto 1 58 54 50 59 28 17 33 38 58 54 50 59 cumpre 

R042 Ponto 1 58 54 50 59 24 6 30 35 58 54 50 59 cumpre 

R043 Ponto 1 58 54 50 59 27 17 32 37 58 54 50 59 cumpre 

R044 Ponto 1 58 54 50 59 23 5 29 34 58 54 50 59 cumpre 

R045 Ponto 1 58 54 50 59 35 18 41 46 58 54 51 59 cumpre 

R046 Ponto 1 58 54 50 59 42 4 48 53 58 54 52 60 cumpre 

R047 Ponto 1 58 54 50 59 25 6 31 36 58 54 50 59 cumpre 

R048 Ponto 1 58 54 50 59 40 10 46 51 58 54 51 59 cumpre 

R049 Ponto 1 58 54 50 59 41 16 47 52 58 54 52 60 cumpre 

R050 Ponto 1 58 54 50 59 53 2 58 63 59 54 59 65 não cumpre 

R051 Ponto 1 58 54 50 59 51 3 57 62 59 54 58 64 não cumpre 

R052 Ponto 1 58 54 50 59 54 2 60 65 59 54 60 66 não cumpre 

R053 Ponto 2 59 57 52 61 53 4 59 64 60 57 60 66 não cumpre 

R054 Ponto 2 59 57 52 61 52 7 58 63 60 57 59 65 não cumpre 

R055 Ponto 2 59 57 52 61 45 15 50 55 59 57 54 62 cumpre 

R056 Ponto 2 59 57 52 61 39 14 45 50 59 57 53 61 cumpre 

R057 Ponto 2 59 57 52 61 47 3 53 58 59 57 56 63 não cumpre 

R058 Ponto 2 59 57 52 61 49 10 55 60 59 57 57 64 não cumpre 

R059 Ponto 2 59 57 52 61 50 6 56 61 60 57 57 64 não cumpre 

R060 Ponto 2 59 57 52 61 50 8 56 61 60 57 57 64 não cumpre 

R061 Ponto 2 59 57 52 61 50 9 55 60 60 57 57 64 não cumpre 

R062 Ponto 2 59 57 52 61 31 30 36 42 59 57 52 61 cumpre 

R063 Ponto 2 59 57 52 61 50 52 56 62 60 58 57 64 não cumpre 

R064 Ponto 2 59 57 52 61 52 54 57 63 60 59 58 65 não cumpre 

R065 Ponto 2 59 57 52 61 41 43 47 53 59 57 53 61 cumpre 

R066 Ponto 2 59 57 52 61 41 43 47 53 59 57 53 61 cumpre 

R067 Ponto 2 59 57 52 61 53 55 59 65 60 59 60 66 não cumpre 

R068 Ponto 2 59 57 52 61 54 56 59 65 60 60 60 66 não cumpre 

R069 Ponto 2 59 57 52 61 44 46 50 56 59 57 54 62 cumpre 

R070 Ponto 2 59 57 52 61 55 57 61 67 60 60 62 68 não cumpre 

R071 Ponto 2 59 57 52 61 47 49 53 59 59 58 56 63 não cumpre 

R072 Ponto 2 59 57 52 61 47 49 53 59 59 58 56 63 não cumpre 

R073 Ponto 2 59 57 52 61 34 36 39 45 59 57 52 61 cumpre 
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Recetores  

Ponto de 
medição 

Ruído Residual 
sem comboios 

Ruído Particular 
atual 

Ruído Ambiente 
atual RGR (art. 

11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R074 Ponto 2 59 57 52 61 48 50 54 60 59 58 56 63 não cumpre 

R075 Ponto 2 59 57 52 61 51 53 56 62 60 58 57 64 não cumpre 

R076 Ponto 2 59 57 52 61 50 52 56 62 60 58 57 64 não cumpre 

R077 Ponto 3 61 58 52 62 35 37 41 47 61 58 52 62 cumpre 

R078 Ponto 3 61 58 52 62 53 55 58 64 62 60 59 66 não cumpre 

R079 Ponto 3 61 58 52 62 52 54 57 63 62 59 58 65 não cumpre 

R080 Ponto 3 61 58 52 62 51 53 56 62 61 59 57 64 não cumpre 

R081 Ponto 3 61 58 52 62 50 52 56 62 61 59 57 64 não cumpre 

R082 Ponto 3 61 58 52 62 50 52 55 61 61 59 57 64 não cumpre 

R083 Ponto 3 61 58 52 62 50 52 56 62 61 59 57 64 não cumpre 

R084 Ponto 3 61 58 52 62 50 52 56 62 61 59 57 64 não cumpre 

R085 Ponto 3 61 58 52 62 49 51 55 61 61 59 57 64 não cumpre 

R086 Ponto 3 61 58 52 62 51 53 57 63 61 59 58 65 não cumpre 

R087 Ponto 3 61 58 52 62 54 56 60 66 62 60 61 67 não cumpre 

R088 Ponto 3 61 58 52 62 48 50 53 59 61 59 56 64 não cumpre 

R089 Ponto 3 61 58 52 62 46 48 51 57 61 58 55 63 cumpre 

R090 Ponto 3 61 58 52 62 51 53 57 63 61 59 58 65 não cumpre 

R091 Ponto 4 59 56 52 60 49 51 55 61 59 57 57 64 não cumpre 

R092 Ponto 4 59 56 52 60 44 46 50 56 59 56 54 62 cumpre 

R093 Ponto 4 59 56 52 60 40 42 45 51 59 56 53 61 cumpre 

R094 Ponto 4 59 56 52 60 43 45 48 54 59 56 53 61 cumpre 

R095 Ponto 4 59 56 52 60 50 52 56 62 60 57 57 64 não cumpre 

R096 Ponto 4 59 56 52 60 46 48 51 57 59 57 55 62 cumpre 

R097 Ponto 4 59 56 52 60 38 40 44 50 59 56 53 61 cumpre 

R098 Ponto 4 59 56 52 60 46 48 52 58 59 57 55 62 cumpre 

R099 Ponto 4 59 56 52 60 35 37 40 46 59 56 52 60 cumpre 

R100 Ponto 4 59 56 52 60 35 37 40 46 59 56 52 60 cumpre 

R101 Ponto 4 59 56 52 60 39 41 45 51 59 56 53 61 cumpre 

R102 Ponto 4 59 56 52 60 41 43 47 53 59 56 53 61 cumpre 

R103 Ponto 4 59 56 52 60 43 45 49 55 59 56 54 62 cumpre 

R104 Ponto 4 59 56 52 60 51 53 56 62 60 58 57 64 não cumpre 

R105 Ponto 4 59 56 52 60 46 48 52 58 59 57 55 62 cumpre 

R106 Ponto 5 54 52 51 58 52 54 58 64 56 56 59 65 não cumpre 

R107 Ponto 5 54 52 51 58 52 54 57 63 56 56 58 64 não cumpre 

R108 Ponto 5 54 52 51 58 43 45 49 55 54 53 53 59 cumpre 

R109 Ponto 5 54 52 51 58 47 49 53 59 55 54 55 61 cumpre 

R110 Ponto 5 54 52 51 58 45 47 50 56 55 53 54 60 cumpre 

R111 Ponto 5 54 52 51 58 39 41 44 50 54 52 52 59 cumpre 
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Recetores  

Ponto de 
medição 

Ruído Residual 
sem comboios 

Ruído Particular 
atual 

Ruído Ambiente 
atual RGR (art. 

11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R112 Ponto 5 54 52 51 58 46 48 52 58 55 53 55 61 cumpre 

R113 Ponto 5 54 52 51 58 39 41 45 51 54 52 52 59 cumpre 

R114 Ponto 5 54 52 51 58 43 45 48 54 54 53 53 59 cumpre 

R115 Ponto 5 54 52 51 58 42 44 48 54 54 53 53 59 cumpre 

R116 Ponto 5 54 52 51 58 36 38 42 48 54 52 52 59 cumpre 

R117 Ponto 5 54 52 51 58 38 40 44 50 54 52 52 59 cumpre 

R118 Ponto 5 54 52 51 58 35 37 41 47 54 52 51 58 cumpre 

R119 Ponto 5 54 52 51 58 40 42 46 52 54 52 52 59 cumpre 

R120 Ponto 5 54 52 51 58 41 43 46 52 54 53 52 59 cumpre 

R121 Ponto 5 54 52 51 58 42 44 48 54 54 53 53 59 cumpre 

R122 Ponto 5 54 52 51 58 49 51 55 61 55 55 56 62 não cumpre 

R123 Ponto 5 54 52 51 58 50 52 56 62 55 55 57 63 não cumpre 

R124 Ponto 5 54 52 51 58 47 49 52 58 55 54 55 61 cumpre 

R125 Ponto 5 54 52 51 58 47 49 52 58 55 54 55 61 cumpre 

R126 Ponto 5 54 52 51 58 47 49 53 59 55 54 55 61 cumpre 

R127 Ponto 5 54 52 51 58 47 49 53 59 55 54 55 61 cumpre 

R128 Ponto 5 54 52 51 58 47 49 53 59 55 54 55 61 cumpre 

R129 Ponto 5 54 52 51 58 47 49 53 59 55 54 55 61 cumpre 

R130 Ponto 5 54 52 51 58 46 48 52 58 55 53 55 61 cumpre 

R131 Ponto 6 59 56 51 60 47 49 52 58 59 57 55 62 cumpre 

R132 Ponto 6 59 56 51 60 55 57 60 66 60 60 61 67 não cumpre 

R133 Ponto 6 59 56 51 60 52 54 58 64 60 58 59 65 não cumpre 

R134 Ponto 6 59 56 51 60 48 51 54 60 59 57 56 63 não cumpre 

R135 Ponto 6 59 56 51 60 50 52 55 61 60 57 56 63 não cumpre 

R136 Ponto 6 59 56 51 60 53 55 59 65 60 59 60 66 não cumpre 

R137 Ponto 6 59 56 51 60 49 51 54 60 59 57 56 63 não cumpre 

R138 Ponto 6 59 56 51 60 51 53 56 62 60 58 57 64 não cumpre 

R139 Ponto 6 59 56 51 60 44 46 50 56 59 56 54 62 cumpre 

R140 Ponto 6 59 56 51 60 48 50 54 60 59 57 56 63 não cumpre 

R141 Ponto 6 59 56 51 60 41 43 47 53 59 56 52 60 cumpre 

R142 Ponto 7 55 51 49 57 46 48 52 58 56 53 54 61 cumpre 

R143 Ponto 7 55 51 49 57 44 46 49 55 55 52 52 59 cumpre 

R144 Ponto 7 55 51 49 57 40 42 46 52 55 52 51 58 cumpre 

R145 Ponto 7 55 51 49 57 38 40 44 50 55 51 50 57 cumpre 

R146 Ponto 7 55 51 49 57 44 46 49 55 55 52 52 59 cumpre 

R147 Ponto 7 55 51 49 57 43 45 49 55 55 52 52 59 cumpre 

R148 Ponto 7 55 51 49 57 34 36 39 45 55 51 49 57 cumpre 

R149 Ponto 7 55 51 49 57 46 48 52 58 56 53 54 61 cumpre 
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Recetores  

Ponto de 
medição 

Ruído Residual 
sem comboios 

Ruído Particular 
atual 

Ruído Ambiente 
atual RGR (art. 

11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R150 Ponto 7 55 51 49 57 52 54 58 64 57 56 59 65 não cumpre 

R151 Ponto 7 55 51 49 57 54 56 59 65 58 57 59 65 não cumpre 

R152 Ponto 7 55 51 49 57 48 50 54 60 56 54 55 61 cumpre 

R153 Ponto 7 55 51 49 57 54 56 59 65 58 57 59 65 não cumpre 

R154 Ponto 7 55 51 49 57 55 57 61 67 58 58 61 67 não cumpre 

R155 Ponto 7 55 51 49 57 51 53 57 63 56 55 58 64 não cumpre 

R156 Ponto 7 55 51 49 57 36 38 42 48 55 51 50 57 cumpre 

R157 Ponto 7 55 51 49 57 49 51 54 60 56 54 55 61 cumpre 

R158 Ponto 7 55 51 49 57 49 51 55 61 56 54 56 62 não cumpre 

R159 Ponto 7 55 51 49 57 50 52 55 61 56 55 56 62 não cumpre 

R160 Ponto 7 55 51 49 57 50 52 55 61 56 55 56 62 não cumpre 

R161 Ponto 7 55 51 49 57 47 49 53 59 56 53 54 61 cumpre 

R162 Ponto 8 58 53 50 59 54 56 60 66 59 58 60 66 não cumpre 

R163 Ponto 8 58 53 50 59 54 56 60 66 59 58 60 66 não cumpre 

R164 Ponto 8 58 53 50 59 49 51 54 60 59 55 55 62 cumpre 

R165 Ponto 8 58 53 50 59 47 49 53 59 58 54 55 62 cumpre 

R166 Ponto 8 58 53 50 59 40 42 45 51 58 53 51 59 cumpre 

R167 Ponto 8 58 53 50 59 50 52 55 61 59 56 56 63 não cumpre 

R168 Ponto 8 58 53 50 59 45 47 51 57 58 54 54 61 cumpre 

R169 Ponto 8 58 53 50 59 45 47 51 57 58 54 54 61 cumpre 

R170 Ponto 8 58 53 50 59 41 43 47 53 58 53 52 60 cumpre 

R171 Ponto 8 58 53 50 59 46 48 52 58 58 54 54 61 cumpre 

R172 Ponto 8 58 53 50 59 45 47 51 57 58 54 54 61 cumpre 

R173 Ponto 8 58 53 50 59 50 52 55 61 59 56 56 63 não cumpre 

R174 Ponto 8 58 53 50 59 52 54 57 63 59 57 58 64 não cumpre 

R175 Ponto 8 58 53 50 59 51 53 57 63 59 56 58 64 não cumpre 

R176 Ponto 8 58 53 50 59 46 48 52 58 58 54 54 61 cumpre 

R177 Ponto 8 58 53 50 59 50 52 56 62 59 56 57 64 não cumpre 

R178 Ponto 8 58 53 50 59 44 46 50 56 58 54 53 60 cumpre 

R179 Ponto 8 58 53 50 59 52 54 58 64 59 57 59 65 não cumpre 

R180 Ponto 8 58 53 50 59 53 55 59 65 59 57 60 66 não cumpre 

R181 Ponto 8 58 53 50 59 43 45 49 55 58 54 53 60 cumpre 

R182 Ponto 8 58 53 50 59 30 32 36 42 58 53 50 59 cumpre 

R183 Ponto 9 56 53 49 57 48 50 54 60 57 55 55 62 cumpre 

R184 Ponto 9 56 53 49 57 39 41 45 51 56 53 50 58 cumpre 

R185 Ponto 9 56 53 49 57 40 42 45 51 56 53 50 58 cumpre 

R186 Ponto 9 56 53 49 57 42 44 48 54 56 54 52 59 cumpre 
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A análise do quadro anterior, prospetiva-se que os níveis de ruído ambiente atual (tráfego e 

comprimento atual dos comboios) em 43% dos recetores sensíveis avaliados são superiores aos 

valores limite aplicáveis a zona mista, conforme estabelecido no artigo 11º do RGR [Lden ≤ 65 dB(A) 

e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Face aos resultados obtidos, evidencia-se a necessidade de desenvolver um Projeto de Medidas de 

Minimização de Ruído com vista ao cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis a zona 

mista, conforme estabelecido no artigo 11º do RGR, e que será desenvolvido no âmbito do presente 

estudo. 

4.16 Património arquitetónico e arqueológico 

4.16.1 Introdução 

O presente documento reporta-se à caracterização do património histórico-cultural nas vertentes 

arqueológica, arquitetónica e etnográfica, existente na área de implantação do projeto. 

Esta caracterização permite identificar e avaliar os impactes resultantes da concretização do projeto 

e ainda apresentar propostas para a minimização de potenciais impactes negativos.  

A pesquisa procura identificar as ocorrências patrimoniais que de alguma forma se integram na área 

potencial de afetação do projeto e para as quais possa advir algum tipo de impacte. 

Neste âmbito são abordados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e outras 

ocorrências de valor patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que permitem o reconhecimento 

da história local. 

Administrativamente o projeto localiza-se no distrito do distrito do Porto, concelhos de Matosinhos 

(união de freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, Perafita, Lavra e St.ª Cruz do Bispo, 

Custoias, Leça do Balio e Guifões, São Mamede de Infesta e Sh.ª da Hora), Maia (freguesia de 

Pedrouços), Gondomar (freguesia de Rio Tinto) e Concelho do Porto (freguesia de Campanhã), e 

implanta-se nas cartas militares de Portugal folhas n.º 122 e 110 à escala 1:25 000. No desenho n.º 

PF31_PE_10103_001 apresenta-se o esboço corográfico do projeto com o respetivo 

enquadramento administrativo.  
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Figura 4-92 – Implantação do projeto na cartografia militar (CMP 122 e 110) (s/escala). 

O projeto a desenvolver compreende a renovação da infraestrutura ferroviária existente no atual 

terminal do Porto de Leixões e o aumento do comprimento das linhas de resguardo nas estações de 

Contumil e de São Mamede de Infesta para possibilitar o cruzamento de comboios com 750 metros. 

Em termos gerais inclui-se no âmbito dos estudos e projetos a desenvolver, as seguintes 

intervenções: 

1. Aumento em cerca de 440 m do comprimento útil da linha de resguardo de Contumil 

(intervenção 1); 

2. Aumento em cerca de 212 m do comprimento útil da linha de resguardo de São Mamede 

Infesta (intervenção 2); 

3. Reformulação dos feixes de receção/expedição do Terminal de Leixões (intervenção 3), 

dotando o Terminal de Leixões com linhas que permitam receber/expedir comboios de 

maior comprimento que podem ir até aos 750 m; 

4. Renovação ou adaptação das Instalações fixas de tração elétrica na intervenção 1 de 

Contumil, estação técnica de S. Gemil, intervenção 2 de S. Mamede de Infesta, Leça do 

Balio, Guifões e intervenção 3 do Terminal Ferroviário de Leixões; 
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5. Edificações: reformulação de 3 SET’s 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 e 

5 novas torres de telecomunicações: Estação de Contumil, S. Gemil, Leça do Balio, Guifões 

e Leixões). 

6. Reabilitação do existente e/ou implementação de um novo sistema de drenagem adequado 

(nas zonas de intervenção, de 1 a 3); 

7. Supressão de 3 passagens rodoviárias , 1 passagem pedonal e 1 atravessamento pedonal 

de nível (após a indicação da passagem ou atravessamento de nível a suprimir, são 

apresentadas as obras necessárias à sua supressão): 

a. Supressão da passagem de nível ao km 6+429 (conjugada com a PN ao Km 3+695 

da Concordância de São Gemil): 

- PIR de S. Gemil; 

- Prolongamento da Rua de Pandelo; 

- Arruamento da PIR de S. Gemil; 

b. Supressão do atravessamento pedonal de nível ao km 7+315: 

- PSP ao km 7+315; 

c. Supressão da passagem de nível ao km 7+930 

-  PSP ao km 7+715; 

- Restabelecimento da Levadinha; 

d. Supressão da passagem de nível ao km 10+171 e Atravessamento de Via ATV ao 

km 10+015: 

- Rampa da Estação de São Mamede; 

- Restabelecimento paralelo à Estação de São Mamede; 

4.16.2 Metodologia 

4.16.2.1 Considerações gerais 

A elaboração do estudo de caracterização das ocorrências patrimoniais envolveu três etapas 

essenciais: 

 Pesquisa documental; 

 Trabalho de campo de prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos construídos 

de interesse arqueológico, arquitetónico e etnográfico; 

 Sistematização e registo sob a forma de inventário. 
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Consideram-se relevantes os materiais, os sítios e as estruturas integrados nos seguintes âmbitos: 

 Elementos abrangidos por figuras de proteção, nomeadamente, os imóveis classificados ou 

outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos planos diretores 

municipais e planos de ordenamento territorial; 

 Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando abrangidos 

pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em inventários da 

especialidade e ainda aqueles cujo valor se encontra convencionado; 

 Elementos singulares de humanização do território, representativos dos processos de 

organização do espaço e da exploração dos recursos naturais em moldes tradicionais; 

 

Como resultado, analisa-se um amplo espectro de realidades ao longo do presente estudo: 

 Vestígios arqueológicos em sentido estrito (achados isolados, manchas de dispersão de 

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos); 

 Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

 Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de recursos 

naturais; 

 Estruturas hidráulicas e industriais; 

 Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

 Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris; 

 Estruturas funerárias e/ou religiosas; 

4.16.2.2 Recolha de informação 

A pesquisa bibliográfica permite traçar o enquadramento histórico da área em estudo e obter uma 

leitura integrada dos achados referenciados no contexto da ocupação humana do território.  

Com o levantamento toponímico pretende-se identificar designações que reportam a existência de 

elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias locais ou 

topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais.  

As características próprias do meio determinam a especificidade e a implementação mais ou menos 

estratégica de alguns valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico refletem-se ainda na 

seleção dos espaços onde se instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais foram 

desenvolvidas atividades depredadoras ou produtivas ao longo dos tempos.   

A abordagem geomorfológica do território é fundamental na interpretação das estratégias de 

povoamento e de apropriação do espaço, bem como na planificação das metodologias de pesquisa 

de campo e na abordagem das áreas a prospetar.  

A recolha de informação incidiu sobre elementos de natureza distinta:  
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 Levantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do máximo de documentação 

específica disponível, de carácter geral ou local; 

 Levantamento toponímico e fisiográfico, baseado na Carta Militar de Portugal, à escala 1: 25 

000 (folhas n.º 110 e 122) com recolha comentada de potenciais indícios; 

 Levantamento geomorfológico, baseada na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000 

(folha n.º 9-C); 

O levantamento bibliográfico teve as seguintes fontes de informação: 

 Inventários patrimoniais de organismos públicos (DGPC, IP; IRHU); 

 Bibliografia especializada de âmbito local e regional; 

 Planos de ordenamento e gestão do território; 

A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica e bibliográfica leva à obtenção de um 

levantamento sistemático de informação de carácter histórico, fisiográfico e toponímico; 

Com este levantamento pretende-se identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios 

e áreas de origem antrópica.  

4.16.2.3 Trabalho de campo 

Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho – Regulamento dos Trabalhos 

Arqueológicos, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2000 de 10 

de Novembro) os trabalhos de prospeção arqueológica foram previamente autorizados pela DGPC, 

IP.  

Procurou-se desempenhar as seguintes tarefas: 

 Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental;  

 Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontassem para a presença no 

terreno de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitetónicos ou 

etnográficos) não detetados na bibliografia;  

 Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontassem para a presença no 

terreno de vestígios de natureza espeleológica; 

 Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação de dados ou 

indícios de natureza patrimonial; 

 Prospeção arqueológica sistemática da área do projeto, apoiada na sua projeção 

cartográfica e georreferenciação com GPS. 

4.16.2.4 Registo e inventário 

Posteriormente à recolha de informação e levantamento de campo, o registo sistemático e a 

elaboração de um inventário faculta uma compilação dos elementos identificados.  



                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3  4-199 

Para o registo de ocorrências patrimoniais, é utilizada uma ficha-tipo cujo modelo apresenta os 

seguintes campos: 

 Nº de inventário, 

 Identificação (topónimo, categoria, tipologia, cronologia); 

 Localização geográfica (CMP, coordenadas e altimetria); 

 Localização administrativa (concelho e freguesia); 

 Descrição (sítio/monumento/estrutura e espólio, referências bibliográficas); 

O inventário é materializado na Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico, 

apresentada no Desenho n.º PF31_PE_10103_017. A cartografia tem como base a Carta Militar de 

Portugal 1:25 000 e as coordenadas de implantação das realidades inventariadas são expressas 

através do sistema Gauss (Graus Decimais). 

A análise cartográfica é fundamental para: 

 Representação dos trabalhos de prospeção efetuados; 

 Identificação dos espaços de maior sensibilidade patrimonial, implantação das ocorrências 

patrimoniais identificadas e delimitação de zonas que possam vir a ser objeto de propostas 

de proteção e/ou de medidas de intervenção específicas; 

 Representação das condições e visibilidade do solo (Desenho n.º PF31_PE_10103_016). 

O estudo contém ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos testemunhos 

patrimoniais identificados e da sua integração espacial e paisagística. 

4.16.3 Resultados 

4.16.3.1 Geomorfologia  

A geomorfologia da zona em análise inscreve-se no contexto mais vasto da região do Porto, 

caracterizada pela existência de uma plataforma de erosão, de baixa altitude e próxima do mar. O 

projeto desenvolve-se mo domínio da plataforma litoral, situada na proximidade da linha de costa, 

que corresponde a uma zona onde predominam as superfícies aplanadas.  

Do ponto de vista geológico, a área situa-se na parte mais ocidental do Maciço Hespérico, 

genericamente constituído por formações Précâmbricas e Paleozóicas, que incluem rochas 

metamórficas variadas, sedimentares (estas pouco expressivas) e eruptivas, estas últimas 

sobretudo de origem granítica. 

Os terrenos mais antigos correspondem aos xistos do Complexo Xisto-Grauváquico, de idade ante-

ordovicica, que foram intensamente metamorfizados pelas intrusões graníticas que vieram a originar 

os granitos alcalinos da região, entre eles, o granito do Porto, o mais expressivo na região, e que se 

estende até à zona de Póvoa do Varzim. A zona de intervenção localiza-se na sua maioria no 
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Granito do Porto (Ym), excetuando junto da Estação de S. Mamede, onde para além do granito se 

verifica a intersecção dos metassedimentos do Complexo Xisto Grauváquico (Xyz). Sob estas 

camadas vão assentar os depósitos aluvionares modernos e terraços antigos.  

Será de referir ainda a proximidade do traçado com o micro-estuário do rio Leça, adjacente à 

planície litoral, onde se instalaram as povoações de Leça da Palmeira e Matosinhos.  

As características do meio físico vão sem dúvida refletir-se na seleção dos espaços onde as 

comunidades humanas se estabeleceram e desenvolveram as suas atividades. Desde cedo os 

ambientes fluviais vão ser procurados, quer pela proximidade da água, fonte essencial de vida, quer 

como fonte de matéria-prima. Os terraços, pela sua composição primordial em seixos rolados 

(quartzitos e quartzos), base para o fabrico de indústria lítica, são desde o Paleolítico inferior local 

da presença humana. A proximidade com o mar vai também ser fator de atracão para as 

comunidades humanas pela facilidade de aproveitamento de recursos marinhos.  

Esta situação é bem visível na área em análise, onde se conhecem inúmeros sítios arqueológicos 

com cronologias que remontam à pré-história.  

Assim a análise de geomorfologia de uma região é fundamental na interpretação das estratégias de 

povoamento e consequentemente na adoção de metodologias de trabalho de prospeção.  

 

Figura 4-93 – Enquadramento geomorfológico do projeto em análise (CGP 9-C). 

4.16.3.2 Toponímia  

A toponímia reflete os sentimentos e a personalidade das pessoas, memoria figuras de relevo, 

épocas, factos históricos, usos e costumes. Desta forma, através do levantamento toponímico é 

possível identificar designações com interesse, que reportam a existência de elementos construídos 

de fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias locais ou topónimos associados 

à utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais. 

Intervenção 1  

Intervenção 2  

Intervenção 3  



                     
 

 

  
 

 

 
RS_4_EIA_LLeixoes_V3  4-201 

A presença humana na região encontra-se sem dúvida bem atestada na toponímia, encontrando-se 

designações, que corroboram o seu estabelecimento, o desenvolvimento das suas atividades 

económicas e a própria religiosidade: 

 “Quinta da Conceição”, “Bairro de Pau”, “Portela2, “Monte do Carro”, “Aldeia dos 

Lavadores”, “Quinta Pombal”, “Quinta Ribeiro”, 

 ”Quinta Alão”, “Aldeia de Baixo”, “Quinta da Azenha”, “Quintão”, “Vila Cova”, “Quinta 

Forneiro”; 

 “Agras”, “Azenhas”, “Forno”, “Currais”, “Levada”; 

 “S. Brás”, “St.ºIsidro”, “S. Gemil”, “S. Mamede” 

4.16.3.3 Pesquisa bibliográfica  

A pesquisa sobre a bibliografia permitiu traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. 

Com este enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no 

contexto mais amplo da diacronia de ocupação do território envolvente.  

São apresentados os testemunhos materiais que permitem caracterizar o potencial científico e o 

valor patrimonial da área de incidência do projeto e do seu entorno de 400m. 

Tal como já foi referido anteriormente a área objeto de análise implanta-se numa zona propícia à 

fixação de comunidades humanas, a proximidade do mar, o estuário do rio Leça e a existência de 

zonas agrícolas férteis, proporcionou condições favoráveis a esta fixação.   

É a partir do Neolítico que encontramos vestígios desta fixação, no entanto, a identificação de 

materiais líticos talhados em algumas praias permitem recuar a presença humana, para alguns 

milhares de anos antes. 

Apesar de não se conhecerem locais de habitat para o Neolítico e Calcolítico, vários são os 

testemunhos dos seus monumentos funerários. Encontram-se inventariadas 4 monumentos 

megalíticos denominados: “Aguiar”, “Agrela” e “Guifões” (www.dgpc.pt) e “Leiras d’ Antas de 

Moalde” (PDM de Matosinhos) e uma cista da Idade do Bronze “Cista de Recarei” (PDM de 

Matosinhos). As referências existentes sobre as referidas ocorrências são escassas, resultando de 

trabalhos antigos. A pressão demográfica e o crescimento urbano inviabilizaram a sua chegada até 

nós, no entanto elas são testemunho de uma importante ocupação pré-histórica nesta área.  

A área em estudo enquadra-se também na denominada Cultura Castreja do Noroeste Peninsular 

(FERREIRA DA SILVA, 1986). Trata-se de uma realidade cultural muito própria que se sedimenta 

no Norte de Portugal desde os finais da Idade do Bronze até à conquista Romana, caracterizando 

de forma plena a Idade do Ferro. Com um povoamento organizado em povoados fortificados de 

dimensão variável, os Castros e as Citânias, possuem muitas vezes funções próprias. Na área em 

http://www.dgpc.pt/
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análise refere-se o conhecido “Castro de Guifões”. Classificado como Imóvel de Interesse Público 

corresponde a um povoado fortificado defendido por três linhas de muralhas, da Idade do Ferro, 

com ocupações posteriores. Será também de referir o “Núcleo antigo de Recarei” ou “Castro de 

Recarei”, onde deve ter também existido um povoado. Durante a época romana o estuário do Leça 

vai ser um dos locais mais romanizados, nomeadamente no referido “Castro de Guifões”, onde se 

destaca um possível templo. No “Monte de São Brás” foram identificados vestígios romanos, a par 

de uma curiosa escultura de cronologia indeterminada, conhecida como o “Homem da Maça”. Da 

mesma época existem também registos de uma inscrição dedicada a “Júpiter” localizada numa 

quinta em Recarei. Enquadrada na zona de especial proteção do “Castro de Guifões” localiza-se 

sobre o Rio Leça a “Ponte de Guifões”, cuja origem remonta à época romana, sendo posteriormente 

reconstruída na Idade Média. Atualmente desaparecida, após às cheias de 1979, a estrutura 

apresentava 3 arcos, respetivos talhamares e tabuleiro de perfil horizontal (www.dgpc.pt).  

Na Alta Idade Média este território vai ser marcado pelo mosteiro de Bouças, motor do 

desenvolvimento populacional do atual concelho de Matosinhos. Já no século XVI e com a 

atribuição da carta de foral a área assume-se como um importante centro produtor agropecuário e 

sede de ricas propriedades, aspeto ainda hoje visível na arquitetura rural, como veremos a seguir.  

Classificado como Monumento Nacional, será ainda de referir o “Mosteiro de Leça do Bailio”, datado 

da 1.ª metade do séc. XIV, mas com provável construção românica do século XII (www.dgpc.pt). 

Da época Medieval e Moderna chegaram até nós diversos testemunhos de carácter arquitetónico, 

religioso e mesmo militar. Na área envolvente ao traçado em estudo será de referir como elemento 

estruturante do desenvolvimento do comércio e das comunicações iniciado na época Romana, a já 

referida “Ponte de Guifões”, a “Ponte do Carro” e “Ponte de S. Goimil” Imóveis de Interesse Público, 

de importância significativa no trajeto para Santiago de Compostela (www.dgpc.pt).  

Mandado edificar em 1638, o Forte de Leça (Nossa Senhora das Neves de Leça), tinha como 

função a proteção da barra do Douro, no entanto com a Restauração da Independência ele 

assume-se da maior importância. A sua construção só será concluída no século seguinte, voltando 

a assumir importância com as guerras liberais (www.dgpc.pt).  

De carácter religioso destacam-se na área em análise duas igrejas, a Igreja matriz de Guifões, 

atribuída ao século XVII e a Igreja de São Tiago de Custoias (matriz), construída em 1733, 

possivelmente no lugar de uma outra em ruínas e ainda um conjunto de capelas e ermidas: “S. 

Brás”, “S. Sebastião”, “Nossa Senhora das Dores” (PDM Matosinhos). 

A presença do mar, levou ao desenvolvimento de um conjunto de atividades ligadas ao mar e ao 

aproveitamento dos seus recursos, sendo vestígios disso as “Salinas de Leça e Matosinhos”, que 

podem ter origem em época romana (PDM de Matosinhos). Surge igualmente uma forte 

comunidade piscatória aliada anos mais tarde à indústria conserveira. No entanto nas áreas mais 

afastadas do concelho a atividade agropecuária continua a assumir um papel preponderante na 

http://www.dgpc.pt/
http://www.dgpc.pt/
http://www.dgpc.pt/
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economia. São ainda visíveis diversos elementos ligados a esta atividade, as casas das grandes 

quintas de outrora subsistem ainda face a pressão urbana. Exemplos da arquitetura civil residencial 

projetada por grandes arquitetos são também conhecidos nesta área: “Quinta de Santa Cruz do 

Bispo”, “Quinta do Chantre” e “Quinta de Recarei ou Alão”. As referidas quintas possuem elementos 

arquitetónicos da autoria de Nicolau Nazoni.  

Com carácter etnográfico são de referir as diversas azenhas e açudes do rio Leça, complemento da 

atividade agrícola e com grande importância económica no passado.  

A parte final do traçado da linha, enquadra-se no concelho do Porto, sendo apenas de destacar a 

existência de três ocorrências patrimoniais, inventariadas no PDM: Ca47 - Quinta do séc. XVII/XVIII; 

Ca48 – Quinta do séc. XVII e Ca49 – Antigo Posto Alfandegário da Circunvalação do séc. XIX/XX 

(PDM do Porto). 

De forma a sistematizar a informação bibliográfica e documental recolhida, apresenta-se um quadro 

do património existente na área envolvente ao projeto (cerca de 400m). Nesta sistematização foi 

tida em consideração a informação constante na DGPC, no PDM de Matosinhos, Maia e Porto, 

completando-se ao máximo a descrição e mantendo as respetivas designações.  

Quadro 4-64 – Síntese do património existente na área envolvente ao projeto 

Nº 
CNS 
PDM 

Designação 
Categoria 

Tipo de 
Sítio 

Período 

Concelho 
Freguesia 

CMP 
Descrição 

Coordena
das 

(graus 
decimais) 

Classificação 
Ref. Bib. 

01 
782 

1270/1133 

Ponte de 
Guifões 

Arqueológico
/ 

Arquitetónico   

Ponte 
Romano/ 
Medieval 

Matosinhos 
Guifões 

110 
 

Ponte de três arcos, 
sendo o tabuleiro 
rematado por parapeito 
com aberturas 
irregulares. 
Desaparecida numas 
cheias de 1979, restam 
alguns silhares. 

41,200574 
-8,680086 

IIPúblico 
ZEP 

www.dgpc.pt 
PDM 

Matosinhos  

02 
779 

1130 

Castro de 
Guifões 

Arqueológico  

Povoado 
fortificado 

Idade 
Ferro 

Romano e 
Medieval 

Matosinhos 
Guifões 

110 
 

Povoado fortificado 
defendido por três linhas 
de muralhas que o 
rodeiam revelando 
ocupação romana e 
medieval. Vestígios de 
um possível templo 
romano. 

41,200677 
-8,677464 

 

IIPúblico 
ZEP 

www.dgpc.pt 
PDM 

Matosinhos  

03 
2913 

Guifões 
Arqueológico  

Achado 
isolado 

Romano 

Matosinhos 
Guifões 

110 

Lucerna 41,200131 
-8,678533 

www.dgpc.pt 

04 
3783 

 

Guifães 
Arqueológico  

Monument
o 

Megalítico 
Neo-

calcolítico  

Matosinhos 
Guifões 

110 

Destruído  41,199245 
-8,675545 

www.dgpc.pt 

05 
3209 

13113 

Aguiar 
Arqueológico  

Monument
o 

Megalítico 
Neo-

calcolítico 

Matosinhos 
Perafita,Lavr
a e St.ªCruz 

do Bispo 
110 

Destruído  41,208699 
-8,675623 

www.dgpc.pt 
PDM 

Matosinhos 

06 
780 

Ponte do 
Carro 

Ponte 
Medieval 

Matosinhos 
Guifões 

Ponte românica 
construída em granito, 

41,215194 
-8,667318 

IIPúblico 
ZEP 

http://www.dgpc.pt/
http://www.dgpc.pt/
http://www.dgpc.pt/
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Nº 
CNS 
PDM 

Designação 
Categoria 

Tipo de 
Sítio 

Período 

Concelho 
Freguesia 

CMP 
Descrição 

Coordena
das 

(graus 
decimais) 

Classificação 
Ref. Bib. 

13122/1134 Arqueológico
/ 

Arquitetónico  

Cristão 110 
 

composta por um 
tabuleiro em cavalete 
assente sobre um único 
arco de volta perfeita. As 
aduelas apresentam 
diferentes tamanhos mas 
tendem a ser mais largas 
do que compridas e de 
extradorso irregular e os 
encontros têm faces de 
alvenaria muito irregular. 
As guardas são de 
cantaria e o pavimento é 
de lajeado irregular. 

www.dgpc.pt 
PDM 

Matosinhos  

07 
33702 
13109 

 

Monte de 
S.Brás 

Arqueológico 
 

Vest. 
Superfície 

Pré-
história/Ro

mano/ 
Medieval 

Matosinhos 
Custoias, 

Leça 
Palmeira e 
Guinfões 

110 

Presença de vestígios 
cerâmicos e nódulos de 
quartzo. 
 

41,216721 
-8,660223 

www.dgpc.pt 
PDM 

Matosinhos 

08 
15711 
13112 

Homem da 
Maça 

Arqueológico 

Escultura 
Indetermin

ado 

Matosinhos 
Perafita,Lavr
a e St.ªCruz 

do Bispo 
110 

Figura masculina, com 
barba, esculpida em 
granito, vestido com um 
saio e tendo ao lado um 
animal, transportada em 
meados do século XVIII, 
para este local. 

41,219568 
-8,661999 

www.dgpc.pt 
PDM 

Matosinhos 

09 
781 

 

Ponte S. 
Goimil 

Arquitectónio
/ 

Arqueológico 

Ponte 
Medieval 
Cristão 

Matosinhos 
Custoias, 

Leça 
Palmeira e 

Guifões 
110 

Ponte românica de D. 
Goimil é uma ponte em 
arenito, com tabuleiro em 
cavalete sobre um único 
arco ogival. As suas 
aduelas são estreitas e 
compridas e de 
extradorso irregular. Os 
encontros são de 
alvenaria enquando as 
guardas de cantaria e o 
pavimento é de lajes 
regulares. 

41,217738 
-8,646447 

IIPúblico 
ZEP 

www.dgpc.pt 

10 
3838 

 

Agreja 
Arqueológico  

Monument
o 

Megalítico 
Neo- 

Calcolítico  

Matosinhos 
Custoias, 

Leça 
Palmeira e 

Guifões 
110 

/ 41,216102 
-8,631564 

www.dgpc.pt 

11 
11428 
1118 

Mosteiro de 
Leça do 

Bailio 
Arqueológico

/ 
Arquitectónic

o 

Igreja 
Medieval 
Cristão, 

Moderno e 
Contempor

âneo 

Matosinhos 
Custoias, 

Leça 
Palmeira e 

Guifões 
110 

Conjunto arquitectónico 
com planta em U, de 
origem medieval, com 
intervenções posteriores 
da época moderna e 
contemporânea. Foi a 
primeira sede da Ordem 
do Hospital em Portugal, 
e, em conjunto com a 
igreja, constitui uma das 
primeiras construções 
góticas do país de grande 
qualidade e 
monumentalidade, 
destacando-se do 
programa escultórico 

41,209834 
-8,623408 

MN 
ZEP 

www.dgpc.pt 
PDM 

Matosinhos 

http://www.dgpc.pt/
http://www.dgpc.pt/
http://www.dgpc.pt/
http://www.dgpc.pt/
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Nº 
CNS 
PDM 

Designação 
Categoria 

Tipo de 
Sítio 

Período 

Concelho 
Freguesia 

CMP 
Descrição 

Coordena
das 

(graus 
decimais) 

Classificação 
Ref. Bib. 

utilizado. Do primitivo 
edifício românico (século 
XII) restam apenas 
alguns elementos 
arquitetónicos avulsos 
reutilizados 

12 
19322 
1113 

 

Núcleo 
antigo de 
Recarei 

Arqueológico
/ 

Arquitetónico 
 

Povoado 
Indetermin

ado  

Matosinhos 
Custoias, 

Leça 
Palmeira e 

Guifões 
110 

No local onde agora se 
implanta a povoação de 
Recarei, existia o castro 
de Recarei de que 
ficaram referências em 
fontes escritas, 
nomeadamente no 
cartório do Mosteiro de 
Moreira referente ao ano 
993. 

41,207131 
-8,623746 

www.dgpc.pt 
PDM 

Matosinhos  

13 
3542 

14125 

Moalde 
Arqueológico  

Povoado 
Id. 

Ferro/Rom
ano 

Matosinhos 
S. Mamede 
de Infesta e 

Sh. Hora 
122 

Destruído (?). A 
localização do PDM e 
Endovélico difere. 

41,189230 
-8,597985 
41,19538 
-8,59784 

 

www.dgpc.pt 
PDM 

Matosinhos 

14 
1004 

Ardegães 
Arqueológico  

Arte 
Rupestre 

Indetermin
ado 

Maia 
Aguas 
Santas 

122  

Bloco de granito de grão 
fino, com cerca de 2m de 
diâmetro, onde se 
observam alguns sulcos 
paralelos gravados na 
rocha. Poderá conter a 
representação de um 
ídolo. 

41,198351 
-8,568247 

www.dgpc.pt 

15 
31531 

Quinta do 
Além 

Arqueológico  

Inscrição 
Indetermin

ado 

Maia 
Aguas 
Santas 

122 

Lajes graníticas com 
gravações, encontrando-
se uma na Universidade 
do Porto 

41,197470 
-8,567657 

www.dgpc.pt 

16 
Ca49 

Antigo Posto 
Alfandegário 
Arquitetónico 

Edifício 
Séc. 

XIX/XX 
 

Porto  
Campanhã 

122 

Posto Alfandegário da 
Circunvalação  

41,172690 
-8,567783 

PDM Porto 

17 
Ca48 

Quinta 
Arquitetónico 

Quinta  
Séc. XVII 

Porto  
Campanhã 

122 

Quinta residencial do 
século XVIII 

41,172380 
-8.568131 

PDM Porto 

18 
Ca47 

Quinta 
Arquitetónico 

Quinta  
Séc. 

XVII/XVIII 

Porto  
Campanhã 

122 

Quinta do século XVII 41.172196 
-8.568071 

PDM Porto 

19 
1267 

Castro/Conv
ento da 

Conceição 
de Leça/Qt.ª 

da 
Conceição 

Arqueológico 
Arquitetónico 

Povoado/C
astro 

Convento 
Proto-

história, 
romano e 
Medieval 

 

Matosinhos 
Leça da 
Palmeira 

110 

Possível Castro, onde em 
época Medieval existiu 
um Convento.  

41,19699 
-8,68550 

PDM 
Matosinhos 

20 
1131/1268 

Salinas de 
Leça 

Arqueológico  

Salinas 
Romano 

(?)/ 
Medieval 

Matosinhos 
Guifões e 

Matosinhos 
110 

Destruídas  41,19656 
-8,68189 
41,19899 
-8,68156 

PDM 
Matosinhos 

21 
13119 

Quinta dos 
Bispos 

Arquitetónico  

Edifício 
Medieval 

(ocupação 
inicial do 

local) 
 Moderno 

Matosinhos  
St.ª Cruz do 

Bispo 
110 

Arquitetura residencial, 
barroca. A portada 
principal do muro, que 
cerca a propriedade, 
apresenta um arco 
trilobado com a pedra de 
armas do bispo, atribuída 

41,21935 
-8,66784 

PDM 
Matosinhos 

http://www.dgpc.pt/
http://www.dgpc.pt/
http://www.dgpc.pt/
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Nº 
CNS 
PDM 

Designação 
Categoria 

Tipo de 
Sítio 

Período 

Concelho 
Freguesia 

CMP 
Descrição 

Coordena
das 

(graus 
decimais) 

Classificação 
Ref. Bib. 

a Nicolau Nassoni 

22 
13110 

Monte de S. 
Brás Ermida 
de S. Brás 

Arquitetónico 

Ermida 
Medieval 

(?) 
Moderno 

Matosinhos  
St.ª Cruz do 

Bispo 
110 

Arquitetura religiosa 
neoclássica. Capela 
original séc.XVII, atual 
remonta ao séc.XIX. 

41,21899 
-8,66215 

PDM 
Matosinhos 

23 
13111 

 

Monte de S. 
Brás 

Ermida de S. 
Sebastião 

Arquitetónico 

Ermida 
Medieval/
Moderno 

Matosinhos  
St.ª Cruz do 

Bispo 
110 

Capela medieval de nave 
única antecedida por 
alpendre apoiado em 
colunas adossadas, com 
capitéis decorados por 
volutas e elementos 
geométricos. 

41,21832 
-8,66223 

PDM 
Matosinhos 

24 
1110 

Ermida de 
N.Sh.ª Dores 
Arquitetónico 

Capela 
Medieval, 
Moderno 

Matosinhos  
Custoias  

110 

/ 41,21364 
-8,64985 

PDM 
Matosinhos 

25 
1105 

Castro de 
Esposade 

Arqueológico  

Povoado 
Id.Ferro/Ro

mano/ 
Medieval 

Matosinhos  
Custoias  

110 

Destruído  41,21503 
-865096 

PDM 
Matosinhos 

26 
1126 

Ermida 
S.Pedro do 

Real  
Arquitetónico 

Igreja 
Moderno 

Matosinhos 
Leça do 

Balio 
110  

 

Igreja setecentista, de 
planta poligonal composta 
por nave, capela-mor, 
ligeiramente mais estreita 
e baixa, torre, sacristia e 
anexos adossados às 
fachadas laterais. 

41,21919 
-8,63685 

PDM 
Matosinhos 

27 
1112 

Campo 
Forninho dos 
Mouros/Cist
a de Recarei  

Cista 
Idade 

Bronze 

Matosinhos 
Leça do 

Balio 
110 

Destruída  41,20899 
-8,62852 

PDM 
Matosinhos 

28 
1114 

Inscrição 
”Jupiter” e 
Casa de 
Recarei 
Qt.ªAlão 

Arqueológico 
Arquitetónico 

Inscrição 
Romano 
Quinta 

Moderno 

Matosinhos 
Leça do 

Balio 
110 

Destruída 
Palácio de planta em U 
ligado a capela 
seiscentista. São 
atribuídas a Nicolau 
Nasoni, datada do séc. 
XVI. 

41,20427 
-8,62554 

IIP 
PDM 

Matosinhos 

29 
14124 

 

Leiras 
d’Antas 
Moalde 

Arqueológico 

Antas 
Neolítico 

Matosinhos 
S. Mamede 
de Infesta 

122 

Destruídas  41,19042 
-8,60140 

PDM 
Matosinhos 

4.16.3.4 Prospeção arqueológica  

Os trabalhos de prospeção arqueológica, foram desenvolvidos tendo em consideração dois aspetos 

distintos: relocalização das ocorrências existentes na área envolvente ao projeto e prospeção 

arqueológica sistemática do traçado em estudo. 

Será de referir, que os trabalhos foram de alguma forma condicionados, pelo facto de não ser 

possível a circulação no canal ferroviário, o que dificultou o acesso a algumas áreas. Por outro lado 

a forte antropização do espaço, provocada pelo crescimento urbanístico e industrial, também 

condicionou os trabalhos de prospeção, não tendo por isso sido possível a realização de percursos 

lineares em determinados locais. Por último refere-se que nos locais onde ainda subsiste algum 

coberto vegetal, este encontra-se na atual estação do ano, denso, inviabilizando a observação 
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direta do solo, salvo algumas exceções (vide Desenho n.º PF31_PE_10103_016 - Carta de 

Visibilidades do Solo). 

Os trabalhos iniciaram-se de Oeste para Este, portanto, com início no Terminal do Porto de Leixões, 

tendo adquirido sempre a mesma sequência: relocalização de ocorrências conhecidas e prospeção 

dentro do possível, das áreas envolventes ao projeto a renovar. Foram relocalizadas todas as 

ocorrências patrimoniais possíveis, não tendo os atuais trabalhos levado à identificação de novas 

ocorrências (vide Desenho n.º PF31_PE_10103_017 - Carta de Património).  

Apresenta-se de seguida uma breve descrição dos trabalhos de prospeção arqueológica, tendo 

como referencia base as áreas onde efetivamente irá ocorrer alteração/renovação da Linha de 

Leixões: zonas de intervenção 1, 2 e 3, supressão de passagens rodoviárias, pedonal e 

atravessamento e reformulação de edificações. 

 

Contumil (zona de intervenção 1 - km 03+375) 

A zona de intervenção de Contumil, tem por objetivo o aumento do cumprimento útil do resguardo, 

bem como a construção de uma torre de telecomunicações. 

Os trabalhos de prospeção arqueológica, foram neste local condicionados, pela dificuldade em 

aceder a uma zona próxima da Linha, sendo por isso os resultados obtidos algo redutores. 

Salvaguarda-se, no entanto, que tratando-se de uma área densamente povoada, e com grande 

intervenção humana, os condicionalismos encontram-se minimizados. 

Para esta zona será necessário fazer referência a três ocorrências patrimoniais, constantes no PDM 

do Porto, duas Quintas (n.º 17 e 18) e um Posto Alfandegário (n.º 16), integradas na ARU da 

Corujeira. 

 

Figura 4-94– Vista geral da área de intervenção 1, fortemente urbanizada (esq.); Linha com habitações na 

proximidade da zona (centro); Entrada da Estação de Contumil (dir.) 
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Figura 4-95 – Ocorrências patrimoniais de caráter arquitetónico, próximas do projeto. 

De Contumil no sentido de S. Gemil, a paisagem é muito urbanizada, sendo muitas vezes difícil o 

acesso à área de estudo. Embora nesta área do projeto não existam alterações a realizar, será 

pertinente referir a existência de duas ocorrências patrimoniais, já no concelho da Maia: “Ardegães” 

(n.º14) e “Quinta do Além” (n.º15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-96 - Sítios arqueológicos, relacionados com arte rupestre, integrados no corredor de estudo 

(extracto do PDM da Maia); Vista geral da Linha junto ao km 5+000. 
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17 
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Entre S. Gemil e a intervenção 2, as características da área vão manter-se semelhantes, 

sensivelmente até ao Km 8+000, sendo o principal aspeto do traçado a existência de zonas 

habitacionais, não existindo nesta área quaisquer ocorrências patrimoniais para relocalizar. Os 

trabalhos centraram-se assim na prospeção da área da SET e Torre de S. Gemil e das PN a 

suprimir [km 3+695 (concordância S.Gemil), km 6+429, km 7+315, km 7+930]. 

 

 

Figura 4-97 - Passagem de nível a suprimir ao Km 6+429, conjugada com a PN ao Km 3+695 da concordância 

de São Gemil e áreas da SET e Torre de São Gemil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-98 - Aspeto geral das passagens a suprimir ao Km 7+315 e ao Km 7+930 

Prosseguindo de S. Gemil para a Zona de Intervenção de S. Mamede de Infesta, as características 

da paisagem vão, tal como já foi referido alterar-se a partir do Km 8+000. Sensivelmente a partir 

deste local começam a surgir áreas agrícolas com boas condições de visibilidade do solo, que 

proporcionaram ocasionalmente a realização de trabalhos de prospeção arqueológica. Neste troço 

tentou-se ainda relocalizar duas ocorrências patrimoniais: “Moalde” (n.º 13) e “Leiras d’Antas” (n.º 

29), confirmando-se o seu desaparecimento. Será, no entanto de referir que nesta área não se 

encontram propostas alterações ao projeto. 
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Figura 4-99 - Ocorrências arqueológicas existentes no corredor em estudo, já inexistentes. Local onde o 

inventário coloca o sítio “Moalde” (n.º13) (sup. dir.); Manchas agrícolas na envolvente à Linha, com boa 

visibilidade do solo (~ km 8+600) (inf.dir.) 

São Mamede de Infesta (zona de intervenção 2 - km 9+470) 

Na área de intervenção 2, pretende-se o aumento do comprimento útil do resguardo, assim como a 

supressão da PN existente ao km 10+171 a do ATV ao km 10+015. Encontra-se ainda prevista a 

reformulação de uma SET. 

A Estação de São Mamede de Infesta, localiza-se no limite do Sul da povoação, encontrando-se a 

linha neste local, delimitada a Norte por um cordão habitacional e a Sul, por manchas agrícolas ou 

baldios, com condições de visibilidade do solo razoáveis. Em toda a zona de intervenção não se 

conhecem vestígios patrimoniais, nem foram identificadas quaisquer novas ocorrências, com os 

atuais trabalhos.  

 

Figura 4-100 - Vista geral da área da Estação de S. Mamede de Infesta (esq); Várzea agrícola, com boa 

visibilidade do solo, localizada a Sul da linha (~ km 9+900) (centro); Área igualmente a Sul, com razoável 

visibilidade do solo (~ km 10+200) (dir.).  

29 
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Figura 4-101 - Passagem de Nível a suprimir ao km 10+171, e ATV igualmente a suprimir ao Km 10+015. 

Após os trabalhos na zona atrás referida, o traçado da Linha de Leixões, percorre uma extensa área 

onde não se encontram previstos trabalhos de reformulação de projeto, excetuando, no que diz 

respeito à reformulação de SET e construção de Torre em Leça do Balio. Tentou-se, no entanto 

sempre que possível prospetar a totalidade da faixa de estudo, assim como relocalizar as 

ocorrências conhecidas. De um modo geral, o traçado atravessa um conjunto de aglomerados 

populacionais, alguns com cariz histórico, como Custoias, Araújo, Leça do Balio e Recarei, 

associados a uma série de infraestruturas, que alteraram significativamente a paisagem, e 

inviabilizaram a preservação dos seus vestígios patrimoniais. A paisagem vai assim caracterizar-se 

pela alternância de zonas urbanas, com todas as alterações que as mesmas implicam, com área 

agrícolas, com razoável visibilidade do solo, onde foi possível observar os sedimentos e zonas 

florestais, grande parte com reduzida visibilidade do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-102 - Áreas florestais, com coberto vegetal denso (~ km 11+100) (sup. esq.); Área com habitações e 
zonas florestais (~ km 10+900) (sup. dir.); Zona onde alternam habitações, áreas lavradas e zonas florestais 

(inf. esq.); Campo agricultado com boa visibilidade do solo (~ km 15+600) (inf. dir.) 
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Os trabalhos centraram-se ainda na relocalização das ocorrências constantes na bibliografia: 

“Agreja” (n.º10), “Mosteiro de Leça do Balio” (n.º 11), “Núcleo Antigo de Recarei” (n.º 12), “Ermida 

de S. Pedro do Real” (n.º 26), “Cista de Recarei” (n.º 27), “Inscrição a Júpiter/Qt.ª do Alão” (n.º 28). 

Com potencial interferência, nomeadamente no que respeita à construção da nova Torre de 

telecomunicações encontra-se a ocorrência n.º 27 "Cista de Recarei", muito embora se encontre no 

PDM de Matosinhos, descrita como "destruída".  
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Figura 4-103 - Vista geral da área de interferência do traçado da linha com a possível localização da “Anta da Agrela” (n.º 10) (sup esq. e centro); Área da antiga 
Estação de Leça do Balio e junto da poligonal que define a área arqueológica da “Cista de Recarei” (n.º78) (inf. esq.); Mosteiro de Leça do Balio (sup. dir.) 
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21 

22, 23 

24 

25 

7, 8 

9 

A continuidade das prospeções decorreu de Este para Oeste, até ao Apeadeiro de Guifões, onde se 

encontra contemplado para este local a construção de uma nova SET e uma Torre. 

Trata-se de uma área localizada na margem esquerda do Rio Leça, que apresenta condições 

favoráveis à fixação humana. De facto trata-se de uma zona onde existem documentados vestígios 

desde a Idade Ferro, até época Medieval e Moderna, apesar de alguns não terem chegado até nós. 

Por se encontrarem dentro da faixa de estudo, devem ser referidos: “ Monte de S. Brás” (n.º7), 

“Homem da Maça” (n.º 8),”Ermida de S. Brás” (n.º22), “Ermida de S. Sebastião” (n.º 23) e “Quinta 

dos Bispos” (n.º 21). Refere-se, no entanto que por se encontrarem na margem oposta do rio, a 

probabilidade de afetação é nula. Um outro conjunto arqueológico, diz respeito às ocorrências 

existentes em Esposade, onde se destaca, pela proximidade o limite da área arqueológica do 

destruído “Castro de Esposade” (n.º 25) e “Ermida de N.Sr.ª das Dores” (n.º 24) e “Ponte de S. 

Goimil” (n.º 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-104 – Localização das ocorrências arqueológicas existentes na área envolvente (extrato do PDM de 
Matosinhos); Vista geral do Monte de S. Brás, e das duas ermidas que o caracterizam (n.º24); Vista geral da 
área de localização da SET (n.º25); Vista geral da ponte de S. Goimil e margem com boa visibilidade do solo, 

na margem do rio Leça (n.º 26 e 27) 
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Foi possível concretizar alguns trabalhos de prospeção, em zonas agricultadas, das margens do Rio 

Leça, embora não tenham sido identificadas novas ocorrências arqueológicas. Não foram 

igualmente identificados quaisquer vestígios nas áreas a implantar os novos equipamentos. 

Os trabalhos prosseguiram em direção à Zona de Interferência 3. Nesta zona do traçado procedeu-

se à relocalização de duas ocorrências existentes na área de estudo; “Aguiar” (n.º5) e “Ponte do 

Carro” (n.º 6). Foi possível relocalizar a "Ponte do Carro", sendo de salientar a sua proximidade ao 

traçado da linha, embora não se encontrem previstas alterações neste local. A zona corresponde, 

grosso modo a uma área que se caracteriza por zonas florestais e agrícolas, com parcial visibilidade 

do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-105 – “Ponte do Carro”, fora das áreas de intervenção, mas muito próximo do traçado do projeto 

(Superior dir.); Localização das ocorrências arqueológicas existentes no corredor de estudo: “Aguiar” e 

“Ponte do Carro”. 

 

Terminal de Leixões (zona de intervenção 3) - km 20+452 

Esta intervenção pretende a renovação da infraestrutura ferroviária existente no atual terminal do 

Porto de Leixões. Serão reformulados os feixes de receção/expedição do Terminal de Leixões 

(intervenção 3), dotando o terminal de Leixões com linhas que permitam receber/expedir comboios 

de 750 m de comprimento. Será ainda construído um novo edifício técnico e uma torre de 

telecomunicações. Desta intervenção faz ainda parte o atravessamento do Rio Leça, com a 

construção de uma nova ponte 
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Trata-se de uma área fortemente alterada pelas várias infraestruturas do Porto de Leixões, o que 

inviabiliza a conservação de vestígios arqueológicos, apesar de várias serem as referências a 

ocorrências existentes na foz do Rio Leça: “Castro/Convento da Qt.ª da Conceição de Leça” (n.º19), 

“Salinas de Leça” (n.º 20). 

No limite NO desta área, encontra-se ainda um dos mais emblemáticos sítios arqueológicos do 

concelho: “Castro de Guifões” (n.º 2), assim como as ruínas da “Ponte de Guifões” (n.º1), de 

possível origem romana. Nesta zona foi possível desenvolver alguns trabalhos de prospeção, 

relocalizando ambas as ocorrências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-106  – Área onde a Linha de Leixões, entra no Porto. 
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Figura 4-107  – Vista atual da área onde se localizava a “Ponte de Guifões”, onde ainda é possível observar 
os arranques em ambas as margens (superior esq.); Monte onde se localiza o Castro de Guifões, cujo limite 

da área arqueológica, coincide com o caminho-de-ferro (inferior esq.); Localização das ocorrências 
arqueológicas existentes no corredor de estudo (direita) 

 

4.17 Gestão de Resíduos 

4.17.1 Introdução e Metodologia  

Com a construção do projeto, serão produzidos resíduos cuja quantidade e gestão deverá ser 

realizada de forma adequada, com vista ao seu transporte, tratamento / valorização e deposição 

final.  

Nessa sequência, e de forma a enquadrar o destino final a dar aos resíduos produzidos quer na 

fase de construção, quer na fase de exploração, é efetuada a identificação dos principais sistemas 

de gestão de resíduos existentes na área de influência do projeto, através dos quais se efetua o 

manuseamento, armazenamento, transporte e destino final dos resíduos. 

Neste âmbito, foi igualmente realizado o enquadramento na legislação nacional, aplicável ao projeto 

em análise. 

A informação resulta do site da APA e dos sites das empresas gestoras de resíduos urbanos 

intervenientes nos concelhos de Porto, Maia, Matosinhos e Gondomar, nomeadamente: LIPOR – 

Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto. É a entidade responsável 

pela gestão, valorização e tratamento dos Resíduos Urbanos produzidos pelos oito municípios que 
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a integram: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do 

Conde. 

A caracterização da situação de referência deste descritor teve em consideração o enquadramento 

legal existente a nível nacional, a nível municipal e multimunicipal, no que respeita à caracterização 

dos sistemas de gestão de resíduos existentes na área onde se desenvolve o projeto. 

4.17.2 Enquadramento Legal  

O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de 

resíduos e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

novembro de 2008, relativa aos resíduos.  

Este diploma - Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro com alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho - aplica-se às operações de gestão de resíduos destinadas 

a prevenir ou reduzir a produção de resíduos, o seu carácter nocivo e os impactes adversos 

decorrentes da sua produção e gestão, bem como a diminuição dos impactes associados à 

utilização dos recursos, de forma a melhorar a eficiência da sua utilização e a proteção do ambiente 

e da saúde humana. 

De referir que o quadro jurídico nacional de gestão de resíduos foi definido pela primeira vez pelo 

Decreto-lei n.º 488/85, de 25 de novembro, revogado, pelo Decreto-lei n.º310/95, de 20 de 

novembro, o qual transpôs as Diretivas n.º 91/156/CEE, de 18 de março e 91/689/CEE, de 12 de 

dezembro. Este foi aprovado posteriormente pelo Decreto-lei n.º 239/97, de 9 de setembro, o qual 

foi durante uma década o regime geral de gestão de resíduos em Portugal. Este diploma foi 

determinante na conceção de planos de gestão de resíduos, um nacional e quatro sectoriais, para 

cada uma das categorias de resíduos: urbanos (PERSU - Plano Estratégico de Resíduos Sólidos 

Urbanos), hospitalares (PERH - Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares), industriais 

(PESGRI - Plano Estratégico dos Resíduos Industriais) e agrícolas (PERAGRI - Plano Estratégico 

dos Resíduos Agrícolas).  

A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, determinou que o projeto de 

execução de empreitadas e concessões de obras públicas fosse acompanhado por um Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), que pretende assegurar 

o cumprimento dos princípios gerais da gestão de RCD. 

Este diploma foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, estabelece o regime das 

operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações 

de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação. 

Em particular e de acordo com o conteúdo do artigo 5.º, devem ser implementado o seguinte: 
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 Minimização da produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de 

materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias 

perigosas;  

 Maximização da valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais 

reciclados e recicláveis;  

 Favorecimento dos métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação 

dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos.  

De realçar igualmente o n.º 3 do artigo 10.º, que diz respeito às obrigações do empreiteiro ou do 

concessionário para pôr em prática o PPGRCD, assegurando designadamente: 

 A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra; 

 A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão 

seletiva dos RCD; 

 A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja 

possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 

 A manutenção em obra dos RCD pelo mínimo tempo possível que, no caso de resíduos 

perigosos, não pode ser superior a três meses.  

Assim, o principal objetivo do diploma assentou na criação de condições para a correta gestão dos 

RCD que privilegiassem a prevenção da produção e da perigosidade, o recurso à triagem na 

origem, à reciclagem e a outras formas de valorização, diminuindo-se desta forma a utilização de 

recursos naturais e minimizando o recurso à deposição em aterro, o que subsidiariamente conduz a 

um aumento do tempo de vida útil. 

A Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de 

dezembro, que altera a decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, referida no artigo 7.º da 

diretiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, define uma lista 

harmonizada de resíduos que tem em consideração a origem e composição dos mesmos. Esta 

decisão é obrigatória e diretamente aplicável pelos Estados membros. Assim, a partir de 1 de junho 

de 2015 passou a aplicar-se diretamente a decisão referida, no que diz respeito à classificação 

LER, e consequentemente, foi revogado o anexo I da portaria n.º 209/2004, de 3 de março. Desta 

forma é possível a correta identificação dos resíduos, bem como as adequadas operações de 

valorização e de eliminação dos mesmos. 
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4.17.3 Caracterização dos Sistemas de Gestão de Resíduos  

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos  
 

Resíduo urbano, de acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, é definido como o 

resíduo proveniente de habitações bem como outro resíduo que, pela sua natureza e composição, 

seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações.  

As operações de gestão de resíduos urbanos e equiparáveis são da responsabilidade dos 

respetivos municípios. No caso dos resíduos com origem na indústria, unidades de saúde e 

comércio e serviços, a responsabilidade dos municípios abrange apenas os resíduos cuja natureza 

seja similar à dos restantes resíduos urbanos e quando a produção diária de determinado 

estabelecimento não excede os 1100 l.  

Com base no Relatório Anual dos Resíduos Urbanos de 2018 (RARU), desenvolvido pela APA, no 

país existem 23 sistemas de gestão de resíduos urbanos (SGRU), sendo a LIPOR - Serviço 

Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, constituída em 1982. Abrange os 

concelhos em estudo (Porto, Maia, Matosinhos e Gondomar). 

A LIPOR abrange uma população de 1 milhão de habitantes aproximadamente e promove o 

tratamento de cerca de 500 mil toneladas de resíduos por ano. Da LIPOR fazem parte as seguintes 

infraestruturas (ver figura seguinte): 

 Central de Valorização Energética, situada na Maia, tem como objetivo a valorização, na 

forma de energia elétrica, da fração de resíduos que não possa ser aproveitada através dos 

processos de compostagem e reciclagem; 

 Central de Valorização Orgânica, situada em Baguim do Monte, ocupa uma área total de 

implantação de 40 mil metros quadrados, tendo uma capacidade para valorizar 60 mil 

toneladas/ano de matéria orgânica proveniente da recolha seletiva de resíduos biodegradáveis 

(resíduos alimentares e resíduos verdes), o que se traduz numa produção de cerca de 15 mil 

toneladas/ano de corretivo orgânico de alta qualidade; 

 Valorização Multimaterial, Centro de Triagem Lipor, é uma unidade que tem como objetivo 

realizar uma triagem mais fina dos materiais provenientes de circuitos de recolha seletiva de 

resíduos sólidos urbanos, entre eles, Ecopontos, Ecocentros, circuitos de recolha Porta-a-Porta 

e circuitos especiais - Ecofone - de forma a poderem ser enviados para a reciclagem. 
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Figura 4-108 - Infraestruturas da LIPOR 

 

O Confinamento Técnico em aterro é o último estádio do sistema global de gestão de resíduos. O 

que em tempos era uma lixeira, um local de deposição de resíduos, transformou-se, hoje, no 

conceito de Aterro Sanitário, uma infraestrutura imprescindível para fechar o ciclo de uma gestão 

integrada, pensada e executada para valorizar a vida e o meio ambiente. A redução, a reutilização e 

a reciclagem de resíduos são objetivos prioritários das modernas políticas de gestão. Contudo, no 

final do esforço para cumprir estes objetivos há que dar destino aos resíduos que não puderam ser 

valorizados através da reciclagem multimaterial e orgânica ou da valorização energética. 

Em complemento ao sistema integrado de gestão de RU da LIPOR, o Aterro da Maia, anexo à 

Central de Valorização Energética, destina-se a receber os subprodutos resultantes do processo de 

tratamento térmico e valorização dos resíduos, instalado na Central, e os resíduos excedentes nos 

momentos de impossibilidade de tratamento em qualquer um dos polos de tratamento industrial 

implementados pela LIPOR. 

Os quatro concelhos abrangidos pelo projeto em estudo dispõem de Ecopontos e Ecocentros, que 

permitem à população uma deposição adequada dos resíduos produzidos. 

Por último referir que no âmbito do Projeto Resíduos Verdes 2020, a LIPOR e os seus Municípios 

Associados promovem a recolha gratuita de resíduos verdes junto dos cidadãos. Com este projeto, 

pretende-se potenciar a valorização de todas as componentes dos resíduos, nomeadamente a 

orgânica, um objetivo prioritário da LIPOR. 

A implementação deste projeto, permitiu, ainda em 2018 a recolha e valorização orgânica de 26.750 

toneladas de resíduos verdes, traduzindo-se num aumento de 14% face aos resultados de 2017. Já 

em 2019 este projeto foi reforçado com novos circuitos nos municípios de Gondomar, Matosinhos e 

Porto. 
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Ao mesmo tempo este projeto permite a redução da quantidade de resíduos verdes e orgânicos 

presentes na fração indiferenciada dos resíduos urbanos e contribuindo para o atingimento das 

metas previstas no PAPERSU até 2020, na preparação para a reutilização e reciclagem de resíduos 

biodegradáveis. 

 
Gestão de Resíduos Não urbanos  

A diversidade e a heterogeneidade dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) dificultam a 

sua gestão, para além das suas características, dimensões e perigosidade díspares. 

No entanto, os RCD são igualmente constituídos por percentagens importantes de materiais inertes, 

reutilizáveis e recicláveis, aos quais pode ser atribuído um destino final que potencie a sua 

reutilização ou reciclagem, aumentando o correspondente período de vida útil e diminuindo a 

utilização de recursos naturais e os custos de deposição final em aterro. 

Conforme foi referido, o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

73/2011, de 17 de junho, veio estabelecer o regime jurídico específico a que ficam sujeitos os RCD.  

A gestão destes resíduos, nomeadamente a sua recolha e encaminhamento para destino final 

adequado (reciclagem, valorização ou eliminação) é normalmente levada a cabo por operadores de 

gestão de resíduos não urbanos licenciados, que operam em todo o país e que poderão ser 

identificados no SILOGR (Sistema de Informação de Licenciamento de Operações de Gestão de 

Resíduos), cuja procura pode ser efetuada por concelho, código LER ou tipo de operação. 

Nos casos em que a valorização dos resíduos não é possível, estes terão que ser encaminhados 

para aterro, efetuando um tratamento prévio, quando aplicável.  

Existem 3 aterros no país licenciados para o depósito de resíduos inertes, sendo que o mais 

próximo da área em estudo se localiza em Penafiel. 

Relativamente a outros resíduos não perigosos, de origem industrial estão listados em Portugal 10 

instalações, sendo o mais próximo do projeto em estudo o Aterro de Resíduos Não Perigosos de 

Valongo (RECIVALONGO - Gestão de Resíduos, Lda), a cerca de 14 km. 
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4.18 Opção Zero 

Estabelecer cenários de evolução da situação atual sem o projeto permite dispor de um referencial 

para a identificação e avaliação dos impactes do projeto, principalmente na fase de exploração. 

Naturalmente que apenas é avaliada neste tópico a não realização do projeto em apreço, e não 

serão tidos em consideração todos os eventuais investimentos que venham a ser implementados na 

área em apreço, ou na envolvente desta. 

De uma forma global, caso o presente projeto ferroviário não venha a ser implementado, uma vez 

que se trata de uma via destinada ao transporte de mercadorias de e para o Porto de Leixões, é 

previsível que venha a registar-se algum acréscimo de tráfego rodoviário de veículos pesados, que 

será escoado pelas vias rodoviárias existentes. 

Assim, neste tópico, será dada uma perspetiva no âmbito de cada descritor, de como poderá evoluir 

a situação existente, caso o projeto não seja implementado. 

Alterações Climáticas 

No seguimento da tendência verificada nos últimos tempos para a região em estudo é expectável 

um crescimento demográfico e socioeconómico, que potenciará um aumento de fontes emissoras 

de GEE, como unidades industriais e tráfego rodoviário, sendo, este último, uma fonte de relevo na 

área em estudo. O tráfego de pesados pode ter um acréscimo mais evidente, como resposta ao 

crescimento expectável industrial da região. 

Apesar deste aumento expectável ao nível do tráfego rodoviário, com a atualização da frota 

automóvel, a tendência é para haver uma diminuição dos fatores de emissão de GEE dos veículos 

novos, devido à introdução de novas tecnologias na indústria automóvel que promovem a produção 

de motores mais eficientes e, consequentemente, menos poluentes. Neste setor é ainda expectável 

o aumento da utilização de veículos elétricos, sem emissões diretas de GEE. Não esquecer 

também a crescente aposta em padrões de mobilidade cada vez mais sustentáveis, como o 

transporte coletivo e opções de mobilidade partilhada, que poderão atenuar o crescimento 

expectável em termos de utilização do veículo automóvel e, consequentemente das emissões de 

GEE associadas. 

O facto de existirem metas nacionais para combate às alterações climáticas e para redução das 

emissões de GEE reforça esta tendência de otimização dos processos e de procura de soluções 

mais eficientes e, consequentemente, menos poluentes. 

Recursos Hídricos 

No seguimento da caracterização efetuada ficou evidente a artificialização existente na envolvente 

do rio Leça, que constituiu a principal linha de água atravessada pela área em estudo.  
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Atualmente o rio Leça, na área em estudo, é transposto por diversas obras de arte rodoviárias e 

ferroviárias, sendo também ainda visíveis diversos açudes e azenhas outrora utilizados. 

Na ausência do projeto manter-se-ão as obras de arte existentes no atravessamento do rio Leça, 

incluindo a ponte sobre o mesmo, ao km 19+900, que inclui um pilar no meio do rio e que constitui 

um limitação ao escoamento natural. 

Tendo em consideração as projeções efetuadas no âmbito das alterações climáticas, a alteração 

dos regimes de precipitação em quantidade e ao longo do ano, assim como a subida do nível médio 

das águas do mar, certamente que contribuirão para o agravamento do escoamento e das 

situações de cheia. 

Uso do solo e Paisagem 

Em termos de Uso do Solo, a evolução da situação atual sem projeto não induzirá alterações 

significativas, mantendo-se a predominância de espaços artificializados resultante do caráter urbano 

que caracteriza esta zona que se insere na Área Metropolitana do Porto. 

Deverá manter-se a tendência para a redução da área associada aos espaços agrícolas e florestais 

e o aumento do tecido urbano e áreas industriais, comerciais ou de serviços. 

Qualidade do Ar 

Na ausência do projeto, tendo em conta o crescimento demográfico e o desenvolvimento 

socioeconómico da região, a tendência será para o aumento do número de instalações industriais e 

do tráfego rodoviário, com destaque para o tráfego de pesados, associado às unidades industriais. 

No entanto, ao nível do tráfego rodoviário, a tendência é para haver uma diminuição dos fatores de 

emissão dos veículos novos, devido à introdução de novas tecnologias na indústria automóvel, que 

promovem a produção de motores mais eficientes (gerando menores emissões de poluentes 

atmosféricos). Neste setor, é ainda expectável a renovação da frota automóvel, através da 

utilização do veículo automóvel elétrico (sem emissões diretas de poluentes atmosféricos). 

Este comportamento também é expectável para as fontes emissoras, tendo em consideração a 

implementação das melhores técnicas disponíveis nos diversos setores industriais. 

O facto de existirem compromissos nacionais, já assumidos, para a redução das emissões, reforça 

esta tendência de otimização dos processos e de procura de soluções mais eficientes e, 

consequentemente, menos poluidoras. 

Socioeconomia 

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. O não melhoramento da 

capacidade ferroviária da Linha de Leixões, associada às intervenções no Porto de Leixões 

implicará a perda de desenvolvimento de corredores ferroviários estruturantes, não só a nível 
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nacional como internacional, que 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. 

Ordenamento 

Como qualquer outra projeção, aquela que agora se apresenta terá essencialmente um carácter 

tendencial, baseando-se sobretudo nos instrumentos de gestão territorial definidos para a área do 

projeto e em planos de desenvolvimento previstos para a mesma. 

Desta forma o cenário de evolução previsível para o corredor em estudo, não perspetiva uma 

grande alteração nas classes de espaço e nas condicionantes que se observam atualmente. A não 

concretização do projeto traduz-se, por sua vez, na não concretização da melhoria das condições 

de mobilidade no transporte de mercadorias, bem como na melhoria das acessibilidades e 

condições de segurança nas atuais passagens de nível, por via dos desnivelamentos previstos no 

âmbito do projeto em avaliação. 

Por conseguinte, a opção zero reforça a aposta na rede rodoviária para transporte de mercadorias, 

em detrimento da rede ferroviária, dificultando a concretização dos objetivos previstos na Estratégia 

da Rede Ferroviária Nacional (RFN) 2014-2050, e particularmente no Plano Estratégico dos 

Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+), assim como no Programa Nacional de 

Investimentos 2030 (PNI 2030). 

Ruído e Vibrações 

A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está relacionada 

com as suas características atuais e futuras de ocupação e uso do solo. Atualmente a envolvente 

da área de intervenção e dos recetores sensíveis identificados apresenta um uso relativamente 

consolidado, sendo previsível que no futuro, na ausência de projeto, venha a apresentar o mesmo 

tipo de ocupação. 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro e vibrátil atual ao longo dos anos, em 

virtude de existir um infindo número de hipóteses de evolução das principais fontes de ruído 

existentes e de um infindo número de outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a 

contribuir para o ambiente sonoro existente, afigura-se adequado admitir, na vigência de uma 

política nacional e europeia direcionada para a proteção das populações, patente no  

Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, que os níveis sonoros atuais não deverão sofrer no futuro, 

para este cenário de evolução, grandes alterações, ou seja, o ambiente sonoro e vibrátil associado 

à alternativa zero, deverá assumir no futuro valores semelhantes aos atuais. 
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Património 

Face ao diagnóstico efetuado, a evolução da situação de referência na ausência de projeto, a prior, 

não representa qualquer tipo de ameaça para o património arqueológico, arquitetónico e 

etnográfico. 

 

 

 

 


