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5 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

Neste capítulo pretende-se identificar e avaliar os impactes ambientais positivos e negativos do 

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

A fase de desativação não foi considerada uma vez que, tendo em conta as características, os 

objetivos e o investimento do projeto, não se prevê a sua desativação. 

A metodologia subjacente a esta fase do estudo tem por base a caracterização do ambiente no seu 

estado atual (caracterização da situação de referência), bem como a sua representação 

cartográfica, e a influência que as ações de projeto geradoras de impactes terão nesse mesmo 

referencial. É através desta metodologia que é possível prever e identificar os impactes para cada 

descritor. 

Foi dada particular importância às zonas mais críticas e mais sensíveis e às ações potencialmente 

geradoras de impactes. São ainda identificados os impactes residuais, que persistem após a 

aplicação das medidas de minimização. 

A faixa de referência para a identificação dos impactes diretos do projeto é a área de ocupação. As 

exceções serão referidas caso a caso. 

No Cap. 5.16 apresenta-se a avaliação dos impactes cumulativos com o projeto complementar 

identificado. 

Por último remete-se para o Capítulo 1, a apresentação da metodologia mais detalhada deste 

capítulo. 

As principais ações de projeto consideradas para a avaliação de impactes são elencadas abaixo, 

tanto para a fase de construção, como para a fase de exploração. 

Fase de Construção: 

 Preparação e limpeza de terrenos; 

 Desmatação; 

 Movimentos de terras, 

 Montagem, operação e desmontagem do estaleiro; 

 Circulação de veículos e maquinaria; 

 Demolições; 

 Supressão de passagens de nível; 

 Construção de restabelecimentos pedonais; 

 Construção de restabelecimentos rodoviários; 
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 Acessos temporários; 

 Colocação de postes de catenária; 

 Nova ponte sobre rio Leça; 

 Demolição ponte existente sobre rio Leça; 

 Reabilitação de SET; 

 Construção de novos SET; 

 Utilização áreas de depósito de materiais; 

 Construção de vias de resguardo; 

 Abrandamento/alteração da circulação ferroviária; 

 Drenagem transversal e longitudinal 

 

Fase de Exploração: 

 Alteração percursos pedonais; 

 Alteração percursos rodoviários; 

 Alteração condições drenagem sob ponte rio Leça 

5.1 Clima 

Não se prevê que as ações de projeto venham a contribuir para alterações no clima ou microclima 

local, quer na fase de construção, quer na fase de exploração. 

5.2 Alterações Climáticas 

Na vertente das emissões de GEE, com relevo para a problemática das alterações climáticas, foi 

efetuada uma breve análise qualitativa das emissões expectáveis ocorrer durante a fase de 

construção, tendo em conta as ações previstas. 

Foi também efetuada uma análise do efeito que a exploração do projeto tenderá a promover nestas 

emissões, que se espera positivo, devido à transferência modal da rodovia para a ferrovia, pelo 

facto dos comboios a circular na linha intervencionada conseguirem transportar mais carga. 
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5.2.1 Fase de Construção 

Durante a fase de implantação do projeto, ainda que as intervenções a efetuar se considerem de 

pequena escala, prevê-se a realização de ações suscetíveis de causar impacto nas emissões de 

GEE. 

Para além das emissões diretas inerentes ao funcionamento dos motores dos 

veículos/equipamentos de apoio às atividades de construção, são também expectáveis emissões 

indiretas associadas ao consumo energético e à manufatura do cimento utilizado no betão a aplicar 

em obra. 

O acréscimo das emissões de GEE depende da quantidade de energia elétrica consumida, da sua 

origem (renováveis ou não, dependendo do mix energético do momento), do número de 

veículos/máquinas previstos e do respetivo período de funcionamento
1
. Depende igualmente da 

quantidade de cimento prevista para o betão a aplicar na obra. De acordo com a constituição do 

betão, retirada do documento de compilação dos fatores de emissão da USEPA (AP42 – Mineral 

Products Industry
2
), é possível retirar a quantidade de cimento a utilizar na sua produção (para 1 m

3
 

de betão são utilizados cerca de 170 kg de cimento). 

Para além das emissões de GEE, poderá haver uma redução dos sumidouros de carbono, devido à 

desmatação (inclui corte de árvores), ainda que se considere pouco significativo, dadas as 

intervenções a efetuar. Esta possível redução dos sumidouros poderá ser minimizada através da 

plantação de novas árvores na envolvente da área de implantação do projeto, após o término das 

obras.  

Apesar de também não se considerar esta contribuição de relevo, importa não esquecer as 

emissões indiretas de GEE geradas com o consumo elétrico previsto para esta fase, associadas às 

unidades de produção de energia elétrica com origem fóssil. Ainda assim, de acordo com o relatório 

do estado do ambiente de 2019
3
, Portugal apresentou, em 2018, uma taxa de 55,3% de produção 

de energia elétrica a partir de fontes renováveis (para efeitos da Diretiva FER (fontes de energia 

renovável) foi de 53,7%), mantendo a tendência crescente verificada na última década, Haverá 

assim, com toda a certeza, uma redução das emissões de GEE associados à intensificação da 

energia proveniente de fontes renováveis.  

Neste sentido, os impactes nas emissões de GEE decorrentes da fase de construção do projeto, 

tenderão a ser negativos, indiretos, prováveis, permanentes, reversíveis, médio a longo prazo, de 

âmbito nacional, de magnitude fraca e pouco significativos. 

                                                
1 

EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook (2019). Non-road mobile Sources and Machinery e EMEP/EEA Air Pollution Emission 

Inventory Guidebook. 1.A.3.b.i-iv Road Transport.
 

2 
USEPA, Janeiro 1995, AP42 – Mineral Products Industry - Portland Cement Manufacturing. 

3
 Relatório Estado do Ambiente (2019). Agência Portuguesa do Ambiente. Junho 2019. 
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5.2.2 Fase de Exploração 

Uma vez que a rede já atingiu a sua capacidade máxima, não se preveem alterações ao nível do 

número de comboios que irá circular após as intervenções previstas. Também não haverá 

alterações dos consumos energéticos verificados atualmente, nem dos consumos de combustível, 

associados às movimentações na zona de manobras entre carga/descarga e receção/expedição do 

Porto de Leixões (troço da linha não eletrificado). 

A única alteração prevista, com relevo nas emissões de GEE, está associada ao facto dos 

comboios poderem passar a ter 750 metros de comprimento, sendo, assim, possível transportar 

maior carga a partir deste meio de transporte (elétrico) em detrimento do rodoviário (combustíveis 

fósseis). No ano de arranque do projeto, 30% dos comboios que circulam atualmente passarão a ter 

750 metros, e no ano horizonte do projeto (daqui a 30 anos), a totalidade dos comboios passará a 

ter 750 metros. De igual forma, por cada contentor (de 6 a 12 metros) transportado a mais por via 

ferroviária, haverá menos um camião a circular na estrada.  

Importa, desta forma, contabilizar as emissões de GEE evitadas com esta transferência modal. Para 

o efeito foram considerados os movimentos ferroviários realizados atualmente, tendo em conta a 

informação disponibilizada pela CP.  

O Quadro 5-1 apresenta as características dos comboios e o número de movimentos verificados 

atualmente na ligação em estudo. Apresenta também a diferença entre os comprimentos típicos 

atuais dos comboios e os 750 metros previstos após as intervenções em avaliação. Os movimentos 

disponibilizados, irão manter-se inalterados com as intervenções a efetuar. 

Quadro 5-1 – Características dos comboios e número de movimentos da ligação em estudo  

Fonte 
Informação 

Ligação 

Tráfego 
Ferroviário 
Total Anual 
(comboios/ano) 
(1)

 

Comprimento 
Médio Comboio 
(metros) 

(2)
 

Diferença entre o 
comprimento atual 
e os 750 metros 
previstos (metros) 

CP 

Contumil-São Gemil 2860 

486 264 São Gemil-Leixões 3396 

Contumil-Leixões 6256 
(3)

 
(1) 

Contempla os comboios de contentores e siderúrgicos. Os movimentos associados à máquina isolada não foram contemplados 

no presente estudo.
 

(2)
 Corresponde à média dos comprimentos médios da CP.  

(3)
 Corresponde ao somatório dos movimentos verificados em Contumil-São Gemil e São Gemil-Leixões.  

Através das diferenças de comprimentos entre os comboios atuais e previstos, foi possível 

determinar o número adicional de contentores que passará a ser transportado, tendo em conta os 6 

metros e os 12 metros, em cada uma das fases em avaliação (arranque projeto e horizonte projeto) 

e, consequentemente, o número de camiões que deixará de circular devido à transferência modal 

expectável. 
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No quadro seguinte apresenta-se o número de camiões que deixará de circular em cada uma das 

fases de exploração do projeto (ano arranque projeto e ano horizonte projeto) e considerando o 

transporte de contentores de 6 metros e 12 metros.   

Quadro 5-2 – Número de camiões que deixará de circular em cada uma das fases de exploração do projeto  

Ligação 

Camiões Evitados para Transporte 
Contentores 6 metros 

(camiões/ano) 

Camiões Evitados para Transporte 
Contentores 12 metros 

(camiões/ano) 

Fase Arranque 
Projeto 

Fase Horizonte 
Projeto 

Fase Arranque 
Projeto 

Fase Horizonte 
Projeto 

Contumil-
Leixões 

82510 275033 41255 137517 

 

As emissões de GEE evitadas tiveram por base a aplicação de fatores de emissão, representativos 

do tráfego rodoviário, que foram determinados usando o programa EFcalculatoR
4
, desenvolvido por 

Alexandre Caseiro
5
 em colaboração com a UVW, que permite a adaptação dos fatores de emissão, 

apresentados pelo EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook)
6
, ao parque 

automóvel português. Este trabalho teve em conta dados estatísticos provenientes da ACAP
7
 e da 

ASF
8
. 

Os dados da ASF permitem distribuir o volume de tráfego de veículos ligeiros e pesados, pelas 

categorias de mercadorias e passageiros. Para além disso, permitem distribuir os veículos do 

Parque Automóvel Seguro, em 2017, pelas classes Euro existentes atualmente (Euro 1 a Euro 6). 

Os dados da ACAP permitem distribuir os veículos ligeiros e pesados do parque automóvel 

português por cilindrada e tara, respetivamente. 

No entanto, foram assumidos os seguintes pressupostos, com o objetivo de contemplar a 

atualização da frota nacional (veículos mais recentes), que tenderá a ocorrer nos próximos anos: 

 No ano de arranque do projeto, devido à proximidade temporal, considerou-se que a 

distribuição atual continuará a ser representativa, ou seja distribuição veículos pelas classes 

Euro 1 a Euro 6; 

 No ano horizonte do projeto, daqui a 30 anos, considerou-se que é expectável que os 

camiões a circular pertençam à classe Euro 5 Euro 6. 

                                                
4 
Programa disponível em: https://github.com/AlexCaseiro1979/EFcalculatoR. 

5
 CV disponível em: https://github.com/AlexCaseiro1979/CV_AlexCaseiro/blob/master/CVAlexCaseiro_EN.pdf. 

6
EMEP/CORINAIR, 2016 – Update Jul. 2018. Group1A3b (i-iv). Road Transport, Agência Europeia do Ambiente. 

7 
ACAP, (2018). Estatísticas do setor automóvel (dados relativos a 2017) – edição 2018. 

8 
ASF (2017). Parque Automóvel Seguro 2017, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (antigo ISP - Instituto de Seguros de 

Portugal).  

https://github.com/AlexCaseiro1979/EFcalculatoR
https://github.com/AlexCaseiro1979/CV_AlexCaseiro/blob/master/CVAlexCaseiro_EN.pdf
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Os fatores de emissão dependem, por sua vez, da distância e inclinação da via e da velocidade de 

circulação
9
. Não existindo informação detalhada sobre a origem exata dos camiões que irão deixar 

de circular, foi considerada uma distância média de 279 km, tendo em conta diferentes origens 

possíveis (Sines, Bobadela e Entroncamento). Foi também considerada uma inclinação de via de 

0% e uma velocidade média de circulação dos camiões de 90 km·h
-1

.  

Uma vez que foram calculadas as emissões para vários GEE, foi necessário calcular o CO2 

equivalente, através do Potencial de Aquecimento Global (PAG), uma medida que indica como uma 

determinada quantidade de GEE contribui para o aquecimento global. O PAG é uma medida relativa 

que compara o gás em questão com a mesma quantidade de dióxido de carbono (cujo potencial é 

definido como 1). Está estabelecido que o PAG é calculado para um intervalo de tempo igual a 100 

anos. O Quadro seguinte apresenta os PAG
10

 de cada um dos GEE considerados nos cálculos das 

emissões de CO2 equivalente. 

Quadro 5-3 – Potencial de Aquecimento Global dos GEE 

GEE PAG 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

 

No Quadro seguinte apresentam-se as emissões evitadas de GEE (CO2, CH4, N2O e CO2 

equivalente) em cada uma das fases de exploração do projeto (ano arranque projeto e ano 

horizonte projeto), considerando os contentores de 6 metros e 12 metros, respetivamente. 

                                                
9 
EMEP/CORINAIR, 2016 – Update Jul. 2018. Group1A3b (i-iv). Road Transport, Agência Europeia do Ambiente. 

10 
APA (2019), Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2018. 
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Quadro 5-4 – Emissões evitadas de GEE (CO2, CH4, N2O e CO2 equivalente) em cada uma das fases de exploração do projeto, considerando o transporte de 

contentores de 6 metros e de 12 metros  

Ligação 

Emissões Evitadas no Ano 
Arranque Projeto – contentores 

de 6 metros 
(ton/ano) 

Emissões Evitadas no Ano 
Horizonte Projeto – 

contentores de 6 metros 
(ton/ano) 

Emissões Evitadas no Ano 
Arranque Projeto – 

contentores de 12 metros 
(ton/ano) 

Emissões Evitadas no Ano 
Horizonte Projeto – 

contentores de 12 metros 
(ton/ano) 

CO2 CH4 N2O 
CO2 

equiv. 
CO2 CH4 N2O 

CO2 

equiv. 
CO2 CH4 N2O 

CO2 

equiv. 
CO2 CH4 N2O 

CO2 

equiv. 

Contumil-
Leixões 

16884 42 0,61 17928 56599 139 3,48 60079 8442 21 0,30 9055 28299 70 1,74 30558 
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De acordo com os resultados apresentados, verifica-se que as intervenções do projeto em estudo, 

que irão permitir maior carga a ser transportada por comboio, promovem uma redução das 

emissões de GEE, em ambas as fases do projeto (ano arranque e ano horizonte). A redução 

tenderá a ser mais significativa no ano horizonte do projeto, tendo em conta que todos os comboios 

a circular nessa altura terão 750 metros, conseguindo, assim, transportar mais contentores. 

Face ao exposto, os impactes ao nível dos GEE, tenderão a ser positivos, indiretos, prováveis, 

permanentes, reversíveis, de médio a longo prazo, de âmbito nacional, de magnitude média e 

significativos.  

Considera-se, assim, que o projeto em avaliação é uma mais-valia no cumprimento das metas 

nacionais estabelecidas em matéria de redução das emissões de GEE, como o Roteiro para a 

Neutralidade Carbónica 2020 e o Plano Nacional Energia e Clima 2030 e, consequentemente no 

combate à problemática das alterações climáticas (cumprimento do Acordo de Paris). 

5.3 Geologia e Geotecnia 

5.3.1 Introdução 

As intervenções previstas na Linha de Leixões, pela sua natureza, induzem impactes principalmente 

sobre a morfologia do terreno e com reduzida probabilidade de afetar os aspetos geológicos, 

geomorfológicos e geotécnicos. Raras vezes, uma obra humana poderá afetar a geologia existente, 

a não ser que se verificasse a destruição de locais de especial interesse para o conhecimento 

geológico. 

Os impactes deste tipo de intervenção - de natureza morfológica, ocorrem, de forma genérica 

durante a fase de construção, em resultado das ações de terraplenagem (escavações e aterros) e 

da implantação de infraestruturas. Estes impactes são, de um modo geral, permanentes, 

irreversíveis e prolongam-se para a fase de exploração. 

Os impactes poderão ocorrer em ambas as fases e são originados fundamentalmente por 

operações de terraplenagem e estabilidade dos maciços geológicos que vão ser intervencionados. 

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

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

plataforma (neste caso concreto as escavações são praticamente inexistentes), a que se associam 

novas modelações ou estabilização de taludes em escavação e aterros. 
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5.3.2 Principais ações de projeto 

Movimentos de terras e Geometria de taludes 

Os aterros ferroviários foram definidos genericamente com uma geometria de 1V:2H. Não se 

registam taludes de aterro com mais de 7m de altura pelo que não se registam situações com 

necessidade de banquetas. Os taludes de aterro a construir, quando se trata de alargamento de 

aterros existentes é previsto o seu endentamento com os taludes atuais. Os taludes de escavação 

foram definidos genericamente com inclinações de 1V:1H. 

Decapagem 

A espessura da camada de terra vegetal a decapar, que corresponde ao horizonte superficial de 

solos com contaminação orgânica, varia essencialmente com a natureza das formações, da 

morfologia do terreno e do tipo e densidade de vegetação que as reveste. Com base nos estudos 

realizados, a profundidade dos trabalhos de decapagem é de 0,30 m e excecionalmente de 0,40m 

entre a ponte sobre o rio Leça e o viaduto da A28. 

Escavações 

As escavações são praticamente inexistentes (Linha de resguardo de Contumil, entre o rio Leça e a 

A28, rampa de Peões em S. Mamede) ou apenas para pequenos taludes (PIR de S. Gemil, 

prolongamento da Rua Pandelo, restabelecimento da Levadinha e terminal ferroviário de Leixões).  

Escavabilidade 

A escavabilidade dos materiais geológicos depende da sua tipologia e das características 

geomecânicas. Tendo em conta os materiais encontrados recorrer-se-á a meios mecânicos. 

Poderão ser pontualmente necessários meios específicos, mas não está prevista a utilização de 

explosivos. 

Estruturas de contenção 

Apesar das particularidades de cada um dos taludes a estabilizar, tratam-se essencialmente de 

taludes rochosos cuja fraturação e alteração potenciam o desprendimento de blocos e 

deslizamentos, pelo que as técnicas de estabilização a ser adotadas para estes taludes passam 

pela fixação de massas e blocos instáveis, evitando o seu desprendimento ou que o mesmo atinja a 

linha (situações de redes pregadas), e/ou fomentar a remoção segura de alguns blocos. 

Por este motivo, as necessidades de intervenção em Contumil e em S. Mamede devem-se 

essencialmente à estabilização e/ou reforço das condições de segurança dos taludes de escavação 

existentes. Contudo, no terminal de Leixões, quer na reformulação dos feixes de 

receção/expedição, quer no prolongamento do Gaveto G1, o projeto introduz a execução do 

alargamento das plataformas de aterro existentes para ambos os lados da via e a construção de 

duas estruturas de contenção da via (lado esquerdo) em locais onde o traçado ferroviário se 

aproxima do Rio Leça.  
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No que respeita aos restabelecimentos previstos está também considerada a implantação de 

estruturas de contenção, conformes descreve muito sucintamente abaixo: 

 Arruamento da PIR São Gemil e do Prolongamento da Rua do Pandelo - é necessário a 

execução de dois muros de contenção: 

o  entre o troço km 0+028,8 e km 0+039,8 do Arruamento da PIR de S. Gemil, em 

betão armado, com uma altura máxima de 2,4m, e dimensionado em L com sapata 

para o interior do restabelecimento rodoviário. 

o entre o troço km 0+022,8 e km 0+093,1 do Arruamento da PIR de S. Gemil, 

sobranceiramente ao qual existe um parque de estacionamento. No tardoz do muro 

de suporte, entre o km 0+041 e o km 0+087,5, prevê-se a execução de um talude de 

aterro com inclinação 1:1,5 (V:H). Devido à considerável variação da altura de terras 

a conter ao longo da extensão do muro foram definidas 5 secções tipo com 

diferentes geometrias e cotas de implantação, atingindo altura máxima de 8,9m. 

 Restabelecimento da Levadinha é necessária a execução de vários muros de suporte que 

permitirão a execução da rodovia, 

o  um muro de gabiões entre o troço km 0+194,4 e o km 0+233,9 é composto por 8 

secções diferentes, com uma altura variável entre os 2,0 e os 3,5m 

o muro de betão armado autoportante em L com sapata para o interior do 

restabelecimento rodoviário, entre o km 0+196,30 e o km 0+215,81 da rodovia, 

constituído por 3 secções, com uma altura variável entre, aproximadamente, 1,30m 

e os 2,40m. 

o dois muros de betão armado autoportantes em L com sapata para o interior do 

restabelecimento rodoviário, no início do Restabelecimento da Levadinha, com 

alturas máximas de 3,4m e 3,6m, devido à necessidade de vencer um desnível entre 

a cota do terreno e a rasante da rodovia e pela impossibilidade de realizar taludes 

de aterro devido à proximidade de habitações e/ou terrenos privados existentes, 

foram previstos. 

 Restabelecimento paralelo à Estação de São Mamede é necessário a execução de dois 

muros de contenção que serão de alvenaria de pedra e de gabiões. 

5.3.3 Avaliação de Impactes 

A avaliação de impactes foi feita para as fases de construção e de exploração, tendo em 

consideração as ações de projeto de cada. Para além dos critérios gerais, apresentados na 

metodologia geral do EIA, apresenta-se abaixo os critérios de significância e magnitude. 
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Impacte pouco significativo: 

 Afetação de áreas sem especial interesse geomorfológico ou alterações da morfologia 

natural, resultado de escavações e construção aterros inferiores a 4m 

Impacte Significativo: 

 Afetação de áreas com especial interesse geomorfológico ou alterações da morfologia 

natural, resultado de escavações e construção de aterros entre 4 a 10m 

Impacte muito significativo: 

 Afetação de áreas com elevado especial interesse geomorfológico ou alterações da 

morfologia natural, resultado de escavações e construção aterros superiores a 10m. 

A magnitude será classificada de acordo com as intervenções de projeto. 

5.3.3.1 Fase de Construção 

Como principal ação de projeto indutora de impactes refira-se a execução de aterros e as atividades 

de escavação, operações de terraplenagem. 

De um modo geral, nas situações de escavação, a destruição direta do substrato geológico conduz 

a alterações da morfologia local.  

Dado que não se preveem aterros com alturas superiores a 7m, e que as intervenções serão muito 

localizadas a significância dos impactes será pouco significativa a significativa. Os impactes serão 

negativos, diretos, certos, locais, irreversíveis, com baixa magnitude. 

Refere-se, no entanto, a necessidade de proceder a soluções de estabilização /ou reforço das 

condições de segurança dos taludes de escavação existentes: 

 prolongamento das linhas de resguardo em Contumil e São Mamede encontram-se num 

troço em que a  via  se  insere  em  trincheira  e  cuja  rasante  do  prolongamento  das  

linhas  de  resguardo acompanha  o  existente. 

 no terminal de Leixões, quer na reformulação dos feixes de  receção/expedição,  quer  no  

prolongamento  do  Gaveto  G1,  o  projeto  introduz  a  execução  do alargamento das 

plataformas de aterro existentes para ambos os lados da via e a construção de duas 

estruturas de contenção da via (lado esquerdo) em locais onde o traçado ferroviário se 

aproxima do Rio Leça. 

Na linha de resguardo de Contumil preconiza-se a execução de drenos profundos e de redes de 

proteção com malha de pregagens. Esta solução não altera o substrato geológico existente e 

protege a via de um potencial desprendimento os blocos através da aplicação da rede. Considera-

se que esta intervenção configura um impacte positivo, direto, certo, local, e significativo, tendo em 

consideração que a intervenção resulta na melhoria das condições de instabilidade existente.  
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Na linha de resguardo de São Mamede de Infesta a intervenção prevista no talude do lado direito 

consiste em prevenir os escorregamentos superficiais e a sua erosão. Para o efeito, prevê-se a 

execução de uma camada de betão projetado com malha eletrossoldada. Esta intervenção 

configura igualmente um impacte positivo no sentido em que resulta na melhoria das condições de 

instabilidade existente.  

No terminal de Leixões a utilização de terreno do lado direito e do lado esquerdo da linha, requer a 

construção/prolongamento das estruturas de aterro e a construção de duas estruturas de contenção 

(muros de gabiões) - onde a proximidade com o Rio Leça não permite a construção de aterros - e 

uma estrutura de proteção do talude existente junto à ponte do Rio Leça. Esta alteração constitui 

um impacte negativo, pouco significativo, direto, certo, local e de magnitude reduzida.   

Prevê-se ainda a estabilização do talude de escavação do lado direito da via, entre o km 19+240 e 

o km 19+334, resultante das alterações aos feixes de receção/expedição e prolongamento do 

Gaveto G1. 

  

Figura 5-1 – Muros de gabiões na proximidade ao rio Leça 

Ponte sobre o rio Leça 

A execução desta ponte surge da necessidade de criação de uma plataforma para albergar 6 linhas 

férreas (ao invés das 2 existentes na zona da ponte sobre o rio Leça), consequência da 

reformulação do layout no terminal de receção/expedição de Leixões. A ponte existente será 

demolida, dando lugar à nova ponte alargada para o lado poente (jusante do rio). 

Quanto à aptidão geotécnica da zona de implantação da nova ponte ser fraca, a execução da 

mesma será efetuada com uma metodologia de recurso a pilares-estaca e a vigas de 

encabeçamento das estacas dos encontros, até à base do tabuleiro, não havendo recurso a 

escavações.  

Assim, no que diz respeito ao presente descritor, os impactes serão positivos e negativos, 

diretos, certos, locais, irreversíveis, com reduzida significância. 
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Restabelecimentos 

As soluções preconizadas para os desnivelamentos das passagens de nível, requerem a execução 

de muros nas situações em que a solução de aterro poderia criar instabilizações. Neste sentido, 

considera-se que embora não sendo afetadas áreas com especial interesse geológico, as 

alterações de morfologia através da introdução de muros exercem um impacte negativo, direto, 

certo, local, reversível, com reduzida significância e média magnitude. 

5.3.3.2 Fase de exploração 

Tendo em consideração a natureza do projeto não é previsível que a sua implementação e 

utilização venha a alterar qualitativamente a situação atual. 

As alterações que se preveem mais impactantes na fase de exploração resultarão, conforme o 

objetivo do projeto, da utilização da ferrovia por comboios de comprimentos maiores, capazes de 

transportar maior quantidade de mercadorias. O facto de o projeto ter reforçado prever o reforço de 

estabilização de alguns taludes, permite que estes estejam preparados para estas alterações. 

As melhorias de estabilidade relativamente às situações identificadas na situação atual, 

configurarão um impacte positivo conforme já descrito na fase de construção. 

5.4 Solos 

5.4.1 Introdução 

Os impactes nos solos ocorrerão nas fases de construção e de exploração, pela ocupação 

temporária ou definitiva e pela alteração da sua qualidade, originadas pelas ações de projeto. No 

entanto, é na fase de construção que ocorrem os impactes mais significativos, dado que a 

ocupação irreversível dos solos ocorre nesta fase.  

Na fase de exploração não são expectáveis impactes nos solos.  

Para a avaliação dos impactes resultantes da ocupação direta dos solos, foram quantificadas as 

áreas (em m
2
), tendo em conta as classes de solos afetadas, na faixa de ocupação. 

5.4.2 Fase de Construção 

As atividades geradoras de impactes na fase de construção do projeto são as seguintes: 

 Implantação de estaleiro(s); 

 Acessos à obra para circulação de viaturas e máquinas afetas à mesma; 

 Movimentos de terras (escavações e aterros); 

 Implantação de pilares; 
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 Prolongamento das vias de resguardo e das novas vias no Terminal de Leixões; 

 Construção de restabelecimentos; 

 Implantação de edifícios e antenas. 

Conforme foi referido anteriormente, é na fase de construção que serão destruídos os solos nos 

locais de implantação de infraestruturas/obras e nos movimentos de terras – aterros e escavações – 

para além da destruição de solos com carácter temporário como é o caso da implantação de 

estaleiros e das infraestruturas de apoio à construção da obra, como seja por exemplo a construção 

da ponte e das obras localizadas nas imediações do rio Leça.  

No quadro seguinte indicam-se as áreas de solos afetadas, em m
2
, por tipo de solo existente na 

faixa de ocupação. Refere-se ainda que os solos afetados são cambissolos húmicos: rochas 

eruptivas ou xistos, conforme caracterização efetuada na situação de referência. 

Quadro 5-5 - Quantificação das afetações de solos na faixa de ocupação do projeto 

Designação Solos Área (m
2
) 

Intervenções 1, 2 e 3 
Cambissolos húmicos (rochas eruptivas) 42 768,0 

Cambissolos húmicos (xistos) 7 059,9 

Edifícios e torres 
Cambissolos húmicos (rochas eruptivas) 436,2 

Cambissolos húmicos (xistos) 72,7 

Obras de Arte (ponte rio 
Leça) 

Cambissolos húmicos (rochas eruptivas) 2 057,4 

Restabelecimentos 
Cambissolos húmicos (rochas eruptivas) 4 821,7 

Cambissolos húmicos (xistos) 13 092,1 

 

A maior ocupação de solos é originada pela via férrea (49 828 m
2
), logo seguida pelos 

restabelecimentos (17 914 m
2
). No primeiro caso, a maior afetação dá-se em cambissolos húmicos 

(rochas eruptivas), ao passo que no segundo caso a afetação predominante é em cambissolos 

húmicos (xistos). 

Os cambissolos húmicos, provenientes de rochas eruptivas, correspondem a cerca de 70 % da área 

de intervenção, sendo os restantes 30% correspondentes aos cambissolos provenientes de xistos.  

Pela análise do quadro seguinte, acresce que as ações de projeto na via férrea ocupam 

maioritariamente solos com elevada aptidão agrícola, solos de classe A, sendo as restantes classes 

afetadas de forma muito mais reduzida. 
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Quadro 5-6 – Quantificação da área ocupada pelo projeto, de acordo com a capacidade de uso 

Designação 
Capacidade de Uso do 

Solo 
Área (m2) 

Via Férrea (Intervenções 1, 2 
e 3) 

Classe F 1 456,5 

Classe A 38 401,3 

Classe A+C 2 795,9 

Áreas Sociais 7 174,2 

Edifícios e Torres 
Classe F 436,2 

Áreas Sociais 72,7 

Obras de Arte (ponte rio 
Leça) 

Classe A 2 057,5 

Restabelecimentos 

Classe A 4 614,9 

Classe F 4 448,3 

Áreas Sociais 8 850,6 

 

No geral de todas as intervenções, a classe A, de maior aptidão, é aquela cuja percentagem de 

afetação pelo projeto é maior, representando no total, 64,1% da afetação, assumindo maior 

preponderância nas intervenções 1, 2 e 3 de via férrea. 

As áreas sociais são as que apresentam a segunda maior afetação pelo projeto representando 

22,9%, com maior incidência nos restabelecimentos e nas intervenções na via férrea.  

Assim, considera-se que a afetação dos solos, pelo projeto a construir, configura impactes de 

magnitude reduzida, uma vez que a extensão efetiva da intervenção é reduzida face à extensão 

global do traçado. No que se refere à significância, a classificação varia entre pouco significativos e 

muito significativos, em função dos solos afetados, terem respetivamente menor ou maior aptidão 

agrícola. Os impactes serão negativos, certos, diretos, permanentes ou temporários e locais 

Na fase de construção pode ainda verificar-se a ocorrência de derrames de óleos / combustíveis ou 

outras substâncias potencialmente perigosas que acidentalmente atinjam os solos. Estas situações 

podem decorrer das atividades do estaleiro e da circulação de maquinaria ou veículos afetos à obra, 

no entanto a aplicação de corretas medidas de gestão ambiental em obra, evitarão que estas 

situações ocorram. 

5.4.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, não se preveem impactes assinaláveis ao nível dos solos. Naturalmente que 

os impactes permanentes, resultantes da fase de construção, subsistirão na fase de exploração e 

prendem-se com a ocupação irreversível dos solos e impermeabilização das áreas ocupadas.  
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5.5 Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

5.5.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos tem em consideração a 

situação verificada e caracterizada na situação de referência e as ações de projeto potencialmente 

geradoras de impactes e que se resumem no seguinte: 

 Aterros e escavações 

 Demolição da ponte existente sobre o rio Leça  

 Construção da ponte sobre o rio Leça 

 Construção do muro junto ao rio Leça 

 Execução da drenagem longitudinal da via 

 Execução da drenagem transversal da via 

5.5.2 Fase de Construção 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, na fase de construção do projeto, destacam-se as 

ações de projeto referidas anteriormente, nomeadamente as que implicam direta ou indiretamente 

com a linha de água, nomeadamente com o rio Leça. As ações relativas à execução de aterros e 

escavações, à demolição da ponte existente e à construção da nova ponte, exercerão pressões ao 

nível nos recursos hídricos, em termos de: 

 Alterações de escoamento devido às intervenções no leito do rio Leça e respetivo leito de 

cheia;  

 Alterações decorrentes do transporte e acumulação de sedimentos resultantes dos 

movimentos de terra, nas imediações do rio Leça; 

No que respeita especificamente às intervenções no rio Leça, o projeto contempla a execução de 

uma nova ponte a qual implicará trabalhos no leito do rio, dos quais se destacam, entre outros, os 

seguintes: 

 Desmatação e limpeza das margens; 

 Execução de plataformas de acesso para os pilares-estaca; 

 Execução dos pilares-estaca; 

 Execução das estacas dos encontros; 

 Escavação sob os futuros vãos laterais e nos encontros; 
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Referem-se ainda os impactes causados pela execução dos desnivelamentos previstos no projeto 

em função das ações de projeto consideradas. 

Estes trabalhos implicarão alterações no escoamento, pela interferência que a construção dos 

pilares tem no leito e margens da linha de água. A solução adotada consiste num par (poente e 

nascente) de estruturas monolíticas em betão armado que se dividem em três vãos: 

16,00+19,00+16,00, totalizando 51,00m de desenvolvimento. Nos alinhamentos centrais, existem 

10 pilares-estaca de 1,20m em cada estrutura. Os encontros são do tipo perdido, constituídos pelo 

maciço de encabeçamento das estacas e muro testa, apoiados sobre dois alinhamentos de 6 

estacas cada com 1,20m de diâmetro. 

Os vãos foram definidos para permitir a reposição das margens do rio Leça nos alinhamentos que a 

configuração atual das margens a montante e a jusante da ponte existente deixa transparecer. A 

estrutura é enviesada (ângulo dos alinhamentos igual a 50º; ângulo de viés igual a 40º) para que os 

alinhamentos de pilares, que se desenvolvem sensivelmente ao longo das margens, estejam 

alinhados com a direção do escoamento. 

 

Figura 5-2 - Planta do tabuleiro 
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Figura 5-3 - Planta de fundações 

O faseamento construtivo da ponte desenvolve-se do lado poente e do lado nascente em dois 

momentos diferentes, assim como a demolição da ponte existente, minimizando a existência de 

obstáculos ao escoamento que poderiam nesta fase favorecer riscos de inundação a montante. 

Deste modo os trabalhos de construção embora possam implicar um aumento da dispersão de 

sedimentos que serão transportados até à zona portuária e foz, não se prevê que ocorram 

eventuais fenómenos de acumulação. Considera-se assim, a possível ocorrência de um impacte 

negativo, provável, direto, local, reversível, temporário, de magnitude reduzida e pouco 

significativo. 

Ao nível da drenagem transversal as passagens hidráulicas existentes na via férrea manter-se-ão 

com as características atuais, no entanto o projeto prevê o prolongamento de três PH, na zona de 

intervenção do Terminal de Leixões, onde é necessário ampliar a plataforma de via tanto pela 

margem direita como pela margem esquerda entre o KM 19+350 e o KM 19+950:  

 PH 19+152 será prolongada para montante; 

 PH 19+419 será prolongada para jusante; 

 PH 19+527 será prolongada para jusante. 

As obras de prolongamento poderão introduzir impactes na linha de água ao nível de acumulação 

de sedimentos e de obstrução temporária ao escoamento, no entanto, estes impactes consideram-

se negativos, prováveis, diretos, locais, reversíveis, temporários, de magnitude baixa e 

pouco significativos. 

O projeto não prevê a necessidade de proceder a desvios de linhas de águas. 

Em termos dos restabelecimentos previstos, apresenta-se de seguida a análise de impactes 

subjacente às soluções de drenagem preconizadas. 
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Restabelecimento de S. Gemil 

A supressão de duas passagens de nível, a PN 3+695 (concordância de São Gemil) e a PN 6+429 

(linha de Leixões) vão dar origem a uma passagem inferior (PI) sob a concordância de São Gemil 

com ligação ao arruamento existente, denominado por Arruamento da PIR São Gemil. A supressão 

do acesso à rua Pandelo é restituída paralelamente ao talude da concordância de São Gemil, com 

conexão à PI proposta e designa-se por Prolongamento da rua de Pandelo. 

Com o objetivo de melhorar as condições de recolha, escoamento e encaminhamento das águas 

pluviais associadas às vias rodoviárias, objeto do presente projeto, será necessário considerar: 

 A desobstrução, limpeza e prolongamento, com secção hidráulica equivalente, das 

passagens hidráulicas existentes com capacidade de vazão suficiente e limpeza de valas a 

elas associadas; 

 A remodelação e/ou execução de novas passagens hidráulicas quer por razões de 

insuficiência de secção, quer por questões de implantação face à nova via ferroviária, 

interfaces e vias rodoviárias e limpeza das valas a elas associadas; 

 A desativação/remoção das passagens hidráulicas incompatíveis com o novo traçado, 

nomeadamente devido a desvios do eixo da via ferroviária e às novas soluções propostas 

para as passagens niveladas – eixos rodoviários (PS e PI). 

Na verificação da capacidade das secções de vazão das passagens hidráulicas considerou-se o 

caudal de cheia centenária, face às exigências de segurança e de funcionalidade a observar e 

como é prática corrente em projetos desta natureza.  

A PH Pandelo, sendo uma prolongação da PH existente, a qual tem uma capacidade de vazão de 

pelo menos 4,5 m
3
/s, deve manter a secção existente ou maior. Uma vez que está prevista a boca 

em recipiente para o final da PH existente, de forma a baixar a cota de soleira da PH existente, as 

águas de montante poderão ser descarregadas na boca. Assim, de forma a contemplar este caudal 

adicional, a secção do prolongamento passará de 1x1,25m (BxH) para 1,2x1,2m (BxH).  
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Figura 5-4 – Prolongamento da PH Pandelo. 

Na saída da PH de Pandelo, as águas de escoamento superficial continuam o seu curso atual ao 

lado do loteamento futuro.  

As obras de prolongamento das PH aqui apresentadas poderão introduzir impactes na linha de 

água, na fase de construção, ao nível de acumulação de sedimentos e de obstrução temporária ao 

escoamento, no entanto, estes impactes consideram-se negativos, prováveis, diretos, locais, 

reversíveis, temporários, de magnitude baixa e pouco significativos. 

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

alteração do nível freático nas intervenções previstas para Contumil e para São Mamede Infesta. 

Nas Passagens Inferiores Rodoviárias previstas (PIR de São Gemil – PN 6+429 e PIR da 

Levadinha – PN 7+930) a face inferior da estrutura aproxima-se do nível freático detetado nas 

sondagens, contudo, as obras não deverão ter um efeito significativo na atual posição do nível 

freático.  

Em Leixões, as intervenções de terraplenagens e estabilização dos taludes de escavação também 

não deverão interferir com o nível freático. Contudo, considera-se que poderá existir interferência 

com nível freático numa zona pontual dos feixes de receção/expedição onde se fará um reforço da 

plataforma ferroviária (pontualmente a norte e a sul da ponte sobre o rio Leça – lado poente) com 

recurso a estacas de brita (funcionando como elementos drenantes) devido à presença de 

depósitos aluvionares com baixa capacidade de carga. Eventuais alterações do nível freático serão 

suportadas, em termos de estabilidade da plataforma, pela construção de uma plataforma de 
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transferência de carga onde assentará a superestrutura. Este impacte será considerado negativo, 

pouco significativo, de magnitude reduzida, direto, local, reversível e temporário. 

No que respeita especificamente às captações identificadas, não se prevê a afetação direta do 

projeto com nenhuma captação, no entanto, poderão ocorrer afetações indiretas nas seguintes 

situações, por se encontrarem nas proximidades de escavações mais significativas: 

 Proximidade de uma captação para rega (41120), junto à zona de intervenção de Contumil; 

 Proximidade de duas captações para rega (779944 e 73864) e uma para consumo humano 

(69347), à PIR de S. Gemil; 

 Proximidade de duas captações para rega (70015 e 63559), junto à estação de S. Mamede. 

 

 

Figura 5-5 – Captação na zona de intervenção de Contumil 
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Figura 5-6 – Captações nas proximidades do restabelecimento da concordância de S. Gemil 

 

 

Figura 5-7 – Captações nas proximidades da Estação de S. Mamede 

Na zona de Contumil está prevista a construção de uma linha de resguardo do lado oposto da 

captação, não se prevendo a execução de escavações que afetem o nível freático, não sendo 

expetável que venha a ocorrer qualquer afetação na captação. 
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A captação 69347 consiste num furo vertical privado utilizado para consumo humano e rega, 

encontrando-se a uma profundidade de 60 m. As captações 779944 e 73864 são poços particulares 

e são utlizados para rega. (ver Anexo III.1). 

A PIR de S. Gemil, irá implicar uma escavação de 6 m, necessária para passar inferiormente a via 

férrea, garantindo o gabarit vertical da rodovia. Nas sondagens efetuadas o nível freático foi 

intersetado próximo da cota de fundação da obra de arte, aos 8,80 metros de profundidade, num 

local e noutro a água apenas apareceu aos 10,5 metros. A execução da obra de arte é por empuxe 

hidráulico e prevê um determinado sistema para suspensão de via o qual condiciona a cota da obra 

relativamente à via a suspender. 

Tendo em consideração que a montante das captações foi construído um túnel rodoviário (A4), com 

maior probabilidade de afetar as captações e que a altura de escavação não irá atingir o nível 

freático que abastece o furo 69347, pode considerar-se que a construção da PIR de S. Gemil não 

deverá ter impacte negativo nas captações existentes. 

No que se refere às captações junto à intervenção na estação de S. Mamede, esta ocorrerá no lado 

oposto às captações, não se prevendo a execução de escavações que afetem o nível freático, pelo 

que não é expetável que venha a ocorrer qualquer afetação. 

Na zona de intervenção de Leixões, embora possa ocorrer alguma interceção do nível freático sub-

superficial com a intervenção, não se prevê que a mesma interfira com as captações que se 

localizam nas suas imediações, conforme se pode verificar na figura seguinte. 

 

Figura 5-8 – Captações nas proximidades do Terminal Ferroviário de Leixões 
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5.5.3 Fase de Exploração 

A respeito dos recursos hídricos superficiais, na fase de exploração destacam-se as ações de 

projeto referidas anteriormente, em particular as relativas às condições de escoamento da nova 

ponte sobre o rio Leça. 

No respeita especificamente à ponte sobre o rio Leça, 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, consistindo numa área de 

passagem de cerca de 106 m
2
. A nova ponte tem uma secção com área de de cerca de 132 m

2
, 

traduzindo-se numa melhoria do escoamento do rio em relação à situação atual. 

Nas figuras seguintes apresentam-se os esquemas da secção da ponte atual e futura, sendo visível 

uma melhoria significativa da área livre de escoamento associada à nova ponte. 

 

Figura 5-9 – Seção de ponte atual 

  

Figura 5-10 – Seção de ponte futura 

Por outro lado, o projeto prevê a redução da relação espessura/vão. Esta redução é importante 

porque permite melhorar o compromisso entre o vão central, que interessa aumentar para facilitar o 

escoamento, e a espessura, que interessa limitar para não restringir excessivamente o tirante de ar 

entre o subleito do tabuleiro e a superfície livre do rio Leça, em situação de cheia. 

A estimativa dos níveis de cheia resultou do estudo hidrológico e hidráulico com formulação 

adequada para modelar satisfatoriamente a complexidade das condições na zona final do rio Leça. 

De facto, a ponte localiza-se a uma pequena distância da foz e o escoamento é influenciado pelo 

nível do mar. O cálculo foi efetuado para a conjugação de uma situação de cheia no rio Leça, com 

período de retorno de 100 anos, com preia-mar extrema anual. Tendo em atenção a resiliência 

exigível a uma estrutura desta importância face às alterações climáticas e à progressiva elevação 

do nível médio das águas do mar, os cálculos foram efetuados para 3 horizontes temporais: 

 2020 – Nível médio das águas do mar =0,00m (+2,00m no referencial hidrográfico atual) 

 2050 – Nível médio das águas do mar =0,35m (+2,35m no referencial hidrográfico atual) 
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 2100 – Nível médio das águas do mar =1,50m (+3,50m no referencial hidrográfico atual) 

Os valores de elevação são os indicados pela APA e, particularmente para o horizonte de 2100, têm 

em atenção a dispersão de valores que o relativo desconhecimento de parâmetros e mecanismos 

induz nos modelos de previsão. 

A preia-mar extrema anual tem, atualmente, o valor 3,90m, referido ao referencial hidrográfico. O 

referencial geográfico, utilizado no projeto, tem, por definição um diferencial de 2,00m relativamente 

ao hidrográfico, em Portugal continental. Assim, a condição de fronteira a jusante do rio Leça, no 

Porto de Leixões) varia da seguinte forma: 

 2020: +1,90 

 2050: +2,25 

 2050: +3,40 

Com estas condições fronteira a jusante, o estudo hidráulico conduziu às cotas de cheia, na secção 

imediatamente a montante da ponte, indicadas no quadro seguinte. Estando o subleito do tabuleiro 

à cota 4,90m, os valores correspondentes do tirante de ar constam também do quadro. Na figura 

abaixo é possível visualizar o corte longitudinal da ponte com a indicação dos níveis de cheia 

considerados no quadro abaixo. 

Quadro 5-7 – Níveis de cheia e tirante de ar na Ponte Sobre o Rio Leça  

Horizonte temporal Nível de cheia (m) Tirante de ar (m) 

2020 3,70 1,20 

2050 3,70 1,20 

2100 4,24 0,66 

 

Constata-se que a influência da subida do nível do mar não tem influência no escoamento na 

secção da ponte, até uma data posterior a 2050. Em 2100, para o cenário retido, já há influência, 

mas o tirante de ar mantém-se positivo e com um valor ainda considerável. 

Face ao exposto, considera-se que na fase de exploração, o escoamento do rio Leça na zona da 

ponte melhora significativamente relativamente à situação atual, tratando-se de um impacte 

positivo, certo, direto, local, muito significativo e de magnitude média a elevada. 

Acresce ainda referir que os vãos foram definidos para permitir a reposição das margens do Rio 

Leça nos alinhamentos que a configuração atual das margens a montante e a jusante da ponte 

existente deixa transparecer. As estruturas são enviesadas (ângulo dos alinhamentos igual a 50º; 

ângulo de viés igual a 40º) para que os alinhamentos de pilares, que se desenvolvem 

sensivelmente ao longo das margens, estejam alinhados com a direção do escoamento. 
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Figura 5-11 – Corte longitudinal da ponte sobre o rio Leça 

 

Tal como apresentado acima, o projeto tem em consideração o aumento previsível do nível do mar, 

não sendo expectável que o mesmo venha a ser afetado por este fenómeno. 

Comparando o perfil longitudinal da situação atual (ponte existente) e a situação do projeto (nova 

ponte), verifica-se que a área de inundação a montante da ponte ferroviária é reduzida devido à 

maior secção criada pela da nova ponte. 

 

Figura 5-12 – Cheia T100. Situação actual vs Projeto de Execução. Ano 2020 

No que respeita às PH que serão prolongadas, as mesmas encontram-se dimensionadas para o 

período de retorno de 100 anos, mantendo-se as condições de escoamento atualmente existentes. 
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5.6 Qualidade da Água  

5.6.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção ocorrem diversas ações de projeto que podem ter impacte direto ou 

indireto sobre a qualidade das águas superficiais, nomeadamente: 

 Montagem e desmontagem dos estaleiros 

 Operação dos estaleiros 

 Abertura de acessos para a obra 

 Desmatação e limpeza dos terrenos e margens do rio Leça; 

 Movimentações de terras (aterro e escavação) 

 Execução de trabalhos no leito do rio e margens 

 Demolição da ponte sobre o rio Leça 

As operações de montagem e funcionamento de estaleiros podem exercer uma pressão 

significativa na qualidade das águas superficiais, em função da sua localização e das medidas de 

gestão ambiental que venham a ser adotadas.  

Do mesmo modo, todas as atividades que prevejam a remoção de vegetação ou a movimentação 

de terras, irão aumentar a exposição dos solos à erosão, aumentando a probabilidade de 

arrastamento de material sólido para a linha de água, quer por via da ação do vento quer da 

precipitação. 

O aumento de material sólido na linha de água, nomeadamente no rio Leça, deverá ocorrer nas 

zonas com maiores intervenções junto ao rio, nomeadamente entre o km 19+350 e o km 19+900, 

através da construção de muros e dos pilares da nova ponte. Esta alteração da qualidade da água 

por via do aumento de concentração de material sólido considera-se como sendo um impacte 

negativo, pouco significativo, direto, local, provável, temporário, reversível, e de magnitude 

reduzida, dada a fraca qualidade que o rio já apresenta. 

Aquando da atividade de demolição da ponte existente poderá também ocorrer a queda de material 

da ponte para o rio e de material fino que podem atingir a linha de água. No entanto, para evitar a 

queda de detritos no rio Leça, em particular durante o processo de serragem da plataforma atual da 

ponte, devem ser montados estrados que suportem esses detritos e deem acesso para a sua 

remoção.  

O potencial impacte na qualidade da água será negativo, pouco significativo, de magnitude 

reduzida, incerto, local, temporário e reversível, no entanto estão definidas medidas de 

minimização que evitam ou minimizam significativamente este impacte. 
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Em termos das águas residuais produzidas nos estaleiros, pressupõe-se que as mesmas sejam 

ligadas à rede de saneamento municipal, ou em caso de impossibilidade, sejam direcionadas para 

uma ETAR compacta dedicada. 

A respeito da qualidade da água subterrânea, as situações a identificar são relativas à eventual 

contaminação de águas superficiais que consequentemente atingem as águas subterrâneas quando 

estas se encontrem em situação de ligação hidráulica ou próximas da superfície.  

Nas situações de derrames acidentais poderão ainda ser atingidos aquíferos mais profundos, no 

entanto, não é previsível que tal venha a acontecer, pelas características hidrogeológicas 

identificadas. 

O impacte na qualidade das águas subterrâneas poderá assumir um caráter negativo, direto, 

incerto, permanente, local, irreversível, de magnitude reduzida e significativo. A aplicação de 

medidas de gestão ambiental na fase de construção pode evitar a ocorrência deste impacte. 

5.6.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração não se prevê que as alterações introduzidas no projeto venham a exercer 

qualquer alteração relativamente à qualidade da água. As eventuais situações possíveis de ocorrer 

serão acidentais e encontram-se analisadas ao nível do risco ambiental (Capítulo 5.15). 

5.7 Fauna, Flora e Habitats Naturais 

5.7.1 Métodos 

Foram identificados os impactes para a fase de construção e exploração na área de 

implementação do empreendimento em estudo. 

Para determinar a magnitude e significância dos mesmos analisou-se a diversidade e a 

raridade das formações vegetais e das espécies vegetais e animais que ocorrem na área de 

afetação do projeto, assim como outra informação relevante obtida na caracterização da 

situação de referência. 

A avaliação dos impactes é efetuada de acordo com seis parâmetros (natureza, significância, 

magnitude, localização, duração, dimensão espacial e reversibilidade), dos quais resulta a 

classificação global do impacte.  

A avaliação da significância tem em conta a seguinte escala: 

 Muito significativo: Quando há uma elevada afetação de Habitats ou espécies da flora 

ou fauna reconhecidamente raros; ou incluídos nos anexos A-I, B-I, B-II, B-IV ou B-V do 

Decreto-Lei nº 140/99 e classificados como prioritários. 
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 Moderadamente significativo: Quando há uma elevada afetação de Habitats ou 

espécies da flora ou fauna incluídos nos anexos A-I, B-I, B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei 

nº 140/99 mas não classificados como prioritários nem considerados raros ou ameaçados 

em território nacional. 

 Pouco significativo: Quando o impacte não afete Habitats ou espécies raros ou 

constantes dos referidos anexos ou afeta apenas Habitats muito comuns. 

A classificação da magnitude tem em conta a seguinte escala: 

 Magnitude elevada: Quando o impacte afeta uma proporção elevada da área do Habitat 

ou da população. 

 Magnitude média: Quando o impacte afeta uma proporção média da área do Habitat ou 

da população. 

 Magnitude reduzida: Quando o impacte afeta uma proporção baixa da área do Habitat 

ou da população. 

5.7.2 Resultados 

5.7.2.1 Flora e Vegetação 

A maior parte das intervenções previstas no âmbito do projeto em estudo ocorrerá dentro da 

faixa já ocupada pela ferrovia ou em áreas sem habitats ou flora com valor de conservação, 

sem impactes diretos na flora e vegetação. 

Verifica-se, no entanto, que ocorrerá afetação de algumas áreas de ocorrência de sobreiros, 

num total de cerca de 0,49 ha (4 649 m2 em três parcelas situadas cerca do km 20+200, lado 

sul, junto ao km 19+175 a 19+300, lado sul, e junto ao km 18+775 a 19+320, lado norte), 49 m2 

na zona da passagem de nível pedonal, junto ao km 7+300, e 233 m2 na zona do 

restabelecimento e passagem inferior rodoviário (PIR), junto ao km 8+000.  

Deste modo, estima-se que os impactes decorrentes da implementação do projeto em análise 

sejam os seguintes. 

Fase de construção 

No que respeita à instalação e atividade do estaleiro, abertura de acessos temporários e 

estabelecimento de outras zonas de apoio à obra, necessários à implementação do projeto 

refere-se que as ações decorrentes da presença e movimentação de maquinaria afetarão 

direta e indiretamente a vegetação: diretamente pela destruição direta das plantas e 

comunidades na área afetada; indiretamente pela compactação do solo, pela emissão de 
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poeiras – que podem diminuir a eficácia fotossintética, com consequências no normal 

desenvolvimento das plantas – e pelo eventual derrame de agentes poluentes. Pelas 

características da área de estudo, e assumindo que estas áreas evitarão as manchas de 

ocorrência de sobreiros cartografadas, pode desde já estimar-se que este será um impacte 

negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e 

reversível. 

Ainda no que diz respeito aos trabalhos preparatórios, a desmatação e limpeza dos terrenos 

na área de projeto é a fase em que ocorrerá o maior impacte na flora e nas comunidades 

vegetais, que resultará na destruição direta da vegetação nos locais afetados. Este será um 

impacte negativo, pouco significativo e de baixa magnitude, direto, de dimensão local, 

temporário e irreversível. Acresce ainda que esta ação poderá resultar na dispersão de 

propágulos de espécies exóticas invasoras, nomeadamente de Cortaderia selloana, Acacia 

dealbata, Acacia melanoxylon e Phytolacca americana. Este será um impacte negativo 

significativo, de magnitude reduzida, indireto, de dimensão local, temporário e irreversível. 

É também nesta fase que ocorrerá o corte de sobreiros, que deverá ser autorizado e 

compensado, de acordo com a legislação aplicável. A compensação será considerada no 

âmbito do Projeto de Integração Paisagística havendo apenas que contabilizar o número de 

árvores a considerar, trabalho que será efetuado no decorrer do processo de licenciamento. 

Os trabalhos de construção das infra-estruturas terão um impacte decorrente 

essencialmente da presença e movimentação de maquinaria, o que afetará indiretamente a 

vegetação, pela compactação do solo, pela emissão de poeiras e pelo eventual derrame de 

agentes poluentes. Prevê-se que esta ação terá um impacte negativo pouco significativo, de 

magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e reversível. 

Fase de exploração 

A presença e funcionamento da infraestrutura ferroviária, após implementação das 

alterações previstas no âmbito do projeto em estudo, terá um impacte nulo na flora e 

vegetação, uma vez que não ocorrerá qualquer afetação de áreas naturais durante a fase de 

exploração. 

5.7.2.2 Fauna  

A área onde se insere a Linha de Leixões situa-se num território densamente povoado, na 

periferia da cidade do Porto, onde subsistem pequenas parcelas de espaços agrícolas e 

florestais. Trata-se de uma zona muito fragmentada, em que as poucas parcelas de habitats 

favoráveis à presença de uma fauna selvagem diversificada têm uma dimensão muito reduzida 
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e onde a conectividade entre as parcelas está muito prejudicada pela presença da malha 

urbana. Daqui resulta que na área de estudo a fauna é constituída essencialmente por 

espécies cosmopolitas, bem adaptadas à presença humana e aos espaços urbanos, não 

incluindo por isso populações dignas de nota de taxons com estatuto de ameaça. 

A intervenção a efetuar nesta linha contribuirá para o acréscimo nos níveis de perturbação a 

que área está já hoje sujeita, uma vez que permitirá a circulação de maiores composições ao 

longo deste mesmo eixo.  

 

Fase de construção 

Perturbação 

Durante a fase de construção as intervenções a efetuar contribuirão para um acréscimo nos 

níveis de perturbação, concentrados nos locais de intervenção, e este impacte será negativo e 

deverá ocorrer nas zonas de intervenção sujeitas à circulação de máquinas, veículos e 

pessoas, devendo resultar em alterações no comportamento das espécies, afastando-se as 

mais suscetíveis e mantendo-se, eventualmente, as mais ubiquistas. De notar, no entanto, que, 

como referido na situação de referência (capitulo 4.7), esta linha insere-se num território 

fortemente humanizado onde os níveis de perturbação são já bastante elevados.  

De entre as espécies que ocorrem na área de estudo os mamíferos deverão ser os mais 

afetados. Este impacte é negativo, pouco significativo, de dimensão local, temporário e 

reversível.  

A única zona do rio Leça que poderá ser potencialmente afetada é o local onde será construída 

a nova ponte, 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. 

Deste modo, embora a construção de uma nova ponte no rio Leça possa produzir impactes 

negativos durante a fase de construção, sobretudo associados à perturbação dos sedimentos e 

ao aumento temporário da turbidez entendeu-se que os impactes nos ecossistemas que 

possam resultar da construção da nova ponte são de significância muito reduzida. 

 

Perda de habitat 

Embora as afetações sejam pouco expressivas em termos de área representam ainda assim 

uma efetiva perda de habitat para a generalidade das espécies animais. Tendo em atenção as 
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características da fauna presente na área de estudo esta perda terá um impacte negativo, 

pouco significativo, de dimensão local, permanente e irreversível. 

 

Fase de exploração 

Efeito de barreira PHs 

A Linha existente constitui por si só uma barreira à circulação de animais entre os dois lados da 

ferrovia.. Por outro lado, o sistema de drenagem transversal, que permite a permeabilidade da 

via será sujeito a intervenções em 2 PHs, que serão prolongadas, mantendo-se a mesma 

secção (19+419 e 19+527) de 1,5m de diâmetro. Estas alterações terão um efeito 

relativamente pouco importante na permeabilidade da via. O prolongamento terá um efeito 

negativo, uma vez que a distância a percorrer pelos animais será maior mas, como referido 

acima este impacte incidirá sobre uma comunidade de animais já muito empobrecida, dadas as 

características do território onde se insere esta Linha, pelo que o impacte resultante será 

negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de dimensão local, permanente e 

irreversível. 

Efeito de exclusão 

Uma vez que a linha de caminho-de-ferro já existe e que a sua presença induzirá um efeito de 

exclusão associado à perturbação que ela gera, não se espera um acréscimo significativo que 

resulte das intervenções a que a linha será sujeita, embora esta implique um acréscimo nos 

níveis de perturbação. Por outro lado, e como referido acima a comunidade faunística afetada é 

constituída essencialmente por espécies cosmopolitas e bem adaptadas à presença humana. 

5.8 Uso do Solo 

5.8.1 Metodologia 

Na análise dos impactes sobre a ocupação e uso do solo induzidos pelo Projeto das Intervenções 

para melhoramento da capacidade ferroviária na Linha de Leixões, serão consideradas as ações do 

projeto geradoras de impactes, sendo estes avaliados para as fases de construção e exploração, 

tendo em conta que a alteração do uso do solo se começa a verificar logo desde o início da 

construção. 

Os impactes na ocupação do solo advêm da alteração do uso, em resultado das atividades 

humanas, que se traduzem sempre numa transformação da ocupação do território. 

No caso em estudo serão sobretudo as intervenções referidas de seguida que serão diretamente 

responsáveis pela alteração dos usos na sua faixa de implantação: 
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1. Reformulação dos feixes de receção/expedição do Terminal de Leixões (intervenção 3); 

2. Restabelecimento de São Gemil (6+429) 

3. Restabelecimento da Levadinha (km 7+315) 

4. Restabelecimento paralelo à Estação de São Mamede, incluindo a rampa da Estação de 

São Mamede (km 10+015 a 10+171) 

O aumento do comprimento útil da linha de resguardo de Contumil (intervenção 1) e o aumento do 

comprimento útil da linha de resguardo de São Mamede Infesta (intervenção 2) têm impactes pouco 

significativos, no uso do solo, uma vez que as intervenções a realizam-se sobretudo no canal da 

plataforma ferroviária, intervindo de uma forma mais pontual em alguns dos taludes contíguos à 

linha, e ocupando espaços exteriores ao DPF em áreas reduzidas, conforme apresentado no 

Capítulo 3.3.2. 

De forma induzida o Projeto das Intervenções para melhoramento da capacidade ferroviária na 

Linha de Leixões será responsável por impactes relacionados com o uso do solo das áreas 

envolventes, tráfego e desenvolvimento socioeconómico, de um modo geral. 

De forma sumária referem-se as ações do projeto responsáveis pelos impactes no uso do solo: 

 Ocupação do espaço por ações associadas à construção (impactes negativos) 

o Montagem e funcionamento dos estaleiros 

o Circulação de viaturas e máquinas 

o Expropriações 

o Demolições 

o Preparação/limpeza dos terrenos 

o Desmatação 

o Movimentação de terras 

o Criação de acessos temporários 

o Supressão de passagens de nível 

o Construção de desnivelamentos rodoviários 

o Alargamento/ melhorias na infraestrutura ferroviária 

A reformulação dos feixes de receção/expedição do Terminal de Leixões, em conjunto com os 

novos restabelecimentos, correspondem às ações de projeto que induzirão uma afetação mais 

significativa dos solos e respetivas culturas existentes, considerando-se, de um modo geral, a 

ocorrência de impactes diretos negativos na fase de construção, que se prolongarão durante a fase 

de exploração. Os impactes serão tanto mais significativos consoante o tipo de usos, a estrutura 

fundiária e a rentabilidade agrícola. 

Os principais impactes durante a fase de exploração decorrem da fase anterior, em que a ocupação 

irreversível do solo, com destruição dos seus usos pela implantação do projeto, assume um 
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carácter definitivo. Outros impactes, de natureza indireta, relacionam-se com impactes associados a 

outros descritores como são a Paisagem, a Socioeconomia e o Ambiente Sonoro, pela perturbação 

que, principalmente, os novos restabelecimentos terão no contexto envolvente, que sendo um 

impacte que se inicia com a construção assume, no entanto, a sua dimensão efetiva na fase de 

exploração. 

Para a avaliação dos impactes neste descritor, considera-se como critério fundamental a área total 

que é afetada, bem como aquela que se refere a usos considerados mais sensíveis pela sua 

importância socioeconómica, como são as zonas com ocupação urbana e áreas mais intensivas do 

ponto de vista da exploração agrícola e interesse económico. 

A classificação dos impactes é feita de forma qualitativa numa escala de magnitude (reduzida, 

moderada, elevada), onde é considerada a área total afetada complementada com a 

representatividade dos usos mais sensíveis, que atrás se referiram, no contexto total dos usos 

afetados. 

Para além destes parâmetros, levar-se-á em conta para a avaliação dos impactes, a natureza do 

impacte que, neste caso, apenas se classifica de negativa, a sua forma de incidência (direta ou 

indireta), a probabilidade de ocorrência do impacte (certa, provável ou incerta) e a sua 

reversibilidade (reversível ou irreversível). 

No que respeita à dimensão espacial, assume-se que os impactes na fase de construção serão de 

dimensão apenas local, sendo que na fase de exploração não se prevêem impactes. 

A avaliação dos impactes em termos de usos afetados tem naturalmente uma natureza qualitativa, 

muito embora se tenha procedido a uma quantificação das áreas das diferentes culturas afetadas, 

tendo presente que este é apenas um aspeto a ponderar e que deverá ser visto conjuntamente com 

outros elementos. 

5.8.2 Fase de Construção 

Na fase de construção os principais impactes em termos de ocupação e uso do solo prendem-se 

essencialmente com os seguintes aspetos: 

 Afetação dos diferentes usos em resultado das ações do projeto, incluindo a circulação de 

viaturas e máquinas presentes; 

 Perda da superfície agrícola e/ou florestal com redução da área das propriedades e 

parcelas; 

 Interferência com o tecido urbano e os impactes daí decorrentes, sobretudo para a 

população residente; 
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 Deposição de poeiras sobre as culturas podendo causar redução na produtividade, 

dependendo do tipo de cultura afetada; 

Relativamente ao projeto em análise apresenta-se no Quadro seguinte a quantificação de solo afeto 

aos vários usos e que constituirão uma perda da respetiva superfície em termos da prática da 

atividade agrícola e florestal, e consequentemente perda de rendimento dos seus proprietários. 
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Quadro 5-8 – Quantificação dos diferentes usos afetados pelas principais intervenções previstas na linha de 

Leixões 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 
Áreas (m

2
) 

Dentro do 
DPF 

Fora do 
DPF 

Territórios 
artificializados 

Tecido Urbano 
Tecido Urbano Contínuo 4.238 82 

Tecido Urbano 
Descontínuo 

3.933 1.892 

Indústria, comércio e 
transportes 

Indústria, comércio e 
equipamentos gerais 

1.428 357 

Redes viárias e 
ferroviárias e espaços 
associados 

21.024 4.058 

Áreas portuárias 475 311 

Áreas de extração de 
inertes, áreas de 
deposição de 
resíduos e estaleiros 
de construção 

Áreas em construção 303 1.429 

Espaços verdes 
urbanos, 
equipamentos 
desportivos, culturais 
e de lazer e zonas 
históricas 

Espaços verdes urbanos 57 59 

Áreas agrícolas 
e agroflorestais 

Culturas temporárias 

Culturas temporárias de 
sequeiro 

3.606 9.227 
Culturas 
permanentes 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Sistemas culturais e 
parcelares complexos 

587 5.441 

Florestas e 
meios naturais 
e semi-naturais 

Florestas Florestas de folhosas  8.827 1.637 

Florestas abertas e 
vegetação arbustiva 
e herbácea 

Matos 1.334 18 

Total 45.812  24.511 

 

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

de acordo com o apresentado no gráfico seguinte, constata-se que a maior parte da área a ocupar 

pelo projeto (56%) apresenta um uso artificial, demonstrativo da forte urbanidade que caracteriza a 

região do Grande Porto, tal como já havia sido referido no âmbito da caracterização da situação de 

referência. Segue-se a afetação de áreas ocupadas por culturas agrícolas, com uma 

representatividade de 27% e, por último, a ocupação de áreas florestais 17%. 
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Figura 5-13– Classes de Uso do Solo (Nível 1) ocupadas pelo projeto (%) 

 

Considerando a ocupação do solo de acordo com as classes apresentadas no quadro acima, os 

resultados percentuais obtidos encontram-se expressos no Gráfico da figura seguinte. 

Em primeiro lugar destaca-se a ocupação de espaços afetos a redes viárias e ferroviárias numa 

área aproximada de 2,5 ha, a que corresponde, aproximadamente, 36% do total da área a ocupar 

pelo projeto. Em segundo lugar segue-se a afetação de 1 ha de área com culturas temporárias de 

sequeiro, que representa cerca de 18% do total da área. Seguem-se as áreas com floresta de 

eucalipto (15%) e as áreas com sistemas culturais complexos com valores percentuais muito 

próximos das áreas de tecido urbano descontínuo (cerca de 8%). As restantes tipologias de uso do 

solo apresentam percentagens inferiores a 5%, com exceção das áreas afetas a tecido urbano 

contínuo, cuja afetação representa cerca de 6% do total da área afetada. 
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Figura 5-14 – Classes de Uso do Solo (Nível 2) ocupadas pelo projeto (%) 

Interessa destacar, tal como apresentado no Quadro 5-8, que a maior parte das áreas a ocupar 

pelo projeto (65% do total da área) estão dentro do Domínio Publico Ferroviário (DPF), e que é nas 

zonas dos restabelecimentos que irá haver lugar a uma maior área de ocupação fora do DPF. Da 

leitura deste quadro decorre ainda que, enquanto dentro do DPF a área com maior valor é aquela 

afeta às redes viárias, ferroviárias e espaços associados (2,1 ha), fora do DPF serão sobretudo 

ocupadas áreas afetas a culturas temporárias de sequeiro (0,9 ha). 

 

Análise Dos Diferentes Usos Afetados pelo Projeto 

Os impactes mais relevantes ao nível do uso do solo ocorrem durante a fase de construção na zona 

da intervenção 3 – Terminal de Leixões, com a afetação direta dos atuais taludes da linha, e áreas 

laterais contíguas, bem como nas zonas de implantação dos restabelecimentos de São Gemil, 

Levadinha, S. Mamede de Infesta e Gaveto. 

No que se refere às intervenções 1 e 2, os impactes serão pouco significativos pois irão ser 

ocupadas, maioritariamente áreas afetas ao canal ferroviário, tal como já havia sido referido 

anteriormente.  

Relativamente à ocupação de áreas florestais, que irá registar-se sobretudo na zona da intervenção 

3 (Leixões), conforme se pode observar no quadro seguinte, estes impactes são considerados 

negativos, diretos, locais, de magnitude moderada, tendo em conta a área total de afetação não ser 

significativa (cerca de 0,9 ha) e pouco significativos, face ao reduzido valor das espécies em 

questão (espécies de crescimento rápido), e ao facto da maior parte desta área encontrar-se dentro 

do DPF. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

6,14 
8,28 

2,54 

35,67 

1,12 2,46 
0,16 

18,25 

8,58 

14,88 

1,92 

Uso do Solo (%) 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 5-39 

Quadro 5-9 – Quantificação dos diferentes usos afetados na zona de intervenção 3 (Leixões) 

Tipologia de uso do Solo 
ÁREA (m

2
) 

Dentro DPF Fora DPF 

Redes viárias e ferroviárias e espaços associados 20.010,9 3.535,3 

Áreas portuárias 475,2 0 

Culturas temporárias de sequeiro 1.435,5 4.207,4 

Florestas de folhosas 8.825,8 884,4 

 

Ainda na zona de intervenção 3 constata-se que fora do DPF as principais tipologias afetadas 

referem-se às culturas temporárias de sequeiro. 

No que se refere aos restabelecimentos de Levadinha, S. Gemil e S. Mamede, cujas tipologias de 

uso do solo afetadas, e respetivas áreas de ocupação, constam no quadro seguinte, verifica-se que, 

devido á sua extensão será o restabelecimento de S. Mamede aquele que irá ocupar maior área 

fora do DPF e que nesta situação serão ocupadas maioritariamente áreas agrícolas, num total 

aproximado de 0,8 ha, classificando-se os impactes como de média magnitude e pouco 

significativos, face à reduzida área ocupada e ao valor agrológico das culturas presentes. 

No caso do restabelecimento de S. Gemil, a maior parte da área a ocupar encontra-se dentro do 

DPF e corresponde a espaços incluídos na tipologia de tecido urbano descontínuo que serão assim 

afetados em cerca de 0,2 ha. 

Quadro 5-10 – Quantificação dos diferentes usos afetados nas zonas dos restabelecimentos 

Tipologia de uso do Solo 
ÁREA (m

2
) 

Dentro DPF Fora DPF 

Restabelecimento de S. Mamede 

Tecido urbano contínuo 947,5 77,4 

Tecido urbano descontínuo 1.699,3 57,5 

Indústria, comércio e equipamentos gerais 1.349,7 132,9 

Culturas temporárias de sequeiro  1.833,3 2.371,7 

Sistemas culturais e parcelares complexos 586,5 5.440,6 

Matos 1.334,0 18,5 

Restabelecimento de S. Gemil 

Tecido urbano descontínuo 2.019,5 731,4 

Áreas em construção 303,2 1.429,2 

Florestas de folhosas 0,0 43,7 

Florestas de folhosas 1,3 0 

Restabelecimento da Levadinha 

Tecido urbano descontínuo 144,7 1.102,7 

Espaços verdes urbanos 56,7 58,9 
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Tipologia de uso do Solo 
ÁREA (m

2
) 

Dentro DPF Fora DPF 

Culturas temporárias de sequeiro 333,2 2.544,9 

 

No caso do restabelecimento da Levadinha a maior parte da área (cerca de 90%) encontra-se fora 

do DPF e coincide sobretudo com culturas temporárias de sequeiro (0,25 ha). 

Estes impactes são ainda classificados de certos, imediatos e de um modo geral permanentes e 

irreversíveis, à exceção das zonas de estaleiros e outras infraestruturas de apoio à obra, onde são 

temporários e reversíveis. A sua importância pode ser significativa no contexto local, no caso de 

corresponderem a espaços de uso urbano, por corresponderem aos usos de maior valor 

socioeconómico. 

A afetação de áreas com tecido urbano regista-se com maior significado no restabelecimento de S. 

Gemil e no restabelecimento da Levadinha, com ocupação de respetivamente 0,2 ha (a maior parte 

dentro do DPF) e 0,1 ha (a maior parte fora do DPF) de terrenos das povoações de São Gemil e 

Aldeia de Baixo, respetivamente. 

  

Figura 5-15 – PN existente atualmente ao km 7+930 
a desativar com a implantação do rest. da 

Levadinha 

Figura 5-16 – Vista para a zona de implantação 
do restabelecimento de São Gemil 

 

Incluídas na categoria de áreas artificializadas, importa ainda fazer referência à afetação de uma 

área muito pouco significativa de 0,1 ha de áreas de indústria, comércio e equipamentos gerais, 

pelo restabelecimento de S. Mamede, o mesmo sucedendo com a PSP ao km 7+315. 

Pelo facto da área a ocupar ser reduzida e não pôr em causa a continuidade de nenhuma atividade 

económica, tanto mais que corresponde a espaço exterior/ zona envolvente, considera-se que o 

impacte será pouco significativo.  
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Figura 5-17 – Vista para sul do local de implantação 
da PSP km 7+315 

Figura 5-18 – Vista para sudeste do local de 
implantação da PSP km 7+315 

 

5.8.3 Fase de Exploração 

Nesta fase não são expetáveis impactes nas diferentes tipologias de uso do solo. 

5.9 Paisagem 

5.9.1 Metodologia 

No geral, o projeto em avaliação refere-se a um conjunto de Intervenções para melhoramento da 

capacidade ferroviária na Linha de Leixões, nomeadamente através das seguintes ações que, entre 

outras previstas pelo projeto, são aquelas que se consideram mais relevantes para a análise de 

impactes na paisagem: 

1. Aumento do comprimento útil da linha de resguardo de Contumil (intervenção 1) - km 3+370 

a 3+668; 

2. Aumento do comprimento útil da linha de resguardo de São Mamede Infesta (intervenção 2) 

– km 9+386 a 9+625; 

3. Reformulação dos feixes do Terminal de Leixões (intervenção 3); 

4. Supressão de passagens e atravessamentos de nível que estão associadas a novos 

restabelecimentos rodoviários e/ou pedonais: 

 Restabelecimento de S. Gemil (através de uma Passagem Inferior Rodoviária - PIR) 

associado à supressão da passagem de nível (PN) ao km 6+429 (conjugada com a PN 

ao km 3+695 da Concordância de São Gemil); 
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 Passagem Superior Pedonal (PSP) ao km 7+315, associada à supressão da PN ao km 

7+315 e da PN ao km 7+930; 

 Restabelecimento da Levadinha (através de uma PIR) associado à supressão da PN ao 

km 7+930; 

 Restabelecimento paralelo à estação de São Mamede de Infesta e rampa da estação de 

São Mamede, associados à supressão da PN ao km 10+171 e ATV ao km 10+015. 

 

No entanto, deve-se ter presente que, do ponto de vista da paisagem e dos usos do solo, a 

beneficiação de qualquer infraestrutura linear é de um modo geral geradora de impactes menos 

significativos do que a criação de uma nova infraestrutura numa nova localização. 

Tendo em consideração que se trata de um Projeto com intervenções numa ferrovia existente, em 

que a estrutura funcional e espacial da paisagem encontra-se já adaptada à presença da Linha de 

Leixões (em exploração desde 1938), pode afirmar-se que os impactes previstos para o Projeto da 

“Linha de Leixões - Intervenções de Modernização para Melhoramento da Capacidade 

Ferroviária”, irão representar para a paisagem, principalmente, uma alteração visual do espaço 

imediatamente envolvente à mesma. 

De facto, as principais ações previstas na fase de construção (desmatação e terraplenagens) têm 

como consequência para a paisagem a ausência de revestimento vegetal nos taludes e restantes 

espaços intervencionados (durante o período em que não se encontra instalado o novo coberto 

vegetal), assim como a diminuição do espaço físico existente entre a linha de Leixões e os espaços 

envolventes. Tendo em atenção que a ocupação de novas áreas ao longo dos troços onde haverá 

intervenções na linha, ou implantação de desnivelamentos, será realizada numa faixa de reduzidas 

dimensões, considera-se que a sua composição física é pouco alterada. 

Contudo, a significância do impacte visual na paisagem, decorrente do Projeto está dependente das 

características visuais da paisagem afetada, nomeadamente no que se refere à sua qualidade e 

capacidade de absorção visual, traduzidas na sensibilidade visual da paisagem. 

As alterações que o projeto em estudo irá provocar na paisagem serão analisadas tendo em 

consideração as características do projeto e as características visuais da paisagem na qual estas 

ocorrem. 

Como se poderá deduzir, a intrusão visual será tanto mais gravosa quanto mais visível for a 

presença física da linha e das estruturas previstas. 

A predição de impactes tem, assim, em consideração a análise das principais características da 

paisagem onde se desenvolve a linha de Leixões, a determinação dos locais com visibilidade sobre 

a mesma, e consequentemente da localização dos potenciais observadores, bem como as 

características do projeto em análise. 
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5.9.2 Fase de Construção 

De uma forma geral, a implantação de um projeto com as características do Projeto da Linha de 

Leixões induz necessariamente a ocorrência de impactes visuais negativos na paisagem durante a 

fase de construção. Os seus efeitos refletem-se em alterações diretas com consequência na 

dinâmica e escala de referência dos locais, condicionando assim a forma como as populações lêem 

a paisagem e se apropriam da mesma. Na fase da obra, os impactes serão de natureza visual e 

impactes de natureza funcional/ estrutural. 

Impactes de natureza visual 

 Desorganização visual e funcional, gerada pela presença de elementos/trabalhos exógenos, 

como sejam máquinas, zonas de estaleiro, depósitos de materiais e de movimentos de terras 

geradores de poeiras. Impacte negativo, localizado, temporário de importância moderada. 

Impactes de natureza funcional/ estrutural 

 Afetação do coberto vegetal existente nos taludes da Linha de Leixões e zonas 

adjacentes, onde se irão efetuar movimentos de terras 

Na zona de intervenção 3 (zona de Leixões) - km 18+550 a 20+285 haverá lugar à reformulação 

dos feixes de receção/expedição do terminal de Leixões, com a consequente alteração de alguns 

dos taludes existentes, o que determina a eliminação do seu revestimento vegetal. Este aspeto 

afeta a qualidade visual da paisagem, uma vez que as zonas envolventes serão penalizadas pela 

falta de proteção a que ficarão sujeitas a médio prazo. 

Considera-se este impacte negativo, localizado/ restrito à zona do vale do rio Leça onde se localiza 

a intervenção, temporário, de importância moderada porque, apesar de temporário, a sua 

reversibilidade só será visível a médio prazo. 

O impacte resultante da desmatação, que se classifica, na fase de construção, de forma genérica 

como pouco significativo dadas as reduzidas áreas de desmatação previstas face à extensão total 

da linha de Leixões, irá originar a diminuição do valor intrínseco da paisagem atravessada, 

decorrente, sobretudo, da destruição de uma faixa contínua de vegetação ao longo da zona de 

intervenção 3 (Leixões). Neste troço o impacte será acrescido devido à ocupação de zonas de 

maior interesse ecológico e paisagístico nas encostas e vale do rio Leça, e à construção de uma 

nova ponte sobre este curso de água. 

 Ocupação do solo pelos novos taludes da linha férrea e restabelecimentos 

Das intervenções previstas na ferrovia (1 – Contumil, 2- S. Mamede e 3 – Leixões), será na zona 3 

(Leixões) que haverá lugar a maiores áreas de ocupação do solo pelos novos taludes, uma vez que 

nas zonas 1 e 2 as intervenções restringem-se mais à zona da plataforma da linha férrea, fazendo-

se a ocupação de novas áreas de uma forma muito pontual. No caso da intervenção 3, além das 

áreas afetas ao corredor ferroviário, está prevista, sobretudo, a ocupação de áreas com uso 
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florestal (0,9 ha) correspondentes a eucaliptal. 

Também para o restabelecimento de S. Gemil, restabelecimento da Levadinha e restabelecimento 

paralelo à estação de S. Mamede, e ainda para a PSP ao km 7+315 e PSP ao km 7+715, está 

prevista a ocupação de novas áreas, conforme analisado com mais detalhe no âmbito do capítulo 

5.7, relativo à análise de impactes no uso do solo. Refere-se, no entanto, que para os 

restabelecimentos de Levadinha e S. Mamede, serão ocupadas maioritariamente áreas agrícolas, 

num total aproximado de 1,3 ha. 

A afetação de áreas com tecido urbano regista-se com maior significado no restabelecimento de S. 

Gemil e no restabelecimento da Levadinha, com ocupação de 0,2 ha e 0,1 ha de terrenos das 

povoações de São Gemil e Aldeia de Baixo, respetivamente. 

Estes restabelecimentos e obras de arte associadas, determinarão um acréscimo na ocupação 

directa e irreversível de solo, por parte da plataforma das vias rodoviárias associadas e dos taludes, 

na ordem dos 4 ha. 

Considera-se, assim, um impacte negativo, permanente, localizado às áreas de intervenção e de 

importância pouco significativa a significativa, face à extensão da linha de Leixões. 

 Movimentação de terras – principais aterros e escavações 

As intervenções a realizar na Linha de Leixões implicam, na fase de construção, a realização de 

escavações e de aterros de dimensão variada e dependente das características morfológicas da 

zona atravessada. 

Para a execução do projeto é necessário recorrer a 14.189 m
3
 de terras para aterros. O volume de 

escavações resultante é de 82.773 m
3
, sendo necessário levar a depósito 77.350 m

3
. 

Para além do volume de terras movimentado, a alteração do relevo natural (taludes de escavação e 

de aterro), constitui um impacte importante pois tem influência direta ou indireta na drenagem 

hídrica, nas relações funcionais entre as zonas agrícolas, agro-florestais ou urbanas intersectadas 

pelo traçado da via férrea e na alteração sensorial a nível de leitura da paisagem. 

No entanto, dado o âmbito restrito das intervenções a realizar ao longo da linha, apenas há a referir 

a necessidade de movimentação mais significativa de terras na intervenção 3 (zona de Leixões) e 

nos diferentes restabelecimentos a realizar. Das situações referidas será na zona de Leixões que 

haverá lugar à movimentação de terras mais significativa, originada sobretudo pelo relevo mais 

acidentado das encostas que delimitam este troço do vale do rio Leça e ao longo do qual a linha de 

Leixões se desenvolve. 

Ainda assim importa destacar que na zona em causa o projeto desenvolveu-se com o objetivo de 

minimizar as intervenções a realizar, nomeadamente a movimentação de terras, afastando-se por 

exemplo das encostas mais acidentadas no cimo das quais se situa o Bairro do Pau (km 19+950 a 

20+285), desenvolvendo-se o projeto para o lado oposto, para poente, evitando desta forma a 
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ocupação de áreas neste local que apresenta elevada sensibilidade paisagística, pelo facto de ser 

uma zona de proteção a elementos patrimoniais (Zona Especial de Proteção de um Imóvel de 

Interesse Público, o Castro do Monte Castelo de Guifões e também  Zona Geral de Proteção de 

outro Imóvel de Interesse Público, a Ponte de Guifões) ver desenho nº  PF31_PE_10103_0010. 

Nas restantes zonas de intervenção não estão previstas terraplenagens com significado e que 

originem novos taludes, com exceção dos restabelecimentos a realizar. Relativamente a estes 

últimos importa referir o seguinte: 

- O restabelecimento de S. Gemil, associado à supressão de duas passagens de nível, a primeira 

ao km 3+695 (concordância de São Gemil) e a segunda ao km 6+429 da Linha de Leixões, não 

contempla aterros e ou escavações significativos pois, tal como se observa nas respetivas peças 

desenhadas, sendo uma passagem inferior à linha férrea, será efetuada com recurso a escavações 

e muros laterais de suporte para evitar maior expropriação de áreas e/ou edifícios. 

- No sentido de melhorar as condições de segurança e suprimir a passagem de nível existente ao 

km 7+315, será construída uma passagem superior pedonal sobre a via férrea adjacente ao atual 

atravessamento. A referida PSP será constituída por um tabuleiro acessível por escadas e 

elevadores não originando alterações morfológicas associadas a aterros e/ou escavações. 

 

Figura 5-19 – Alçado da PSP ao km 7+315 

- O restabelecimento rodoviário proposto, designado por restabelecimento da Levadinha, inicia na 

rua da Levadinha com uma pendente bastante acentuada, passando por baixo da linha ferroviária 

de Leixões, antes desta cruzar superiormente a autoestrada A3. Projetam-se 31 lugares de 

estacionamento de apoio ao campo de futebol. Já no final do restabelecimento, o passeio do lado 

direito termina, e dá lugar a um muro de contenção ao talude da via-férrea, de forma a garantir 6,0m 

da faixa de rodagem. No início do restabelecimento, prevê-se um muro do lado direito, para conter 

as terras do talude contra a propriedade existente. A entrada e saída da PIR serão também 

continuados com muros tipo avenida. Conforme se pode observar na respetiva peça desenhada  do 

projeto não está prevista uma movimentação de terras significativa que origine aterros e/ou 

escavações significativas. 
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Figura 5-20– Restabelecimento da Levadinha 

- O restabelecimento paralelo à rua da Estação de São Mamede, associado á supressão da PN ao 

km 10+171, será um arruamento municipal com aproximadamente 381m, iniciando na rua Padre 

Luís António Farinhote e seguindo paralelo pela linha de Leixões, do lado sul, até ligar com a av. 

Marechal Gomes da Costa, passando por baixo da rua Silva Brinco. 

É ainda previsto um caminho paralelo ao restabelecimento, de forma a dar acesso aos terrenos 

agrícolas existentes, uma vez que o restabelecimento proposto se implanta no mesmo sitio desse 

caminho de terra existente. A rampa pedonal desenvolve-se paralelamente à linha férrea, a sul da 

mesma. 

 

Figura 5-21 – Restabelecimento paralelo à estação de São Mamede 

Conforme decorre da descrição anteriormente realizada, e da análise das peças desenhadas do 

projeto, os impactes na morfologia do terreno decorrentes da execução das obras de terraplanagem 
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(taludes de escavação e aterro) são negativos, originados na fase de construção, imediatos, diretos, 

permanentes, localizados, irreversíveis e certos. A sua magnitude encontra-se diretamente 

relacionada com a altura dos taludes e o significado da relação entre a altura e extensão. 

Os principais taludes localizam-se na zona de intervenção 3, destacando-se os taludes de aterro 

com altura superior a 10m entre os km 18+875 a 19+175 e o talude de escavação entre os km 

18+575 a 18+750, ambos a norte da linha. Destaque ainda para os taludes de aterro na zona inicial 

do restabelecimento paralelo à estação de S. Mamede, localizados a sul da linha férrea, cerca do 

km 9+700. 

 Interferências com cursos de água 

Destaca-se neste âmbito a intervenção na zona dos feixes de receção/expedição do terminal de 

Leixões onde está projetada a demolição da ponte existente sobre o rio Leça e a construção de 

uma nova ponte ao km 19+890 que irá permitir a implementação de 6 vias (ao invés das 2 atuais) 

neste troço. 

A ponte existente tem uma plataforma com, aproximadamente, 22m de comprimento por 12m de 

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

apoio de 2 m dentro do leito do rio, que é uma área de passagem de cerca de 106 m
2
, conforme se 

pode verificar pela observação das figuras seguintes. A estrutura original estava fundada em 

estacas de madeira e foi reforçada com microestacas, implicando o recurso a um alargamento do 

apoio central. 
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Atual ponte ferroviária sobre o rio Leça 

 

 

 

 

Figura 5-22 – Ponte atual sobre o rio Leça junto aos silos de Leixões (foto aérea, perfil transversal e 

fotografia do local 

O projeto previsto inclui a demolição da ponte existente para executar uma nova, cuja secção é 

mostrada na figura seguinte, na qual se elimina o apoio central que é substituído por dois nos 

extremos. A nova seção da ponte tem uma área de passagem de cerca de 132 m
2
, o que vai 

melhorar o escoamento do rio em relação à situação atual. 

A conceção da nova ponte teve em atenção uma série de requisitos a cumprir na fase de 

exploração e na fase de construção. Respeitando sempre as normas de segurança, é necessário 
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manter, de forma praticamente ininterrupta (excetuando curtos períodos de interdição noturna), 2 

linhas em funcionamento em todas as fases construtivas. 

Pelo acima exposto, é proposta a execução de duas pontes praticamente iguais, separadas por 

uma junta longitudinal. Cada ponte alberga três linhas férreas, perfazendo uma largura de 

15,40+15,40m. 

Futura ponte ferroviária sobre o rio Leça 

 

 
 
 

Figura 5-23 – Futura ponte sobre o rio Leça (planta e perfil transversal) 

A solução adotada consiste num par (poente e nascente) de estruturas monolíticas em betão 

armado, sendo cada uma delas formada por uma laje maciça pré-esforçada, de 1,0m de espessura 

nominal, apoiada em estacas e pilares-estaca de 1,20m de diâmetro. As estruturas dividem-se em 

três vãos: 16,00+19,00+16,00, totalizando 51,00m de desenvolvimento. Nos alinhamentos centrais, 

existem 5 pilares-estaca de 1,20m em cada estrutura. Os encontros são do tipo perdido, 

constituídos pela viga estribo apoiada em 4 estacas de 1,20m de diâmetro. 

Os vãos foram definidos para permitir a reposição das margens do rio Leça nos alinhamentos que a 

configuração atual das margens a montante e a jusante da ponte existente deixa transparecer. As 

estruturas são enviesadas (ângulo dos alinhamentos igual a 50º; ângulo de viés igual a 40º) para 
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que os alinhamentos de pilares, que se desenvolvem sensivelmente ao longo das margens, estejam 

alinhados com a direção do escoamento. 

A redução da relação espessura/vão é importante porque permite melhorar o compromisso entre o 

vão central, que interessa aumentar para facilitar o escoamento, e a espessura, que interessa 

limitar para não restringir excessivamente o tirante de ar entre o subleito do tabuleiro e a superfície 

livre do rio Leça, em situação de cheia. 

A estimativa dos níveis de cheia resultou de um estudo hidrológico e hidráulico com formulação 

adequada para modelar satisfatoriamente a complexidade das condições na zona final do Rio Leça. 

De facto, a ponte localiza-se a uma pequena distância da foz e o escoamento é influenciado pelo 

nível do mar. O cálculo foi efetuado para a conjugação de uma situação de cheia no Rio Leça, com 

período de retorno de 100 anos, com preia-mar extrema anual. 

O faseamento construtivo da ponte tem 4 grandes fases – montagem do estaleiro, execução da 

ponte do lado poente, demolição/remoção da ponte existente, execução da ponte do lado nascente 

e acabamentos gerais. 

Face ao descrito anteriormente, tendo em consideração que o local de implantação da nova ponte 

corresponde a um trecho do rio com alguns níveis de degradação, sem galeria ripícola, onde os 

principais impactes referem-se à afetação do coberto vegetal existente de reduzido valor, considera-

se que os impactes estruturais/ funcionais serão negativos, certos, irreversíveis, de reduzida 

magnitude e pouco significativos a significativos. 

Nos desenhos PF31_PE_10103_144 a 150 – Impactes Estruturais na Paisagem, apresentados à 

escala do Projeto, consta a representação gráfica, por classes de significância – Baixa e, Média –

das extensões associadas aos impactes unicamente ao nível estrutural, já referidos anteriormente. 

A cada área identificada nos referidos desenhos corresponde uma referência numérica (id) de 

acordo com as situações assinaladas no quadro seguinte. 

Quadro 5-11 – Significância dos Impactes Estruturais 

Referência 
numérica das 

Situações 
Localização 

Ocorrências do 
Projeto 

Impacte 
estrutural 

Significância 

1 

Arruamento da 

PIR de S. Gemil e 

Prolongamento 

da Rua de 

Pandelo 

(PN 6+429) 

Taludes de aterro 
e de escavação/ 

obra de arte (PI) e 
muros 

Desmatações 
e alterações 

na morfologia 

Baixa 
(reduzida dimensão dos 

taludes/ parte significativa da 
intervenção sobrepõe-se a 

arruamentos existentes e ao 
canal ferroviário) 

Apenas uma pequena parte 
fora do DPF 

2 
Restabelecimento 

da Levadinha 
(PN 7+930) 

Taludes de aterro 
e de escavação/ 

obra de arte (PI) e 

Desmatações 
e alterações 

na morfologia 

Baixa 
(reduzida dimensão dos 

taludes/ parte significativa da 
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Referência 
numérica das 

Situações 
Localização 

Ocorrências do 
Projeto 

Impacte 
estrutural 

Significância 

muros intervenção sobrepõe-se a 
arruamentos existentes e ao 

canal ferroviário. 
A maior parte fora do DPF 

3 

Restabelecimento 
Paralelo à 
Estação de 
S.Mamede 

(PN 10+171) 

Taludes de aterro 
/ obra de arte 
(PS) e muros 

Desmatações 
e alterações 

na morfologia 

Média 
(taludes com altura mais 

significativa, maior área de 
desmatação/ ocupação 

/implantação em zonas não 
associadas ao canal 

ferroviário 
Maioritariamente fora do DPF 

4 
Intervenção 2 

10+150 a 10+318 
(a norte da linha) 

Taludes de 
escavação 

Desmatações  

Baixa 
(reduzida dimensão dos 

taludes/ reperfilamento de 
taludes existentes 

Maioritariamente dentro do 
DPF 

5 
Intervenção 3 

18+765 a 18+975 
(a norte da linha) 

Taludes de 
escavação 

Desmatações  

Baixa 
(reduzida dimensão dos 

taludes/ reperfilamento de 
alguns taludes existentes. 
Maioritariamente dentro do 

DPF 

6 
Intervenção 3 

18+975 a 19+090 
(a norte da linha) 

Taludes de aterro 
revestidos com 
enrocamento 
numa faixa na 
base do talude 

Desmatações 
e alterações 

na morfologia 

Média 
(taludes com altura mais 

significativa, maior área de 
desmatação/ ocupação 

/implantação em zonas não 
associadas ao canal 

ferroviário 
Parcialmente fora do DPF 

7 
Intervenção 3 

19+090 a 19+125 
(a norte da linha) 

Taludes de aterro 
revestidos com 
enrocamento 

Desmatações  

Baixa 
(reduzida dimensão dos 

taludes/ reperfilamento de 
taludes existentes.  

Dentro do DPF 

8 
Intervenção 3 

19+125 a 19+165 
(a norte da linha) 

Taludes de aterro 
revestidos com 
enrocamento 

Desmatações 
e alterações 

na morfologia 

Média 
(taludes com altura mais 

significativa, maior área de 
desmatação/ ocupação 

Dentro do DPF 

9 
Intervenção 3 

19+175 a 19+300 
(a sul da linha) 

Taludes de aterro 
revestidos com 
enrocamento 
numa faixa na 
base do talude 

Desmatações 
e alterações 

na morfologia 

Média 
(taludes com altura mais 

significativa, maior área de 
desmatação/ ocupação  

Apenas uma pequena parte 
fora do DPF 

10 
Intervenção 3 

19+250 a 19+335 
(a norte da linha) 

Taludes de 
escavação com 

sistema de 
protecção com 
redes pregadas 

Desmatações  

Média 
(taludes em enrocamento 

com altura mais significativa, 
maior área de desmatação/ 

sobre taludes existentes  
Parcialmente fora do DPF 

11 
Intervenção 3 

19+365 a 19+860 
Taludes de aterro 

e escavação/ 
Desmatações 
e alterações 

Baixa 
(reduzida dimensão dos 
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Referência 
numérica das 

Situações 
Localização 

Ocorrências do 
Projeto 

Impacte 
estrutural 

Significância 

(de ambos os 
lados da linha) 

muros na morfologia taludes/ reperfilamento de 
taludes existentes  

Taludes a sul da linha fora do 
DPF 

12 
Ponte sobre o rio 

Leça 
Obra de arte 

Desmatações 
e 

interferências 
no leito do rio 

Baixa 
Substitui a ponte existente 
Parcialmente fora do DPF 

13 

Intervenção 3 
19+925 a 20+452 

(de ambos os 
lados da linha) 

Taludes de aterro 
e escavação 

Desmatações 

Baixa 
(reduzida dimensão dos 

taludes/ reperfilamento de 
taludes existentes  

Apenas pontualmente fora do 
DPF 

 

Tendo em consideração que se trata de um Projeto com intervenções pontuais numa ferrovia 

existente, em que a estrutura funcional e espacial da paisagem encontra-se já adaptada à presença 

da Linha de Leixões (em exploração desde 1938), pode afirmar-se que os impactes estruturais 

previstos para o Projeto da “Linha de Leixões - Intervenções de Modernização para Melhoramento 

da Capacidade Ferroviária”, serão no geral pouco a medianamente significativos. 

Acresce que a ocupação de novas áreas ao longo dos troços onde haverá intervenções na linha 

realizar-se-á maioritariamente sobre taludes existentes, ou, no caso da implantação de 

desnivelamentos, será realizada numa faixa de reduzidas dimensões, considera-se, assim, que a 

estrutura da paisagem é pouco alterada. 

 

5.9.3 Fase de Exploração 

Impactes de natureza funcional/ estrutural 

Os impactes previstos para a fase de exploração, incluem alguns dos impactes esperados para a 

fase da obra que se prolongarão no tempo. É o caso da afetação do revestimento vegetal dos 

taludes, que foi classificado como temporário, mas que se manterá a médio prazo, e o da ocupação 

irreversível do solo pelas intervenções a realizar sobretudo na zona de Leixões, no 

restabelecimento da Levadinha e no restabelecimento paralelo à estação de S. Mamede de Infesta, 

uma vez que nas restantes situações os impactes na estrutura funcional e estrutural da paisagem 

não serão tão significativos. Além destes existirão os seguintes impactes: 

Impactes de natureza visual 

 Aproximação a zonas de tecido urbano e habitações dispersas 

O projecto em estudo nas situações em que existe intervenções na linha, nomeadamente na 

intervenção 3, onde os trabalhos a realizar implicam novos taludes de aterro e escavação, não irá 
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originar um aumento da proximidade ao tecido urbano. Neste caso, a proximidade a algumas 

habitações do Bairro do Pau, cerca do km 20+000, é já atualmente uma realidade, mas pelo facto 

das obras de melhoria se realizarem no lado oposto onde existem edifícios, não se verifica qualquer 

aumento da proximidade física entre a linha e o tecido edificado. 

Apenas no caso dos restabelecimentos da Levadinha e de S. Gemil existirá uma maior proximidade 

a zonas habitacionais, nomeadamente das povoações de Aldeia de Baixo e S. Gemil, 

respetivamente. 

Esta situação vai determinar uma degradação visual que se manterá até ao estabelecimento de um 

novo revestimento vegetal nos taludes destes restabelecimentos. Importa referir que para estes 

locais o impacte visual apresenta um carácter pontual, encontrando-se restrito às habitações mais 

próximas das localidades referidas anteriormente, uma vez que os trabalhos associados à 

implantação destes restabelecimentos desenvolvem-se em zonas sem grandes ângulos externos de 

visão, não se registando, regra geral, alterações significativas na estrutura da paisagem. 

Estes impactes negativos localizados, serão permanentes e de magnitude moderada. A importância 

dos impactes diminuirá à medida que o revestimento vegetal se for estabelecendo.  

Importa referir que, nestes casos, tal como em todos os locais de intervenção e de implantação dos 

novos restabelecimentos, a proximidade à linha de Leixões é já atualmente uma realidade. 

 Impacte visual decorrente das intervenções previstas e restabelecimentos 

Além das ações de projeto já analisadas em pontos anteriores deste capítulo, consideradas como 

as ocorrências mais impactantes decorrentes do projeto em análise e, por consequência, geradoras 

dos impactes mais significativos na estrutura funcional da paisagem, procede-se de seguida à 

análise do impacte visual do Projeto do conjunto de Intervenções para melhoramento da 

capacidade ferroviária na Linha de Leixões. 

Considera-se que os impactes visuais negativos que o Projeto das intervenções na linha de Leixões 

determinará na paisagem, resultam fundamentalmente da presença dos novos taludes da zona de 

intervenção 3 (Leixões) e dos restabelecimentos de S. Gemil, da Levadinha e de S. Mamede de 

Infesta, tendo em conta as suas características visuais mais relevantes e a presença de recetores 

humanos sensíveis às alterações decorrentes da sua construção e exploração. 

Apesar de, em termos visuais, não ser tão impactante como as intervenções referidas 

anteriormente, importa também referir a PSP ao km 7+315 que não deixa de constituir-se como um 

elemento que marca mais ou menos a paisagem onde se insere (figuras seguintes). 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 5-54 

  

Figura 5-24 – Local de implantação da PSP ao km 
7+315 (vista para poente) 

Figura 5-25 – Local de implantação da PSP ao km 
7+315 (vista para nascente) 

 

Conforme se pode observar nas figuras anteriores, a PSP ao km 7+315 será implantada num local 

onde a bacia visual do projeto, representada naFigura 5-27, ficará limitada pelos muros existentes 

no canal ferroviário, bem como pelos edifícios de altura considerável situados a poente, ou pelos 

edifícios industriais e/ou armazéns localizados a nascente. Quer uns, quer outros, são contíguos à 

linha férrea, pelo que a estrutura da PSP apenas será percetível para os habitantes dos prédios 

contíguos à linha. Acresce que a norte da ferrovia existe um maciço arbóreo que funciona como 

barreira visual para os edifícios localizados na rua Augusto Simões. 

 

Figura 5-26 – Local de implantação da PSP ao km 7+315  
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Figura 5-27 – Bacia Visual da PSP ao km 7+315 

 

Na fase de exploração os impactes visuais negativos que as intervenções propostas implicam na 

paisagem decorrem fundamentalmente da intrusão visual que os novos restabelecimentos 

introduzem no território, que como se poderá deduzir, será tanto mais gravosa quanto mais visível 

estes se apresentarem. 

No caso do restabelecimento de S. Gemil, a bacia visual do projeto ficará restrita ao tecido urbano 

mais próximo, dado este restabelecimento inserir-se em espaços urbanos com alguma densidade, 

conforme se pode observar nas figuras seguintes.  

Também aqui a volumetria dos prédios envolventes impossibilita o prolongamento de eixos visuais, 

sendo que os focos de potenciais observadores se localizam na proximidade do restabelecimento, 

nomeadamente nas habitações localizadas ao longo da rua Dr. António dos Santos, rua de S. Gemil 

e rua Particular de S. Gemil, conforme apresentado na Figura 5-30. 

Considera-se, assim, o impacte visual deste restabelecimento como negativo, de magnitude 

reduzida e pouco significativo a significativo. 
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Figura 5-28 – Local de implantação do 
restabelecimento de S. Gemil (fotografia aérea) 

Figura 5-29 – Vista de poente para o local do 
restabelecimento 

 

 

Figura 5-30 – Bacia visual do restabelecimento de S. Gemil 

 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 5-57 

Relativamente ao restabelecimento da Levadinha, conforme se pode verificar nas figuras seguintes, 

o mesmo irá localizar-se numa zona de relevo plano, com proximidade às localidades de Aldeia de 

Baixo e Cutamas e também à autoestrada A3. 

Em termos visuais, o relevo plano e a proximidade a tecido edificado, faz que com que a visibilidade 

sobre este restabelecimento seja apenas a partir dos edifícios mais próximos nomeadamente da 

travessa e da rua da Levadinha (ver Figura 5-30 – Bacia visual do restabelecimento de S. 

GemilFigura 5-30 com bacia visual). Apesar de estarem mais afastados, alguns edifícios localizados 

a nascente da A3, sobretudo aqueles com um maior número de pisos, poderão também ter 

acessibilidade visual sobre o restabelecimento da Levadinha. 

 
 

Figura 5-31 – Local de implantação do 
restabelecimento da Levadinha (fotografia aérea) 

Figura 5-32 – Vista parcial do local do 
restabelecimento da Levadinha 
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Figura 5-33 – Bacia visual do restabelecimento da Levadinha 

 

Já no que se refere ao restabelecimento de S. Mamede a amplitude visual do impacte poderá ser 

mais significativa, dado que o mesmo faz a sua implantação em terrenos agrícolas situados a sul da 

estação de S. Mamede de Infesta. Estes terrenos integram-se numa mancha com alguma dimensão 

que se separa as localidades de S. Mamede de Infesta e Santo António de Telheiro, como tal a 

percepção visual deste restabelecimento será sobretudo para os potenciais observadores 

localizados nesta ultima localidade. 
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Figura 5-34 – Local de implantação do 
restabelecimento de S. Mamede (fotografia 

aérea) 

Figura 5-35 – Local de implantação do 
restabelecimento de S. Mamede (vista para sul) 

Apesar da linha em estudo atravessar amplas áreas de morfologia plana, condição orográfica que 

possibilita o prolongamento de eixos visuais, verifica-se que dada a existência de um tecido 

edificado denso, na maior parte dos casos a bacia visual das intervenções de projeto é de reduzida 

dimensão e limitada aos edifícios mais próximos. 

No caso do restabelecimento de S. Mamede assume um impacte visual mais elevado, função da 

maior amplitude visual que a ausência de tecido edificado a sul do restabelecimento propicia. 

Importa ainda referir que qualquer um dos restabelecimentos faz a sua implantação em área de 

qualidade visual média e capacidade de absorção visual média a elevada. 

Pode, assim, classificar-se os impactes visuais na paisagem, associados aos restabelecimentos, 

como negativos, certos, irreversíveis, de reduzida (S. Gemil e Levadinha) a média magnitude (S. 

Mamede) e pouco significativos (S. Gemil e Levadinha) a significativos (S. Mamede). 

Prevê-se que a interferência do Projeto em análise determine impactes visuais negativos 

significativos a muito significativos quando as intervenções ocorrem em espaços de elevada 

qualidade visual e elevada sensibilidade paisagística, como acontece com a reformulação dos 

feixes de receção/expedição do terminal de Leixões - intervenção 3. 

A ocupação irreversível de solo e as movimentações de terras associadas (sobretudo aterros), 

determinam na intervenção 3, alterações que se podem considerar mais significativas no âmbito 

deste projeto para o funcionamento da paisagem, que aquelas referidas anteriormente para os 

outros restabelecimentos. 

A ocupação de áreas neste troço do vale do rio Leça surge associada a impactes significativos, pois 

além de estar associado à REN coincide com um importante corredor ecológico, assim assinalado 
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quer no PDM  de Matosinhos, quer no PROF de Entre Douro e Minho. 

É dos espaços de maior sensibilidade paisagística pela elevada qualidade visual, pois em termos de 

capacidade de absorção visual a mesma é elevada. Tal facto deve-se a este troço do vale do rio 

Leça corresponder a um vale muito encaixado onde os potenciais observadores são em número 

reduzido o que faz com que a sua capacidade de absorção visual seja elevada. 

A construção de uma nova ponte sobre o rio Leça, bem como a dimensão de alguns dos taludes a 

implantar nas encostas de relevo mais acidentado, faz com que o impacte visual desta intervenção 

apresente média magnitude e seja significativo, pela sensibilidade paisagística e importância 

biofísica que este vale apresenta. 

No entanto, considera-se que nesta situação podem ser contempladas medidas de minimização no 

Projeto de Integração Paisagística que irão diminuir o significado dos impactes previstos. 

 Reformulação do contacto da Linha de Leixões com a paisagem envolvente  

Considera-se que as intervenções a realizar poderão servir para melhorar as condições de 

integração paisagística da via, nomeadamente nos locais onde irão ocorrer trabalhos de 

revestimento vegetal. A curto prazo, o efeito será negativo, mas a médio prazo, com o 

desenvolvimento das espécies vegetais semeadas e plantadas, poderá haver uma melhoria 

significativa de algumas situações. Este aspeto constitui um impacte positivo, contínuo, permanente 

e de importância moderada a médio prazo, e elevada a longo prazo. 

 Integração de barreiras acústica na paisagem urbana 

De modo geral a linha localiza-se em meio urbano, com muros e construções de muros e telheiros 

voltados para a linha, pelo que as barreiras de betão de lava enquadram-se no edificado existente, 

sendo em muitos dos casos o prolongamento dos muros e vedações existentes, conforme se pode 

observar na Figura 5-36 – Vista para o local de implantação da Barreira BA30 (S. Mamede de 

Infesta)Figura 5-36 que constitui uma vista do local onde será implantada a barreira acústica entre 

os km 9+914 e 10+007, sobre o muro adjacente à linha no local da intervenção 2 (estação de S. 

Mamede de Infesta), ou ainda na Figura 5-37 onde se pode observar o local de implantação das 

barreiras BA13 (km 6+080 a 6+224) e BA14 (km 6+226 a 6+374), na zona do restabelecimento de 

S. Gemil. 
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Figura 5-36 – Vista para o local de implantação da Barreira BA30 (S. Mamede de Infesta) 

 

Figura 5-37 – Vista para o local de implantação das Barreiras BA13 e BA14 

Também na figura seguinte, correspondente ao local de implantação da barreira BA03 (km 3+383 a 

3+707) na zona de intervenção 1 (Contumil), é notória a presença de muros e outros elementos 

construídos que caraterizam a paisagem urbana da envolvente à Linha de Leixões e contribuem 

para que a implantação das barreiras tenha um impacte na paisagem pouco significativo. 

  



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 5-62 

 

 

Figura 5-38 – Vista para o local de implantação das Barreiras BA03 

A coloração das barreiras acústicas deverá ser uniforme e de corres claras, sempre que possível 

coincidentes com a cor dos muros existentes (maioritariamente brancos ou de cores claras), 

conforme se pode observar nas figuras anteriores. 

Dado que as intervenções na linha são pontuais não existe informação sobre os perfis transversais 

da zona das barreiras, em todo o caso as barreiras localizam-se dentro o limite do DPF, e 

maioritariamente junto a muros e vedações, pelo que o espaço entre os edifícios e as barreiras 

manterá a distância disponível que existe atualmente. 

 

5.9.4 Síntese de Impactes 

Tendo em consideração que se trata de uma obra de melhoria de uma ferrovia existente, em que a 

estrutura funcional e espacial da Paisagem encontra-se já adaptada à presença da linha de 

Leixões, pode afirmar-se que os impactes previstos para este Projeto, irão apenas representar para 

a paisagem uma alteração visual do espaço imediatamente envolvente à mesma. Tendo também 

em atenção que a ocupação de novas áreas, motivada sobretudo pela intervenção 3 (Leixões) e 

pelo restabelecimento de S. Gemil, restabelecimento da Levadinha e restabelecimento de São 

Mamede de Infesta, será realizada numa área global de reduzidas dimensões, considera-se que a 

sua composição física é pouco alterada. 

Apesar de não se considerarem impactes muito significativos, refere-se que as alterações visuais 

da paisagem assumem uma importância mais significativa nas áreas de maior sensibilidade 

paisagística, nomeadamente no vale do rio Leça e na mancha agrícola a sul da linha, na zona do 

restabelecimento de S. Mamede de Infesta. 

Os casos enunciados constituem impactes negativos, localizados, permanentes e de magnitude 
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baixa a moderada, sendo que a respetiva importância diminuirá a médio/longo prazo, com o 

estabelecimento do novo revestimento vegetal. 

5.10 Ordenamento do Território e Condicionantes 

5.10.1 Metodologia 

O presente capítulo tem por objetivo identificar e avaliar os previsíveis impactes positivos e 

negativos do Projeto das intervenções na Linha de Leixões ao nível do ordenamento do território 

nas fases de construção e exploração. 

As intervenções de melhoramento da capacidade ferroviária com importância para a análise de 

impactes, no âmbito deste capítulo, são as seguintes: 

 Aumento do comprimento útil da linha de resguardo de Contumil (intervenção 1); 

 Aumento do comprimento útil da linha de resguardo de São Mamede Infesta (intervenção 2); 

 Reformulação dos feixes de receção/expedição do terminal de Leixões (intervenção 3); 

 Supressão de passagens e atravessamentos de nível que estão associadas a novos 

restabelecimentos rodoviários e/ou pedonais: 

o Restabelecimento de S. Gemil (através de uma Passagem Inferior Rodoviária - PIR) 

associado à supressão da passagem de nível (PN) ao km 6+429 (conjugada com a 

PN ao km 3+695 da Concordância de São Gemil); 

o Passagem Superior Pedonal (PSP) ao km 7+315, associada à supressão da PN ao 

km 7+315 e da PN ao km 7+930; 

o - Restabelecimento da Levadinha (através de uma PIR) associado à supressão da 

PN ao km 7+930; 

o - Restabelecimento paralelo à estação de São Mamede de Infesta e rampa da 

estação de São Mamede, associados à supressão da PN ao km 10+171 e ATV ao 

km 10+015 

Existem outras intervenções, desenvolvidas em toda a extensão da linha de Leixões, mas que não 

se traduzem em impactes para este descritor, nomeadamente a promoção da melhoria de 

desempenho da catenária existente, ou a implementação de um sistema de Retorno de Corrente de 

Tração e Terras de Proteção, pelo que não foram consideradas no âmbito da presente análise. 

A metodologia seguida baseou-se na análise da conformidade do Projeto, mais concretamente das 

intervenções e restabelecimentos referidos anteriormente, com os instrumentos de desenvolvimento 

e gestão territorial em vigor no que respeita: 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 5-64 

 Às políticas e objetivos de desenvolvimento territorial; 

 Às classes e categorias de espaço; 

 Às condicionantes ao uso e transformação do solo. 

De uma forma geral os impactes de projetos deste tipo no ordenamento do território e nas 

condicionantes e servidões prendem-se, normalmente, com a ocupação de áreas ou espaços de 

uso condicionado por se encontrarem integrados em planos específicos e/ou serem destinadas a 

outras finalidades. Iniciam-se na fase de construção e mantêm-se na fase de exploração, onde 

assumem um caráter definitivo. 

Na fase de construção assumem, assim, maior relevância os planos e instrumentos de carácter 

mais local, que definem áreas condicionadas e/ou com restrições em termos de ocupação do solo, 

que podem ser afetadas/interferidas pelo Projeto e respetivas infraestruturas. 

Nesta fase foram, assim, avaliados os potenciais impactes do Projeto sobre os PDM de Maia e 

Matosinhos. 

Refira-se que, apesar da linha de Leixões atravessar o concelho de Gondomar, nenhuma das 

intervenções referidas anteriormente, ou outra com impactes no ordenamento, se situa em território 

deste município. 

No que se refere ao PDM do Porto, apenas a intervenção 1, na zona de Contumil, se localiza em 

território deste concelho. No entanto, tendo em consideração que esta intervenção se realiza no 

canal afeto à plataforma ferroviária, não excedendo os limites do DPF, considerou-se não existirem 

impactes para o ordenamento e/ou condicionantes territoriais. 

Na fase de exploração a avaliação centrou-se mais no contributo e avaliação do Projeto para a 

concretização das políticas e objetivos de Desenvolvimento Territorial, constantes dos vários planos 

e programas estratégicos que incidem sobre este território e que foram identificados na 

Caracterização do Ambiente Afetado. 

5.10.2 Fase de Construção 

5.10.2.1 Afetação e/ou interferência com Instrumentos de Gestão Territorial 

O principal impacte do Projeto no ordenamento territorial dos concelhos da Maia e Matosinhos 

prende-se com a alteração do uso do solo (atual e previsto) preconizado nos respetivos PDM, e a 

consequente redução das áreas afetas às diferentes classes e categorias de espaço. 

A avaliação deste impacte baseou-se na identificação das classes e categorias de espaços 

definidas nos PDM destes concelhos passíveis de serem interferidas pelas diferentes intervenções 

que integram o Projeto, na sua quantificação e na avaliação da respetiva relevância. 
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Plano Diretor Municipal da Maia 

As intervenções de projeto que se localizam em território do concelho da Maia são as seguintes: 

 Restabelecimento de S. Gemil (através de uma PIR) associado à supressão da PN ao km 

6+429 (conjugada com a PN ao km 3+695 da Concordância de São Gemil); 

 PSP ao km 7+315, associada à supressão da PN ao km 7+315 e da PN ao km 7+930; 

 Restabelecimento da Levadinha (através de uma PIR) associado à supressão da PN ao km 

7+930. 

Restabelecimento de S. Gemil 

O restabelecimento de S. Gemil, conforme se pode observar na figura seguinte, irá inserir-se em 

Solo Urbano, nomeadamente em Espaços Residenciais correspondentes a Áreas de Habitação 

Coletiva a Consolidar – HC1 e Espaços de Uso Especial correspondentes a Áreas de 

Equipamentos Previstos (Ação Social). 

No que se refere à quantificação das diferentes áreas ocupadas por este restabelecimento verifica-

se que serão afetados 1.163 m
2
 de áreas de habitação coletiva, dos quais 1.054 m

2
 estão fora do 

DPF, e 2.051 m
2
 de áreas de equipamento previsto, dos quais 1.784 m2 estão dentro do DPF. 
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Figura 5-39– Restabelecimento de São Gemil - Ordenamento 
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Relativamente às “Áreas de Habitação Coletiva a Consolidar”, importa referir que as áreas a ocupar 

correspondem a: 

 Espaços afetos à rede viária atualmente existente, e com a qual o novo restabelecimento irá 

ligar-se, nomeadamente a rua Pandelo, rua Particular de S. Gemil e rua Dr. António dos 

Santos; 

 Terrenos sem uso específico (incultos); 

 Alguns logradouros anexos a uma habitação. 

No que se refere ao equipamento previsto, importa referir que o mesmo se localiza em terrenos do 

Domínio Publico Ferroviário, propriedade da IP - Infraestruturas de Portugal. 

Como o restabelecimento em causa resultou de contactos e troca de informação que ocorreu com a 

CM da Maia, tendo a solução apresentada para o mesmo incorporado as indicações da autarquia 

(ver correspondência no Anexo II), considera-se que não existem impactes significativos. Acresce 

que a ocupação de áreas pelo restabelecimento não implica a demolição de qualquer um dos 

edifícios existentes neste local e propriedade da IP. 

No que se refere à compatibilidade desta intervenção com o estipulado no regulamento do PDM da 

Maia, o Artigo 57.º do mesmo refere que: 

1 — As áreas de habitação colectiva a consolidar correspondem às áreas de tecido urbano onde se 

pretende intensificar os usos urbanos com recurso, dominantemente, a edifícios multifamiliares e 

que integram: 

a) Áreas ocupadas com habitação unifamiliar onde a malha urbana evidencia maior desqualificação 

sob o ponto de vista urbanístico e de imagem urbana de conjunto; 

b) Áreas já infra -estruturadas mas não ocupadas; 

c) Unidades industriais e de armazenagem em áreas habitacionais, a deslocalizar. 

2 — Estas áreas destinam -se predominantemente a habitação colectiva, admitindo -se actividades 

comerciais, de serviços, equipamentos e outros usos, desde que compatíveis. 

3 — As áreas de habitação colectiva a consolidar dividem -se, em função da cércea admitida, em: 

a) HC1; 

b) HC2. 

No Artigo 58.º, relativo ao Regime de Edificabilidade nestes espaços, refere-se que  

1 — Na ampliação ou na construção de novos edifícios em frente urbana consolidada, deve dar -se 

cumprimento aos seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Manutenção das características morfológicas dos edifícios de habitação colectiva, quando 

existentes, e que servem de referência para as novas construções; 
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b) Cumprimento da moda da cércea dos edifícios de habitação colectiva na frente urbana 

respectiva, quando existente; 

c) Cumprimento do alinhamento dominante dos edifícios de habitação colectiva na frente urbana 

respectiva, quando existentes. 

2 — Exceptuam -se do número anterior as situações em que a Câmara Municipal considere como 

necessário impor, através de instrumento adequado, novos alinhamentos e limites de cércea, 

justificados por razões: 

a) De integração com os edifícios e zonas envolventes; 

b) De reperfilamento ou correcção de traçado do espaço e vias públicas; 

c) De reordenamento urbanístico do local da intervenção. 

 

Considerou-se que o restabelecimento de São Gemil, não apresenta incompatibilidade com o 

estabelecido no regulamento do PDM para as “Áreas de Habitação Coletiva a Consolidar”, uma vez 

que o mesmo admite para estes espaços o reperfilamento ou correção de traçado do espaço e vias 

públicas. 

No que se refere às áreas de Equipamentos, o Artigo 61.º do Regulamento do PDM refere o 

seguinte: 

1 — As áreas de equipamentos existentes e as áreas de equipamentos previstos correspondem a 

espaços vocacionados para a instalação de equipamentos de interesse colectivo, públicos, 

cooperativos ou privados que pela sua dimensão ou nível de funções praticadas, apresentam um 

carácter estruturante no ordenamento do território concelhio. 

2 — Admite -se a alteração pela Câmara Municipal da tipologia do equipamento definida na Planta 

de Ordenamento, desde que seja mantida a finalidade genérica da sua ocupação como 

equipamento estruturante de interesse público e se de tal facto não resultar agravamento das 

condições ambientais e urbanísticas existentes. 

No Artigo 62.º referente ao Regime de edificabilidade consta que: 

1 — As novas construções e as operações de reconstrução e ampliação ficam sujeitas às seguintes 

condições: 

a) Índice de utilização não superior a 1,0; 

b) Índice de impermeabilização máximo de 0,75. 

2 — Quando a área da parcela destinada a equipamento for superior a 1 ha, são admitidos outros 

usos compatíveis, designadamente comércio e serviços, desde que estes não ocupem mais de 20 
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% da área do prédio afecta a este uso e seja garantida uma área permeável de pelo menos 30 % da 

superfície total do terreno. 

Importa ainda referir que o Artigo 93.º, relativo ao sistema de corredores de transportes, estabelece 

a hierarquia funcional da rede viária e refere que 

3 — A rede rodoviária municipal é constituída por três níveis, a que correspondem as seguintes 

funções e níveis de serviço diferenciados, devendo ser alvo de processos de gestão apropriados: 

a) Distribuidoras principais; 

b) Distribuidoras secundárias; 

c) Artérias locais. 

Desta forma, os arruamentos envolventes ao restabelecimento são considerados artérias locais, de 

acordo com o Artigo 97.º, devem ser compatíveis com as características físicas e operacionais 

constantes do quadro seguinte: 

Quadro 5-12– Caraterísticas físicas e operacionais para as artérias locais - PDM da Maia 

Características do PDM (Artigo 97.º) 
Cumprimento das condições 
por parte do traçado do 
Restabelecimento de S. Gemil 

Número mínimo de vias: 
2 sentidos ………………………………………….. 2 x1 

CUMPRE 

Separação física dos sentidos de circulação a evitar 
Largura mínima das vias [m] …………….………… 2,80 
Largura mínima dos passeios [m] ………………..…2,25 

CUMPRE 
(no que se refere à largura dos 
passeios, segundo indicações 
da CM da Maia, a mesma é de 

2,00m) 

Acessos a prédios marginantes …………………… 
.Livre 
Estacionamento ……………. Autorizado, sujeito a 
restrições operacionais da via. 

CUMPRE 

Cargas e descargas …………………………….. 
Reguladas 

CUMPRE 

Transportes coletivos: 
Corredores BUS…………………………Não 
aconselhável 
Paragens………..……Preferencialmente em sítio 
próprio 

NÃO SE APLICA 

Circulação pedonal e de velocípedes 
…………………….. Segregada Preferencialmente 

segregada Livre 
NÃO SE APLICA 

 

Face ao referido verifica-se que o restabelecimento de S. Gemil cumpre o estabelecido no 

regulamento do PDM da Maia. 
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Restabelecimento da Levadinha 

Este restabelecimento, tal como o de São Gemil, irá implantar-se maioritariamente em Solo Urbano 

(3.135 m
2
), dos quais 3.012 m

2
 fora do DPF, nomeadamente em Espaços Residenciais 

correspondentes a Áreas de Habitação Coletiva a Consolidar – HC2. 

As considerações efetuadas anteriormente para esta tipologia de espaço, no âmbito da análise do 

restabelecimento de São Gemil, aplicam-se também para este restabelecimento, considerando-se 

não existir nenhuma incompatibilidade. 

No entanto, este restabelecimento irá também afetar 324 m
2
 de “Áreas Verdes de Enquadramento”, 

que se encontram no exterior do DPF. 

De acordo com o Artigo 88.º 

1 — As áreas verdes de enquadramento têm a função de enquadramento e protecção física, visual 

e sonora das infra -estruturas viárias e ferroviárias pesadas em solo urbano e de separação entre 

diferentes usos do solo. 

2 — Estas áreas devem ser ocupadas dominantemente por espécies florestais. 

 

No que se refere ao Regime de edificabilidade, e atendendo ao estabelecido na alínea a), do Artigo 

89.º, que se refere de seguida, considera-se não existir incompatibilidades com o disposto no 

regulamento do PDM da Maia. 

Nestas áreas o regime de edificabilidade restringe-se: 

a) Às obras que tenham como objectivo a minimização dos impactes resultantes da utilização das 

infra -estruturas rodo e ferroviárias e das actividades que marginam, bem como das necessárias à 

sua qualificação paisagística; 

No que se refere à PSP prevista ao km 7+315, a mesma insere-se em Espaços Residenciais 

correspondentes a Áreas de Habitação Coletiva a Consolidar – HC2 (46,7m2 que se encontram fora 

do DPF) e “Áreas Verdes de Enquadramento” (100m
2
, que se encontram no exterior do DPF e 

21,6m
2
 no interior do DPF). Os condicionalismos para estes espaços impostos pelo regulamento do 

PDM foram já anteriormente analisados, pelo que considera-se que também para esta estrutura não 

existe incompatibilidade ao nível do ordenamento do território. 
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Figura 5-40 – Restabelecimento da Levadinha – Ordenamento 
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Plano Diretor Municipal de Matosinhos 

As intervenções de projeto que se localizam em território do concelho de Matosinhos são as 

seguintes: 

 Aumento do comprimento útil da linha de resguardo de São Mamede Infesta (intervenção 2); 

 Reformulação dos feixes de receção/expedição do Terminal de Leixões (intervenção 3); 

 Restabelecimento paralelo à estação de São Mamede de Infesta e rampa da estação de 

São Mamede, associados à supressão da PN ao km 10+171 e ATV ao km 10+015 

Relativamente à Intervenção 2, uma vez que a mesma se realiza maioritariamente no espaço físico 

afeto à plataforma ferroviária, dentro da área incluída no DPF, considera-se que não existem 

impactes a ter em conta para o ordenamento do território. 

Restabelecimento paralelo à estação de São Mamede de Infesta e rampa 

Este restabelecimento, conforme se pode observar na figura seguinte, insere-se na totalidade em 

“Espaços agrícolas”, incluídos na categoria de Solo Rústico, o que representa a ocupação de uma 

área de 10.901 m
2
 destes espaços, dos quais 7.858 m

2
 se encontram fora do DPF. 

De acordo com o Artigo 15.º do regulamento do PDM de Matosinhos “Em solo rústico, qualquer 

utilização deve observar as seguintes condições: 

a) A alteração do relevo natural do solo, a destruição do coberto vegetal ou a sua compactação só 

são permitidas na extensão estritamente necessária às atividades permitidas; 

b) O respeito pela drenagem natural do terreno e a inexistência de encharcamento ou erosão do 

solo; 

c) Nas galerias ripícolas apenas é permitida a plantação de vegetação folhosa adaptada às 

margens das linhas de água; 

d) Na execução de caminhos de acesso, devem ser respeitadas as seguintes condições: 

i) O traçado deve adaptar -se à topografia do terreno, não implicando operações de aterro ou 

escavação de dimensão relevante; 

ii) A largura máxima da plataforma não deve exceder 3,5 metros; 

iii) Excetuam -se da alínea anterior a abertura ou o reperfilamento de vias de atravessamento 

do solo rústico, que vierem a ser realizadas pela Administração Pública 

Tendo em consideração que o restabelecimento paralelo à estação de S. Mamede apresenta um 

perfil transversal com uma largura superior a 3,5m, considera-se que se pode enquadrar na alínea 

iii) anteriormente referida. 
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À semelhança do efetuado com a CM da Maia, interessa realçar que a IP - Infraestruturas de 

Portugal promoveu os devidos contactos com a CM de Matosinhos, no sentido de incorporar no 

projeto as indicações e expectativas da autarquia (ver Anexo II). 
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Figura 5-41 – Restabelecimento paralelo à estação de S. Mamede de Infesta - Ordenamento 
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Intervenção 3 - Reformulação dos feixes de receção/expedição do Terminal de Leixões 

Conforme decorre da leitura da figura seguinte, em termos de classificação e qualificação do solo, 

esta intervenção irá afetar três categorias de espaços distintos: 

 Entre os km 18+000 e 19+450, aproximadamente, na zona inicial da intervenção: espaços 

florestais (solos rústicos) -cerca de 8.985 m2, dos quais apenas 583 m2 estão fora do DPF; 

 Entre os km 19+450 e 20+300, na zona final do traçado: espaços de atividades económicas/ 

áreas de logística – cerca de 20.000 m2, dos quais apenas 1.729m2 estão fora do DPF; 

 Entre os km 19+800 e 20+000, aproximadamente, na zona da passagem sobre o rio Leça: 

espaços naturais e paisagísticos – cerca de 7.464 m2, adjacentes ao DPF atual. 

Nas áreas de atividades económicas de acordo com o articulado do regulamento do PDM (Artigos 

40.º a 47.º) nada se refere relativamente a ferrovias ou obras de melhoramento nas existentes.  

No entanto, dadas as características deste espaços “Integram -se nesta categoria as áreas 

previstas na Planta de Ordenamento — I que, na proximidade dos nós de acesso à rede viária 

nacional e das grandes infraestruturas de mercadorias e transporte, oferecem condições para o 

desenvolvimento de polos de atividade económica, com especiais necessidades de afetação e 

organização do espaço urbano.”, considera-se que os objetivos do projeto em análise vão de 

encontro as características destes espaços, potenciando o seu desenvolvimento, pelo que 

considera-se existir compatibilidade com os mesmos. 

No que se refere aos espaços florestais os mesmos regem-se pelo disposto nos números 4 a 8, do 

artigo 18.º, do regulamento (de acordo com o referido no número 2 do Artigo 20.º do regulamento 

do PDM), sendo que de acordo com a alínea f), do nº 4, são permitidas edificações destinadas a 

Infraestruturas públicas ou de interesse público. 

Relativamente aos espaços naturais e paisagísticos os mesmos regem-se pelo disposto nos artigos 

21.º e 22.º, do regulamento do PDM, sendo que, de acordo com a alínea c), do nº 3, do artigo 22.º, 

são permitidas “Intervenções de requalificação paisagística que visem a sua valorização e eventual 

fruição pública, tendo em consideração as características e condicionantes de cada local.”. 

Considerando que a intervenção prevista entre os km 19+800 e 20+000 contribui, através da 

implantação de uma nova ponte sobre o rio Leça e da implementação do Projeto de Integração 

Paisagística, para a requalificação paisagística deste local, considera-se não existir 

incompatibilidade com o estabelecido no regulamento do PDM para estes espaços. 

Acresce que a infraestrutura ferroviária e o seu DPF constituem uma servidão no território estando a 

sua delimitação e respetivas servidões territoriais regidas pelo Decreto-Lei nº 276/2003 de 4 de 

novembro. A intervenção 3, que está prevista para o terminal de Leixões e Ponte sobre o rio Leça, 

não pode ser realizada noutro local senão em áreas adjacentes à atual infraestrutura ferroviária o 

que, obrigatoriamente terá que ocupar espaço classificados no PDM de Matosinhos como “Espaço 

Naturais e Paisagísticos”. Considera-se, no entanto, que a ocupação preconizada por ser adjacente 
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ao atual canal ferroviário e ocupando algumas áreas marginais, não põe em causa os objetivos 

propostos para esta tipologia de Espaços. 
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Figura 5-42 – Intervenção 3 (zona de Leixões) – Ordenamento 
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Em termos conclusivos, considera-se que a ocupação de áreas classificadas como áreas de 

habitação coletiva, áreas de equipamento previsto e áreas verdes de enquadramento, em território 

do município da Maia, e a ocupação de espaços florestais, espaços naturais e paisagísticos e 

espaços de atividades económicas, no concelho de Matosinhos, origina impactes negativos e 

permanentes, embora não sejam significativos, uma vez que a área a retirar aos espaços referidos, 

é pouco significativa e não tem expressão no contexto das áreas totais com estas classificações 

nos concelhos da Maia e Matosinhos. Acresce o facto de se considerar não existirem 

incompatibilidades com o estabelecido nos regulamentos dos PDMs. 

De facto a maior parte das novas áreas a ocupar estão incluídas no Domínio Publico Ferroviário. De 

acordo com o Artigo 8.º do regulamento do PDM de Matosinhos (onde se desenvolvem a maior 

parte das intervenções a realizar), “1 — A Rede Ferroviária encontra -se identificada e representada 

na Planta de Condicionantes e na Planta de Ordenamento — I e integra a Linha de Leixões e o 

antigo traçado da Linha de Guimarães, aplicando -se o estabelecido na lei e regulamentos 

específicos em termos de gestão, funcionamento e salvaguarda das zonas de servidão. 

2 — Qualquer intervenção em zonas confinantes ou vizinhas da área do Domínio Público 

Ferroviário, está condicionada ao cumprimento da legislação em vigor e ao parecer favorável da 

respetiva entidade competente.” 

Também de acordo com o Artigo 98.º do regulamento do PDM da Maia “A rede rodo e ferroviária 

integra -se em espaços canais que têm por objectivo garantir as adequadas condições de 

funcionamento ou de execução da rede e que compreendem a plataforma da via e as faixas de 

protecção non -aedificandi que a lei estipula e ainda, para as vias previstas, as faixas de protecção 

definidas no número seguinte.” 

 

5.10.2.1 Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

Enquadramento 

Para a análise da significância dos impactes do Projeto sobre as condicionantes e restrições de 

utilidade pública teve-se em devida consideração o facto da maior parte das novas áreas a ocupar 

estarem incluídas no DPF, tal como referido anteriormente. 

O regime das servidões do DPF resulta do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro e refere 

que, além dos bens que pertencem às infra-estruturas 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 
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 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. 

Importa também referir, desde já, que as intervenções 1 (Contumil) e 2 (S. Mamede de Infesta) não 

apresentam interferências com condicionantes, servidões ou restrições de utilidade pública, o 

mesmo sucedendo com o restabelecimento de São Gemil e com a PSP ao km 7+315. O 

restabelecimento da Levadinha apenas intercepta uma linha elétrica, assunto que adiante será 

devidamente abordado. 

Reserva Ecológica Nacional 

Conforme se pode verificar através do Desenho n.º PF31_PE_10103_011, onde está representada 

cartograficamente à escala do Projeto de Execução a ocupação de áreas da REN,apenas a 

intervenção 3 no Terminal de Leixões, irá afetar áreas da REN, neste caso do concelho de 

Matosinhos.  

A REN em vigor para a área do município de Matosinhos foi publicada através do Aviso n.º 

17896/2020, de 4 de novembro, pelo que esta corresponde à versão da REN analisada. 

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

originar a ocupação total de cerca de 2 ha de áreas da REN, de diferentes tipologias, das quais 1,15 

ha estão dentro do DPF e 0,85 há estão fora do DPF, conforme apresentado no Desenho n.º 

PF31_PE_10103_011. 

No quadro abaixo são indicadas as áreas das classes de REN ocupadas pela intervenção 3. 
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Quadro 5-13- Classes de REN afetadas pelo Projeto de Intervenções na linha de Leixões 

TIPOLOGIA REN 
ZONA INTERVENÇÃO 

3 

ÁREA (m2) 

Dentro DPF Fora DPF 

Águas de transição Ponte rio Leça 357,6 692,3 

Águas de transição Terminal de Leixões 0,0 70,5 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo Terminal de Leixões 2 213,0 65,4 

Áreas de instabilidade de vertentes Terminal de Leixões 3 415,9 676,2 

Áreas de instabilidade de vertentes (escarpas) Terminal de Leixões 145,3 34,8 

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos Ponte rio Leça 65,2 288,4 

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos Terminal de Leixões 8 112,0 6 453,4 

Faixa de proteção das águas de transição Ponte rio Leça 318,8 525,5 

Faixa de proteção das águas de transição Terminal de Leixões 355,2 1 290,6 

Zonas ameaçadas pelas cheias Ponte rio Leça 86,0 523,5 

Zonas ameaçadas pelas cheias Terminal de Leixões 1 998,5 5 830,0 

    
ÁREA REN TOTAL (DESCONTANDO AS 
SOBREPOSIÇÕES)  

11 509,0 8 458,5 

 

Da leitura do quadro anterior constata-se que as “áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos ”, com cerca de 0,67 ha (fora do DPF) e as “zonas ameaçadas pelas cheias”, com cerca 

de 0,63ha, são as classes mais afetadas  

O regime jurídico da REN proíbe os usos e as ações de iniciativa pública e privada (pertinentes para 

o projeto em causa) que se traduzam em: 

 Obras de construção e ampliação; 

 Escavações e aterros; 

 Destruição do revestimento vegetal. 

Excetua-se ao referido, os usos e ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais que, cumulativamente: 

 Não coloquem em causa as funções das áreas de REN, nos termos do Anexo I; 

 Constem do Anexo II do regime jurídico em questão. 

Da análise aos referidos anexos, e tendo em atenção as intervenções do projeto em análise, assim 

como as categorias de REN abrangidas pela intervenção 3 no Terminal de Leixões, verifica-se o 

seguinte: 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 5-81 

 As infraestruturas de alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas 

correções de traçado (ponto II, alínea o), do Anexo II do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de 

agosto) está isenta de comunicação prévia, nomeadamente na afetação de: áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos; áreas de elevado risco de erosão hídrica 

do solo e zonas ameaçadas pelas cheias. No que se refere às águas de transição e leitos, 

margens e faixas de proteção, assim como as áreas de instabilidade e de vertentes 

correspondem a áreas de REN onde são interditos usos e ações nos termos do artigo 20º. 

 

Não obstante o referido, e considerando as funções desempenhadas pelos sistemas analisados que 

constam do Anexo I do Decreto-Lei referido anteriormente, seguidamente transcritas, e que são 

compatíveis com o projeto, é expectável que os impactes gerados, embora negativos, sejam pouco 

significativos. 

Em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo podem ser realizados os usos e as ações que 

não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:  

i) Conservação do recurso solo;  

ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;  

iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do escoamento 

superficial;  

iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das 

massas de água 

Em zonas ameaçadas pelas cheias podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em 

causa, cumulativamente, as seguintes funções:  

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens;  

ii) Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas;  

iii) Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de 

retorno das águas;  

iv) Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa;  

v) Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. 

Nas águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção podem ser realizados os 

usos e ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:  

i) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;  

ii) Manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio -marinha. 
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“Nas áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos só podem ser realizados 

os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:  

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 

sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;  

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água;  

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade 

dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio;  

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobrexploração dos aquíferos;  

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos;  

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente 

nos aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos invertebrados 

que ocorrem em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats naturais e 

das espécies da flora e da fauna.  

vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das aguas pluviais nas 

cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da erosão 

superficial. 

Em áreas de instabilidade de vertentes podem ser realizados os usos e ações que não 

coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:  

i) Estabilidade dos sistemas biofísicos;  

ii) Salvaguarda face a fenómenos de instabilidade e de risco de ocorrência de movimentos 

de massa em vertentes e de perda de solo;  

iii) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens. 

Salienta-se que ao abrigo do ponto 1 do artigo 21.º do mesmo diploma, “nas áreas da REN podem 

ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por 

despacho conjunto do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento 

do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam 

realizar de forma adequada em áreas não integradas em REN”. 

O ponto 3 do mesmo artigo refere ainda que “nos casos de infraestruturas públicas, 

nomeadamente, rodoviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, de abastecimento de água ou 

de saneamento, sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de impacte ambiental 

favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da ação.” 
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Do anteriormente exposto, verifica-se que o projeto em avaliação constitui um uso compatível com 

as categorias de REN indicadas e que o mesmo não colocará em causa as funções da REN 

anteriormente transcritas, com a aplicação adequada das medidas de minimização propostas no 

presente EIA. 

Contudo, considera-se que o impacte associado às afetações identificadas é negativo, direto, 

permanente, certo, irreversível, de média magnitude e pouco significativo. 

Reserva Agrícola Nacional 

De acordo com a análise efetuada na situação de referência, as intervenções do projeto que irão 

ocupar solos classificados como RAN, correspondem ao restabelecimento paralelo à estação de S. 

Mamede que se irá implantar na sua totalidade em solos da RAN (ver Figura 5-43Figura 5-43 – 

Restabelecimento paralelo à estação de S. Mamede de Infesta – Condicionantes), ocupando 

7.168 m
2
 destes solos, sendo que apenas 120

m2
 estão dentro do DPF, e a intervenção 3, na zona 

do Terminal de Leixões, que irá também afetar 6.075 m
2
 (dos quais 4.686 estão fora do DPF), de 

uma mancha de RAN que ocupa o vale do rio Leça, mas não irá afetar estes solos dado que 

constitui o limite desta mancha que se localiza a sul da zona de intervenção. 

Á semelhança das áreas da REN, também a ocupação de solos da RAN está representada 

cartograficamente à escala do Projeto de Execução no Desenho PF31_PE_10103_011. 

Segundo a legislação em vigor, as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem 

verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às 

componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos 

classificadas como de menor aptidão. 

De acordo com a Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, a viabilização do projeto dependerá da 

observância dos limites fixados no respetivo Anexo I, verificando-se, segundo o seu artigo 11.º, que 

poderá ser concedido parecer favorável, desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 

a) “Sejam justificadas pelo requerente a necessidade e a localização da obra; 

b) O projeto contemple, obrigatoriamente, medidas de minimização quanto à ocupação da área de 

RAN e quanto às operações de aterro e escavação, na medida da sua viabilização técnica e 

económica; 

c) Em zonas ameaçadas pelas cheias, se não constituir ou contiver elementos que funcionem como 

obstáculo à livre circulação das águas”.  
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Figura 5-43 – Restabelecimento paralelo à estação de S. Mamede de Infesta – Condicionantes 
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Quando a utilização em causa esteja sujeita a procedimento de AIA, em fase de projeto de 

execução, a pronúncia favorável da entidade regional da RAN compreende a emissão de parecer 

prévio vinculativo referido anteriormente (nº 7 do artigo 23.º do DL n.º 199/2015, de 16 de 

setembro). 

Considera-se que o impacte associado à ocupação de solos RAN pelo restabelecimento de S. 

Mamede e intervenção 3 (zona de Leixões) é negativo, direto, permanente, certo, irreversível, de 

reduzida magnitude (dada a reduzida área a ocupar) e significativo (face à sensibilidade do recurso 

afetado). 

Interessa também realçar que está prevista a decapagem da camada superficial dos solos, seu 

armazenamento em pargas temporárias e posterior reutilização para espalhamento final na faixa 

intervencionada. 

Domínio Público Hídrico 

A implantação da nova ponte sobre o rio Leça, além do desmantelamento da ponte antiga, prevê a 

implantação de um dos pilares da ponte no leito deste rio. Esta situação obriga a um pedido de 

comunicação prévia/licenciamento junto da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). 

As interferências do projeto na referida linha de água são tratadas no Capítulo 5.4 – Recursos 

Hídricos. No entanto refere-se que a ponte existente constrange significativamente a vazão do rio 

Leça. Face aos constrangimentos existentes, concluiu-se que a opção por uma ponte nova, 

realizada de forma faseada, é a solução mais vantajosa, tanto do ponto de vista ambiental como de 

exploração da nova infraestrutura. 

Os vãos da nova ponte foram definidos para permitir a reposição das margens do rio Leça nos 

alinhamentos que a configuração atual das margens a montante e a jusante da ponte existente 

deixa transparecer. As estruturas são enviesadas para que os alinhamentos de pilares, que se 

desenvolvem sensivelmente ao longo das margens, estejam alinhados com a direção do 

escoamento. 

A estimativa dos níveis de cheia resultou de um estudo hidrológico e hidráulico com formulação 

adequada para modelar satisfatoriamente a complexidade das condições na zona final do rio Leça. 

De facto, a ponte localiza-se a uma pequena distância da foz e o escoamento é influenciado pelo 

nível do mar. O cálculo foi efetuado para a conjugação de uma situação de cheia no rio Leça, com 

período de retorno de 100 anos, com preia-mar extrema anual. 

Sobreiros 

Tal como referido no capítulo relativo à ecologia, ocorrerá afetação de algumas áreas de ocorrência 

de sobreiros, num total de cerca de 0,49 ha. Trata-se essencialmente de árvores integradas em 

povoamentos de eucalipto ou de árvores isoladas, pelo que o número de árvores a afetar será 

sempre reduzido. 
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O corte de sobreiros, deverá ser autorizado e compensado, de acordo com a legislação aplicável, 

tal como mencionado no capítulo da situação de referência. Importa destacar que o Projeto de 

Integração paisagística já contempla a plantação de sobreiros como medida compensatória. 

 

Oleodutos 

Sobre os oleodutos identificados no capítulo relativo á situação de referência (oleoduto de ligação 

da CEPSA ao TPL e oleoduto NATO Leixões-Ovar), destaca-se que a localização apresentada do 

traçado da conduta para combustível líquido da CEPSA, que atravessa o terminal de Leixões 

(feixes de carga/descarga) cerca do km 20+490, é aproximada (ver Desenho n.º 

PF31_PE_10103_011). 

Importa referir que durante a fase de elaboração do projeto foram realizados os devidos contactos 

entre a IP – Infraestruturas de Portugal e a CEPSA, no sentido de obter um traçado rigoroso para a 

conduta, contudo, o mesmo não foi disponibilizado em tempo útil. No entanto, tendo em 

consideração que as intervenções ao nível da via-férrea terminam nos feixes de receção/expedição, 

verifica-se que este oleoduto não é afetado pelo projeto em avaliação. 

À semelhança do referido anteriormente para a conduta da CEPSA, também o traçado 

representado no Desenho n.º PF31_PE_10103_010 para o oleoduto militar Leixões-Ovar, fornecido 

pelo Comando do Aeródromo de Manobra nº1 em colaboração com a Direção de Infraestruturas da 

Força Aérea, deverá ser tomado como aproximado visto não se dispor de elementos 

georreferenciados sobre o mesmo. Contudo, o presente projeto não afeta a sua posição e 

respetivas áreas de servidão. 
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Figura 5-44 - Intervenção 3 (Terminal de Leixões) – Condicionantes 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 5-88 

Zonas de Proteção a Elementos Patrimoniais 

A zona de intervenção 3 no terminal de Leixões interceta a Zona Especial de Proteção de um 

Imóvel de Interesse Público, o Castro do Monte Castelo de Guifões e também na Zona Geral de 

Proteção de outro Imóvel de Interesse Público, a Ponte de Guifões. Os impactes resultantes desta 

situação são analisados no âmbito do capítulo relativo ao património. 

Infraestruturas 

Em colaboração com as entidades proprietárias de redes de infraestruturas situadas na área em 

estudo foram identificadas e caracterizadas as infraestruturas que são intercetadas pelas 

intervenções do Projeto em apreço (incluindo restabelecimentos). Neste capítulo apresentam-se as 

potenciais interferências/afetações de infraestruturas existentes, em termos da afetação da 

respetiva servidão. 

As afetações e/ou interferências de infraestruturas/serviços pelo Projeto serão alvo de projetos de 

execução específicos para a reposição dos serviços. Estes projetos serão desenvolvidos de acordo 

com as especificações e diretivas de conteúdo a serem determinados pelas entidades afetadas e 

serão apresentados de forma autónoma para permitirem o seu licenciamento junto destas. 

Relativamente a afetações sobre as infraestruturas existentes na zona das intervenções e 

restabelecimentos o mesmo é abordado no Projeto de Execução, onde se encontram as soluções 

de restabelecimento propostas. Neste ponto faz-se uma análise sumária das mesmas, incluindo das 

infraestruturas afetas à ferrovia (postos de catenária, armários de iluminação, entre outros). 

Intervenção 1 - Linha de resguardo de Contumil  

 Infraestruturas existentes: existência de dois armários de sinalização afetados pelo 

prolongamento da linha de resguardo e posto de catenária. 

 
Figura 5-45 – Armários de sinalização e posto de catenária 

 Intervenção: necessidade de reposicionamento dos 2 novos armários e posto de 

catenária (e equipamentos associados). 
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Restabelecimento de S. Gemil 

 Infraestruturas existentes: existência de torre GSM a reposicionar e poste de eletricidade 

em média tensão. 

 
Figura 5-46 – Poste de MT a reposicionar 

 Intervenção: O projeto de desvio das torres de GSMR está fora do âmbito do presente 

projeto; embora na sua implantação, não haja conflito entre a rodovia/ passeio pedonal 

com o poste de média tensão, foi previsto um muro/ vedação para proteção. 

PSP ao km 7+315  

 Infraestruturas existentes: existência de rede de energia elétrica em baixa tensão e 

postes de Iluminação; existência de rede de drenagem pluvial. 

 

Figura 5-47 – Poste de BT a remover 
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 Intervenção: prevê-se a remoção, sem reposição, do poste de energia e iluminação para 

implantação da obra de arte.  

 

Restabelecimento da Levadinha  

 Infraestruturas existentes: existência de 2 torres de eletricidade em média tensão; 

existência de poste de painel publicitário; conduta de águas pluviais, junto da 

Autoestrada A3; barreiras acústicas ao longo da A3; vedações ao longo da A3. 

 

 
 

Figura 5-48 – Infraestruturas existentes no restabelecimento da Levadinha 

 Intervenção: a configuração do restabelecimento da Levadinha foi desenhada de forma a 

não colidir com as infraestruturas elétricas existentes, especialmente as duas torres de 

média tensão existentes. Analogamente, não se prevê igualmente a intervenção junto do 

poste publicitário existente a norte da linha de Leixões. Apesar do traçado do 

restabelecimento da Levadinha se localizar nas proximidades da conduta existente ao 

longo da A3 na zona onde a obra se insere, não se prevê igualmente que a realização 

deste arruamento, assim como do muro de contenção previsto, interfira com a conduta. 

Por sua vez, o traçado deste restabelecimento interfere com as soluções existentes de 

barreiras acústicas e vedações existentes no local. Deverá ser previsto a remoção e 

reposicionamento dos referidos elementos. 

Intervenção 2 - Linha de resguardo de São Mamede Infesta  

 Infraestruturas existentes: existência de dois armários de sinalização afetados pelo 

prolongamento da linha de resguardo. 
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Figura 5-49 – Armários de sinalização a recolocar 

 Intervenção: necessidade de reposicionamento dos 2 novos armários.  

Restabelecimento paralelo à Estação de São Mamede  

 Infraestruturas existentes: infraestruturas de drenagem: coletores, caixa de visitas e 

sumidouros; postes de catenária ao longo da linha, próximos da rampa; 

 
Figura 5-50 - Infraestruturas existentes a manter 

 Intervenção: a configuração do novo arruamento não intercepta o sistema de drenagem 

existente a sul e como tal não está previso a afetação deste serviço. Por outro lado, a 

implantação da nova rampa da estação de São Mamede insere-se numa proximidade 

aos postes de catenária existentes que implicam a criação de barreiras em acrílico para 

proteção do utilizador.  

Intervenção 3  – Terminal de Leixões - feixes receção/expedição  

 Infraestruturas existentes: existência de uma torre de eletricidade em média tensão, ao 

km 19+670 afetada pelo alargamento da plataforma da via férrea; existência de três 

armários de sinalização, ao km 19+850 afetados alargamento da plataforma da via 
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férrea; edifício técnico de telecomunicações existente nas imediações dos armários de 

sinalização, ao km 19+840; poste de Iluminação de apoio ao edifício anterior. 

 
Figura 5-51 – Infraestruturas a recolocar  

 Intervenção: o aumento do número de linhas na zona em estudo implica a necessidade 

de reposicionar os serviços acima descritos. No caso dos armários de sinalização e 

edifício de telecomunicações, é efetuado à semelhança dos casos anteriores uma 

possível solução para a nova posição das referidas infraestruturas, submetendo-se à 

validação da IP. No que diz respeito à Torre de MT existente ao km 19+670, deverão ser 

consultadas as entidades donas das infraestruturas no sentido de se apurarem as 

premissas necessárias para o projeto de desmantelamento e reposicionamento do poste 

e respetiva rede. 

 

5.10.3 Fase de Exploração 

5.10.3.1 Contributo do Projeto para a Concretização das Políticas e Objetivos de 

Desenvolvimento Territorial 

Analisam-se seguidamente os potenciais impactes/contributos decorrentes da concretização e 

funcionamento do Projeto sobre os instrumentos de desenvolvimento territorial que foram 

identificados na área de estudo. 

 Ao nível das medidas estabelecidas no PNPOT, destaca-se, 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”; 
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 A Estratégia para a Rede Ferroviária Nacional 2014-2050 tem como objetivos 

estratégicos, onde o projeto em avaliação se enquadra, promover o transporte de 

mercadorias, facilitando a movimentação de cargas entre os principais polos nacionais e 

internacionais, contribuindo para a competitividade da economia nacional, de modo a 

assegurar a existência de ligações ferroviárias eficientes de/para os principais pólos 

geradores/consumidores e oferecer capacidade, flexibilidade e fluidez, através de uma 

rede ferroviária sem estrangulamentos ou constrangimentos. Importa ainda referir que a 

materialização da estratégia da RFN, incluirá metas intermédias correspondentes aos 

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

desenvolvimento do tráfego de mercadorias e forte aposta nos investimentos que 

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

muito localizados de ampliação da rede. 

 O PNI 2030 consubstancia a estratégia do país para uma década de convergência com a 

União Europeia, de forma a permitir que Portugal possa responder adequadamente aos 

desafios globais que se perspetivam para a próxima década. A tipologia de projetos e 

programas de investimento associados ao subsetor da ferrovia destaca, entre outros, a 

reabilitação e modernização da infraestrutura, promovendo a economia circular e a 

sensorização da infraestrutura, o aumento da capacidade e das velocidades da rede 

existente e ainda melhorar os acessos rodo e ferroviários à rede aeroportuária; 

Em termos conclusivos, pode considerar-se que o Projeto contribui para a prossecução das 

estratégias e dos objetivos definidos nos principais instrumentos de desenvolvimento e de gestão 

territorial com incidência na área de projeto, prevendo-se que terá os seguintes impactes na fase de 

exploração: 

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

significativa influência no tráfego de mercadorias associada ao porto de Leixões. 

 Contribui para uma rede de portos nacional competitiva, com capacidade para 

movimentação de carga que será expectável no horizonte 2050 e atração de navios de 

grandes dimensões ligada à rede rodoviária, ferroviária e plataformas logísticas 

pertencentes à RTE-T; 

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

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

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

naturais únicas para a atração de navios de grandes dimensões; 

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

intervenções no porto de Leixões, irá promover a ligação do porto de Leixões a 

corredores ferroviários estruturantes, do ponto de vista nacional e internacional e são 
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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. 

Os impactes ao nível da concretização das políticas de desenvolvimento territorial serão portanto 

positivos, significativos e de magnitude elevada. 

5.11 Socio-Economia 

Como resultado de um conjunto de ações associadas a um projeto como o projeto em estudo, 

verificam-se habitualmente um conjunto de alterações no ambiente social e económico, que 

correspondem a processos sociais potencialmente geradores de impactes. Estes processos sociais, 

quer isoladamente, quer em conjunto, podem gerar impactes a vários níveis, com diferentes graus 

de difusão espacial e temporal. Considerando que se trata de um projeto de requalificação de uma 

via linear já existente, os impactes negativos ocorrem sobretudo na fase de construção, 

relativamente circunscrita geográfica e temporalmente, apresentando-se, em fase de operação, os 

impactes positivos decorrentes das intervenções de melhoria. De seguida, são apresentados os 

impactes associados ao projeto para as fases de construção e exploração. 

Os impactes sociais serão avaliados em termos da sua significância, magnitude e duração, sendo 

feita para os impactes a nível local, uma identificação dos critérios para a avaliação de significância 

dos mesmos. 

Se a uma macro escala (análise regional e concelhia) se consideram sobretudo os efeitos globais 

decorrentes das intervenções ferroviárias de Contumil, São Mamede de Infesta e Terminal de 

Leixões, ao nível local são analisados, em particular detalhe as intervenções suscetíveis de afetar 

habitações e atividades económicas específicas, ou os efeitos sobre a mobilidade, adquirindo neste 

âmbito particular destaque as intervenções nas passagens de nível. 

5.11.1 Fase de Construção  

Seguidamente serão enumerados os impactes socioeconómicos e sobre a saúde humana 

expectáveis na fase de construção. De notar que, nesta fase, os impactes são de carácter 

predominantemente temporário e circunscritos ao período de duração dos trabalhos. 

5.11.1.1 Impactes regionais e concelhios 

Economia e Emprego 

Um dos principais impactes ao nível deste descritor, na fase de construção, estará relacionado com 

o aumento temporário do número de postos de trabalho, fruto das obras necessárias ao 

melhoramento da capacidade ferroviária na linha de Leixões, esperando-se que este acréscimo 

ocorra sobretudo nos sectores da construção e obras públicas – impacte positivo, direto e 
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temporário, cuja significância é desconhecida pelo facto de não existirem dados disponíveis que 

permitam quantificar a mão de obra afeta aos trabalhos de construção. 

Caso o projeto em questão pretenda promover a integração de trabalhadores locais espera-se um 

aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias, com especial destaque para as 

freguesias e concelhos onde se inserem as melhorias do projeto, assumindo assim um caracter 

positivo.  

População Presente 

A presença de população na envolvente da área do projeto em análise nesta fase poderá contribuir 

para um aumento nos consumos de bens e serviços locais, nomeadamente no que diz respeito à 

restauração e comércio, com impactes positivos, temporários, indiretos e significativos ao nível da 

economia local, com particular ênfase ao nível das freguesias.  

5.1.1.1 Área de Estudo 

Expropriações e Impactes da proximidade à obra 

Expropriações e demolições 

No que respeita aos critérios de significância dos impactes de expropriações e demolições, 

pressupõe-se que estes serão negativos e muito significativos para os indivíduos nas seguintes 

situações: 

 habitações a demolir ou expropriar; 

 habitações que passem a ficar situadas por baixo de um viaduto; 

 expropriação de áreas agrícolas que representam um rendimento significativo para os 

produtores. 

A execução do projeto requererá a execução de algumas expropriações pontuais com vista à sua 

implementação. No entanto, o impacte negativo destas expropriações considera-se pouco 

significativo, atendendo a que as expropriações a realizar serão contíguas ao Domínio Público 

Ferroviário e não afetam habitações, nem edifícios, nem áreas de exploração agrícola. 

Da análise do projeto registam-se apenas duas exceções a esta situação, que consistem 1) na 

afetação de um edifício, na área geográfica do terminal de Leixões, 2) na expropriação de um 

terreno e uma habitação sensivelmente ao pk 19+400, que se apresentam de seguida: 

1) Afetação de um edifício, na área geográfica do terminal de Leixões. 
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Figura 5-52 – Edifício SET (a vermelho) 

Os impactes decorrentes desta afetação consideram-se negligenciáveis, uma vez que este edifício 

corresponde a uma Sala de Equipamentos de Telecomunicações (SET), que será deslocalizada de 

modo a permitir uma fácil integração na envolvente, encontrando-se implantado de forma a garantir 

que a deslocalização das redes fosse minimizada, mas simultaneamente tivessem proximidade à 

linha férrea e fosse facilmente acessível por rodovia. 

 

2) Expropriação de um terreno e uma habitação sensivelmente ao pk 19+400 

 

  
Figura 5-53 – Habitação aproximadamente ao 
PK 19+400. 

Figura 5-54 – Terreno da habitação 
aproximadamente ao PK 19+400. 
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Os impactes associados a esta afetação adquirem um caracter negativo, muito significativo e 

permanente para os residentes da mesma. No entanto, esta habitação será abrangida pelo 

processo de expropriação. 

 

Refere-se por último, o local de intervenção nas imediações da atual estação de São Mamede de 

Infesta. Neste local proceder-se-á à criação de caminhos paralelos para acesso pedonal à estação 

e para garantir a manutenção do acesso rodoviário através do prolongamento da Rua Padre Luís 

António Farinhote até à Avenida Marechal Gomes da Costa. Considerando as figuras que se 

seguem, a expropriação ocorre entre o caminho em terra batida a recuperar e prolongar e a linha 

ferroviária e tem uma expressão muito reduzida. 
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Figura 5-55 - Localização geral da obra e da Passagem de Nível e do ATV associado. Rampa da 

estação de S. Mamede – Estruturas 

 
Figura 5-56 – Planta Geral 

 

Mais uma vez, estima-se o impacte associado a estas expropriações como pouco expressivo e 

pouco significativo considerando 1) a reduzida a extensão a expropriar, 2) que a mesma ocorre 

contiguamente à linha numa zona de baldio e 3) que a utilização da área a expropriar visa o 

restabelecimento da via rodoviárias decorrentes do encerramento da Passagem de Nível ao pk 

10+171 e que constitui uma melhoria ao nível da segurança da mobilidade pedonal e rodoviária. 

 

Proximidade à obra e alterações da envolvente 

Durante a fase de construção, verificam-se habitualmente alterações na qualidade ambiental ao 

nível das poeiras, vibrações, ruído e alterações na paisagem que resultam sobretudo da 

intervenção de equipamentos de construção ou máquinas em movimento. Estas alterações são 

suscetíveis de perturbar o bem estar e o desempenho cognitivo das populações expostas de forma 

mais continuada a estes estímulos, e que são simultaneamente as populações mais adjacentes à 

via férrea. Esta perturbação é geralmente manifestada sob a forma de incómodo. 
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É, no entanto, importante compreender que apesar da experiência de incómodo estar associado à 

intensidade dos estímulos, o mesmo é sobretudo determinado pela atitude da população face ao 

projeto. Desta forma, se a população aprecia os aspetos positivos do projeto (melhoria da linha 

ferroviária, da economia, e dos aspetos de segurança associados à supressão de passagens de 

nível) como francamente positivos, então tenderá a minimizar os impactes negativos associados ao 

incómodo decorrente do ruído, das poeiras e até das perturbações da mobilidade durante a fase de 

construção). 

De outro modo, se os aspetos negativos forem preponderantes, ocorre uma potenciação do 

incómodo e dos níveis de stresse experienciados pela população.  

Neste âmbito, além do incómodo que será sentido pela população residente, importa também referir 

alguns equipamentos coletivos em particular, cujos utilizadores poderão ser afetados no âmbito da 

sua atividade: 

 CEPRA- Centro de Formação Profissional de Reparação Automóvel (localizado na Rua 

Alves Redol próximo ao Agrupamento de Escolas de Pedrouços) – considerando a 

interferência do ruído com as atividades cognitivas de aprendizagem (requer maior 

esforço de concentração para compreensão do discurso do formador induzindo maior 

cansaço cognitivo) são esperados impactes negativos muito significativos, ainda que 

temporários, para os utilizadores do centro, em particular formadores e formandos.  

 Para o estabelecimento Bola em Jogo – Aluguer de espaços, localizado no bairro junto à 

Passagem de Nível a suprimir logo após a estação de São Mamede de Infesta, assim 

como para outros estabelecimentos económicos localizados nas imediações da obra 

onde o bem-estar dos clientes possam ser comprometidos pelo ruído ou poeiras 

emitidos pelas atividades de construção (ex. restaurantes, cafés e comércio tradicional) 

poderá ainda verificar-se alguma quebra na procura e nos rendimentos dos 

estabelecimentos, que ainda assim se considera muito circunscrita no tempo, em função 

das intervenções a realizar – impactes significativos temporários e de curto prazo e 

reduzida magnitude. 

 Por último, são esperados impactes negativos significativos temporários e de curto-

prazo para o campo de futebol em Cutamas, uma vez que a sua utilização poderá ficar 

condicionada durante o período das obras naquele local. 

 

Impactes decorrentes da afeção de vias 

Decorrente das intervenções de melhoramento da linha férrea poderá verificar-se o 

condicionamento de mobilidade e/ou a deterioração do pavimento de vias rodoviárias decorrente da 

circulação dos veículos pesados afetos à obra, o que pode provocar impactes de diversas ordens, 
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como o congestionamento do tráfego e a perturbação dos padrões de mobilidade. No entanto, 

considerando a natureza relativamente circunscrita dos trabalhos, tanto geográfica, como 

temporalmente, estimam-se os impactes como significativos mas temporários, de curto-prazo, e 

reduzida magnitude. 

A significância dos impactes prende-se, de forma elevada, com a informação das populações sobre 

as secções previstas, sendo que planos de comunicação cuidados sobre a perturbação das vias e 

sobre a duração dessas alterações, podem reduzir significativamente os níveis de stresse da 

população, já que o desconhecimento sobre a afeção ou não das vias atualmente existentes, e a 

duração dessa mesma afetação, constitui um fator de incerteza (sendo esta classificada como um 

estímulo indutor de stresse). 

Especificamente no que diz respeito à determinação de significância dos impactes resultantes de 

alterações nas redes viárias existentes, em termos de secções de vias na fase de construção, 

consideram-se três fatores principais:  

- Tipo de secção da via (parcial vs. total) - isto porque se espera que a secção total de uma via 

cause um maior transtorno a quem nela se desloca, do que uma situação em que a circulação 

esteja constrangida por exemplo a uma faixa. 

- Grau de importância dos destinos por ela servidos - quanto maior o número de pessoas afetadas 

ou a importância das localidades servidas pela via seccionada, mais significativos serão os 

impactes negativos da sua secção. 

- Importância da via em si - quanto maior a importância da via, não só para as populações da área 

de intervenção do projeto, como também para a zona envolvente desta, maior será a significância 

dos impactes resultantes da sua secção. 

Assim, podemos considerar como impactes muito significativos as situações que alterem de forma 

muito significativa os padrões de mobilidade e, por consequência, tenham impactes negativos muito 

significativos sobre a qualidade de vida das populações e redes sociais existentes. Neste sentido, 

considera-se que estas dificuldades poderão advir das estradas ou caminhos intercetados, mais 

significativamente aquando dos trabalhos de construção e que se prevê coincidirem com as 

Passagens de Nível a suprimir e que são a seguir apresentadas.  

No presente projeto serão suprimidas 5 PNs e 1 ATV. De seguida apresentam-se as PNs e o ATV a 

suprimir, bem como os respetivos restabelecimentos. 
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 PN 3+695 e PN 6+429 

 

Quadro 5-14– Passagens a suprimir/encerrar e análise (PN 3+695 e PN 6+429) do seu 

restabelecimento. 

PN a suprimir/ 
encerrar 

Restabelecimento Observações 

PN 3+695 
(Concordância de S. 
Gemil) 

PIR 3+795 (S. Gemil), com 
ligação ao prolongamento da 
rua de Pandelo  

Supressão pedonal e rodoviária 

PN 6+429 
Supressão rodoviária. Mantém a 
passagem pedonal com ligação à rua 
de Pandelo 

 

 
 

Figura 5-57- Localização geral da obra e das Passagens de Nível associadas. 
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Figura 5-58 – Planta Geral. 

 

 

 

 
 

Figura 5-59 -–Passagem de nível atual (PN 
3+695). 

Figura 5-60 - Passagem de nível atual (PN 
6+429) 

 

  PN 7+ 315 

Restabelecida no mesmo local 
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Figura 5-61 - Localização da passagem superior pedonal na envolvente. 

 

 

Figura 5-62 – Planta de infraestruturas viárias. 
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Figura 5-63- Passagem de nível atual (PN 7+315) 

 

 PN 7+930 

No quadro seguinte apresenta-se a solução de encerramento da PN 7+930. 

Quadro 5-15– Passagens a suprimir/encerrar e análise (PN 7+930) do seu restabelecimento. 

PN a suprimir/ 
encerrar 

Restabelecimento Observações 

PN 7+930 

PSP 7+715 
Acesso direto ao campo de futebol da Mocidade 
de S. Gemil 

PIR 8+043 

Restabelecimento da Levadinha - Acesso às 
habitações e ao campo de fubebol da Mocidade 
de S. Gemil. Não permite tráfego pesado com 
exceção de veículos de emergência e de recolha 
de RSU 
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Figura 5-64 - Localização geral das obras e da PN 7+930. 

 
 

Figura 5-65 – Planta Geral. 
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. 

Figura 5-66 - Passagem de nível atual (PN 7+930) 

 

 PN 10+171 e ATV 10+015 

No quadro seguinte apresenta-se a solução de encerramento da PN 10+171 e do ATV 10+015 

 

Quadro 5-16– Passagens a suprimir/encerrar e análise (PN 7+930) do seu restabelecimento. 

PN a suprimir/ 
encerrar 

Restabelecimento Observações 

PN 10+171 e ATV 
10+015 

Rampa pedonal para 
supressão do ATV 

Garante acesso pedonal entre a rua S. António 
do Telheiro e a rua Silva Brinco 

Restabelecimento 
rodoviário paralelo à 

estação de S. 
Mamede que cruza a 

linha férrea 

Estabelece a ligação entre a rua Padre Luis 
António Farinhote e a PS Av. Marechal Gomes 
da Costa 
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Figura 5-67 - Localização geral da obra e da Passagem de Nível e do ATV associado. Rampa da 

estação de S. Mamede – Estruturas 

 
Figura 5-68 – Planta Geral 

 

Figura 5-69 - Passagem de nível atual (PN 10+171) 
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Não obstante os impactes negativos muito significativos durante a fase de construção, como se 

pode constatar pelas imagens, em fase de exploração, todos os caminhos serão repostos e a 

supressão de passagens de nível permitirão o aumento significativo da segurança rodoviária pelo 

que os impactes positivos que daí advirão se consideram superiores ao impacto do incómodo 

decorrente de alterações de mobilidade durante a fase de construção. 

Acresce que as intervenções decorrentes da supressão das PN dão cumprimento ao Decreto-Lei nº 

568/99, de 23 de dezembro, e aos parâmetros globais previstos para a intervenção na Linha de 

Leixões, maximizando a diminuição do risco associado aos atravessamentos. Não obstante o risco 

intrínseco dessas PN, as obras de desnivelamento a promover em cada caso, ponderaram ainda a 

resolução de constrangimentos ferroviários (PN em Estação).  

5.11.1.2 Síntese dos impactes em fase de construção 

Nesta fase, os impactes são de carácter predominantemente temporário, circunscritos ao período 

de duração dos trabalhos, afetando especialmente a zona de ação do projeto.  

Os problemas que possam surgir na zona mais próxima à intervenção da linha estão principalmente 

associados aos incómodos causados pelas ações necessárias ao projeto (por exemplo, o 

funcionamento e deslocação de máquinas pesadas). Salientam-se dois fatores que contribuem para 

estas consequências:  

1) ao nível das estradas existentes, devido ao seu corte e interrupção ou restrição de 

circulação intermitente ou contínua da sua utilização por veículos pesados e outros associados à 

construção; 

2) ao nível das habitações, bem como estruturas industriais, comerciais, de lazer ou outras, 

considerando a sua proximidade às áreas específicas a intervencionar. 

A única exceção a esta situação diz respeito à habitação localizada ao pk 19+400 para a qual se 

prevêm impactes, negativos, muito significativos e permanentes. 

5.11.2 Fase de Exploração  

De seguida serão referidos os impactes esperados nesta fase, que se diferenciam da anterior 

principalmente por serem tendencialmente permanentes e maioritariamente positivos.  
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5.11.2.1 Impactes regionais e concelhios 

Alterações na Estrutura Sócio-Produtiva 

A intervenção na linha férrea permitirá a circulação de tráfego de mercadorias de maiores 

dimensões, mantendo a possibilidade de utilização da via por parte da APDL para expedição de 

mercadorias.  

O melhoramento da Linha de Leixões, contribui para a manutenção das condições de atratividade 

destes territórios para a fixação de atividades económicas e dinâmicas comerciais diversas.  

O melhoramento da Linha de Leixões permite o aumento de tráfego de mercadorias, com uma 

influência significativa no tráfego de mercadorias associadas ao Porto de Leixões. De facto, sendo o 

Porto de Leixões o segundo (23%) principal porto nacional tem uma utilização da ferrovia ainda 

bastante incipiente, não obstante ter vindo a intensificar a sua quota ferroviária, continuando a 

crescer nos primeiros meses de 2020 relativamente ao ano anterior. Verifica-se assim a existência 

de um potencial de crescimento muito significativo no movimento de carga do porto de Leixões, que 

se impõe como preponderante ao nível estratégico, não só pela perspetiva ambiental como também 

em termos do incremento potencial da capacidade instalada. 

Deste modo é esperada uma potenciação dos investimentos para a área em questão, aliciados pelo 

aumento do tráfego de mercadorias – impactes muito positivos, indiretos, permanentes e muito 

significativos. 

5.11.2.2 Área de Estudo 

Impactes da Proximidade à Via 

Relativamente aos impactes da proximidade à via em fase de exploração, não se verificam 

alterações significativas na paisagem, uma vez que a linha se encontra há muitos anos no local 

e foram as populações que aí se implantaram já após a existência da mesma. A colocação de 

barreiras acústicas é essencial para assegurar a saúde física e mental das comunidades, que 

atualmente se encontram expostas a níveis de ruído ambiente consideráveis. A seleção de 

barreiras acústicas foi realizada com base nas melhores opções técnicas disponíveis por forma 

a garantir a exposição da comunidade aos menores níveis de ruído possíveis. Com vista a 

minimizar os impactes decorrentes da alteração da paisagem, nos casos em que as barreiras 

acústicas se localizam muito próximas das habitações, foi tido o cuidado de incluir pelo menos 

10% de acrílico de forma a não obstruir completamente a visibilidade.  

Ainda que no mercado existam várias tipologias de barreiras acústicas, a definição da tipologia 

de barreiras preconizadas teve em consideração a eficácia acústica (isolamento e absorção), a 

necessidade de absorção na face de forma evitar reflexões significativas e consequente 
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aumento dos níveis sonoros, questões técnicas e de segurança, de disponibilidade de espaço 

para implantação e questões de segurança. 

A escolha da tipologia de Barreiras Acústicas também tem que ponderar as questões de 

manutenção, não só das barreiras em si como também da envolvente das mesmas, 

encontrando soluções que sejam de fácil acesso e não contribuam para a criação de zonas 

insalubres. 

Dada a existência de um vasto número de recetores sensíveis, com vista à minimização das 

reflexões dos painéis acrílicos, que podem inclusivamente aumentar significativamente os 

níveis sonoros junto dos recetores, considera-se essencial a implementação de barreiras 

acústicas absorventes, no caso tipo betão de lava. 

Ao nível do ruído e vibrações, e como já referido, é importante salientar que o projeto de 

minimização de ruído preconizado visa garantir a saúde física e psicológica das comunidades; 

e reduzir os níveis de ruído a que a população se encontra atualmente exposta. O quadro 

abaixo apresenta os níveis de ruído atuais e os níveis de ruído futuro (com projeto). É possível 

verificar que, para todos os casos, com o projeto os níveis de exposição da população ao ruído 

no futuro serão idênticos ou inferiores aos registados atualmente – impactes positivos e 

significativos. 

Ainda que o projeto de medidas de minimização tenha por objetivo minimizar o ruído do tráfego 

ferroviário futuro, considerando por segurança todos os comboios com 750 metros de 

comprimento, com vista a evidenciar os impactes positivos decorrentes da implementação das 

barreiras acústicas, no quadro seguinte apresenta-se os níveis de ruído de referência (atual) e 

futuro, considerando o tráfego e comprimento dos comboios atuais. 

No quadro seguinte (para o tráfego atual) apresentam-se os níveis de ruído ambiente atual 

(referência) e os níveis de ruído ambiente com a implementação das barreiras acústicas 

dimensionadas. 

Quadro 5-17 – Níveis sonoros de ruído ambiente atual e com barreiras acústicas 

Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R001 2 Zona mista 60 54 62 68 não cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R002 2 Zona mista 60 54 61 67 não cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R003 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R004 2 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R005 2 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R006 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R007 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 53 60 cumpre 
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Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R008 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 53 60 cumpre 

R009 2 Zona mista 59 54 56 63 não cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R010 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R011 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R012 2 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R013 2 Zona mista 59 54 58 64 não cumpre 58 54 53 60 cumpre 

R014 4 Zona mista 59 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R015 1 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R016 6 Zona mista 59 54 58 64 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R017 2 Zona mista 59 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R018 2 Zona mista 59 54 59 65 não cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R019 2 Zona mista 59 54 60 66 não cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R020 2 Zona mista 60 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R021 2 Zona mista 60 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R022 2 Zona mista 61 54 62 68 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R023 1 Zona mista 60 54 61 67 não cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R024 1 Zona mista 59 54 57 63 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R025 2 Zona mista 59 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R026 1 Zona mista 59 54 59 65 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R027 1 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R028 1 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R029 1 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R030 1 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R031 1 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R032 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R033 2 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R034 2 Zona mista 59 54 55 62 cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R035 7 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R036 6 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R037 4 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R038 2 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R039 5 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R040 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R041 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R042 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R043 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R044 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R045 2 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 
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Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R046 2 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R047 1 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R048 1 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R049 2 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R050 4 Zona mista 59 54 59 65 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R051 7 Zona mista 59 54 58 64 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R052 5 Zona mista 59 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R053 4 Zona mista 60 57 60 66 não cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R054 3 Zona mista 60 57 59 65 não cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R055 4 Zona mista 59 57 54 62 cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R056 2 Zona mista 59 57 53 61 cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R057 2 Zona mista 59 57 56 63 não cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R058 2 Zona mista 59 57 57 64 não cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R059 5 Zona mista 60 57 57 64 não cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R060 5 Zona mista 60 57 57 64 não cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R061 5 Zona mista 60 57 57 64 não cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R062 1 Zona mista 59 57 52 61 cumpre 59 57 52 61 cumpre 

R063 2 Zona mista 60 58 57 64 não cumpre 60 58 57 64 não cumpre 

R064 1 Zona mista 60 59 58 65 não cumpre 60 59 58 65 não cumpre 

R065 2 Zona mista 59 57 53 61 cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R066 2 Zona mista 59 57 53 61 cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R067 2 Zona mista 60 59 60 66 não cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R068 2 Zona mista 60 60 60 66 não cumpre 60 58 57 64 não cumpre 

R069 2 Zona mista 59 57 54 62 cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R070 2 Zona mista 60 60 62 68 não cumpre 59 58 55 62 cumpre 

R071 2 Zona mista 59 58 56 63 não cumpre 59 58 55 62 cumpre 

R072 2 Zona mista 59 58 56 63 não cumpre 59 58 55 62 cumpre 

R073 1 Zona mista 59 57 52 61 cumpre 59 57 52 61 cumpre 

R074 1 Zona mista 59 58 56 63 não cumpre 59 58 55 62 cumpre 

R075 2 Zona mista 60 58 57 64 não cumpre 59 58 55 62 cumpre 

R076 2 Zona mista 60 58 57 64 não cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R077 6 Zona mista 61 58 52 62 cumpre 61 58 52 62 cumpre 

R078 7 Zona mista 62 60 59 66 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R079 7 Zona mista 62 59 58 65 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R080 6 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 52 62 cumpre 

R081 5 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R082 7 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R083 3 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 54 62 cumpre 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 5-113 

Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R084 1 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 55 63 cumpre 

R085 1 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 54 62 cumpre 

R086 1 Zona mista 61 59 58 65 não cumpre 61 59 55 63 cumpre 

R087 2 Zona mista 62 60 61 67 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R088 3 Zona mista 61 59 56 64 não cumpre 61 58 55 63 cumpre 

R089 3 Zona mista 61 58 55 63 cumpre 61 58 52 62 cumpre 

R090 2 Zona mista 61 59 58 65 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R091 2 Zona mista 59 57 57 64 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R092 2 Zona mista 59 56 54 62 cumpre 59 56 54 62 cumpre 

R093 2 Zona mista 59 56 53 61 cumpre 59 56 52 60 cumpre 

R094 2 Zona mista 59 56 53 61 cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R095 2 Zona mista 60 57 57 64 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R096 2 Zona mista 59 57 55 62 cumpre 59 56 54 62 cumpre 

R097 3 Zona mista 59 56 53 61 cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R098 2 Zona mista 59 57 55 62 cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R099 1 Zona mista 59 56 52 60 cumpre 59 56 52 60 cumpre 

R100 4 Zona mista 59 56 52 60 cumpre 59 56 52 60 cumpre 

R101 5 Zona mista 59 56 53 61 cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R102 5 Zona mista 59 56 53 61 cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R103 2 Zona mista 59 56 54 62 cumpre 59 56 54 62 cumpre 

R104 4 Zona mista 60 58 57 64 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R105 2 Zona mista 59 57 55 62 cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R106 2 Zona mista 56 56 59 65 não cumpre 55 53 54 60 cumpre 

R107 1 Zona mista 56 56 58 64 não cumpre 55 53 54 60 cumpre 

R108 1 Zona mista 54 53 53 59 cumpre 54 53 53 59 cumpre 

R109 2 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 55 54 55 61 cumpre 

R110 3 Zona mista 55 53 54 60 cumpre 55 53 54 60 cumpre 

R111 1 Zona mista 54 52 52 59 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R112 3 Zona mista 55 53 55 61 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R113 3 Zona mista 54 52 52 59 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R114 2 Zona mista 54 53 53 59 cumpre 54 53 53 59 cumpre 

R115 4 Zona mista 54 53 53 59 cumpre 54 53 53 59 cumpre 

R116 2 Zona mista 54 52 52 59 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R117 2 Zona mista 54 52 52 59 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R118 5 Zona mista 54 52 51 58 cumpre 54 52 51 58 cumpre 

R119 5 Zona mista 54 52 52 59 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R120 5 Zona mista 54 53 52 59 cumpre 54 53 52 59 cumpre 

R121 4 Zona mista 54 53 53 59 cumpre 54 53 53 59 cumpre 
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Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R122 4 Zona mista 55 55 56 62 não cumpre 54 53 53 59 cumpre 

R123 4 Zona mista 55 55 57 63 não cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R124 4 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 55 54 55 61 cumpre 

R125 4 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 54 53 54 60 cumpre 

R126 2 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 54 53 52 59 cumpre 

R127 2 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 54 53 52 59 cumpre 

R128 2 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R129 2 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R130 2 Zona mista 55 53 55 61 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R131 2 Zona mista 59 57 55 62 cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R132 1 Zona mista 60 60 61 67 não cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R133 2 Zona mista 60 58 59 65 não cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R134 2 Zona mista 59 57 56 63 não cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R135 2 Zona mista 60 57 56 63 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R136 2 Zona mista 60 59 60 66 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R137 1 Zona mista 59 57 56 63 não cumpre 59 56 52 60 cumpre 

R138 1 Zona mista 60 58 57 64 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R139 6 Zona mista 59 56 54 62 cumpre 59 56 54 62 cumpre 

R140 2 Zona mista 59 57 56 63 não cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R141 1 Zona mista 59 56 52 60 cumpre 59 56 52 60 cumpre 

R142 1 Zona mista 56 53 54 61 cumpre 56 53 54 61 cumpre 

R143 1 Zona mista 55 52 52 59 cumpre 55 52 52 59 cumpre 

R144 1 Zona mista 55 52 51 58 cumpre 55 52 51 58 cumpre 

R145 1 Zona mista 55 51 50 57 cumpre 55 51 50 57 cumpre 

R146 1 Zona mista 55 52 52 59 cumpre 55 52 52 59 cumpre 

R147 1 Zona mista 55 52 52 59 cumpre 55 52 52 59 cumpre 

R148 1 Zona mista 55 51 49 57 cumpre 55 51 49 57 cumpre 

R149 2 Zona mista 56 53 54 61 cumpre 56 53 54 61 cumpre 

R150 1 Zona mista 57 56 59 65 não cumpre 56 53 54 61 cumpre 

R151 2 Zona mista 58 57 59 65 não cumpre 55 52 53 60 cumpre 

R152 1 Zona mista 56 54 55 61 cumpre 55 51 50 57 cumpre 

R153 1 Zona mista 58 57 59 65 não cumpre 55 52 51 58 cumpre 

R154 1 Zona mista 58 58 61 67 não cumpre 55 52 52 59 cumpre 

R155 2 Zona mista 56 55 58 64 não cumpre 56 53 54 61 cumpre 

R156 1 Zona mista 55 51 50 57 cumpre 55 51 50 57 cumpre 

R157 3 Zona mista 56 54 55 61 cumpre 55 52 52 59 cumpre 

R158 3 Zona mista 56 54 56 62 não cumpre 55 52 51 58 cumpre 

R159 3 Zona mista 56 55 56 62 não cumpre 56 53 54 61 cumpre 
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Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R160 2 Zona mista 56 55 56 62 não cumpre 55 52 53 60 cumpre 

R161 2 Zona mista 56 53 54 61 cumpre 56 53 54 61 cumpre 

R162 1 Zona mista 59 58 60 66 não cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R163 2 Zona mista 59 58 60 66 não cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R164 2 Zona mista 59 55 55 62 cumpre 58 54 53 60 cumpre 

R165 2 Zona mista 58 54 55 62 cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R166 4 Zona mista 58 53 51 59 cumpre 58 53 51 59 cumpre 

R167 2 Zona mista 59 56 56 63 não cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R168 1 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R169 1 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R170 2 Zona mista 58 53 52 60 cumpre 58 53 52 60 cumpre 

R171 1 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R172 2 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R173 2 Zona mista 59 56 56 63 não cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R174 2 Zona mista 59 57 58 64 não cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R175 2 Zona mista 59 56 58 64 não cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R176 2 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R177 2 Zona mista 59 56 57 64 não cumpre 58 55 55 62 cumpre 

R178 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 53 60 cumpre 

R179 2 Zona mista 59 57 59 65 não cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R180 2 Zona mista 59 57 60 66 não cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R181 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 53 60 cumpre 

R182 2 Zona mista 58 53 50 59 cumpre 58 53 50 59 cumpre 

R183 2 Zona mista 57 55 55 62 cumpre 57 55 55 62 cumpre 

R184 2 Zona mista 56 53 50 58 cumpre 56 53 50 58 cumpre 

R185 2 Zona mista 56 53 50 58 cumpre 56 53 50 58 cumpre 

R186 2 Zona mista 56 54 52 59 cumpre 56 54 52 59 cumpre 

 

A análise do quadro anterior, considerando o tráfego atual (volume e comprimento) após 

implementação das medidas de minimização preconizadas, prospetiva-se a diminuição das 

situações de inconformidade legal com os valores limite de exposição para zonas mistas em 46% 

dos recetores, para 1,6%, ou seja, apenas se prevê a ultrapassagem dos  valores limite de 

exposição aplicáveis nos recetores R63; R64 e R68, onde não é possível implementar barreiras 

acústicas. Nestes casos, considera-se que a avaliação individualizada e o eventual 

dimensionamento de medidas no recetor, apenas poderá ser efetuada em caso de reclamação e 

permissão do proprietário. 
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Apesar de neste caso se realizar a intervenção sobre o projeto ferroviário, e apenas o ruído 

associado ao mesmo, é importante registar que conforme modelo de Miedema e Voss (imagem 

seguinte) para níveis similares de ruído, a percentagem de população altamente incomodada é 

muito superior para o ruído rodoviário do que para o ruído ferroviário, o que associado também 

à colocação das barreiras de minimização do ruído, conduzirá a percentagens muito baixas ou 

nulas de população altamente incomodadas com o ruído ferroviário, ainda que possam manter-

se altos níveis de incómodo associado ao ruído rodoviário.  

 

 

Figura 5-70– Modelo Dose-Resposta de Miedema & Voss (1998). 

Há ainda a considerar os impactes positivos decorrentes das intervenções ao nível da 

supressão das cinco Passagens de Nível e do atravessamento previstos pelo projeto. 

Considera-se que as alterações propostas terão um impacte positivo e muito significativo ao 

nível da segurança da mobilidade das populações. 

5.11.2.3 Síntese dos impactes em fase de exploração 

A nível local, os impactes esperados nesta fase, diferenciam-se da fase anterior principalmente por 

serem positivos e permanentes. Os impactes esperados nesta fase são maioritariamente positivos 

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

segurança da mobilidade. 
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5.12 Saúde Humana 

5.12.1 Fase de construção  

Considerando a natureza do projeto, os impactes sobre a saúde da população resultam sobretudo 

das alterações da qualidade ambiental a que as pessoas se encontram expostas. Durante a fase de 

construção as alterações mais significativas a este nível dizem respeito a alterações de ruído e da 

qualidade do ar resultantes dos trabalhos de obra; sendo sabido que estas alterações têm impactes 

diretos sobre a saúde, bem como indiretos resultantes do processo psico-fisiológico de stress.  

Durante a fase de construção ter-se-á uma maior concentração de poeiras no ar resultantes do 

trabalho de obra, no entanto este impacte apesar de negativo é temporário, não sendo esperadas 

consequências diretas para a saúde da população. 

Associados à construção de qualquer infraestrutura podem surgir também os acidentes de trabalho. 

Contudo, salienta-se que as normas de segurança são devidamente acauteladas no Plano de 

Saúde e Segurança para a fase de construção (requerido por lei) pelo que não se esperam 

impactes negativos decorrentes de acidentes de trabalho, na medida em que se considera mínima a 

probabilidade de ocorrência de acidentes e acauteladas as medidas de contingência necessárias no 

caso de ocorrência de um acidente. 

Mesmo que ocorra algum acidente consideram-se que os serviços de saúde existentes ao nível 

concelhio possuem os recursos materiais e humanos suficientes e adequados para dar resposta 

aos mesmos. 

5.12.2 Fase de exploração  

Durante a fase de exploração as alterações mais significativas a este nível dizem respeito a 

alterações de ruído e da qualidade do ar resultantes da alteração dos padrões de circulação 

ferroviária. 

O aumento do tamanho dos comboios para 750 metros permitido pela intervenção, apenas irá 

aumentar em mais alguns segundos o tempo de exposição à passagem das composições. 

Em termos de ruído, com a implementação das medidas de minimização propostas (barreiras 

acústicas) com vista à proteção dos recetores ao longo do traçado da linha de leixões, desde a 

estação de Contumil até ao terminal de Leixões, nos casos onde atualmente se verifica 

ultrapassagem dos valores limite de exposição ao ruído, os níveis sonoros decorrentes irão cumprir 

os respetivos limites, e de forma geral serão inferiores aos níveis atuais, pelo que na maior parte 

dos recetores sensíveis existentes é expectável a ocorrência de impactes positivos sobre a saúde e 

qualidade de vida da população circundante. Nos casos onde se prospetiva que os níveis de ruído 
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decorrentes sejam semelhantes aos atuais, prevê-se a ocorrência de impactes de magnitude 

reduzida e pouco significativos. 

Também no que respeita à vertente da qualidade do ar local, durante a fase de exploração, é 

expectável um impacte positivo, tendo em consideração a transferência modal expectável com o 

aumento do comprimento dos comboios que irão passar a circular, espera-se uma diminuição do 

número de camiões, o que irá promover uma redução das emissões de poluentes atmosféricos e de 

GEE, traduzindo-se num impacte positivo, de moderada magnitude e significância, sobre a saúde 

da população local. 

5.13 Qualidade do Ar 

O projeto em avaliação tenderá a promover a emissão temporária de poluentes atmosféricos 

durante a fase de construção, tendo sido efetuado um breve enquadramento das emissões 

expectáveis e o seu efeito na qualidade do ar local. 

Por sua vez, durante a fase de exploração, é expectável uma redução das emissões de poluentes 

atmosféricos, tendo em conta a transferência modal da rodovia para a ferrovia que se espera que 

ocorra devido ao facto dos comboios a circular serem de dimensões maiores, conseguindo, desta 

forma, transporte maior quantidade de carga. 

5.13.1 Fase de construção  

Durante a fase de implantação do projeto, prevê-se a realização de ações suscetíveis de causar 

impacto na qualidade do ar local, nomeadamente: 

 Movimentação de terras; 

 Erosão eólica; 

 Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias; 

 Aplicação de betão. 

No entanto, ressalva-se que as intervenções a efetuar não serão muito significativas. 

Os impactes mais significativos estão associados ao aumento das concentrações de partículas, 

emitidas por todas as atividades relevantes identificadas. Os impactes sentir-se-ão maioritariamente 

nas zonas próximas das intervenções, podendo ser minimizados, caso se proceda ao 

humedecimento contínuo do local por aspersão, ou se os trabalhos forem desenvolvidos durante a 

época menos seca. 

O acréscimo local das emissões de óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO), óxidos de 

enxofre (SOx) e hidrocarbonetos, originados pela circulação de viaturas e outras máquinas não 

rodoviárias, depende do número de equipamentos previstos e do período de tempo alocado a cada 
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um dos equipamentos
11

. A movimentação dos camiões de transporte de mercadorias de e para a 

obra terá um impacte geográfico mais extenso. É relevante selecionar os caminhos de circulação 

que afetem menos população (zonas de densidade habitacional mais reduzida) e os horários mais 

favoráveis (com menos trânsito). 

A produção e aplicação de betão também irão promover a emissão de material particulado, sendo a 

intensidade variável, no caso de ser instalada, provisoriamente, uma central de betão móvel ou de 

se recorrer a autobetoneiras. Caso o empreiteiro opte por instalar uma central de betão haverá um 

aumento dos níveis de partículas em ar ambiente na envolvente das zonas onde a central será 

instalada, principalmente, devido às emissões com origem no processo de carga dos silos e 

descarga do betão produzido. Este impacte pode ser significativamente minorado com a escolha 

adequada do local de implantação da central e com a utilização de sistemas de filtragem eficientes, 

que reduzem significativamente as emissões. No caso de se optar por autobetoneiras que façam o 

transporte de betão desde uma central fixa até à obra, as concentrações de partículas estão 

associadas somente à descarga do betão produzido e à movimentação dos veículos rodoviários, na 

zona de obra, mas existe o acréscimo as emissões de gases de escape e de ressuspensão de 

material particulado durante o percurso rodoviário (dependendo do estado do pavimento e das 

ações preventivas a serem tomadas). 

Apesar de não se considerar esta contribuição de relevo, importa não esquecer as emissões 

indiretas de poluentes atmosféricos geradas com o consumo elétrico previsto para esta fase, 

associadas às unidades de produção de energia elétrica com origem fóssil. Ainda assim, de acordo 

com o relatório do estado do ambiente de 2019
12

, Portugal apresentou, em 2018, uma taxa de 

55,3% de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis (para efeitos da Diretiva FER 

(fontes de energia renovável) foi de 53,7%), mantendo a tendência crescente verificada na última 

década, Haverá assim, com toda a certeza, uma redução das emissões indiretas de poluentes 

atmosféricos associados à intensificação da energia proveniente de fontes renováveis.  

Face ao exposto, os impactes na qualidade do ar durante a fase de construção serão negativos, 

diretos, prováveis, temporários, reversíveis, de curto prazo, de âmbito local (podendo ser regional 

no transporte de materiais de e para a obra), de magnitude fraca e pouco significativos. 

5.13.2 Fase de exploração  

Não se preveem alterações do número de comboios a circular na ligação ferroviária em estudo, 

mesmo após as intervenções a efetuar. Também não são expectáveis alterações dos consumos de 

combustível, associados às movimentações na zona de manobras entre carga/descarga e 

receção/expedição do Porto de Leixões (troço da linha não eletrificado). 

                                                
11

 EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook 2019. Non-road mobile Sources and Machinery. 

12
 Relatório Estado do Ambiente (2019). Agência Portuguesa do Ambiente. Junho 2019. 
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A única alteração prevista, com relevo na qualidade do ar, está associada ao facto dos comboios 

poderem passar a ter 750 metros de comprimento, sendo, assim, possível transportar maior carga a 

partir deste meio de transporte (elétrico) em detrimento do rodoviário (combustíveis fósseis). De 

acordo com a informação facultada pelo proponente, no ano de arranque do projeto, 30% dos 

comboios que circulam atualmente passarão a ter 750 metros, e no ano horizonte do projeto (daqui 

a 30 anos), a totalidade dos comboios passará a ter 750 metros. Também foi indicado pelo 

proponente que, por cada contentor (de 6 a 12 metros) transportado a mais por via ferroviária, 

haverá menos um camião a circular na estrada.  

Importa, desta forma, contabilizar as emissões de poluentes atmosféricos evitadas com esta 

transferência modal. Para o efeito foram considerados os movimentos ferroviários realizados 

atualmente, tendo em conta a informação disponibilizada pela CP.  

O Quadro seguinte apresenta as características dos comboios e o número de movimentos 

verificados atualmente na ligação em estudo. Apresenta também a diferença entre os comprimentos 

típicos atuais dos comboios e os 750 metros previstos após as intervenções em avaliação. Os 

movimentos disponibilizados, conforme indicado pelo proponente, irão manter-se inalterados com 

as intervenções a efetuar. 

 

Quadro 5-18 – Características dos comboios e número de movimentos da ligação em estudo  

Fonte 
Informação 

Ligação 

Tráfego 
Ferroviário 
Total Anual 

(comboios/ano) 
(1)

 

Comprimento 
Médio Comboio 

(metros) 
(2)

 

Diferença entre o 
comprimento atual 

e os 750 metros 
previstos (metros) 

CP 

Contumil-São Gemil 2860 

486 264 São Gemil-Leixões 3396 

Contumil-Leixões 6256 
(3)

 
(1) 

Contempla os comboios de contentores e siderúrgicos. Os movimentos associados à máquina isolada não foram contemplados 

no presente estudo.
 

(2)
 Corresponde à média dos comprimentos médios da CP.  

(3)
 Corresponde ao somatório dos movimentos verificados em Contumil-São Gemil e São Gemil-Leixões.  

 

Através das diferenças de comprimentos entre os comboios atuais e previstos, foi possível 

determinar o número adicional de contentores que passará a ser transportado, tendo em conta os 6 

metros e os 12 metros indicados pelo proponente, em cada uma das fases em avaliação (arranque 

projeto e horizonte projeto) e, consequentemente, o número de camiões que deixará de circular 

devido à transferência modal expectável. 

No Quadro seguinte apresenta-se o número de camiões que deixará de circular em cada uma das 

fases de exploração do projeto (ano arranque projeto e ano horizonte projeto) e considerando o 

transporte de contentores de 6 metros e 12 metros.   
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Quadro 5-19 – Número de camiões que deixará de circular em cada uma das fases de exploração do projeto 

Ligação 

Camiões Evitados para Transporte 
Contentores 6 metros 

(camiões/ano) 

Camiões Evitados para Transporte 
Contentores 12 metros 

(camiões/ano) 

Fase Arranque 
Projeto 

Fase Horizonte 
Projeto 

Fase Arranque 
Projeto 

Fase Horizonte 
Projeto 

Contumil-
Leixões 

82510 275033 41255 137517 

 

As emissões de poluentes atmosféricos evitadas tiveram por base a aplicação de fatores de 

emissão, representativos do tráfego rodoviário, que foram determinados usando o programa 

EFcalculatoR
13

, desenvolvido por Alexandre Caseiro
14

 em colaboração com a UVW, que permite a 

adaptação dos fatores de emissão, apresentados pelo EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission 

Inventory Guidebook)
15

, ao parque automóvel português. Este trabalho teve em conta dados 

estatísticos provenientes da ACAP
16

 e da ASF
17

. 

Os dados da ASF permitem distribuir o volume de tráfego de veículos ligeiros e pesados, pelas 

categorias de mercadorias e passageiros. Para além disso, permitem distribuir os veículos do 

Parque Automóvel Seguro, em 2017, pelas classes Euro existentes atualmente (Euro 1 a Euro 6). 

Os dados da ACAP permitem distribuir os veículos ligeiros e pesados do parque automóvel 

português por cilindrada e tara, respetivamente. 

No entanto, foram assumidos os seguintes pressupostos, com o objetivo de contemplar a 

atualização da frota nacional (veículos mais recentes), que tenderá a ocorrer nos próximos anos: 

 No ano de arranque do projeto, devido à proximidade temporal, considerou-se que a 

distribuição atual continuará a ser representativa, ou seja distribuição veículos pelas classes 

Euro 1 a Euro 6; 

 No ano horizonte do projeto, daqui a 30 anos, considerou-se que é expectável que os 

camiões a circular pertençam à classe Euro 5 Euro 6. 

Os fatores de emissão dependem, por sua vez, da distância e inclinação da via e da velocidade de 

circulação
18

. Não existindo informação detalhada sobre a origem exata dos camiões que irão deixar 

de circular, foi considerada uma distância média de 279 km, tendo em conta diferentes origens 

                                                
13 

Programa disponível em: https://github.com/AlexCaseiro1979/EFcalculatoR. 

14
 CV disponível em: https://github.com/AlexCaseiro1979/CV_AlexCaseiro/blob/master/CVAlexCaseiro_EN.pdf. 

15
EMEP/CORINAIR, 2016 – Update Jul. 2018. Group1A3b (i-iv). Road Transport, Agência Europeia do Ambiente. Disponível em 

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view. 

16 
ACAP, (2018). Estatísticas do setor automóvel (dados relativos a 2017) – edição 2018. 

17 
ASF (2017). Parque Automóvel Seguro 2017, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (antigo ISP - Instituto de Seguros de 

Portugal).  

18 
EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook, (2016). 1.A.3.b.i-iv Road Transport. 

https://github.com/AlexCaseiro1979/EFcalculatoR
https://github.com/AlexCaseiro1979/CV_AlexCaseiro/blob/master/CVAlexCaseiro_EN.pdf
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possíveis (Sines, Bobadela e Entroncamento). Foi também considerada uma inclinação de via de 

0% e uma velocidade média de circulação dos camiões de 90 km·h
-1

. 

Foram considerados os poluentes atmosféricos de relevo no transporte rodoviário, nomeadamente 

o dióxido de azoto (NO2), o monóxido de carbono (CO) e material particulado (PM10 e PM2,5).  

No Quadro 5-20 apresentam-se as emissões evitadas de poluentes atmosféricos em cada uma das 

fases de exploração do projeto (ano arranque projeto e ano horizonte projeto), considerando os 

contentores de 6 metros e 12 metros, respetivamente. 
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Quadro 5-20 – Emissões evitadas de poluentes atmosféricos (NO2, CO e PM10/PM2,5) em cada uma das fases de exploração do projeto, considerando o transporte 

de contentores de 6 metros e de 12 metros 

Ligação 

Emissões Evitadas no Ano 
Arranque Projeto – 

contentores de 6 metros 
(ton/ano) 

Emissões Evitadas no Ano 
Horizonte Projeto – 

contentores de 6 metros 
(ton/ano) 

Emissões Evitadas no Ano 
Arranque Projeto – 

contentores de 12 metros 
(ton/ano) 

Emissões Evitadas no Ano 
Horizonte Projeto – 

contentores de 12 metros 
(ton/ano) 

NO2 CO 
PM10/ 
PM2,5 

NO2 CO 
PM10/ 
PM2,5 

NO2 CO 
PM10/ 
PM2,5 

NO2 CO 
PM10/ 
PM2,5 

Contumil-
Leixões 

78 20 3 131 91 9 39 10 1 66 45 5 
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Os impactes na qualidade do ar decorrentes da fase de exploração do projeto, tendo em 

conta a redução das emissões de poluentes atmosféricos associada à transferência modal 

expectável (transferência da rodovia para a ferrovia), serão positivos, diretos, prováveis, 

permanentes, reversíveis, de médio a longo prazo, de âmbito local, de magnitude média e 

significativos. Desta forma, tendo em conta os impactes positivos expectáveis com a redução das 

emissões atmosféricas, verifica-se que o projeto contribui para o cumprimento das metas nacionais 

estabelecidas em matéria de redução das emissões de poluentes atmosféricos, como a Estratégia 

Nacional para o Ar 2020
19

. 

5.14 Ruído e Vibrações 

No presente capítulo pretende-se identificar e avaliar os impactes ambientais relevantes no 

ambiente sonoro e vibrátil decorrente do projeto. A avaliação dos impactes será efetuada de um 

modo qualitativo e sempre que possível proceder-se-á à sua quantificação tendo por base a 

prospetiva dos níveis sonoros e vibráteis associados à execução do projeto. 

No quadro seguinte apresenta-se a classificação de impactes para o descritor ruído e vibrações. 

 

Quadro 5-21– Classificação de Impactes Ruído e Vibrações 

Tipo de 

Impacte 
Designação Definição/Quantificação 

Natureza 

Negativo 

 

 

 

Positivo 

Ruído: não redução dos níveis sonoros existentes. 

Vibrações: não redução das velocidades de vibração 

existentes. 

 

Ruído: redução dos níveis sonoros existentes. 

Vibrações: redução das velocidades de vibração 

existentes. 

Permanência 

Temporários 

 

Permanentes 

Ruído e Vibrações: Fase de construção. 

 

Ruído e Vibrações: Fase de exploração. 

Incidência 

Diretos 

 

 

Indiretos 

Ruído e Vibrações: Resultantes diretamente da construção 

ou exploração do projeto. 

 

Ruído e Vibrações: Resultantes indiretamente (tipicamente 

tráfego de acesso ou de restabelecimentos) da construção 

ou exploração do projeto. 

Magnitude 
Nula 

 

Ruído: Incremento na Situação de Referência até +5 dB; 

Vibrações: Incremento na Situação de Referência até 2 

                                                
19

 Estratégia Nacional para o Ar 2020 (https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=1174). 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=1174


                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 5-125 

 

Tipo de 

Impacte 
Designação Definição/Quantificação 

 

Reduzida 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

Elevada 

vezes e vmax,ef,1s < 0.11 mm/s.. 

 

Ruído: Incremento na Situação de Referência +5 a +10 

dB(A); 

Vibrações: Velocidades de vibração previstas superiores à 

Situação de Referência em não mais de 2 vezes e vmax,ef,1s 

< 0.11 mm/s. 

 

Ruído: Incremento na Sit. de Referência de +10 a +15 

dB(A); 

Vibrações: Velocidades de vibração superiores à Situação 

de Referência em mais de 2 vezes e em não mais de 5.6 

vezes e vmax,ef,1s < 0.11 mm/s. 

 

Ruído: Incremento na Sit. de Referência em mais de 15 

dB(A); 

Vibrações: Velocidades de vibração previstas superiores à 

Situação de Referência em mais de 5.6 vezes ou vmax,ef,1s > 

0.11 mm/s. 

Significância 

 

Significativos 

 

 

 

Pouco significativos 

 

Ruído: Ultrapassagem dos limites legais aplicáveis (DL 

9/2007) 

Vibrações: Na ausência de limites legais para vibração 

continuada consideram-se os limites não vinculativos 

associados aos denominados Critérios LNEC de Vibração. 

Ruído e Vibrações: não ultrapassagem dos limites 

referidos. 

 

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 seguintes limites legais: 

 Fase de construção: artigo 14.º e 15.º do RGR: 

o São proibidas atividades construtivas junto a habitações, escolas, hospitais e 

similares, no horário 20h-8h de dias úteis e/ou ao fim-de-semana e/ou feriados, 

artigo 14.º do RGR; 

o Caso sejam impreteríveis atividades construtivas nos períodos referidos, será 

necessária Licença Especial de Ruído (LER), artigo 15.º do RGR; 

o Para Licenças Especiais de Ruído superiores a 30 dias, será necessário cumprir os 

seguintes limites, nos Recetores Sensíveis: LAeq (entardecer) ≤ 60 dB(A);  

LAeq (noite) ≤ 55 dB(A); para o período diurno apesar de não estar legalmente 

definido, usualmente considera-se o limite de referência LAeq (diurno) ≤ 65 dB(A). 

 Fase de exploração: Artigo 19.º e 11.º do RGR: 
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o As infraestruturas de transporte, novas ou em exploração à data da entrada em vigor 

do RGR, estão sujeitas aos valores limite fixados no artigo 11.º. no caso concreto 

dado que os recetores estão classificados como zona mista, os limites a verificar 

são: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

No caso das vibrações impulsivas que caraterizam 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, cujos limites de vibração deverão ser geridos pelo 

empreiteiro, no âmbito do Plano de Segurança da obra. 

Relativamente às vibrações continuadas, apesar da inexistência de requisitos legais, para a 

avaliação da perceção humana a vibrações continuadas nos edifícios, julga-se adequado considerar 

a os requisitos de boa prática denominados Critérios LNEC
20

, adaptados a bibliografia 

complementar
21

: 

 Afetação humana devido à sensação da vibração como tal:  

Limite: vmax,ef,1s < 0.11 mm/s. 

Considera-se haver Impactes Significativos, na fase de exploração, caso se preveja a 

ultrapassagem deste limite não vinculativo. 

Dada a similitude da componente ruído e vibração, e a inexistência de limites legais de 

vibração ambiente continuada, afigura-se adequado estender os critérios de ruído para a 

fase de construção, ou seja: 

 Impactes Pouco Significativos, caso seja possível que as atividades construtivas 

ocorram afastadas de habitações, escolas, hospitais ou similares, ou, nas suas 

proximidades, se cinjam aos períodos não proibidos previstos no artigo 14.º do 

RGR. 

 Impactes Significativos, caso as atividades construtivas ocorram nas 

proximidades de habitações, escolas, hospitais ou similares, nos períodos 

proibidos previstos no artigo 14.º do RGR. 

5.14.1 Fase de Construção 

O projeto em avaliação visa essencialmente melhorar as condições de segurança da via e permitir o 

cruzamento e estacionamento de comboios de maior dimensão, resumindo-se as principais frentes 

de obra aos prolongamentos das linhas de resguardo de Contumil, S. Mamede e Leixões. 

                                                
20

 “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”. 

21
 “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”. 
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O projeto contempla ainda intervenções pontuais ao longo do traçado para desnivelamento e 

subsequente supressão de 4 passagens de nível, melhorando não só as condições de exploração 

da Linha de Leixões mas também aumentando as condições de segurança pela eliminação dos 

pontos de potencial conflito entre o tráfego rodoviário e o ferroviário. 

As principais intervenções decorrerão previsivelmente no período diurno. 

De notar que conforme estabelecido no número 9 do referido artigo, a exigência do cumprimento 

dos valores limite previstos para os períodos do entardecer e noturno (previstos no número 5), 

podem ser excecionalmente dispensadas, 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, as principais frentes de obra serão: 

1. Aumento do comprimento útil da linha de resguardo de Contumil (intervenção 1); 

2. Aumento 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). 

A fase de construção será caraterizada, genericamente, por intervenções pontuais de 

terraplanagem e assentamento de travessas de betão monobloco e carril sobre balastro granítico, 

de forma a adaptar a linha a comboios com dimensão até 750 metros, e por operações para 

estabilização de taludes, que tipicamente têm associada a emissão de níveis sonoros devido a 

atividades ruidosas temporárias, limitadas no tempo e no espaço, destacando-se a utilização de 

maquinaria e circulação de camiões. 

Para além das intervenções referidas, o projeto contempla, com vista à melhoria do ambiente 

sonoro envolvente à ferrovia, o desenvolvido um Projeto de Medidas de Minimização de Ruído para 

toda a extensão da Linha de Leixões, estando previstas intervenções pontuais ao longo de todo o 

traçado, para implementação de barreiras acústicas. 

As obras para implantação das barreiras acústicas são relativamente circunscritas e de curta 

duração, sendo tipicamente efetuada a escavação (através de mini-escavadora giratória de rastos) 

para fixação dos perfis e posteriormente são colocados os painéis acústicos pré-fabricados com um 

camião grua, ou seja, em termos médios a emissão sonora é de curta duração e pouco expressiva. 

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

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

determinar com rigor, é usual efetuar apenas uma abordagem quantitativa genérica dos níveis 

sonoros associados, tendo por base o estatuído legalmente no que concerne à emissão sonora de 

equipamentos para uso no exterior. 
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As intervenções previstas, de forma geral são equivalentes a obras de construção civil regulares, 

com recurso a equipamentos tradicionais de construção civil. Assim, no quadro seguinte, indicam-se 

as distâncias correspondentes aos níveis sonoros contínuos equivalentes, ponderado A, de 65 

dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando: 

 fontes sonoras pontuais; 

 um meio de propagação homogéneo e quiescente; 

 os valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei  

n.º 221/2006, de 8 de novembro. 

 

Quadro 5-22– Distâncias de diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos de construção 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada 

efectiva (kW); 

Pel: potência eléctrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de 

corte (cm) 

Distância à fonte [m] 

L
Aeq

 = 65 

dB(A) 
L

Aeq
 = 55 

dB(A) 
L

Aeq
 = 45 

dB(A) 

Compactadores (cilindros vibrantes, 
placas vibradoras e apiloadores 

vibrantes) 

P8 

8<P70 
P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola 
c/ motor de combustão, gruas móveis, 

compactadores (cilindros não 
vibrantes), espalhadoras-acabadoras, 

fontes de pressão hidráulica 

P55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos 
de construção, motoenxadas 

P15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e 
perfuradores 

m15 

15<m30 
m>30 

35 

52 
>65 

112 

163 
>205 

355 

516 
>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos electrogéneos de soldadura e 
potência 

Pel2 

2<Pel10 
Pel>10 

12 

13 
>13 

37 

41 
>40 

116 

130 
>126 

Compressores 
P15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

 

Assim, considerando pontes sonoras pontuais, um meio de propagação homogéneo e quiescente, 

os valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 

novembro, é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente, 
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ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo medições 

efetuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra e de estaleiros típicos, e segundo 

dados bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o nível 

sonoro contínuo equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem operações 

extremamente ruidosas, como seja a utilização de martelos pneumáticos. 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à 

propagação sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir 

significativamente. 

No caso em apreço, existem vários recetores sensíveis dispersos ao longo do traçado da linha, a 

cerca de 10 metros da ferrovia, pelo que é provável que o ruído ambiente junto dos recetores mais 

próximos da linha, ainda que pontualmente, venha a variar devido às atividades características 

desta fase. 

Relativamente às principais frentes de obra, verifica-se:  

• Resguardo de Contumil (intervenção 1): 4 recetores sensíveis a menos de 10 metros da 

ferrovia, localizados entre o pk 3+625 e o pk 3+760; 

• Resguardo de São Mamede Infesta (intervenção 2): vários recetores sensíveis a cerca de 20 

metros da zona de intervenção, ao longo de todo o traçado; 

• Reformulação dos feixes de receção/expedição do Terminal de Leixões (intervenção 3): sem 

recetores sensíveis na proximidade. 

 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo 

do ruído gerado durante a fase de construção, admitindo uma adequada gestão de impactes por 

parte da Licença Especial de Ruído (caso seja necessária), e a duração limitada no tempo das 

obras na proximidade de cada recetor, prevê-se de ocorrência dos seguintes Impactes, nos 

descritores Ruído e Vibrações: Impactes Negativos, Temporários, Diretos e Indiretos de Magnitude 

Reduzida a Moderada e Pouco Significativos. 

5.14.2 Fase de Exploração 

Com o objetivo de prospetivar os níveis sonoros nos recetores potencialmente mais afetados pelo 

ruído do tráfego ferroviário associado ao projeto, foi desenvolvido um modelo de simulação acústica 

3D, com recurso ao software CadnaA. 

As previsões de ruído foram efetuadas, considerando os dados de tráfego, de velocidade de 

circulação e o método de cálculo SRM II. A emissão sonora da circulação ferroviária e a adaptação 

modelo SRM II ao material circulante nacional, seguiu a metodologia desenvolvida pelo Grupo de 
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Acústica e Controlo de Ruído do CAPS/IST em parceria com a REFER e considerou os resultados 

experimentais obtidos para a Linha atual. 

Para simulação da propagação sonora foi desenvolvido um modelo 3D, com recurso ao software 

CadnaA. De acordo com os dados específicos do projeto, com base na experiência adquirida em 

outros estudos já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), afigurou-se adequado efetuar as configurações que se apresentam no quadro seguinte. 

Quadro 5-23 – Configurações de cálculo utilizados na modelação 

Parâmetros Configuração 

Geral 

Software 
CadnaA – Versão BPM XL 
(2019) 

Máximo raio de busca 2000 metros 

Ordem de reflexão 2 

Erro máximo definido para o 
cálculo 

0 dB 

Métodos/normas de cálculo: Tráfego ferroviário: SRM II 

Absorção do solo α = 0,6 

Meteorologia 

Percentagem de condições 
favoráveis 
diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 
Entardecer: 75% 
Noturno: 100% 

Temperatura média anual 16 ºC 

Humidade relativa média anual 80 % 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 10X10 metros 

Tipo de malha de cálculo 
(variável/fixa) 

Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 

Avaliação de ruído nos 
recetores 

Altura acima do solo 
1,5 metros acima do piso mais 
desfavorável 

Distância mínima recetor-
fachada 

3,5 metros (DL nº 146/2006) 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

 

O projeto em avaliação visa essencialmente melhorar as condições de segurança da via e permitir o 

cruzamento e estacionamento de comboios de maior dimensão, no caso até 750 metros, nas linhas 

de resguardo a prolongar. 

Neste contexto, prospetiva-se que o tráfego médio diário anual se mantenha, no entanto, no 

presente estudo considerou-se, de forma majorativa, que todos os comboios passarão a ter 750 

metros de comprimento. Importa destacar que a consideração adotada permite uma previsão 

otimista dos níveis sonoros associados ao tráfego ferroviário, dado que, tal como acontece 

atualmente, o cumprimento da maioria do comboios (siderúrgicos e de contentores) tem um 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 5-131 

 

cumprimento significativamente menor que a capacidade, variando entre os 68 metros e os 681 

metros, o que na prática se traduz numa menor exposição à emissão sonora associada. 

 

De referir que de forma geral a beneficiação da atual Linha de Leixões prevê apenas intervenções 

pontuais na plataforma com o objetivo de permitir o aumento do cumprimento dos comboios de 

mercadorias nas ferrovias de resguardo de Contumil, São Mamede e Leixões, mantendo-se a 

superestrutura atual da linha principal. 

Neste contexto, sendo uma via existente, cuja superestrutura principal não vai sofrer intervenções, 

efetuou-se a sua validação do modelo de simulação acústica (tráfego atual), comparando nos 

pontos de medição os níveis previstos no modelo, com os níveis de ruído particular obtidos nas 

medições experimentais.  

Na validação do modelo foi considerado o tráfego médio e cumprimento médio de cada tipo de 

comboio (Bloco – Contentores e siderúrgicos). 

No quadro seguinte apresenta-se resultados médios obtidos de ruído particular das medições 

experimentais, os resultados previsionais obtidos no modelo de simulação acústico e a comparação 

dos mesmos (validação). 

Quadro 5-24 – Validação do modelo de simulação acústica 

Ponto de 

medição 

Previsões (a) 

[dB(A)] 

Medições (b) 

[dB(A)] 

Desvios (a-b) 

[dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

Ponto 1 53 - 58 63 53 - 59 64 0 0 -1 -1 

Ponto 2 59 - 64 69 59 - 65 70 0 0 -1 -1 

Ponto 3 60 64 65 71 61 64 67 73 -1 0 -2 -2 

Ponto 4 39 43 44 50 38 42 44 50 1 1 0 0 

Ponto 5 51 54 55 61 50 54 56 62 1 0 -1 -1 

Ponto 6 58 62 63 69 57 60 63 69 1 2 0 0 

Ponto 7 62 66 67 73 63 65 68 74 -1 1 -1 -1 

Ponto 8 61 64 66 72 60 64 66 72 1 0 0 0 

Ponto 9 43 46 47 53 42 46 47 53 1 0 0 0 

 

Dado que os desvios foram ± 2dB(A), conforme estabelecido no documento Diretrizes para 

Elaboração de Mapas de Ruído, da Agência Portuguesa do Ambiente, considerou-se o modelo 

validado. 
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Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os níveis 

sonoros contínuos equivalentes ponderados A do ruído particular associado ao tráfego ferroviário, 

na fachada e piso mais desfavorável dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados, que se 

localizam nas peças desenhadas (PF31_PE_10103_018 e PF31_PE_10103_019), conjuntamente 

com os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo, para os indicadores Lden e Ln. 

 

Na fachada mais exposta (correspondente à voltada para a ferrovia) dos edifícios localizados na 

envolvente imediata da ferrovia, o ruído particular à passagem dos comboios é a principal fonte 

sonora que se sobrepõe a todas as outras. 

Ainda, que muitos dos edifícios (meio urbano) tenham outras fachadas (opostas à ferrovia) expostas 

a outras fontes de ruído significativas, nomeadamente ao tráfego automóvel, dado que a estimativa 

dos níveis sonoros foi efetuada para o piso e fachada mais exposta ao ruído do tráfego ferroviário, 

correspondente à fachada voltada para esta, considera-se que neste caso o ruído dos comboios se 

sobrepõe às outras fontes, pelo que considera-se proporcionalmente adequado que o 

dimensionamento de medidas seja efetuado tendo como referência o ruído particular. 

A eventual necessidade de redução dos níveis de ruído ambiente do edificado, com vista ao 

cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis para zona mista, deve ser avaliada no 

âmbito de um Plano de Redução de Ruído global, com vista à gestão de todas as fontes de ruído 

em corresponsabilidade, nomeadamente no que se refere ao tráfego rodoviário (principal fonte de 

ruído nas fachadas opostas á ferrovia). 

Neste contexto, na fachada mais exposta ao ruído ferroviário, considera-se  que a principal fonte de 

ruído corresponde ao  tráfego ferroviário atual, pelo que se pode considerar que o ruído ambiente 

(resultante) pode ser nesta fachada equivalente ao Ruído Particular da infraestrutura ferroviária. 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do ruído particular da ferrovia, foram 

também calculados os mapas de ruído particular sem e com barreiras acústicas, a 4 metros acima 

do solo para os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas em anexo 

(respetivamente PF31_PE_10103_018 e PF31_PE_10103_019 e PE31_PE_10103_021 e 

PF31_PE_10103_022). 

A localização das barreiras acústicas preconizadas no Projeto de Elementos de Proteção Acústica 

do Projeto, apresentam-se nos desenhos PF31_PE_10103_078 a PF31_PE_10103_096. 

No quadro seguinte apresentam-se os resultados de ruído particular do tráfego ferroviário para os 

vários recetores sensíveis, para a situação atual e para a situação decorrente do projeto, incluindo 

as medidas de minimização de ruído para todo o traçado. 

Quadro 5-25 – Níveis sonoros de ruído particular nos recetores individualizados 
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Recetores  
Nº de 
Pisos 

Classificação 
Acústica 

Ruído Particular 
sem medidas RGR 

(art, 11º) 

Ruído Particular 
com medidas RGR 

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R001 2 Zona mista 58 15 63 68 
não 

cumpre 
51 15 55 61 cumpre 

R002 2 Zona mista 57 2 62 67 
não 

cumpre 
50 2 55 60 cumpre 

R003 2 Zona mista 45 5 50 55 cumpre 41 5 46 51 cumpre 

R004 2 Zona mista 44 5 49 54 cumpre 40 5 45 50 cumpre 

R005 2 Zona mista 39 7 44 49 cumpre 37 7 42 47 cumpre 

R006 2 Zona mista 45 14 50 55 cumpre 45 14 49 55 cumpre 

R007 2 Zona mista 46 15 51 56 cumpre 46 15 50 56 cumpre 

R008 2 Zona mista 46 13 51 56 cumpre 46 13 51 56 cumpre 

R009 2 Zona mista 51 17 56 61 
não 

cumpre 
50 17 55 60 cumpre 

R010 2 Zona mista 36 17 41 46 cumpre 36 17 41 46 cumpre 

R011 2 Zona mista 36 17 40 46 cumpre 36 17 40 46 cumpre 

R012 2 Zona mista 41 17 46 51 cumpre 41 17 46 51 cumpre 

R013 2 Zona mista 53 15 57 63 
não 

cumpre 
45 15 50 55 cumpre 

R014 4 Zona mista 56 4 60 66 
não 

cumpre 
41 4 45 51 cumpre 

R015 1 Zona mista 48 11 52 58 cumpre 47 9 52 57 cumpre 

R016 6 Zona mista 55 5 59 65 
não 

cumpre 
40 5 45 50 cumpre 

R017 2 Zona mista 57 7 62 67 
não 

cumpre 
41 7 46 51 cumpre 

R018 2 Zona mista 57 8 62 67 
não 

cumpre 
49 8 54 59 cumpre 

R019 2 Zona mista 59 7 64 69 
não 

cumpre 
45 7 50 55 cumpre 

R020 2 Zona mista 59 8 64 69 
não 

cumpre 
44 8 49 54 cumpre 

R021 2 Zona mista 59 8 64 69 
não 

cumpre 
44 8 55 60 cumpre 

R022 2 Zona mista 61 7 66 71 
não 

cumpre 
42 7 47 52 cumpre 

R023 1 Zona mista 59 7 64 69 
não 

cumpre 
45 7 50 55 cumpre 

R024 1 Zona mista 55 10 59 65 
não 

cumpre 
41 10 46 51 cumpre 

R025 2 Zona mista 58 9 62 68 
não 

cumpre 
41 9 46 51 cumpre 

R026 1 Zona mista 57 9 62 67 
não 

cumpre 
41 9 46 51 cumpre 

R027 1 Zona mista 41 7 45 51 cumpre 41 7 45 51 cumpre 

R028 1 Zona mista 44 14 49 54 cumpre 44 14 49 54 cumpre 
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Recetores  
Nº de 
Pisos 

Classificação 
Acústica 

Ruído Particular 
sem medidas RGR 

(art, 11º) 

Ruído Particular 
com medidas RGR 

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R029 1 Zona mista 43 15 48 53 cumpre 43 15 48 53 cumpre 

R030 1 Zona mista 46 15 50 56 cumpre 46 15 50 56 cumpre 

R031 1 Zona mista 32 11 37 42 cumpre 32 11 37 42 cumpre 

R032 2 Zona mista 32 10 36 42 cumpre 32 10 36 42 cumpre 

R033 2 Zona mista 44 16 49 54 cumpre 44 16 49 54 cumpre 

R034 2 Zona mista 53 14 58 63 
não 

cumpre 
46 14 50 56 cumpre 

R035 7 Zona mista 51 24 56 61 
não 

cumpre 
50 24 54 60 cumpre 

R036 6 Zona mista 47 24 52 57 cumpre 43 24 47 53 cumpre 

R037 4 Zona mista 42 8 47 52 cumpre 42 8 47 52 cumpre 

R038 2 Zona mista 46 12 51 56 cumpre 46 12 51 56 cumpre 

R039 5 Zona mista 44 18 49 54 cumpre 44 17 49 54 cumpre 

R040 2 Zona mista 31 16 35 41 cumpre 31 16 35 41 cumpre 

R041 2 Zona mista 32 21 36 42 cumpre 31 20 36 41 cumpre 

R042 2 Zona mista 29 10 33 39 cumpre 29 10 33 39 cumpre 

R043 2 Zona mista 31 21 35 41 cumpre 31 20 35 41 cumpre 

R044 2 Zona mista 28 9 32 38 cumpre 28 9 32 38 cumpre 

R045 2 Zona mista 39 22 44 49 cumpre 39 22 44 49 cumpre 

R046 2 Zona mista 47 8 51 57 cumpre 47 8 51 57 cumpre 

R047 1 Zona mista 29 9 34 39 cumpre 29 9 34 39 cumpre 

R048 1 Zona mista 45 13 49 55 cumpre 45 13 49 55 cumpre 

R049 2 Zona mista 45 19 50 55 cumpre 39 19 44 49 cumpre 

R050 4 Zona mista 57 6 62 67 
não 

cumpre 
43 6 47 53 cumpre 

R051 7 Zona mista 56 6 60 66 
não 

cumpre 
39 6 44 49 cumpre 

R052 5 Zona mista 58 5 63 68 
não 

cumpre 
44 5 49 54 cumpre 

R053 4 Zona mista 57 8 62 67 
não 

cumpre 
43 8 48 53 cumpre 

R054 3 Zona mista 57 11 62 67 
não 

cumpre 
43 11 48 53 cumpre 

R055 4 Zona mista 49 18 54 59 cumpre 49 18 54 59 cumpre 

R056 2 Zona mista 43 18 48 53 cumpre 43 18 48 53 cumpre 

R057 2 Zona mista 52 7 56 62 
não 

cumpre 
41 7 46 51 cumpre 

R058 2 Zona mista 54 14 59 64 
não 

cumpre 
44 14 49 54 cumpre 

R059 5 Zona mista 55 10 60 65 
não 

cumpre 
48 10 53 58 cumpre 
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Recetores  
Nº de 
Pisos 

Classificação 
Acústica 

Ruído Particular 
sem medidas RGR 

(art, 11º) 

Ruído Particular 
com medidas RGR 

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R060 5 Zona mista 55 11 60 65 
não 

cumpre 
50 11 55 60 cumpre 

R061 5 Zona mista 54 13 59 64 
não 

cumpre 
48 13 52 58 cumpre 

R062 1 Zona mista 34 33 39 45 cumpre 34 33 39 45 cumpre 

R063 2 Zona mista 53 56 58 64 
não 

cumpre 
53 56 58 64 

não 

cumpre 

R064 1 Zona mista 55 58 60 66 
não 

cumpre 
55 58 60 66 

não 

cumpre 

R065 2 Zona mista 43 47 48 54 cumpre 43 47 48 54 cumpre 

R066 2 Zona mista 43 47 48 54 cumpre 43 47 48 54 cumpre 

R067 2 Zona mista 58 61 62 68 
não 

cumpre 
47 51 52 58 cumpre 

R068 2 Zona mista 58 62 63 69 
não 

cumpre 
53 57 58 64 

não 

cumpre 

R069 2 Zona mista 46 49 51 57 cumpre 46 49 51 57 cumpre 

R070 2 Zona mista 58 61 62 68 
não 

cumpre 
50 53 55 61 cumpre 

R071 2 Zona mista 50 53 54 60 cumpre 50 53 54 60 cumpre 

R072 2 Zona mista 49 53 54 60 cumpre 49 53 54 60 cumpre 

R073 1 Zona mista 36 39 41 47 cumpre 36 39 41 47 cumpre 

R074 1 Zona mista 50 54 55 61 cumpre 50 54 55 61 cumpre 

R075 2 Zona mista 58 61 62 68 
não 

cumpre 
49 52 54 60 cumpre 

R076 2 Zona mista 54 58 59 65 
não 

cumpre 
46 49 51 57 cumpre 

R077 6 Zona mista 37 40 42 48 cumpre 37 40 42 48 cumpre 

R078 7 Zona mista 55 59 60 66 
não 

cumpre 
40 43 44 50 cumpre 

R079 7 Zona mista 56 59 60 66 
não 

cumpre 
40 44 45 51 cumpre 

R080 6 Zona mista 55 59 60 66 
não 

cumpre 
38 42 43 49 cumpre 

R081 5 Zona mista 55 59 60 66 
não 

cumpre 
39 43 44 50 cumpre 

R082 7 Zona mista 54 57 59 65 
não 

cumpre 
44 48 55 60 cumpre 

R083 3 Zona mista 55 59 60 66 
não 

cumpre 
45 49 50 56 cumpre 

R084 1 Zona mista 56 59 60 66 
não 

cumpre 
48 52 53 59 cumpre 

R085 1 Zona mista 54 57 58 64 
não 

cumpre 
46 49 51 57 cumpre 

R086 1 Zona mista 55 58 60 66 
não 

cumpre 
50 54 55 61 cumpre 
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Recetores  
Nº de 
Pisos 

Classificação 
Acústica 

Ruído Particular 
sem medidas RGR 

(art, 11º) 

Ruído Particular 
com medidas RGR 

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R087 2 Zona mista 57 60 62 68 
não 

cumpre 
44 47 49 55 cumpre 

R088 3 Zona mista 51 54 55 61 cumpre 48 52 53 59 cumpre 

R089 3 Zona mista 48 52 53 59 cumpre 37 40 41 47 cumpre 

R090 2 Zona mista 57 60 61 67 
não 

cumpre 
43 47 48 54 cumpre 

R091 2 Zona mista 53 57 58 64 
não 

cumpre 
45 49 50 56 cumpre 

R092 2 Zona mista 48 51 53 59 cumpre 46 49 55 60 cumpre 

R093 2 Zona mista 42 46 47 53 cumpre 39 42 44 50 cumpre 

R094 2 Zona mista 47 51 52 58 cumpre 45 48 49 55 cumpre 

R095 2 Zona mista 54 57 59 65 
não 

cumpre 
41 44 46 52 cumpre 

R096 2 Zona mista 49 52 53 59 cumpre 47 50 55 60 cumpre 

R097 3 Zona mista 41 45 46 52 cumpre 41 45 46 52 cumpre 

R098 2 Zona mista 49 52 54 60 cumpre 49 52 54 60 cumpre 

R099 1 Zona mista 37 41 42 48 cumpre 37 41 42 48 cumpre 

R100 4 Zona mista 37 40 42 48 cumpre 37 40 42 48 cumpre 

R101 5 Zona mista 42 45 47 53 cumpre 42 45 47 53 cumpre 

R102 5 Zona mista 44 47 49 55 cumpre 44 47 49 55 cumpre 

R103 2 Zona mista 46 49 50 56 cumpre 46 49 50 56 cumpre 

R104 4 Zona mista 56 59 60 66 
não 

cumpre 
42 45 46 52 cumpre 

R105 2 Zona mista 52 56 57 63 
não 

cumpre 
46 49 51 57 cumpre 

R106 2 Zona mista 58 61 63 69 
não 

cumpre 
47 51 52 58 cumpre 

R107 1 Zona mista 57 60 61 67 
não 

cumpre 
48 51 53 59 cumpre 

R108 1 Zona mista 46 49 50 56 cumpre 46 49 50 56 cumpre 

R109 2 Zona mista 49 53 54 60 cumpre 49 53 54 60 cumpre 

R110 3 Zona mista 47 51 52 58 cumpre 47 51 52 58 cumpre 

R111 1 Zona mista 41 45 46 52 cumpre 41 44 46 52 cumpre 

R112 3 Zona mista 49 52 54 60 cumpre 43 46 48 54 cumpre 

R113 3 Zona mista 42 45 47 53 cumpre 42 45 46 52 cumpre 

R114 2 Zona mista 45 48 50 56 cumpre 45 48 50 56 cumpre 

R115 4 Zona mista 45 48 49 55 cumpre 45 48 49 55 cumpre 

R116 2 Zona mista 38 42 43 49 cumpre 38 42 43 49 cumpre 

R117 2 Zona mista 40 44 45 51 cumpre 40 44 45 51 cumpre 

R118 5 Zona mista 38 41 42 48 cumpre 38 41 42 48 cumpre 

R119 5 Zona mista 42 46 47 53 cumpre 42 46 47 53 cumpre 
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Recetores  
Nº de 
Pisos 

Classificação 
Acústica 

Ruído Particular 
sem medidas RGR 

(art, 11º) 

Ruído Particular 
com medidas RGR 

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R120 5 Zona mista 43 47 48 54 cumpre 43 47 48 54 cumpre 

R121 4 Zona mista 45 48 50 56 cumpre 45 48 49 55 cumpre 

R122 4 Zona mista 53 56 57 63 
não 

cumpre 
46 49 51 57 cumpre 

R123 4 Zona mista 54 57 59 65 
não 

cumpre 
42 46 47 53 cumpre 

R124 4 Zona mista 50 54 55 61 cumpre 50 54 55 61 cumpre 

R125 4 Zona mista 53 56 57 63 
não 

cumpre 
48 52 53 59 cumpre 

R126 2 Zona mista 53 56 57 63 
não 

cumpre 
44 48 49 55 cumpre 

R127 2 Zona mista 53 56 57 63 
não 

cumpre 
44 47 48 54 cumpre 

R128 2 Zona mista 52 55 57 63 
não 

cumpre 
41 44 46 52 cumpre 

R129 2 Zona mista 52 55 57 63 
não 

cumpre 
40 44 45 51 cumpre 

R130 2 Zona mista 52 56 57 63 
não 

cumpre 
41 45 46 52 cumpre 

R131 2 Zona mista 51 54 55 61 cumpre 50 54 55 61 cumpre 

R132 1 Zona mista 57 61 62 68 
não 

cumpre 
50 54 55 61 cumpre 

R133 2 Zona mista 55 59 60 66 
não 

cumpre 
48 51 55 61 cumpre 

R134 2 Zona mista 51 54 55 61 cumpre 51 54 55 61 cumpre 

R135 2 Zona mista 54 58 59 65 
não 

cumpre 
44 48 49 55 cumpre 

R136 2 Zona mista 56 59 61 67 
não 

cumpre 
45 49 50 56 cumpre 

R137 1 Zona mista 55 58 59 65 
não 

cumpre 
40 44 45 51 cumpre 

R138 1 Zona mista 55 59 60 66 
não 

cumpre 
45 49 50 56 cumpre 

R139 6 Zona mista 46 50 51 57 cumpre 46 50 51 57 cumpre 

R140 2 Zona mista 50 54 55 61 cumpre 50 54 55 61 cumpre 

R141 1 Zona mista 43 47 48 54 cumpre 43 47 48 54 cumpre 

R142 1 Zona mista 48 52 53 59 cumpre 48 52 53 59 cumpre 

R143 1 Zona mista 46 49 51 57 cumpre 46 49 51 57 cumpre 

R144 1 Zona mista 42 45 47 53 cumpre 42 45 47 53 cumpre 

R145 1 Zona mista 41 44 45 51 cumpre 41 44 45 51 cumpre 

R146 1 Zona mista 46 50 51 57 cumpre 46 50 51 57 cumpre 

R147 1 Zona mista 45 49 50 56 cumpre 45 49 50 56 cumpre 

R148 1 Zona mista 36 39 41 47 cumpre 36 39 41 47 cumpre 
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Recetores  
Nº de 
Pisos 

Classificação 
Acústica 

Ruído Particular 
sem medidas RGR 

(art, 11º) 

Ruído Particular 
com medidas RGR 

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R149 2 Zona mista 48 52 53 59 cumpre 48 52 53 59 cumpre 

R150 1 Zona mista 56 60 61 67 
não 

cumpre 
49 53 54 60 cumpre 

R151 2 Zona mista 57 61 62 68 
não 

cumpre 
47 51 52 58 cumpre 

R152 1 Zona mista 51 54 55 61 cumpre 40 44 45 51 cumpre 

R153 1 Zona mista 56 60 61 67 
não 

cumpre 
43 46 48 54 cumpre 

R154 1 Zona mista 58 62 63 69 
não 

cumpre 
46 49 51 57 cumpre 

R155 2 Zona mista 54 57 59 65 
não 

cumpre 
50 54 55 61 cumpre 

R156 1 Zona mista 38 42 43 49 cumpre 37 41 42 48 cumpre 

R157 3 Zona mista 56 59 60 66 
não 

cumpre 
44 48 49 55 cumpre 

R158 3 Zona mista 54 57 59 65 
não 

cumpre 
44 47 48 54 cumpre 

R159 3 Zona mista 56 59 61 67 
não 

cumpre 
49 52 54 60 cumpre 

R160 2 Zona mista 52 56 57 63 
não 

cumpre 
47 51 52 58 cumpre 

R161 2 Zona mista 50 54 55 61 cumpre 50 54 55 61 cumpre 

R162 1 Zona mista 58 61 63 69 
não 

cumpre 
44 47 48 54 cumpre 

R163 2 Zona mista 57 60 62 68 
não 

cumpre 
45 48 50 56 cumpre 

R164 2 Zona mista 53 57 58 64 
não 

cumpre 
46 50 51 57 cumpre 

R165 2 Zona mista 50 53 55 61 cumpre 50 53 55 61 cumpre 

R166 4 Zona mista 42 45 47 53 cumpre 42 45 47 53 cumpre 

R167 2 Zona mista 54 57 58 64 
não 

cumpre 
50 54 55 61 cumpre 

R168 1 Zona mista 48 51 52 58 cumpre 48 51 52 58 cumpre 

R169 1 Zona mista 49 52 54 60 cumpre 49 52 54 60 cumpre 

R170 2 Zona mista 44 47 48 54 cumpre 44 47 48 54 cumpre 

R171 1 Zona mista 48 52 53 59 cumpre 48 52 53 59 cumpre 

R172 2 Zona mista 49 52 54 60 cumpre 49 52 54 60 cumpre 

R173 2 Zona mista 53 57 58 64 
não 

cumpre 
48 52 55 61 cumpre 

R174 2 Zona mista 56 60 61 67 
não 

cumpre 
48 52 53 59 cumpre 

R175 2 Zona mista 56 60 61 67 
não 

cumpre 
49 52 53 59 cumpre 

R176 2 Zona mista 49 53 54 60 cumpre 49 53 54 60 cumpre 
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Recetores  
Nº de 
Pisos 

Classificação 
Acústica 

Ruído Particular 
sem medidas RGR 

(art, 11º) 

Ruído Particular 
com medidas RGR 

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R177 2 Zona mista 55 58 60 66 
não 

cumpre 
50 54 55 61 cumpre 

R178 2 Zona mista 47 50 51 57 cumpre 47 50 51 57 cumpre 

R179 2 Zona mista 57 60 61 67 
não 

cumpre 
49 53 55 61 cumpre 

R180 2 Zona mista 55 59 60 66 
não 

cumpre 
49 52 54 60 cumpre 

R181 2 Zona mista 45 49 50 56 cumpre 45 49 50 56 cumpre 

R182 2 Zona mista 33 36 37 43 cumpre 33 36 37 43 cumpre 

R183 2 Zona mista 50 54 55 61 cumpre 50 54 55 61 cumpre 

R184 2 Zona mista 42 46 47 53 cumpre 42 46 47 53 cumpre 

R185 2 Zona mista 42 46 47 53 cumpre 42 46 47 53 cumpre 

R186 2 Zona mista 46 49 50 56 cumpre 46 49 50 56 cumpre 

 

A análise do quadro anterior, tal como foi verificado na caraterização da situação de referência, 46% 

dos recetores sensíveis com a fachada virada para a ferrovia têm níveis de ruído incidente da 

ferrovia, superiores aos valores limite aplicáveis a zona mista, conforme estabelecido no artigo 11º 

do RGR [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Após a implementação das barreiras acústicas preconizadas no projeto, prospetiva-se que em 

apenas 1,6% dos recetores, nomeadamente os recetores R63; R64 e R68, sejam ultrapassados os 

valores limite de exposição aplicáveis. 

Refere-se que nos 3 recetores referidos não se considera possível a implantação de barreiras 

acústicas, devido a questões de segurança e estabilidade dos taludes no caso dos recetores 

R63 e R64, e a questões técnicas de segurança associada à passagem de nível existente junto 

ao recetor R68. 

De referir que, apesar do projeto visar essencialmente melhorar as condições de segurança da 

via e de permitir o cruzamento e estacionamento de comboios de maior dimensão, no caso até 

750 metros, afigura-se como muito provável que a generalidade dos comboios continue a 

manter o mesmo comprimento, quer por razões operacionais e de capacidade dos próprios 

comboios (tal como acontece atualmente em que muitos têm comprimentos significativamente 

inferiores à capacidade da Linha), quer por as restantes Linhas de ligação ainda não 

apresentam semelhante capacidade. 

Importa ainda referir, que quando toda a rede ferroviária adquirir capacidade para maiores 

comboios com maior comprimento, é expectável que alguns dos comboios noturnos, passem a 

ser realizados no período diurno (situação não considerada na presente avaliação). 
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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, em seguida apresenta-se o ruído ambiente resultante (comboios de 750 metros), 

considerando a soma energética do ruído residual na ausência de tráfego ferroviário, com o ruído 

particular. 

Quadro 26 – Níveis sonoros de ruído particular e ambiente nos recetores individualizados 

Recetores  

Ponto de 
medição 

Ruído Residual 
sem comboios 

Ruído Particular 
com medidas 

Ruído Ambiente 
com medidas RGR (art. 

11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R001 Ponto 1 58 54 50 59 51 15 55 61 59 54 56 63 
não 

cumpre 

R002 Ponto 1 58 54 50 59 50 2 55 60 59 54 56 63 
não 

cumpre 

R003 Ponto 1 58 54 50 59 41 5 46 51 58 54 51 59 cumpre 

R004 Ponto 1 58 54 50 59 40 5 45 50 58 54 51 59 cumpre 

R005 Ponto 1 58 54 50 59 37 7 42 47 58 54 51 59 cumpre 

R006 Ponto 1 58 54 50 59 45 14 49 55 58 54 53 60 cumpre 

R007 Ponto 1 58 54 50 59 46 15 50 56 58 54 53 60 cumpre 

R008 Ponto 1 58 54 50 59 46 13 51 56 58 54 54 61 cumpre 

R009 Ponto 1 58 54 50 59 50 17 55 60 59 54 56 63 
não 

cumpre 

R010 Ponto 1 58 54 50 59 36 17 41 46 58 54 51 59 cumpre 

R011 Ponto 1 58 54 50 59 36 17 40 46 58 54 50 59 cumpre 

R012 Ponto 1 58 54 50 59 41 17 46 51 58 54 51 59 cumpre 

R013 Ponto 1 58 54 50 59 45 15 50 55 58 54 53 60 cumpre 

R014 Ponto 1 58 54 50 59 41 4 45 51 58 54 51 59 cumpre 

R015 Ponto 1 58 54 50 59 47 9 52 57 58 54 54 61 cumpre 

R016 Ponto 1 58 54 50 59 40 5 45 50 58 54 51 59 cumpre 

R017 Ponto 1 58 54 50 59 41 7 46 51 58 54 51 59 cumpre 

R018 Ponto 1 58 54 50 59 49 8 54 59 59 54 55 62 cumpre 

R019 Ponto 1 58 54 50 59 45 7 50 55 58 54 53 60 cumpre 

R020 Ponto 1 58 54 50 59 44 8 49 54 58 54 53 60 cumpre 

R021 Ponto 1 58 54 50 59 44 8 55 60 58 54 56 62 
não 

cumpre 

R022 Ponto 1 58 54 50 59 42 7 47 52 58 54 52 60 cumpre 

R023 Ponto 1 58 54 50 59 45 7 50 55 58 54 53 60 cumpre 

R024 Ponto 1 58 54 50 59 41 10 46 51 58 54 51 59 cumpre 

R025 Ponto 1 58 54 50 59 41 9 46 51 58 54 51 59 cumpre 

R026 Ponto 1 58 54 50 59 41 9 46 51 58 54 51 59 cumpre 

R027 Ponto 1 58 54 50 59 41 7 45 51 58 54 51 59 cumpre 

R028 Ponto 1 58 54 50 59 44 14 49 54 58 54 53 60 cumpre 
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Recetores  

Ponto de 
medição 

Ruído Residual 
sem comboios 

Ruído Particular 
com medidas 

Ruído Ambiente 
com medidas RGR (art. 

11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R029 Ponto 1 58 54 50 59 43 15 48 53 58 54 52 60 cumpre 

R030 Ponto 1 58 54 50 59 46 15 50 56 58 54 53 60 cumpre 

R031 Ponto 1 58 54 50 59 32 11 37 42 58 54 50 59 cumpre 

R032 Ponto 1 58 54 50 59 32 10 36 42 58 54 50 59 cumpre 

R033 Ponto 1 58 54 50 59 44 16 49 54 58 54 53 60 cumpre 

R034 Ponto 1 58 54 50 59 46 14 50 56 58 54 53 60 cumpre 

R035 Ponto 1 58 54 50 59 50 24 54 60 59 54 55 62 cumpre 

R036 Ponto 1 58 54 50 59 43 24 47 53 58 54 52 60 cumpre 

R037 Ponto 1 58 54 50 59 42 8 47 52 58 54 52 60 cumpre 

R038 Ponto 1 58 54 50 59 46 12 51 56 58 54 54 61 cumpre 

R039 Ponto 1 58 54 50 59 44 17 49 54 58 54 53 60 cumpre 

R040 Ponto 1 58 54 50 59 31 16 35 41 58 54 50 59 cumpre 

R041 Ponto 1 58 54 50 59 31 20 36 41 58 54 50 59 cumpre 

R042 Ponto 1 58 54 50 59 29 10 33 39 58 54 50 59 cumpre 

R043 Ponto 1 58 54 50 59 31 20 35 41 58 54 50 59 cumpre 

R044 Ponto 1 58 54 50 59 28 9 32 38 58 54 50 59 cumpre 

R045 Ponto 1 58 54 50 59 39 22 44 49 58 54 51 59 cumpre 

R046 Ponto 1 58 54 50 59 47 8 51 57 58 54 54 61 cumpre 

R047 Ponto 1 58 54 50 59 29 9 34 39 58 54 50 59 cumpre 

R048 Ponto 1 58 54 50 59 45 13 49 55 58 54 53 60 cumpre 

R049 Ponto 1 58 54 50 59 39 19 44 49 58 54 51 59 cumpre 

R050 Ponto 1 58 54 50 59 43 6 47 53 58 54 52 60 cumpre 

R051 Ponto 1 58 54 50 59 39 6 44 49 58 54 51 59 cumpre 

R052 Ponto 1 58 54 50 59 44 5 49 54 58 54 53 60 cumpre 

R053 Ponto 2 59 57 52 61 43 8 48 53 59 57 53 61 cumpre 

R054 Ponto 2 59 57 52 61 43 11 48 53 59 57 53 61 cumpre 

R055 Ponto 2 59 57 52 61 49 18 54 59 59 57 56 63 
não 

cumpre 

R056 Ponto 2 59 57 52 61 43 18 48 53 59 57 53 61 cumpre 

R057 Ponto 2 59 57 52 61 41 7 46 51 59 57 53 61 cumpre 

R058 Ponto 2 59 57 52 61 44 14 49 54 59 57 54 62 cumpre 

R059 Ponto 2 59 57 52 61 48 10 53 58 59 57 56 63 
não 

cumpre 

R060 Ponto 2 59 57 52 61 50 11 55 60 60 57 57 64 
não 

cumpre 

R061 Ponto 2 59 57 52 61 48 13 52 58 59 57 55 62 cumpre 

R062 Ponto 2 59 57 52 61 34 33 39 45 59 57 52 61 cumpre 

R063 Ponto 2 59 57 52 61 53 56 58 64 60 60 59 66 
não 

cumpre 
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Recetores  

Ponto de 
medição 

Ruído Residual 
sem comboios 

Ruído Particular 
com medidas 

Ruído Ambiente 
com medidas RGR (art. 

11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R064 Ponto 2 59 57 52 61 55 58 60 66 60 61 61 67 
não 

cumpre 

R065 Ponto 2 59 57 52 61 43 47 48 54 59 57 53 61 cumpre 

R066 Ponto 2 59 57 52 61 43 47 48 54 59 57 53 61 cumpre 

R067 Ponto 2 59 57 52 61 47 51 52 58 59 58 55 62 cumpre 

R068 Ponto 2 59 57 52 61 53 57 58 64 60 60 59 66 
não 

cumpre 

R069 Ponto 2 59 57 52 61 46 49 51 57 59 58 55 62 cumpre 

R070 Ponto 2 59 57 52 61 50 53 55 61 60 58 57 64 
não 

cumpre 

R071 Ponto 2 59 57 52 61 50 53 54 60 60 58 56 63 
não 

cumpre 

R072 Ponto 2 59 57 52 61 49 53 54 60 59 58 56 63 
não 

cumpre 

R073 Ponto 2 59 57 52 61 36 39 41 47 59 57 52 61 cumpre 

R074 Ponto 2 59 57 52 61 50 54 55 61 60 59 57 64 
não 

cumpre 

R075 Ponto 2 59 57 52 61 49 52 54 60 59 58 56 63 
não 

cumpre 

R076 Ponto 2 59 57 52 61 46 49 51 57 59 58 55 62 cumpre 

R077 Ponto 3 61 58 52 62 37 40 42 48 61 58 52 62 cumpre 

R078 Ponto 3 61 58 52 62 40 43 44 50 61 58 53 62 cumpre 

R079 Ponto 3 61 58 52 62 40 44 45 51 61 58 53 62 cumpre 

R080 Ponto 3 61 58 52 62 38 42 43 49 61 58 53 62 cumpre 

R081 Ponto 3 61 58 52 62 39 43 44 50 61 58 53 62 cumpre 

R082 Ponto 3 61 58 52 62 44 48 55 60 61 58 57 64 
não 

cumpre 

R083 Ponto 3 61 58 52 62 45 49 50 56 61 59 54 63 cumpre 

R084 Ponto 3 61 58 52 62 48 52 53 59 61 59 56 64 
não 

cumpre 

R085 Ponto 3 61 58 52 62 46 49 51 57 61 59 55 63 cumpre 

R086 Ponto 3 61 58 52 62 50 54 55 61 61 59 57 64 
não 

cumpre 

R087 Ponto 3 61 58 52 62 44 47 49 55 61 58 54 62 cumpre 

R088 Ponto 3 61 58 52 62 48 52 53 59 61 59 56 64 
não 

cumpre 

R089 Ponto 3 61 58 52 62 37 40 41 47 61 58 52 62 cumpre 

R090 Ponto 3 61 58 52 62 43 47 48 54 61 58 53 62 cumpre 

R091 Ponto 4 59 56 52 60 45 49 50 56 59 57 54 62 cumpre 

R092 Ponto 4 59 56 52 60 46 49 55 60 59 57 57 64 
não 

cumpre 

R093 Ponto 4 59 56 52 60 39 42 44 50 59 56 53 61 cumpre 
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Recetores  

Ponto de 
medição 

Ruído Residual 
sem comboios 

Ruído Particular 
com medidas 

Ruído Ambiente 
com medidas RGR (art. 

11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R094 Ponto 4 59 56 52 60 45 48 49 55 59 57 54 62 cumpre 

R095 Ponto 4 59 56 52 60 41 44 46 52 59 56 53 61 cumpre 

R096 Ponto 4 59 56 52 60 47 50 55 60 59 57 57 64 
não 

cumpre 

R097 Ponto 4 59 56 52 60 41 45 46 52 59 56 53 61 cumpre 

R098 Ponto 4 59 56 52 60 49 52 54 60 59 57 56 63 
não 

cumpre 

R099 Ponto 4 59 56 52 60 37 41 42 48 59 56 52 60 cumpre 

R100 Ponto 4 59 56 52 60 37 40 42 48 59 56 52 60 cumpre 

R101 Ponto 4 59 56 52 60 42 45 47 53 59 56 53 61 cumpre 

R102 Ponto 4 59 56 52 60 44 47 49 55 59 57 54 62 cumpre 

R103 Ponto 4 59 56 52 60 46 49 50 56 59 57 54 62 cumpre 

R104 Ponto 4 59 56 52 60 42 45 46 52 59 56 53 61 cumpre 

R105 Ponto 4 59 56 52 60 46 49 51 57 59 57 55 62 cumpre 

R106 Ponto 5 54 52 51 58 47 51 52 58 55 55 55 61 cumpre 

R107 Ponto 5 54 52 51 58 48 51 53 59 55 55 55 61 cumpre 

R108 Ponto 5 54 52 51 58 46 49 50 56 55 54 54 60 cumpre 

R109 Ponto 5 54 52 51 58 49 53 54 60 55 56 56 62 
não 

cumpre 

R110 Ponto 5 54 52 51 58 47 51 52 58 55 55 55 61 cumpre 

R111 Ponto 5 54 52 51 58 41 44 46 52 54 53 52 59 cumpre 

R112 Ponto 5 54 52 51 58 43 46 48 54 54 53 53 59 cumpre 

R113 Ponto 5 54 52 51 58 42 45 46 52 54 53 52 59 cumpre 

R114 Ponto 5 54 52 51 58 45 48 50 56 55 53 54 60 cumpre 

R115 Ponto 5 54 52 51 58 45 48 49 55 55 53 53 60 cumpre 

R116 Ponto 5 54 52 51 58 38 42 43 49 54 52 52 59 cumpre 

R117 Ponto 5 54 52 51 58 40 44 45 51 54 53 52 59 cumpre 

R118 Ponto 5 54 52 51 58 38 41 42 48 54 52 52 59 cumpre 

R119 Ponto 5 54 52 51 58 42 46 47 53 54 53 52 59 cumpre 

R120 Ponto 5 54 52 51 58 43 47 48 54 54 53 53 59 cumpre 

R121 Ponto 5 54 52 51 58 45 48 49 55 55 53 53 60 cumpre 

R122 Ponto 5 54 52 51 58 46 49 51 57 55 54 54 60 cumpre 

R123 Ponto 5 54 52 51 58 42 46 47 53 54 53 52 59 cumpre 

R124 Ponto 5 54 52 51 58 50 54 55 61 55 56 56 62 
não 

cumpre 

R125 Ponto 5 54 52 51 58 48 52 53 59 55 55 55 61 cumpre 

R126 Ponto 5 54 52 51 58 44 48 49 55 54 53 53 59 cumpre 

R127 Ponto 5 54 52 51 58 44 47 48 54 54 53 53 59 cumpre 

R128 Ponto 5 54 52 51 58 41 44 46 52 54 53 52 59 cumpre 
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Recetores  

Ponto de 
medição 

Ruído Residual 
sem comboios 

Ruído Particular 
com medidas 

Ruído Ambiente 
com medidas RGR (art. 

11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R129 Ponto 5 54 52 51 58 40 44 45 51 54 53 52 59 cumpre 

R130 Ponto 5 54 52 51 58 41 45 46 52 54 53 52 59 cumpre 

R131 Ponto 6 59 56 51 60 50 54 55 61 60 58 56 63 
não 

cumpre 

R132 Ponto 6 59 56 51 60 50 54 55 61 60 58 56 63 
não 

cumpre 

R133 Ponto 6 59 56 51 60 48 51 55 61 59 57 56 63 
não 

cumpre 

R134 Ponto 6 59 56 51 60 51 54 55 61 60 58 56 63 
não 

cumpre 

R135 Ponto 6 59 56 51 60 44 48 49 55 59 57 53 61 cumpre 

R136 Ponto 6 59 56 51 60 45 49 50 56 59 57 54 62 cumpre 

R137 Ponto 6 59 56 51 60 40 44 45 51 59 56 52 60 cumpre 

R138 Ponto 6 59 56 51 60 45 49 50 56 59 57 54 62 cumpre 

R139 Ponto 6 59 56 51 60 46 50 51 57 59 57 54 62 cumpre 

R140 Ponto 6 59 56 51 60 50 54 55 61 60 58 56 63 
não 

cumpre 

R141 Ponto 6 59 56 51 60 43 47 48 54 59 57 53 61 cumpre 

R142 Ponto 7 55 51 49 57 48 52 53 59 56 55 54 61 cumpre 

R143 Ponto 7 55 51 49 57 46 49 51 57 56 53 53 60 cumpre 

R144 Ponto 7 55 51 49 57 42 45 47 53 55 52 51 58 cumpre 

R145 Ponto 7 55 51 49 57 41 44 45 51 55 52 50 58 cumpre 

R146 Ponto 7 55 51 49 57 46 50 51 57 56 54 53 60 cumpre 

R147 Ponto 7 55 51 49 57 45 49 50 56 55 53 53 60 cumpre 

R148 Ponto 7 55 51 49 57 36 39 41 47 55 51 50 57 cumpre 

R149 Ponto 7 55 51 49 57 48 52 53 59 56 55 54 61 cumpre 

R150 Ponto 7 55 51 49 57 49 53 54 60 56 55 55 61 cumpre 

R151 Ponto 7 55 51 49 57 47 51 52 58 56 54 54 61 cumpre 

R152 Ponto 7 55 51 49 57 40 44 45 51 55 52 50 58 cumpre 

R153 Ponto 7 55 51 49 57 43 46 48 54 55 52 52 59 cumpre 

R154 Ponto 7 55 51 49 57 46 49 51 57 56 53 53 60 cumpre 

R155 Ponto 7 55 51 49 57 50 54 55 61 56 56 56 62 
não 

cumpre 

R156 Ponto 7 55 51 49 57 37 41 42 48 55 51 50 57 cumpre 

R157 Ponto 7 55 51 49 57 44 48 49 55 55 53 52 59 cumpre 

R158 Ponto 7 55 51 49 57 44 47 48 54 55 52 52 59 cumpre 

R159 Ponto 7 55 51 49 57 49 52 54 60 56 55 55 61 cumpre 

R160 Ponto 7 55 51 49 57 47 51 52 58 56 54 54 61 cumpre 

R161 Ponto 7 55 51 49 57 50 54 55 61 56 56 56 62 
não 

cumpre 
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Recetores  

Ponto de 
medição 

Ruído Residual 
sem comboios 

Ruído Particular 
com medidas 

Ruído Ambiente 
com medidas RGR (art. 

11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R162 Ponto 8 58 53 50 59 44 47 48 54 58 54 52 60 cumpre 

R163 Ponto 8 58 53 50 59 45 48 50 56 58 54 53 60 cumpre 

R164 Ponto 8 58 53 50 59 46 50 51 57 58 55 54 61 cumpre 

R165 Ponto 8 58 53 50 59 50 53 55 61 59 56 56 63 
não 

cumpre 

R166 Ponto 8 58 53 50 59 42 45 47 53 58 54 52 60 cumpre 

R167 Ponto 8 58 53 50 59 50 54 55 61 59 57 56 63 
não 

cumpre 

R168 Ponto 8 58 53 50 59 48 51 52 58 58 55 54 61 cumpre 

R169 Ponto 8 58 53 50 59 49 52 54 60 59 56 55 62 cumpre 

R170 Ponto 8 58 53 50 59 44 47 48 54 58 54 52 60 cumpre 

R171 Ponto 8 58 53 50 59 48 52 53 59 58 56 55 62 cumpre 

R172 Ponto 8 58 53 50 59 49 52 54 60 59 56 55 62 cumpre 

R173 Ponto 8 58 53 50 59 48 52 55 61 58 56 56 63 
não 

cumpre 

R174 Ponto 8 58 53 50 59 48 52 53 59 58 56 55 62 cumpre 

R175 Ponto 8 58 53 50 59 49 52 53 59 59 56 55 62 cumpre 

R176 Ponto 8 58 53 50 59 49 53 54 60 59 56 55 62 cumpre 

R177 Ponto 8 58 53 50 59 50 54 55 61 59 57 56 63 
não 

cumpre 

R178 Ponto 8 58 53 50 59 47 50 51 57 58 55 54 61 cumpre 

R179 Ponto 8 58 53 50 59 49 53 55 61 59 56 56 63 
não 

cumpre 

R180 Ponto 8 58 53 50 59 49 52 54 60 59 56 55 62 cumpre 

R181 Ponto 8 58 53 50 59 45 49 50 56 58 54 53 60 cumpre 

R182 Ponto 8 58 53 50 59 33 36 37 43 58 53 50 59 cumpre 

R183 Ponto 9 56 53 49 57 50 54 55 61 57 57 56 63 
não 

cumpre 

R184 Ponto 9 56 53 49 57 42 46 47 53 56 54 51 59 cumpre 

R185 Ponto 9 56 53 49 57 42 46 47 53 56 54 51 59 cumpre 

R186 Ponto 9 56 53 49 57 46 49 50 56 56 54 53 60 cumpre 

 

A análise do quadro anterior, após implantação das medidas de minimização prospetiva-se que em 

19% dos recetores sensíveis avaliados os níveis sonoros de ruído ambiente sejam superiores aos 

valores limite aplicáveis a zona mista, conforme estabelecido no artigo 11º do RGR [Lden ≤ 65 dB(A) 

e Ln ≤ 55 dB(A)], prevendo-se, com exceção dos recetores R63; R64 e R68, onde não é possível a 

implementação de barreiras acústicas, o incumprimento em até 2 dB(A) no período noturno. 

Dado o dimensionamento de medidas de minimização preconizadas no presente estudo para a 

Linha de Leixões, e tendo em consideração que os recetores e as rodovias geradoras de ruído, são 
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de construção posterior à linha, considera-se que se verifica uma corresponsabilidade pelo 

incumprimento prospetivado, e considera-se que a avaliação e dimensionamento de medidas de 

minimização adicionais, deverá ser efetuada no âmbito de um plano de redução de ruído global, 

com vista à intervenção nas várias fontes de ruído que influenciam o respetivo ruído ambiente. 

A IP procura, em todos os projetos, realizar um exercício rigoroso de equilíbrio entre as múltiplas 

variáveis (incluindo o custo) que condicionam o dimensionamento das medidas de minimização de 

ruído. Neste caso, foi este o cenário considerado mais equilibrado que, em simultâneo, permite 

larga margem de manobra para o crescimento do tráfego ferroviário, nomeadamente no período 

diurno. 

Com efeito, no período de 30 dias entre 26/04/2021 e 26/05/2021, foram realizados 3194 comboios 

de mercadorias em toda a rede ferroviária nacional (não inclui a circulação de máquinas isoladas 

associadas a comboios de mercadorias). Destes, 83,5% tinham comprimento inferior a 500 m e 

apenas 16% tinham comprimento entre 500 e 700 m. Dos 3194 comboios de mercadorias 

realizados apenas 10 tiveram comprimento superior a 700 m. 

Quando o projeto em apreço entrar em exploração não teremos certamente a totalidade dos 

comboios de mercadorias com 750 m. 

Contudo dadas as incertezas associadas à real evolução do tráfego futuro, nomeadamente no que 

diz respeito ao aumento do comprimento de todos os comboios para 750 metros (o que foi 

considerado por segurança, mas que se afigura pouco provável), prospetiva-se que caso apenas 

exista o aumento do comprimento dos comboios para 750 metros em metade dos comboios que 

circulam atualmente ou caso se venha a verificar a diminuição em um comboio no período noturno, 

prospetiva-se que os níveis sonoros de ruído particular nos recetores sejam inferiores aos 

apresentados no quadro anterior em -2 a -4 dB(A), passando a cumprir os valores limite de 

exposição em todos os recetores, com exceção dos recetores 63; R64 e R68, onde não é possível a 

implementação de barreiras acústicas. 

Refere-se ainda que caso o tráfego diurno aumente em até 2 comboios, prospetiva-se que o valor 

limite de exposição para o indicador Lden, aplicável para zona mista, seja cumprido em todos os 

recetores sensíveis existentes. 

Comparativamente à situação atual, no quadro seguinte (para o tráfego atual) apresentam-se 

os níveis de ruído ambiente atual (referência) e os níveis de ruído ambiente com a 

implementação das barreiras acústicas dimensionadas. 
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Quadro 5-27 – Níveis sonoros de ruído ambiente atual e com barreiras acústicas 

Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R001 2 Zona mista 60 54 62 68 não cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R002 2 Zona mista 60 54 61 67 não cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R003 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R004 2 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R005 2 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R006 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R007 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 53 60 cumpre 

R008 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 53 60 cumpre 

R009 2 Zona mista 59 54 56 63 não cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R010 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R011 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R012 2 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R013 2 Zona mista 59 54 58 64 não cumpre 58 54 53 60 cumpre 

R014 4 Zona mista 59 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R015 1 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R016 6 Zona mista 59 54 58 64 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R017 2 Zona mista 59 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R018 2 Zona mista 59 54 59 65 não cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R019 2 Zona mista 59 54 60 66 não cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R020 2 Zona mista 60 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R021 2 Zona mista 60 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R022 2 Zona mista 61 54 62 68 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R023 1 Zona mista 60 54 61 67 não cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R024 1 Zona mista 59 54 57 63 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R025 2 Zona mista 59 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R026 1 Zona mista 59 54 59 65 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R027 1 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R028 1 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R029 1 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R030 1 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R031 1 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R032 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R033 2 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R034 2 Zona mista 59 54 55 62 cumpre 58 54 52 60 cumpre 
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Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R035 7 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R036 6 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R037 4 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R038 2 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R039 5 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R040 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R041 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R042 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R043 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R044 2 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R045 2 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R046 2 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R047 1 Zona mista 58 54 50 59 cumpre 58 54 50 59 cumpre 

R048 1 Zona mista 58 54 51 59 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R049 2 Zona mista 58 54 52 60 cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R050 4 Zona mista 59 54 59 65 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R051 7 Zona mista 59 54 58 64 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R052 5 Zona mista 59 54 60 66 não cumpre 58 54 51 59 cumpre 

R053 4 Zona mista 60 57 60 66 não cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R054 3 Zona mista 60 57 59 65 não cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R055 4 Zona mista 59 57 54 62 cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R056 2 Zona mista 59 57 53 61 cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R057 2 Zona mista 59 57 56 63 não cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R058 2 Zona mista 59 57 57 64 não cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R059 5 Zona mista 60 57 57 64 não cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R060 5 Zona mista 60 57 57 64 não cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R061 5 Zona mista 60 57 57 64 não cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R062 1 Zona mista 59 57 52 61 cumpre 59 57 52 61 cumpre 

R063 2 Zona mista 60 58 57 64 não cumpre 60 58 57 64 não cumpre 

R064 1 Zona mista 60 59 58 65 não cumpre 60 59 58 65 não cumpre 

R065 2 Zona mista 59 57 53 61 cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R066 2 Zona mista 59 57 53 61 cumpre 59 57 53 61 cumpre 

R067 2 Zona mista 60 59 60 66 não cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R068 2 Zona mista 60 60 60 66 não cumpre 60 58 57 64 não cumpre 

R069 2 Zona mista 59 57 54 62 cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R070 2 Zona mista 60 60 62 68 não cumpre 59 58 55 62 cumpre 

R071 2 Zona mista 59 58 56 63 não cumpre 59 58 55 62 cumpre 
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Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R072 2 Zona mista 59 58 56 63 não cumpre 59 58 55 62 cumpre 

R073 1 Zona mista 59 57 52 61 cumpre 59 57 52 61 cumpre 

R074 1 Zona mista 59 58 56 63 não cumpre 59 58 55 62 cumpre 

R075 2 Zona mista 60 58 57 64 não cumpre 59 58 55 62 cumpre 

R076 2 Zona mista 60 58 57 64 não cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R077 6 Zona mista 61 58 52 62 cumpre 61 58 52 62 cumpre 

R078 7 Zona mista 62 60 59 66 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R079 7 Zona mista 62 59 58 65 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R080 6 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 52 62 cumpre 

R081 5 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R082 7 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R083 3 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 54 62 cumpre 

R084 1 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 55 63 cumpre 

R085 1 Zona mista 61 59 57 64 não cumpre 61 58 54 62 cumpre 

R086 1 Zona mista 61 59 58 65 não cumpre 61 59 55 63 cumpre 

R087 2 Zona mista 62 60 61 67 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R088 3 Zona mista 61 59 56 64 não cumpre 61 58 55 63 cumpre 

R089 3 Zona mista 61 58 55 63 cumpre 61 58 52 62 cumpre 

R090 2 Zona mista 61 59 58 65 não cumpre 61 58 53 62 cumpre 

R091 2 Zona mista 59 57 57 64 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R092 2 Zona mista 59 56 54 62 cumpre 59 56 54 62 cumpre 

R093 2 Zona mista 59 56 53 61 cumpre 59 56 52 60 cumpre 

R094 2 Zona mista 59 56 53 61 cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R095 2 Zona mista 60 57 57 64 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R096 2 Zona mista 59 57 55 62 cumpre 59 56 54 62 cumpre 

R097 3 Zona mista 59 56 53 61 cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R098 2 Zona mista 59 57 55 62 cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R099 1 Zona mista 59 56 52 60 cumpre 59 56 52 60 cumpre 

R100 4 Zona mista 59 56 52 60 cumpre 59 56 52 60 cumpre 

R101 5 Zona mista 59 56 53 61 cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R102 5 Zona mista 59 56 53 61 cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R103 2 Zona mista 59 56 54 62 cumpre 59 56 54 62 cumpre 

R104 4 Zona mista 60 58 57 64 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R105 2 Zona mista 59 57 55 62 cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R106 2 Zona mista 56 56 59 65 não cumpre 55 53 54 60 cumpre 

R107 1 Zona mista 56 56 58 64 não cumpre 55 53 54 60 cumpre 

R108 1 Zona mista 54 53 53 59 cumpre 54 53 53 59 cumpre 
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Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R109 2 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 55 54 55 61 cumpre 

R110 3 Zona mista 55 53 54 60 cumpre 55 53 54 60 cumpre 

R111 1 Zona mista 54 52 52 59 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R112 3 Zona mista 55 53 55 61 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R113 3 Zona mista 54 52 52 59 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R114 2 Zona mista 54 53 53 59 cumpre 54 53 53 59 cumpre 

R115 4 Zona mista 54 53 53 59 cumpre 54 53 53 59 cumpre 

R116 2 Zona mista 54 52 52 59 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R117 2 Zona mista 54 52 52 59 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R118 5 Zona mista 54 52 51 58 cumpre 54 52 51 58 cumpre 

R119 5 Zona mista 54 52 52 59 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R120 5 Zona mista 54 53 52 59 cumpre 54 53 52 59 cumpre 

R121 4 Zona mista 54 53 53 59 cumpre 54 53 53 59 cumpre 

R122 4 Zona mista 55 55 56 62 não cumpre 54 53 53 59 cumpre 

R123 4 Zona mista 55 55 57 63 não cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R124 4 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 55 54 55 61 cumpre 

R125 4 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 54 53 54 60 cumpre 

R126 2 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 54 53 52 59 cumpre 

R127 2 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 54 53 52 59 cumpre 

R128 2 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R129 2 Zona mista 55 54 55 61 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R130 2 Zona mista 55 53 55 61 cumpre 54 52 52 59 cumpre 

R131 2 Zona mista 59 57 55 62 cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R132 1 Zona mista 60 60 61 67 não cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R133 2 Zona mista 60 58 59 65 não cumpre 59 57 54 62 cumpre 

R134 2 Zona mista 59 57 56 63 não cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R135 2 Zona mista 60 57 56 63 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R136 2 Zona mista 60 59 60 66 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R137 1 Zona mista 59 57 56 63 não cumpre 59 56 52 60 cumpre 

R138 1 Zona mista 60 58 57 64 não cumpre 59 56 53 61 cumpre 

R139 6 Zona mista 59 56 54 62 cumpre 59 56 54 62 cumpre 

R140 2 Zona mista 59 57 56 63 não cumpre 59 57 55 62 cumpre 

R141 1 Zona mista 59 56 52 60 cumpre 59 56 52 60 cumpre 

R142 1 Zona mista 56 53 54 61 cumpre 56 53 54 61 cumpre 

R143 1 Zona mista 55 52 52 59 cumpre 55 52 52 59 cumpre 

R144 1 Zona mista 55 52 51 58 cumpre 55 52 51 58 cumpre 

R145 1 Zona mista 55 51 50 57 cumpre 55 51 50 57 cumpre 
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Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R146 1 Zona mista 55 52 52 59 cumpre 55 52 52 59 cumpre 

R147 1 Zona mista 55 52 52 59 cumpre 55 52 52 59 cumpre 

R148 1 Zona mista 55 51 49 57 cumpre 55 51 49 57 cumpre 

R149 2 Zona mista 56 53 54 61 cumpre 56 53 54 61 cumpre 

R150 1 Zona mista 57 56 59 65 não cumpre 56 53 54 61 cumpre 

R151 2 Zona mista 58 57 59 65 não cumpre 55 52 53 60 cumpre 

R152 1 Zona mista 56 54 55 61 cumpre 55 51 50 57 cumpre 

R153 1 Zona mista 58 57 59 65 não cumpre 55 52 51 58 cumpre 

R154 1 Zona mista 58 58 61 67 não cumpre 55 52 52 59 cumpre 

R155 2 Zona mista 56 55 58 64 não cumpre 56 53 54 61 cumpre 

R156 1 Zona mista 55 51 50 57 cumpre 55 51 50 57 cumpre 

R157 3 Zona mista 56 54 55 61 cumpre 55 52 52 59 cumpre 

R158 3 Zona mista 56 54 56 62 não cumpre 55 52 51 58 cumpre 

R159 3 Zona mista 56 55 56 62 não cumpre 56 53 54 61 cumpre 

R160 2 Zona mista 56 55 56 62 não cumpre 55 52 53 60 cumpre 

R161 2 Zona mista 56 53 54 61 cumpre 56 53 54 61 cumpre 

R162 1 Zona mista 59 58 60 66 não cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R163 2 Zona mista 59 58 60 66 não cumpre 58 54 52 60 cumpre 

R164 2 Zona mista 59 55 55 62 cumpre 58 54 53 60 cumpre 

R165 2 Zona mista 58 54 55 62 cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R166 4 Zona mista 58 53 51 59 cumpre 58 53 51 59 cumpre 

R167 2 Zona mista 59 56 56 63 não cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R168 1 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R169 1 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R170 2 Zona mista 58 53 52 60 cumpre 58 53 52 60 cumpre 

R171 1 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R172 2 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R173 2 Zona mista 59 56 56 63 não cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R174 2 Zona mista 59 57 58 64 não cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R175 2 Zona mista 59 56 58 64 não cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R176 2 Zona mista 58 54 54 61 cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R177 2 Zona mista 59 56 57 64 não cumpre 58 55 55 62 cumpre 

R178 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 53 60 cumpre 

R179 2 Zona mista 59 57 59 65 não cumpre 58 54 55 62 cumpre 

R180 2 Zona mista 59 57 60 66 não cumpre 58 54 54 61 cumpre 

R181 2 Zona mista 58 54 53 60 cumpre 58 54 53 60 cumpre 

R182 2 Zona mista 58 53 50 59 cumpre 58 53 50 59 cumpre 
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Recetore
s  

Nº de 
Piso

s 

Classificação 
Acústica 

Ruído Ambiente 
Atual RGR 

(art, 11º) 

Ruído Ambiente 
Atual com medidas RGR  

(art. 11º) 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R183 2 Zona mista 57 55 55 62 cumpre 57 55 55 62 cumpre 

R184 2 Zona mista 56 53 50 58 cumpre 56 53 50 58 cumpre 

R185 2 Zona mista 56 53 50 58 cumpre 56 53 50 58 cumpre 

R186 2 Zona mista 56 54 52 59 cumpre 56 54 52 59 cumpre 

 

A análise do quadro anterior, considerando o tráfego atual (volume e comprimento) após 

implementação das medidas de minimização preconizadas, prospetiva-se a diminuição das 

situações de inconformidade legal com os valores limite de exposição para zonas mistas (46%), 

para 1,6%, ou seja, apenas se prevê a ultrapassagem dos valores limite de exposição 

aplicáveis nos recetores R63; R64 e R68, onde não é possível implementar barreiras acústicas. 

Neste contexto, considera-se que a avaliação individualizada e o eventual dimensionamento de 

medidas no recetor, apenas poderá ser efetuada em caso de reclamação e permissão do 

proprietário. 

A infraestrutura da Linha não será alvo de intervenção, pelo que para a componente vibrações 

prevê-se, tal como acontece atualmente (avaliado na caraterização experimental realizada), que os 

níveis de velocidade eficaz de vibração máxima à passagem dos comboios seja sempre inferior a 

vmax,ef,1s ≤ 0.11 mm/s, ou seja, inferior ao limite mais restrito considerado nos denominados Critérios 

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

Neste contexto, após a implementação das barreiras acústicas preconizadas no projeto, na fase de 

exploração para o descritor ruído e vibrações prospetiva-se a ocorrência de Impactes 

Positivos em todos os recetores sensíveis. 

 

5.15 Património arquitetónico e arqueológico 

5.15.1 Metodologia 

Com base no estudo de caracterização realizado é estabelecido o potencial patrimonial da área de 

incidência do projeto, que contribuiu para definir eventuais áreas de maior sensibilidade e 

determinar o grau de risco considerando a presença/ausência de vestígios arqueológicos.  

Na análise dos impactes ambientais é contemplada a natureza do impacte, a sua duração e 

abrangência espacial e a sua significância/importância. 

A Natureza do Impacte é classificada como: 
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 Positiva: quando existem efeitos benéficos; 

 Negativa: quando existem efeitos adversos; 

 Indiferente: quando não existem efeitos nem adversos nem benéficos (situação mantém-se). 

Duração:  

 Temporário: quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma parte da vida do projeto 

sendo as condições originais restauradas naturalmente;  

 Permanente: quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo vida do projeto e/ou 

para lá deste.   

Abrangência Espacial:  

 Local: quando os efeitos (adversos/benéficos) se fazem sentir na área geográfica do 

concelho; 

 Regional: quando os efeitos (adversos/benéficos) se fazem sentir para lá da área geográfica 

do concelho. 

Ao nível de análise do significado do impacte, para além da natureza do mesmo, deve analisar-se 

igualmente a importância específica dos elementos patrimoniais.  

Esta importância é determinada a partir de uma valoração dos elementos patrimoniais estipulada de 

acordo com os seguintes critérios: 

 Potencial científico. 

 Significado histórico-cultural. 

 Interesse público. 

 Raridade / singularidade. 

 Antiguidade. 

 Dimensão / monumentalidade. 

 Padrão estético. 

 Estado de conservação. 

 Inserção paisagística. 

A partir destes critérios, foram definidos os seguintes três patamares de valor atribuíveis: 

 Elevado: atribuído ao património classificado, ao património construído de valor arquitetónico e 

etnográfico e os sítios arqueológicos únicos. 
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 Médio: atribuído a sítios e estruturas com grandes potencialidades de revelar pertinência 

científica, sem que tenham sido alvo de investigação profunda e a vestígios de vias de 

comunicação enquanto estruturantes do povoamento. 

 Reduzido: contempla as ocorrências com fracos indícios de valor patrimonial, elementos de 

valor etnográfico muito frequentes e os sítios arqueológicos definidos por achados isolados ou 

os sítios escavados nos quais foi verificado um interesse muito limitado. 

Para avaliar os potenciais impactes do projeto, para além do valor atribuído ao elemento patrimonial 

em causa, que determina a magnitude do impacte é considerada ainda a distância relativamente às 

infraestruturas a construir que determina a probabilidade de ocorrência dos impactes, a qual é tanto 

maior quanto menor for a distância. 

Definiu-se assim uma matriz de avaliação de impactes tendo por base estes parâmetros e as 

seguintes escalas de gradação: 

 Magnitude do Impacte: 

- Valor patrimonial elevado – elevada (5); 

- Valor patrimonial médio – média (3); 

- Valor patrimonial reduzido – reduzido (1). 

 Probabilidade: 

- 0m (área do projeto) – impacte certo (5); 

- 0m a 25m – impacte provável (3); 

- 25m a 50m – impacte pouco provável (2); 

- Superior 50m – impacte anulável (1). 

A significância dos impactes é obtida pelo produto dos parâmetros definidos, considerando-se que 

os limites são: 

 Muito Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 25; 

 Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 9 e <25; 

 Pouco Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 3 e < 9; 

 Muito pouco significativos – quando Magnitude x Probabilidade < 3.  

5.15.2 Análise de impactes 

Genericamente, as intervenções a executar na área de projeto, potencialmente geradoras de 

impactes no âmbito arqueológico são: a desmatação, a intrusão no subsolo, nomeadamente, a 
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movimentação e revolvimento de terras, a abertura de acessos e a implantação de zonas de 

estaleiro e depósitos de inertes. 

A prospeção arqueológica desenvolvida, levou à relocalização de várias ocorrências patrimoniais, 

localizadas dentro da área de estudo, não tendo, no entanto sido identificadas novas ocorrências. 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes, com base no projeto em estudo. 

Refere-se que a avaliação de impactes é feita apenas para as ocorrências e respetivas áreas 

arqueológicas localizadas junto das zonas de intervenção (ZI1,2 e 3), e restantes áreas com alguma 

alteração (ver Anexo VI.4). As restantes ocorrências são consideradas de um modo geral no 

traçado da Linha de Leixões, sem que seja apresentado qualquer impacte. 
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Quadro 5-28 - Síntese da avaliação de impactes 

Nº Designação Tipo de Sítio 
Valor 

Patrimoni
al 

Área 
do 

projeto 

Magnitud
e 

Impacte 

Probabilida
de de 

Impacte 

Significânc
ia dos 

Impactes 

01 
 

Ponte de 
Guifões 
  

Ponte 
Romano/ 
Medieval 

Médio  
 

ZI3 
Porto 
Leixões 

Média (3) Provável (3) Significativo
s 

02 
 

Castro de 
Guifões 
 

Povoado 
fortificado 
Idade Ferro 
Romano e 
Medieval 

Elevado 
 

ZI3 
Porto 
Leixões 

Elevada 
(5) 

Anulável (1) Pouco 
significativo
s 

03 
 

Guifões 
 

Achado isolado 
Romano 

Médio  ZI3 
Porto 
Leixões 

Média (3) Anulável (1) Pouco 
significativo
s 

04 
 

Guifães 
(Destruído) 
 

Monumento 
Megalítico 
Neo-calcolítico  

Médio  ZI3 
Porto 
Leixões 

/ / / 

05 
 

Aguiar 
(Destruído) 
 

Monumento 
Megalítico 
Neo-calcolítico 

Médio  Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

06 
 

Ponte do 
Carro 
  

Ponte 
Medieval 
Cristão 

Elevado 
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

07 
 

Monte de 
S.Brás 
 

Vest. Superfície 
Pré-história/ 
Romano/Mediev
al 

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

08 
 

Homem da 
Maça 

Escultura 
Indeterminado 

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

09 
 

Ponte S. 
Goimil 
 

Ponte 
Medieval 
Cristão 

Elevado 
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

10 
 

Agreja 
 

Monumento 
Megalítico 
Neo- Calcolítico  

Médio  Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

11 
 

Mosteiro de 
Leça do 
Bailio 
 

Igreja 
Medieval 
Cristão, 
Moderno e 
Contemporâneo 

Elevado 
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

12 
 

Núcleo 
antigo de 
Recarei 

Povoado 
Indeterminado  

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

13 
 

Moalde 
 

Povoado 
Id. 
Ferro/Romano 

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

14 
 

Ardegães 
 

Arte Rupestre 
Indeterminado 

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

15 
 

Quinta do 
Além 
 

Inscrição 
Indeterminado 

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

16 
 

Antigo Posto 
Alfandegário 
 

Edifício 
Séc. XIX/XX 
 

Médio  
 

ZI1 
Contum
il  

/ / / 
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Nº Designação Tipo de Sítio 
Valor 

Patrimoni
al 

Área 
do 

projeto 

Magnitud
e 

Impacte 

Probabilida
de de 

Impacte 

Significânc
ia dos 

Impactes 

17 
 

Quinta 
 

Quinta  
Séc. XVII 

Médio ZI1 
Contum
il 

/ / / 

18 
 

Quinta 
 

Quinta  
Séc. XVII/XVIII 

Médio  
 

ZI1 
Contum
il 

/ / / 

19 
 

Castro/Conv
ento da 
Conceição 
de Leça/Qt.ª 
da 
Conceição 

Povoado/Castro 
Convento 
Proto-história, 
romano e 
Medieval 

Médio  
 

ZI3 
Porto 
Leixões 

Média (3) Anulável (1) Muito pouco 
significativo
s 

20 
 

Salinas de 
Leça 
(Destruído) 
 

Salinas 
Romano (?)/ 
Medieval 

Médio 
  

ZI3 
Porto 
Leixões 

Média (3) Anulável (1) Muito pouco 
significativo
s 

21 
 

Quinta dos 
Bispos 
 

Edifício 
Medieval/ 
 Moderno 
 

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

22 
 

Monte de S. 
Brás Ermida 
de S. Brás  

Ermida 
Medieval (?) 
Moderno 

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

23 
 

Monte de S. 
Brás 
Ermida de S. 
Sebastião  

Ermida 
Medieval/Moder
no 

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

24 
 

Ermida de 
N.Sh.ª Dores  

Capela 
Medieval, 
Moderno 

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

25 
 

Castro de 
Esposade 
(Destruído) 

Povoado 
Id.Ferro/Roman
o/ 
Medieval 

Médio Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

26 
 

Ermida 
S.Pedro do 
Real  

Igreja 
Moderno 

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

27 
 

Campo 
Forninho dos 
Mouros/ 
Cista de 
Recarei  
(Destruído) 

Cista 
Idade Bronze 

Médio  
 

SET e 
Torre 
Leça 
do 
Balio 

Média (3) Pouco 
Provável (2) 

Pouco 
significativo 

28 
 

Inscrição 
”Jupiter” e 
Casa de 
Recarei 
Qt.ªAlão  

Inscrição 
Romano 
Quinta 
Moderno 

Médio  
 

Linha 
de 
Leixões 

/ / / 

29 
 

Leiras 
d’Antas  
(Destruído) 

Antas 
Neolítico 

Médio Linha 
de 
Leixões 

/ / / 
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5.16 Gestão de Resíduos 

5.16.1 Metodologia 

A avaliação de impactes diz respeito à produção de resíduos na fase de construção e aos resíduos 

resultantes da exploração da via, bem como às atividades de manutenção. Desta forma, são 

identificados e caracterizados as tipologias de resíduos originados, tendo por base classificação 

constante na Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão 2014/955/EU da 

Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio. 

Com base na identificação e caracterização dos resíduos produzidos será possível definir as 

medidas de gestão mais eficazes a adotar, nomeadamente o destino final a atribuir aos resíduos, 

em função da sua tipologia e, sempre que possível privilegiar a valorização, a reutilização, a 

reciclagem, optando, em último caso, pela eliminação. 

O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) elaborado no 

âmbito do projeto inclui as orientações, no que se refere à gestão de resíduos, que terão que ser 

cumpridas pelo(s) empreiteiro(s) aquando dos trabalhos de construção. O cumprimento do 

estabelecido neste documento constitui, só por si, uma ferramenta fundamental para assegurar que 

na fase de construção sejam minimizados os impactes da inevitável produção de resíduos nesta 

fase. 

A avaliação dos impactes resultantes da produção de resíduos, nomeadamente a sua magnitude e 

significância, encontram-se relacionadas com os quantitativos de resíduos produzidos, e com a sua 

perigosidade respetivamente. 

5.16.2 Fase de Construção 

Em primeiro lugar refere-se que é nesta fase que é gerada a maior quantidade e tipologia de 

resíduos. As principais atividades de construção, responsáveis pela produção de resíduos, nesta 

fase, são: 

 Estaleiro – implantação e funcionamento; 

 Operação de maquinaria afeta à obra; 

 Acessos à obra; 

 Desmatação, limpeza e decapagem de solos; 

 Demolição e reposição de infraestruturas; 

 Escavações e aterros; 

 Armazenamento (temporário) ou encaminhamento de terras sobrantes; 

 Construção de infraestruturas de apoio à obra, nomeadamente plataformas (ponte rio Leça),  

 Desmontagem e remoção da ponte (antiga) sobre o rio Leça. 
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Apresentam-se no quadro seguinte os resíduos gerados pelas atividades de construção e respetiva 

classificação de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER). 

 

Quadro 5-29 – Resíduos produzidos na fase de construção 

Capítulo da Lista Resíduos Produzidos 
Código 

LER 

Resíduos da agricultura, horticultura, 
aquacultura, silvicultura, caça e pesca, bem 
como da preparação e do processamento 

de produtos alimentares 

Resíduos silvícolas 02 01 07 

Resíduos do fabrico, formulação, 
distribuição e utilização (FFDU) de 

revestimentos (tintas, vernizes e esmaltes 
vítreos), colas, vedantes e tintas de 

impressão 

Resíduos de tintas e vernizes contendo 
solventes orgânicos ou outras substâncias não 

perigosas 
08 01 11 

Resíduos de tintas e vernizes contendo 
solventes orgânicos não abrangidos em 08 01 

11 
08 01 12 

Suspensões aquosas de tintas e vernizes 
contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias não perigosas 
08 01 19 

Suspensões aquosas de tintas e vernizes não 
abrangidas em 08 01 19 

08 01 20 

Resíduos de tintas de impressão contendo 
substâncias perigosas 

08 03 12 

Resíduos de tintas de impressão não 
abrangidos em 08 03 12 

08 03 13 

Resíduos de toner de impressão, contendo 
substâncias perigosas 

08 03 17 

Resíduos de toner de impressão não 
abrangidos em 08 03 17 

08 03 18 

Resíduos de colas e vedantes, contendo 
solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas 

08 04 09 
(*) 

Resíduos de colas e vedantes não abrangidos 
em 08 04 09  

08 04 10 

Resíduos de moldagem e do tratamento 
físico e mecânico de superfície de metais e 

plásticos  

aparas e limalhas de metais ferrosos  12 01 01 

aparas e limalhas de metais não ferrosos  12 01 03  

Óleos Usados e Resíduos de Combustíveis 
Líquidos (exceto óleos alimentares, 05, 12 

e 19)  

Óleos hidráulicos minerais  13 01 09  

Óleos hidráulicos minerais não clorados  13 01 10  

Óleos hidráulicos sintéticos  13 01 11  

Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis  13 01 12  

Outros óleos hidráulicos  13 01 13  

Óleos minerais clorados de motores, 
transmissões e lubrificação  

13 02 04  

Óleos minerais não clorados de motores, 
transmissões e lubrificação 

13 02 05 
(*) 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e 
lubrificação  

13 02 06  

Óleos facilmente biodegradáveis de motores, 
transmissões e lubrificação 

13 02 07  

Outros óleos de motores, transmissões e 
lubrificação  

13 02 08  

Lamas provenientes de separadores óleo/água  
13 05 02 

(*)  
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Capítulo da Lista Resíduos Produzidos 
Código 

LER 

Óleos provenientes dos separadores óleo/água  
13 05 06 

(*)  

Água com óleo proveniente dos separadores 
óleo/água  

13 05 07 
(*)  

Resíduos de combustíveis líquidos - fuelóleo e 
gasóleo  

13 07 01 
(*) 

Resíduos de combustíveis líquidos - gasolina  
13 07 02 

(*) 

Resíduos de Embalagens; Absorventes, 
Panos de Limpeza, Materiais Filtrantes e 

Vestuário de Proteção sem Outras 
Especificações  

Embalagens de papel e cartão  15 01 01  

Embalagens de plástico  15 01 02  

Embalagens de metal  15 01 04  

Embalagens contendo ou contaminadas por 
substâncias perigosas  

15 01 10 
(*) 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo 
filtros de óleo sem outras especificações), 
panos de limpeza e vestuário de proteção, 
contaminados por substâncias perigosas  

15 02 02 
(*) 

Resíduos não especificados noutros 
capítulos da lista  

Pneus usados  16 01 03  

Filtros de óleo  
16 01 
07(*) 

Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico  16 02  

Acumuladores de chumbo 
16 06 
01(*) 

Resíduos de construção e de demolição 
(incluindo solos escavados de locais 

contaminados)  

Betão  17 01 01  

Tijolos  17 01 02  

Madeira  17 02 01 

Plásticos  17 02 03 

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 
03 01  

17 03 02 

Cobre, bronze e latão  17 04 01  

Alumínio  17 04 02  

Chumbo  17 04 03 

Ferro e aço  17 04 05 

Mistura de metais  17 04 07 

Solos e rochas contendo substâncias 
perigosas  

17 05 
03(*) 

Solos e rochas não abrangidas em 17 05 03  17 05 04  

Balastros de linhas de caminho-de-ferro, 
contendo substâncias perigosas 

17 05 
07(*) 

Materiais de Isolamento  17 06 04  

Outros resíduos de construção e demolição 
(incluindo misturas de resíduos) contendo  

substâncias perigosas  

17 09 
03(*) 

Mistura de resíduos de construção e demolição  17 09 04  

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos 
domésticos, do comércio, da indústria e dos 

serviços), incluindo as frações recolhidas 
seletivamente  

Papel e cartão  20 01 01  

Vidro  20 01 02  

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e 
cantinas  

20 01 08  

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 
contendo mercúrio  

20 01 
21(*) 

Pilhas e Acumuladores (excluindo 
acumuladores de chumbo)  

20 01 34 

Plásticos  20 01 39  

Metais  20 01 40  

Resíduos biodegradáveis  20 02 01 
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Capítulo da Lista Resíduos Produzidos 
Código 

LER 

Lamas de fossa séptica  20 03 04 

Misturas de resíduos urbanos e equiparados 
(Indiferenciados)  

20 03 06 

Resíduos de limpezas de esgotos 20 03 06  
(*) Resíduos Perigoso 

 

A diversidade dos resíduos produzidos na fase de construção é muito vasta. Como se disse 

anteriormente, os impactes resultantes da gestão dos resíduos, nesta fase, dependem de: 

 Quantidade do resíduo; 

 Tipologia do resíduo; 

 Condições de armazenamento temporário; 

 Possibilidade de valorização do resíduo; 

 Destino final dos resíduos. 

Embora não seja possível apresentar uma estimativa da quantidade de resíduos a produzir, prevê-

se que os resíduos e construção e demolição aasumam o maior volume de resíduos gerado, 

associados às atividades de construção do projeto. Apenas na fase de construção e considerando a 

forma como a gestão de resíduos vai ser levada a cabo pelos empreiteiros, será possível aferir 

estas questões.  

Pode afirmar-se, no entanto, que a produção de resíduos induzirá impactes negativos, diretos e 

indiretos, prováveis, temporários, locais e supralocais, reversíveis, embora a magnitude e 

significância não possam ser estimadas. 

Para os casos em que não existem sistemas de gestão de resíduos específicos, esta deverá ser 

assegurada por operadores de gestão de resíduos licenciados. 

Para alguns tipos de resíduos que vão ser certamente produzidos, é possível elencar um conjunto 

de práticas, por forma a minimizar os impactes causados. 

 Resíduos de desmatação: estes deverão ser encaminhados para destino final adequado, o 

mais rapidamente possível, uma vez que facilitam a ocorrência de incêndios ou a 

propagação de eventuais pragas. 

 Resíduos de movimentos de terras: solos e rochas, originados pelas ações de 

terraplenagem, decapagem de solos, e que poderão ser aproveitados pelo próprio projeto 

ou não, constituindo resíduos. No quadro seguinte são apresentados os movimentos de 

terras previstos no presente projeto. 
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Quadro 5-30 – Balanço de terras 

Intervenção Escavação (m
3
) Aterro (m

3
) 

Via de resguardo de Contumil 1 941 15 

Via de resguardo de São Mamede Infesta 1 798 0 

Terminal de Leixões – Feixes receção/expedição 34 906 7 805 

Total 38 645 7 820 

 

 Resíduos de Construção e demolição: são provenientes de trabalhos diversos e são 

constituídos fundamentalmente por betão, ferro e outros metais, cofragens de madeira, 

entre outros. Resultam de demolição de muros, vias pavimentadas, interferência com 

materiais de serviços afetados, entre outros. Na construção são produzidos resíduos de 

embalagens diversas, óleos, tintas, solventes. 

No que se refere à betonagem, serão tomadas medidas adequadas com o objetivo de 

minimizar o risco de contaminação, aquando da mesma. 

No que se refere em particular à demolição da ponte sobre o rio Leça, após a nova ponte 

estar construída, prevê-se que o tabuleiro existente venha a ser serrado em vários trechos 

para que as peças a remover tenham um peso compatível com a capacidade das gruas 

mobilizadas para o efeito. Para evitar a queda de resíduos no rio Leça, durante o processo 

de serragem, devem ser montados estrados que suportem esses resíduos e possibilitem 

acesso para a sua remoção. 

Os resíduos provenientes da construção e demolição deverão ser separados (recicláveis e 

reutilizáveis) e evitada da sua contaminação. Os resíduos recicláveis deverão ser 

encaminhados para operadores licenciados. Todos os restantes resíduos classificados 

como não perigosos deverão ser considerados como Resíduos industriais banais (RIB) ou 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) devendo ser reencaminhados para aterros específicos. 

No caso da ocorrência de resíduos perigosos, os impactes serão classificados com elevada 

significância. 

 Resíduos Sólidos Urbanos: serão os resíduos produzidos resultantes do funcionamento 

do estaleiro (escritório, cantina, alojamento, etc). Muitos destes resíduos poderão ser triados 

e sempre que possível, reciclados. 

Estes resíduos não apresentam perigosidade, pelo que se consideram os impactes como 

negativos, temporários, de reduzida magnitude e significância. 

 Óleos Usados, combustíveis, solventes: a maquinaria e veículos afetos à obra originarão 

óleos usados, na sua maioria classificados, segundo o LER, como resíduos perigosos. 

Assim, dada a possibilidade de ocorrerem derrames, estes deverão ser armazenados e 
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dotados de bacias de contenção específicas para esse fim. Os óleos poderão ser entregues 

a operadores licenciados para a sua reciclagem. Assim, os impactes provocados pela sua 

produção são negativos, temporários, significativos, de magnitude reduzida e minimizáveis, 

com a adoção de medidas de gestão adequadas.  

5.16.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as operações de manutenção das composições e infraestrutura, serão os 

principais responsáveis pela produção de resíduos, embora em termos quantitativos, esta fase 

tenha uma expressão muito reduzida, face à anterior. 

Dos resíduos expectáveis de serem produzidos pelas operações de manutenção destacam-se os 

resíduos associados à lubrificação dos carris devido à sua perigosidade. Estes resíduos deverão 

ser encaminhados para locais adequados ao seu tratamento. 

Quanto à produção dos resíduos associados às operações de manutenção, considera-se que, 

embora seja muito reduzida, poderá constituir perigo para o ambiente, sendo por este motivo 

classificado como negativo, muito significativo, direto, permanente, local, certo, reversível e de 

magnitude reduzida, já que se espera que as quantidades sejam muito inferiores, conforme foi 

referido.  

Caso sejam garantidas as boas práticas de gestão de resíduos, quer em termos de deposição, quer 

relativamente à escolha de adequados destinos finais, não se prevê a ocorrência de impactes 

negativos significativos. Se tais práticas forem asseguradas, os resíduos produzidos não 

constituirão fonte de degradação da qualidade do ambiente. 

5.17 Análise deRisco  

5.17.1 Introdução 

No presente capítulo faz-se a avaliação do risco ambiental de e para o projeto, relativo às fases de 

construção e exploração do projeto. 

A avaliação do risco ambiental permite determinar a probabilidade de ocorrência de um 

determinado evento e respetivas consequências no ambiente e na saúde humana. Assim, na 

avaliação do risco terão que ser consideradas a Severidade e a Probabilidade de ocorrência. A 

severidade, por seu lado, integra a gravidade e a exposição aos efeitos da ocorrência. 

A avaliação de riscos do presente projeto terá em consideração os riscos de origem interna (fases 

de construção e/ou exploração) e de origem externa (ações externas ao projeto, mas que possam 

ter consequência para o mesmo). 
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A metodologia aplicada à análise de riscos internos para a fase de construção teve por base as 

atividades de projeto que acarretam maior risco, designadamente a movimentação de terras e o 

respetivo armazenamento temporário, o transporte de materiais, os estaleiros, as frentes de obra, a 

construção de obras de arte e a alteração da rede viária. 

No que se refere à fase de exploração, consideram-se o descarrilamento, o atropelamento, o 

incêndio, a eletrocussão e a colisão. 

Riscos de origem externa: 

 Naturais (sismos, cheias, inundações, entre outros), decorrem do funcionamento dos 

sistemas naturais; 

 Tecnológicos (acidentes no transporte de materiais, roturas, entre outros), são súbitos, não 

planeados e resultam da atividade do Homem; 

 Mistos (p. ex. incêndios), tal como o nome sugere, resultam da combinação de ambos. 

5.17.2 Riscos internos 

5.17.2.1 Fase de Construção 

Na fase de construção, as situações de risco mais gravosas estão relacionadas com a 

contaminação ambiental (água, solo ou ar) com uma degradação da sua qualidade, e que podem 

resultar de acidentes durante a obra (por falha humana ou de equipamento), negligência do 

cumprimento das medidas de gestão ambiental propostas ou causas naturais que, como já se 

referiu, são imprevisíveis. 

 Movimentação de terras 

Os riscos inerentes a este tópico estão associados à execução da plataforma e aos taludes de 

aterro e escavação. Os principais riscos são: 

Instabilidade dos taludes de escavação e aterro – causada por alteração do equilíbrio natural do 

terreno, talude inadequado, sobrecarga dos bordos da escavação, escavações próximas dos 

níveis freáticos, fatores climatéricos, que podem originar: 

- Soterramento; 

- Quedas de objetos; 

- Queda a partir do bordo superior do talude. 

Interferência com infraestruturas existentes – durante as escavações pode haver interferência 

com edificações, postes e infraestruturas (condutas, p. ex.). Estas interferências podem originar 

situações de explosão, incêndio, eletrocussão. 
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 Transporte de materiais 

Os riscos, neste caso, estão associados ao aumento da probabilidade de ocorrência de acidentes 

rodoviários, com danos para as pessoas e ambiente, em resultado do acréscimo da circulação do 

número de veículos pesados e degradação das vias utilizadas. O transporte de materiais poderá 

ainda causar a dispersão de partículas. 

 Estaleiros e frentes de obra 

O normal funcionamento dos estaleiros e frentes de obra podem causar: 

- Contaminação de solos e águas (superficiais e subterrâneas), nomeadamente causadas por 

fugas ou derrames de óleos, combustíveis, ou outras substâncias químicas; 

- Ocorrência de incêndios, originados por práticas acidentais. 

 

 Construção de obras de arte 

Durante a construção de obras de arte pode ocorrer a afetação das linhas de água, principalmente 

no caso de situações de atravessamento como é o caso particular da ponte sobre o rio Leça, com a 

sua consequente contaminação. Também associada à construção de obras de arte, como as 

passagens inferiores rodoviárias previstas, poderá ser necessário recorrer a cortes das vias 

rodoviárias, aumentando a probabilidade de acidentes de viação. 

 

 Alterações na rede viária 

O principal risco é a ocorrência de acidentes rodoviários, que será reduzida se a sinalização 

provisória for adequada e corretamente posicionada, no que se refere a acessos provisórios, desvio 

temporário de vias e alterações nas usuais condições de segurança de circulação rodoviária e 

pedonal. O aumento do tráfego de veículos pesados, nomeadamente para transporte de materiais e 

de terras, assim como a degradação das vias utilizadas para este fim, aumenta o risco de acidentes 

rodoviários. 

Esta situação é particularmente relevante na construção das passagens desniveladas previstas no 

âmbito do projeto que permitirão o restabelecimento das passagens de nível existentes a encerrar. 

Em concreto destacam-se as seguintes: 

o PN 6+429 (conjugada com PN ao km 3+695 da Concordância de São Gemil). O 

restabelecimento da primeira supressão é realizado através de uma passagem inferior 

rodoviária (PIR) sob a concordância de São Gemil com ligação ao arruamento existente, 

denominado por Arruamento da PIR São Gemil. A supressão do acesso à Rua Pandelo é 

restituída paralelamente ao talude da concordância de São Gemil, com conexão à PIR proposta 

e designa-se por Prolongamento da Rua de Pandelo. A PN ao km 6+429 irá manter-se em 

funcionamento para atravessamentos pedonais e, por isso, apenas delimitada por labirintos 

constituídos por barreiras, para dar acesso aos peões. 
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o PN 7+930. A supressão desta PN origina 2 obras. A primeira diz respeito à Passagem Superior 

Pedonal (PSP) projetada aproximadamente ao km 7+715 de acesso ao Campo de Futebol da 

Mocidade de São Gemil, e a segunda ao restabelecimento do acesso ao Campo de Futebol da 

Mocidade de São Gemil, designado por Restabelecimento da Levadinha, que se fará pela Rua 

da Levadinha, que inclui a execução de uma PIR ao 8+043. 

 

o PN 10+171 e ATV 10+015. A intervenção divide-se em 2 obras. A primeira diz respeito à rampa 

pedonal, para supressão do ATV 10+015, que irá garantir o acesso pedonal desde a Rua da 

Estação de São Mamede e a Rua Padre Luis António Farinhote, agora pela Rua Silva Brinco. A 

segunda, ao restabelecimento rodoviário da Rua da Estação de São Mamede que cruza a linha 

férrea, designado por restabelecimento paralelo à Estação de São Mamede. A supressão da PN 

será tanto ao tráfego pedonal como rodoviário, com vedação do tipo urbana. 

 

 Utilização de explosivos 

Esta ação de projeto não é aplicável, uma vez que não se prevê a utilização de explosivos. 

5.17.2.2 Fase de Exploração 

A Infraestruturas de Portugal tem definido um Plano de Emergência Geral da Rede Ferroviária 

Nacional e que está regulamentado na Instrução de Exploração Técnica 96 (outubro de 2016) e que 

identifica as atribuições, define as normas e procedimentos de atuação em situações de 

emergência, reduzindo assim a probabilidade de ocorrência de situações acidentais, assim como a 

severidade dos acontecimentos. 

São apresentadas a seguir as principais situações de risco interno associadas à infraestrutura. A 

probabilidade de ocorrência dessas situações é reduzida em projetos com as características do 

projeto em apreço, em virtude das exigências técnicas e normativas em matéria de segurança e de 

gestão do projeto, no entanto os riscos internos potenciais são: 

 Risco de atropelamento – a probabilidade de ocorrência de situações de 

atropelamento será reduzida com a execução do projeto, no entanto, existirão situações 

ainda que pontuais de atravessamento pedonal da via, quer informais por 

atravessamentos em locais não adequados/proibidos, quer através de passagens de 

nível pedonais que ainda se manterão em funcionamento. 

 Risco de descarrilamento/colisão com material na via – poderá ocorrer por 

desprendimento dos carris (sobretudo em caso de assentamento de aterros) bem como 

por erro humano do pessoal operador. O risco de descarrilamento/colisão poderá ainda 

ocorrer em situações de obstrução da via (como por exemplo queda de blocos/taludes 
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para a via, ou assentamento da via). Esta situação é praticamente evitada pela 

execução das medidas de projeto com ações de estabilização de taludes e manutenção 

da via. 

 Risco de eletrocussão – poderá ocorrer em caso de queda de catenária, por contato 

direto ou indireto com as IFTE (instalações fixas para tração elétrica) em tensão, 

eletrização de elementos metálicos, resultante da proximidade com as IFTE, pelo 

circuito de retorno da corrente de tração. 

5.17.3 Riscos Externos 

Os riscos externos tem a ver com: 

 Risco de incêndio 

A origem de um incêndio pode ter causas externas diversas, pondo em causa o funcionamento da 

ferrovia. O risco de incêndio é maior em áreas florestais, no entanto, o projeto desenvolve-se 

maioritariamente em áreas urbanas e agrícolas. Verifica-se pontualmente o atravessamento de 

áreas onde ocorrem sobreiros. De acordo com as Cartas de Perigosidade de Incêndio Florestal dos 

PDM de Matosinhos, da Maia e de Gondomar, a área de implantação do projeto apresenta 

genericamente um risco de incêndio baixo a muito baixo na generalidade do traçado e muito alto 

entre Guifões e Leixões. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5-71 - Perigosidade de Incêndio Florestal 

 Risco de inundação 

As situações de inundação serão mais críticas nos troços da linha que atravessam as zonas 

definidas como risco de inundação e nas linhas de água. O risco de inundações elevado ocorre 

essencialmente em períodos de pluviosidade extrema e/ou em condições de má drenagem, o que, 
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ao atingir a plataforma poderá implicar restrições ao funcionamento ferroviário. Considera-se este 

tipo de risco, risco natural. 

As zonas de risco de inundação ocorrem na envolvente da zona da nova ponte para 

atravessamento do rio Leça. Tendo em consideração que a ponte sobre o rio Leça se localiza a 

uma pequena distância da foz e o escoamento é influenciado pelo nível do mar, procedeu-se à 

estimativa dos níveis de cheia para o período de retorno de 100 anos, com preia-mar extrema 

anual. 

Tendo em atenção a resiliência exigível a uma estrutura desta importância face às alterações 

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

para 3 horizontes temporais: 

· 2020 – Nível médio das águas do mar =0,00m (+2,00m no referencial hidrográfico atual) 

· 2050 – Nível médio das águas do mar =0,35m (+2,35m no referencial hidrográfico atual) 

· 2100 – Nível médio das águas do mar =1,50m (+3,50m no referencial hidrográfico atual) 

Os valores de elevação são os indicados pela APA e, particularmente para o horizonte de 2100, têm 

em atenção a dispersão de valores que o relativo desconhecimento de parâmetros e mecanismos 

induz nos modelos de previsão. 

 

Com estas condições fronteira a jusante, o estudo hidráulico conduziu às cotas de cheia, na secção 

imediatamente a montante da ponte, indicadas no quadro seguinte: 

Quadro 5-31 – Níveis de cheia e tirante de ar na Ponte Sobre o Rio Leça  

Horizonte temporal Nível de cheia (m) Tirante de ar (m) 

2020 3,70 1,20 

2050 3,70 1,20 

2100 4,24 0,66 

 

Constata-se que a influência da subida do nível do mar não interfere no escoamento na secção da 

ponte, até uma data posterior a 2050. Em 2100, para o cenário retido, já há influência mas o tirante 

de ar mantém-se positivo e com um valor ainda considerável. 

Quanto ao risco de rutura de barragens (risco tecnológico) não se coloca, uma vez que não há 

barragens na bacia do rio Leça que interfiram diretamente com o projeto. 

 Risco sísmico 

De acordo com o Eurocódigo 8, que estipula as normas de construção antissísmica a adotar em 

cada uma das cinco regiões sísmicas definidas, a área em estudo situa-se nas zonas 1.5 e 2.5, 

para as Ações Sísmicas Tipo 1 e Tipo 2, respetivamente, conforme descrito no capítulo da 
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caracterização da situação de referência. O projeto encontra-se dimensionado em conformidade 

com o Eurocódigo 8. 

5.17.4 Avaliação dos riscos 

Para a avaliação dos riscos das fases de construção e de exploração, identificados anteriormente, 

foi concebida uma matriz que considera a severidade e a probabilidade de ocorrência do risco, 

conforme é apresentado no quadro seguinte: 

Quadro 5-32 – Matriz de análise de risco 

Probabilidade 
 

Severidade 
Reduzida Média Elevada 

Reduzida Sem relevância Reduzida Média 

Média Reduzida Média Média 

Elevada Reduzida Média Elevada 

 

Nos quadros seguintes é apresentada a avaliação dos riscos externos e internos, com base na 

metodologia estabelecida. 

 

Quadro 5-33 – Avaliação dos riscos internos 

Fase Ações Riscos Potenciais Severidade Probabilidade 
Avaliação 
do Risco 

Construção 

Estaleiros e 
frentes de obra 

Fugas ou derrames 
de óleos, 
combustíveis, ou 
outras substâncias 
químicas 

Média Reduzida Reduzida 

Ocorrência de 
incêndios Média Média Média 

Movimentos de 
terras 

Instabilidade dos 
taludes de 
escavação e aterro 

Elevada Média Média 

Interferência com 
infraestruturas 
existentes 

Reduzida Média Média 

Interferência com 
linha de água 

Média Elevada Média 

Transporte de 
materiais 

Acidentes 
rodoviários 

Elevada Reduzida Reduzida 

Dispersão de 
partículas 

Reduzida Reduzida 
Sem 

relevância 

Construção de 
obras de arte 

Contaminação das 
linhas de água 

Média Média Média 

Risco inundação Média Média Média 

Alterações na 
rede viária 

Acidentes 
rodoviários 

Elevada Reduzida Reduzida 
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Exploração 
Funcionamento 

do projeto 

Atropelamento de 
pessoas 

Elevada Reduzida Reduzida 

Atropelamento de 
animais 

Média Média Média 

Descarrilamento ou 
colisão 

Elevada Reduzida Reduzida 

Eletrocussão Elevada Reduzida Reduzida 

Derrame de produtos 
perigosos 

Elevada Reduzida Reduzida 

 

 

Quadro 5-34 – Avaliação dos riscos externos 

Riscos Potenciais Severidade Probabilidade Avaliação do Risco 

Incêndio Média Média Média 

Inundação Elevada Reduzida Reduzida 

Sísmico Reduzida Reduzida Reduzida 

5.17.5 Conclusão 

Como foi apresentado inicialmente, o risco é função da probabilidade de ocorrência de um 

acidente/incidente e da severidade inerente à sua ocorrência. Naturalmente, associada à 

definição de risco, está a incerteza, bem como as consequências resultantes. 

Tendo em consideração as fontes de risco interno identificadas para a fase de construção, e da 

análise do quadro acima, refere-se que as ações que poderão induzir risco com maior 

expressão, são os movimentos de terras e a construção de obras de arte. Refere-se mais uma 

vez que, não está previsto o recurso a explosivos, para ações de desmonte. 

Naturalmente que o EIA preconiza a implementação de medidas de minimização, em particular 

durante a fase de construção, que minimizarão a probabilidade de ocorrência das situações 

causadoras de risco, bem como os seus efeitos no ambiente. 

No que se refere à severidade, dos riscos internos potenciais na fase de exploração, a maioria 

é elevada, no entanto considerou-se a probabilidade reduzida.  

De forma a minimizar os efeitos destas situações, e colmatar os referidos riscos, o projeto em 

estudo integra soluções de redução do risco existente pelos desnivelamentos previstos para as 

passagens de nível e igualmente diversas medidas de minimização para a fase de exploração. 

No que se refere ao risco externo, este tem origem em situações acidentais, e como tal, são 

difíceis de prever e controlar. 

Em suma, da avaliação de riscos realizada constata-se que o projeto apresenta riscos médios a 

reduzidos, nunca elevados. Além desta avaliação, está definido/previsto, um conjunto de 
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medidas que iram potenciar os benefícios do projeto e minimizar a probabilidade, bem como a 

severidade dos riscos identificados. Não menos importante é a aplicação nas Normas da IP, 

SA, das quais se destaca o Plano de Emergência. 

5.18 Impactes cumulativos 

A análise de impactes cumulativos considera os impactes no ambiente que resultam do projeto em 

associação com a presença de outros projetos, existentes ou previstos, bem como dos projetos 

complementares ou subsidiários. 

Para efeitos desta análise considera-se relevante considerar o projeto do “Novo Terminal do Porto 

de Leixões”, que obteve, em dezembro de 2020, uma Declaração de Impacte Ambiental favorável 

condicionada.  

O novo terminal de contentores do porto de Leixões será instalado na zona do atual terminal 

multiusos e irá sobrepor-se parcialmente ao atual porto de pesca, nomeadamente, à ponte-cais sul, 

à qual está amarrado um conjunto de passadiços flutuantes para acostagem de embarcações de 

menor dimensão, à rampa varadouro e uma parte relevante do terrapleno portuário afeto à pesca, 

onde se localiza uma área de parqueamento a seco, entreposto frigorífico, a fábrica de gelo e as 

instalações da FOR-MAR. 

O novo terminal apresentará duas valências ao nível da movimentação de carga, nomeadamente: 

- Um terminal de contentores com a capacidade anual de movimentação no terrapleno de pelo 

menos 480 000 TEU e uma capacidade de movimentação anual no cais de pelo menos 435 000 

TEU. 

- Um terminal RO-RO (Roll-on Roll-off) com capacidade anual de movimentação de 55 000 

unidades RoRo (equivalente a 110 000 TEU) 

O aumento do movimento de mercadorias no Porto de Leixões associa-se, assim, ao aumento da 

capacidade ferroviária da linha de Leixões que este projeto permite. 

Acresce ainda a construção do novo terminal de Lousado, em fase de desenvolvimento de projeto. 

Consiste num terminal de mercadorias (Porto Seco) na zona norte, beneficiando das boas 

acessibilidades ferroviária (Linha do Minho) e rodoviária, na proximidade à bifurcação para a Linha 

de Guimarães, nas novas acessibilidades rodoviárias em estudo pelo Município de Famalicão e na 

boa dinâmica empresarial da região e, por esta via, dar resposta às necessidades atuais do 

mercado, bem como suportar o desenvolvimento económico e sustentável da região a norte do 

Douro. 

Apresenta-se de seguida a avaliação dos impactes cumulativos considerados para este projeto ao 

nível de cada um dos descritores ambientais analisados. 
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Alterações Climáticas 

Ao nível das emissões de GEE, considera-se que os impactes cumulativos são análogos aos 

impactes identificados na avaliação de impactes inerentes às fases de construção e de exploração 

da ligação ferroviária após as intervenções. Salienta-se que, mesmo que a fase de obra do projeto 

do Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões coincida com as intervenções a efetuar na 

ligação ferroviária em estudo, não se considera que o impacte cumulativo seja relevante, dadas as 

intervenções a efetuar na ligação serem de magnitude reduzidas. 

Os impactes positivos em termos de emissões de GEE, promovidos pela entrada em funcionamento 

do projeto, são potenciados pela rede ferroviária eletrificada da região, que permite a ligação entre o 

novo terminal de Leixões e o novo terminal de Lousado que potenciará a utilização desta linha de 

mercadorias em detrimento do transporte rodoviário, sustentando desta forma a transferência 

modal.  

Uso do Solo e Paisagem 

Tanto ao nível do descritor Uso do Solo, como ao nível da Paisagem, não estão previstos impactes 

cumulativos que sejam de assinalar, no âmbito destes projetos. 

Ordenamento do Território e Condicionantes 

Neste âmbito, consideram-se que os impactes cumulativos serão positivos significativos, na fase de 

exploração, e referem-se ao cumprimento do estabelecido nos instrumentos de gestão territorial e 

das metas dos programas de desenvolvimento nacional, enunciados e descritos neste relatório. 

Socieconomia 

Tendo em consideração os impactes cumulativos deste projeto com o projeto do Novo Terminal de 

Contentores do Porto de Leixões prevê-se um contributo para o desenvolvimento económico 

nacional, sobretudo ao nível da região norte, tendo em conta que a intervenção da linha férrea 

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

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

para a concretização do potencial de crescimento muito significativo no movimento de carga do 

porto de Leixões, que se impõe como preponderante ao nível estratégico, não só pela perspetiva 

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

O novo terminal rodoferroviário de Lousado constituirá ainda um factor complementar potenciador 

do desenvolvimento socioeconómico da região dando resposta às necessidades atuais do mercado 

no que se refere ao transporte de mercadorias. 

A maior capacidade instalada ao nível portuário e ferroviário contribuirá também para uma maior 

atratividade económica da região norte para a fixação de novas indústrias, e dinamização daquelas 
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já existentes, podendo vir a produzir impactes significativos para a região Norte ao nível da 

economia e do emprego. No entanto, para que estes impactes se concretizem, será necessário 

conjugar esta oportunidade (capacidade instalada) com políticas e ações de desenvolvimento 

económico local, catalisadoras da captação de investimento nacional e internacional.  

Acresce que é ao nível deste descritor que os impactes cumulativos de sinal positivo, adquirem 

maior potencial e se fazem sentir com maior expressão.  

 

Ecologia 

Considerando o presente projeto cumulativamente com o projeto do Novo Terminal de Contentores 

do Porto de Leixões, e dada a ausência de valores de fauna e flora e vegetação neste último, os 

impactes cumulativos espectáveis são nulos. 

Não são espectáveis impactes cumulativos com o projeto do novo terminal rodoferroviário de 

Lousado. 

Qualidade do Ar 

Em termos de qualidade do ar, considera-se que os impactes cumulativos são idênticos aos 

previstos na avaliação de impactes das fases de construção e de exploração da ligação ferroviária 

após as intervenções. Salienta-se que, mesmo que a fase de obra do projeto do Novo Terminal de 

Contentores do Porto de Leixões coincida com as intervenções a efetuar na ligação ferroviária em 

estudo, não se considera que o impacte cumulativo seja relevante, dadas as intervenções a efetuar 

na ligação serem de magnitude reduzidas. 
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6 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE POTENCIAÇÃO 

Com o objetivo de minimizar os impactes negativos mais relevantes identificados ao nível de cada 

descritor, e de modo a potenciar os impactes positivos, são seguidamente apresentadas as 

medidas de minimização consideradas como as mais adequadas para o presente projeto. 

O projeto, tendo sido concebido em estreita colaboração com a equipa de Ambiente, incorporou as 

medidas de minimização aplicáveis a fase de elaboração do Projeto. 

No que diz respeito às fases subsequentes, as medidas de minimização serão identificadas tendo 

em conta: 

 Fase prévia à Construção 

 Fase de Construção 

 Fase de pós-Construção 

 Fase de Exploração 

As medidas de minimização apresentadas resultam da análise de impactes, conforme já foi referido. 

No entanto, para a fase de construção, existem medidas que são resultantes de documentos 

disponíveis, nomeadamente o documento elaborado pela Agência Portuguesa de Ambiente, 

denominado “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, e que se encontra 

disponível para utilização site da APA. 

6.1 Fase prévia à construção  

1. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de forma a restringir os impactes 

do seu normal funcionamento e para que o movimento das máquinas não cause estragos fora 

da área definida. 

2. Os estaleiros, parques de materiais e eventuais acessos temporários a criar não devem 

ser localizados ou afetar indiretamente as áreas de habitats cartografadas. 

3. Seleção dos locais para estaleiros o mais afastados possíveis das zonas habitadas. Devem 

ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar 

movimentações de terras e aberturas de acessos e assim manter o controlo e minimização 

das emissões associadas a este tipo de infraestrutura. 

4. Afastar, o mais possível, os locais afetos aos estaleiros, depósito de materiais e outros 

espaços de apoio à obra de áreas urbanas, de lazer e de culto para as populações, devendo 

proceder-se à sua correta delimitação e sinalização; 
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5. Os estaleiros, enquanto zonas de ocupação temporária do solo implicam as seguintes 

medidas: 

 Sujeição do local escolhido à prévia aprovação do dono da obra, devendo 

preferencialmente ser utilizadas áreas já degradadas ou de baixa amplitude e 

qualidade visual;  

 Obtenção das necessárias licenças/autorizações por parte da(s) entidade(s) com 

competência na matéria, devendo o processo ser acompanhado pelo respetivo projeto 

de recuperação e integração paisagística; 

 Evitar a destruição do coberto arbóreo de valor significativo promovendo, se 

necessário, a sua remoção, acondicionamento e posterior replantação; 

 Proceder à decapagem da terra vegetal subjacente; 

 Após a desocupação do local de estaleiro, e mediante projeto específico de 

integração paisagística, promover a reposição da zona no seu estado anterior, por 

meio de medidas de descompactação e arejamento dos solos, modelação do terreno 

e cobertura com terra arável, seguida de sementeira e plantação com espécies 

vegetais da região. 

6. Os estaleiros e as infraestruturas de apoio à obra não devem ocupar os locais que se 

encontram assinalados no Desenho n.º PF31_PE_10103_135, nomeadamente os seguintes: 

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

de rios e ribeiras e leitos de cheia; 

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

Nacional (REN);  

 zonas de risco de inundação;  

 áreas de sobreiros e/ou azinheiras;  

 áreas de ocupação agrícola;  

 zonas de proteção do património. 

7. Deverá ser elaborado e respeitado um plano de circulação para os veículos afetos à obra, 

visando minimizar a interferência com áreas urbanas, de lazer e de culto das populações e 

para o qual deverão ser consultadas a Autarquia e outras entidades oficiais competentes; 

8. Deverá ser elaborado um plano de desvios de trânsito e de percursos alternativos para a 

circulação rodoviária e pedonal, que garanta a menor perturbação possível em termos de 

mobilidade da população e para o qual deverão ser consultadas a Autarquia e outras 

entidades oficiais competentes. Este plano deve ser desenvolvido de forma a minimizar 
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acumulações excessivas de tráfego automóvel derivadas do encerramento temporário de 

faixas de rodagem; 

9.  Comunicar o início da construção e divulgar o programa de execução das obras e a 

respetiva calendarização, junto das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesias abrangidas 

pelo projeto. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da 

obra, as principais ações a realizar, a calendarização e eventuais afetações à população, 

nomeadamente no que diz respeito às acessibilidades. 

10. Deverão ser promovidas, a montante do início das obras, ações de informação à população 

local, sobre a localização, os objetivos, os benefícios e os impactes negativos associados ao 

projeto, bem como sobre a duração e calendarização prevista para o mesmo, no sentido de 

favorecer um maior grau de adesão ao projeto e de aceitação dos custos sociais gerados;  

11. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de 

causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, nomeadamente 

normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

12. Implementar uma estrutura de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e de 

eventuais reclamações. 

13. As principais autoridades – Proteção Civil, Bombeiros, INEM e outras entidades que 

asseguram a segurança das populações - deverão estar na posse de informação atualizada 

sobre as obras a efetuar e os locais das mesmas, uma vez que as obras poderão implicar 

com a mobilidade e acessibilidade. 

14. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução 

de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de 

minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. Este 

PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da obra. 

15. Na sequência das medidas anteriores, os empreiteiros deverão apresentar, para aprovação 

pela Fiscalização, faseamentos adequados para a execução dos trabalhos, bem como os 

métodos e equipamentos a utilizar, no sentido de garantir as indispensáveis condições de 

segurança e o mínimo de interferência com a organização urbana. 

16. O acesso das viaturas pesadas aos locais de obra deverá ser feito, sempre que possível, por 

zonas com menores fluxos de tráfego. 
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17. Proceder à vedação e sinalização, com recurso a sinalização luminosa, das frentes de 

trabalho, nomeadamente em locais de passagem, nas proximidades de habitações e de 

áreas industriais e nas entradas e saídas do(s) estaleiro(s). 

18.  Identificar, desde logo, na fase de preparação dos trabalhos, quais os destinos autorizados 

para depósito temporário e definitivo de resíduos e quais os transportadores que se pretende 

utilizar. 

19. Comunicar à Autoridade de AIA o início da obra e o planeamento dos trabalhos a 

desenvolver. 

20. Deverá ser preparado e entregue o pedido de autorização para o corte de sobreiros 

6.2 Fase de construção  

21. O empreiteiro deverá avaliar a possibilidade de reutilizar na própria obra, as terras resultantes 

das escavações, mediante as suas características. 

22. O recurso a novas áreas de empréstimo e implantação de zonas de depósito devem ser 

cuidadosamente escolhidos e sujeitos à aprovação da fiscalização, devendo o seu processo 

de licenciamento ser efetuado junto das entidades competentes. Deve ser igualmente 

elaborado um projeto de integração paisagística destes locais, que contemple a modelação 

do terreno e o revestimento vegetal a estabelecer, de forma a assegurar a sua correta 

inserção na paisagem. 

23. Evitar a proliferação de múltiplas zonas de empréstimo e organizar a sua exploração, 

tornando possível no futuro assegurar o seu enquadramento na paisagem. Salienta-se que as 

pedreiras a utilizar, de acordo com a legislação em vigor, deverão possuir um projeto de 

recuperação e integração paisagística a ser executado de modo faseado ao longo da sua 

exploração ou logo após o seu término. Deverá ser dada preferência às pedreiras 

presentemente em exploração. Para os locais de depósito deverá ser dada preferência a 

pedreiras desativadas e áreas degradadas. 

24. Devem ser reduzidas e concentradas as áreas de apoio à obra. 

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

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

invólucro fechado e sua deposição em aterro controlado. 

26. As ações de desmatação devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a 

execução da obra. 
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27. A movimentação de terras deve ser efetuada, tanto quanto possível, fora da época das 

chuvas. 

28. Para minimizar os impactes temporários decorrentes da presença e movimentação de 

maquinaria, nomeadamente no que respeita ao aumento de substâncias em suspensão, 

deverá ser garantida a aspersão regular, em períodos secos e ventosos, das zonas de 

trabalho e acessos, onde ocorre a produção, acumulação e re-suspensão de poeiras. 

29. Sugere-se que a velocidade de circulação de máquinas e viaturas nos locais de obra não 

exceda os 40km/h. 

30. Na área de intervenção deverá proceder-se à decapagem dos solos apenas em locais onde 

não ocorrem espécies exóticas invasoras; as terras provenientes da decapagem do solo 

deverão ser posteriormente utilizadas na recuperação das áreas afetadas temporariamente 

no decorrer da implementação do projeto ou para recobrimento dos taludes criados. 

31. Estabelecer um plano de remoção e controle de exóticas invasoras; 

32. Dada a importância da terra vegetal, de uma maneira geral, e em particular para os trabalhos 

de revestimento vegetal, uma vez que proporcionam um substrato mais favorável à instalação 

da vegetação, e tendo também em consideração a necessidade da sua preservação a nível 

nacional, considera-se aconselhável adotar-se as seguintes medidas: 

 remoção por decapagem da terra vegetal das zonas sujeitas a trabalhos, de acordo 

com as indicações do estudo geológico e geotécnico; 

 deposição em locais de fácil acesso e remoção; 

 a terra vegetal proveniente da decapagem e que será posteriormente utilizada na 

cobertura da superfície dos taludes, deverá ser armazenada em pilhas regulares ao 

longo do traçado, em locais a propor à Fiscalização. Recomenda-se a sua disposição 

em pargas com 4,00 m de largura na base e 1,50 m de altura; 

 valorização através da incorporação de fertilizantes químicos e orgânicos ou, em 

alternativa, através de sementeira de uma leguminosa, que será enterrada na 

Primavera, quando em floração, caso o armazenamento se mantenha por mais de um 

ano; 

 aplicação posterior em camada uniforme sobre as áreas a revestir com material 

vegetal suscetíveis de aplicação de terra arável, acabadas sem grande esmero e de 

preferência antes do Outono, para que a sua aderência ao solo-base se processe nas 

melhores condições. 

33. Deverá ser definido um corredor de trabalho o mais estreito possível a fim de evitar danos 

nos terrenos circundantes à Linha de Leixões. De igual modo, a desmatação e limpeza 

deverão ser restritos apenas a esse corredor necessário para as ações de projeto, evitando a 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 6-6 

 

degradação e alteração de solos em áreas desnecessárias e, se necessário, promovendo ao 

descompactamento e arejamento dos mesmos após esses trabalhos; 

34. Como forma de minimizar a ocorrência de processos erosivos, a preparação do terreno e a 

movimentação de terras deve ser executada, de modo a que as formações fiquem a 

descoberto o mínimo tempo possível. 

35. As plantações e sementeiras deverão ser efetuadas na época apropriada, definidas no 

Projeto de Integração Paisagística, de forma a contribuir para o sucesso dos trabalhos de 

revestimento vegetal. No entanto sempre que os taludes fiquem concluídos fora da época 

própria para as sementeiras, deverão ser tomadas medidas adequadas, com vista a evitar a 

erosão superficial dos taludes, como por exemplo a realização de uma sementeira cautelar. 

Esta situação não impede que na época adequada sejam realizadas resementeiras; 

36. Nas plantações e sementeiras a realizar em contexto de integração paisagística, sob 

pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado 

comportamento invasor em território nacional. 

37. Todas as plantas autóctones usadas em contexto de integração paisagística deverão 

obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer estacas ou sementes, quer plantas 

juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem local. Deve excluir-se, em absoluto, a 

possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou 

clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das 

populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos. 

38. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; 

39. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído; 

40. Humedecimento periódico das vias de circulação de maquinaria pesada, da instalação das 

áreas de desaterro/terraplanagem junto a barreiras naturais e a montante dos ventos 

dominantes face a potenciais recetores; 

41. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá, 

obrigatoriamente, ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e 

lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos 

de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses 

dispositivos; 
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42. Deverá divulgar-se, com a necessária antecedência e clareza, os desvios de trânsito, as 

alterações na circulação rodoviária e pedonal e, se necessário, a relocalização das paragens 

de transportes públicos, devidamente acordadas em fase prévia com os respetivos 

operadores; 

43. Deverá procurar-se manter livres as estradas e caminhos de passagem habitual, garantindo 

os atravessamentos necessários ao decurso normal das atividades da população local; 

44. A “afetação de serviços” (luz, água, gás) deverá ser comunicada à população com a devida 

antecedência e com informação (período e duração da afetação, etc.) que permita aos 

utentes aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu 

quotidiano; 

45. Deverá ser montado um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e reclamações 

(por exemplo, através da disponibilização de um contacto telefónico), de modo a permitir 

aferir o grau de incomodidade percecionado pela população residente e equacionar a 

necessidade de implementação de novas medidas; 

46. Poderá promover-se a integração de trabalhadores locais ou da área envolvente, tendo em 

vista o aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias e o consequente aumento 

do poder de compra e incremento da economia local; o que contribuirá também para a 

saliência dos benefícios associados ao projeto.  

47. Deverão ser reparados, atempadamente, os danos verificados em decorrência das atividades 

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

devido a vibrações e deslocações de terrenos); 

48. Deverá ser garantido que no final da obra, estarão recuperados os acessos temporários, bem 

como estradas e caminhos danificados em decorrência das obras. Do mesmo modo deverão 

estar adequadamente restabelecidas as ligações intercetadas, minimizando o efeito barreira e 

o transtorno causado aos utentes das mesmas. 

49. Minimizar o intervalo de tempo entre a preparação do terreno e a obra propriamente dita, 

procurando reduzir ao máximo o período de exposição dos solos. 

6.3 Fase de pós construção 

50. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos.  
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51. Remover, durante a fase de desmontagem dos estaleiros, todos os materiais sobrantes, não 

devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a 

deflagração de incêndios. 

52. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, 

assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou 

destruídos.  

53. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que tenham sido afetadas no 

decurso da obra.  

54. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam ter sido afetados pelas obras de construção.  

55. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, 

nomeadamente através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das 

condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos.  

56. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a 

necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção. 

6.4 Medidas especificas por descritor 

Geologia, Geomorfologia e Recursos Naturais 

57. Para a construção dos aterros, deverão ser utilizados solos selecionados, preferencialmente 

provenientes das escavações em linha ou de manchas de empréstimo já existentes, evitando-

se, desta forma, a instalação de novas explorações e a ocorrência de impactes cumulativos 

em locais fora das áreas de intervenção para a obtenção de terras. 

58. Com o objetivo de diminuir os riscos de ravinamentos e promover a estabilidade superficial 

dos taludes, deverá ser minimizado o tempo entre os movimentos de terras e os trabalhos 

posteriores. 

59. Sempre que necessário recorrer às contenções adequadas de modo a evitar situações de 

instabilidade. 
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Solos e Capacidade de Uso 

60. Eleger locais para a colocação temporária das terras sobrantes, procurando minimizar a área 

a ocupar e os impactes decorrentes desta ocupação. 

61. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao 

seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. 

62. Evitar ocupação de solos com elevadas aptidões agrícolas. 

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

espécies autóctones, de forma a permitir uma melhor integração paisagística. 

64. Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes das atividades 

de construção, devem ser reutilizados no trabalho de origem de construção. 

 

Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

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

época das chuvas.  

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

a material granular lavado, sem componente fina; 

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

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

estacas. Por outro lado, como parte das plataformas é necessária para execução de outras 

tarefas, o faseamento deverá prever a remoção. Porém, não é desejável que plataformas 

removidas venham a ser repostas numa fase subsequente. Assim, a remoção deve ser 

aplicada de forma parcial quando o faseamento remanescente não exigir a presença do 

material removido; 

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

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

risco de contaminação aquando da betonagem; 

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

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

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

estrados que suportem esses detritos e deem acesso para a sua remoção. Recomenda-se o 

apoio dos estrados sobre os embasamentos sobre os embasamentos/vigas de coroamento 

das microestacas de reforço das fundações. 
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70. Na construção de nova ponte sobre o rio Leça deverá prever-se utilização de tubo moldador 

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

execução devem ser isentos de materiais finos. 

71. Assegurar e manter a boa drenagem nos aterros e escavações. 

 

Ecologia 

72. O remeximento do solo ao longo da faixa da ferrovia poderá ter um impacte negativo na 

flora e vegetação, ao proporcionar corredores de expansão às espécies exóticas invasoras 

actualmente localizadas na envolvente da mesma. Para evitar que tal aconteça, deve 

elaborar-se um plano de controle das espécies invasoras – em particular, de Cortaderia 

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

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

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

período de vida do projecto. 

73. O corte ou abate de exemplares de sobreiro deverá ser compensado, de acordo com a 

legislação em vigor. 

74. Nas acções de desmatação deverão ser tomadas medidas para evitar a propagação das 

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

invólucro fechado e sua deposição em aterro controlado. 

75. Na área de intervenção deverá proceder-se à decapagem dos solos apenas em locais onde 

não ocorrem espécies exóticas invasoras; as terras provenientes da decapagem do solo 

deverão ser posteriormente utilizadas na recuperação das áreas afetadas temporariamente 

no decorrer da implementação do projeto ou para recobrimento dos taludes criados. 

76. Nas plantações e sementeiras a realizar em contexto de integração paisagística, sob 

pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado 

comportamento invasor em território nacional. 

77. Todas as plantas autóctones usadas em contexto de integração paisagística deverão 

obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer estacas ou sementes, quer plantas 

juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem local. Deve excluir-se, em absoluto, a 

possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou 

clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das 

populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos. 
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Uso do Solo 

78. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das atividades de desmatação, limpeza e 

decapagem de solos devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, 

privilegiando-se a sua reutilização. 

 

Paisagem 

79. O Projeto de Integração Paisagística realizado já teve em consideração os seguintes aspetos, 

de acordo com as indicações transmitidas: 

 Modelação dos taludes de aterro e escavação, de modo a estabelecer uma certa 

continuidade com o terreno natural, preconizando o boleamento das cristas e o 

adoçamento das bases dos taludes; 

 A escolha das espécies utilizadas nas sementeiras e nas plantações foi efetuada de 

acordo com o elenco florístico da região e com as características do local onde a linha 

de Leixões se insere, com especial cuidado no vale do rio Leça;  

 Nos taludes adjacentes às margens do rio Leça foi considerado um módulo arbustivo 

com espécies ribeirinhas; não foi contemplada a plantação de espécies arbóreas por 

questões de segurança em relação à ferrovia, face ao espaço de intervenção; 

 Plantação de cortinas arbóreo-arbustivas nos locais de maior impacte visual, 

nomeadamente nos taludes de aterro e escavação de maiores dimensões e na zona do 

restabelecimento paralelo à estação de S. Mamede de Infesta, com o objetivo de 

constituir barreiras visuais que permitam minimizar a presença da ferrovia e dos 

restabelecimentos nestes locais. 

 Plantação de Quercus suber (sobreiro) na área contígua ao restabelecimento de S. 

Gemil, a norte do mesmo, como medida de compensação para o eventual abate de 

alguns exemplares desta espécie; 

80. Elaborar um projeto de integração paisagística dos estaleiros, que contemple a modelação do 

terreno e o revestimento vegetal a estabelecer, de forma a assegurar a sua correta inserção 

na paisagem envolvente 

 

Ordenamento do Território 

81. Evitar a ocupação, mesmo que temporária, de áreas de RAN, de REN, de Domínio Hídrico, 

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

zonas de proteção do património. 
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82. Evitar a impermeabilização das Áreas de Máxima Infiltração. 

83. Para as intervenções localizadas em áreas com risco de erosão integradas no regime da 

REN, por forma a que não sejam favorecidos os fenómenos erosivos, deverá ser evitada a 

deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas. 

84. Tomar medidas de segurança de modo a que a manobra de viaturas e o manuseamento de 

determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos de incêndio. 

85. Remover de modo controlado todos os resíduos das ações de desmatação, e desflorestação. 

Estas ações deverão ser realizadas fora do período crítico de incêndios florestais e utilizando 

mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas. 

86. Garantir que o movimento de terras na fase de construção não comprometa a livre circulação 

das águas, recorrendo, se necessário e quando aplicável, a caixas ou bacias de retenção de 

sólidos. Deverão ser minimizadas as situações de estrangulamento de linhas de água de 

regime torrencial ou com reduzida capacidade de vazão. 

 

Socieconomia 

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

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

danos devido a vibrações e deslocações de terrenos); 

88. A afetação de serviços (luz, água, gás) deverá ser comunicada à população com a 

devida antecedência e com informação (período e duração da afetação, etc.) que permita 

aos utentes aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu 

quotidiano; 

89. Os impactes sobre as redes de mobilidade podem ser minimizados garantindo sempre a 

manutenção de uma ligação entre populações ou aglomerados próximos entre si.  

Ruído e Vibrações 

90. Para a fase de construção ou desativação, apenas existem limites específicos a cumprir 

se ocorrerem atividades junto a escolas ou hospitais (o que não é caso), nos horários de 

funcionamento desses estabelecimentos, ou junto a habitações, no horário 20h-8h de 

dias úteis e/ou ao fim-de-semana e/ou feriados, e se as atividades tiverem duração 

superior a 30 dias (artigos 14.º e 15.º do RGR). No entanto ainda que não estejam 

previstas frentes de obra junto à Escola EB1 de Asprela (km 9+350), devem ser evitadas 

atividades ruidosas junto desta no respetivo horário de funcionamento. 
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91. Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder 

em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do DL 

9/2007. 

92. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído e vibração possível. 

93. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

94. . Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído e de vibrações. 

95. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

96. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação 

de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os 

equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído. 

97. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação 

de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os 

equipamentos mais vibráteis, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos na 

NP2074 e nos Critérios LNEC. 

98. Caso vejam a existir reclamações, o que não se prospetiva que venha a acontecer, deverá 

ser definido um plano de monitorização específico e efetuadas medições junto do recetor 

reclamante. As medições devem ser efetuadas por Laboratório Acreditado e devem seguir a 

versão mais atual da legislação, normalização e diretrizes aplicáveis, nomeadamente: 

 NP ISO 1996-1 (2019) – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído 

ambiente. Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação.  

 NP ISO 1996-2 (2019) – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído 

ambiente. Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído 

ambiente.  

 Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído 

ambiente: no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 

1996. 2020. 
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Os resultados deverão ser interpretados de acordo com os limites estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde fevereiro 

de 2007. 

 

Património 

As medidas propostas aplicam-se de acordo com a seguinte definição da gradação de 

condicionantes: 

Nível 1: condicionam a obra e as ações intrusivas, impondo uma delimitação rigorosa de área 

protegida até 50 m em torno (conforme estabelecido na legislação). 

Nível 2: condicionantes que, embora não impeçam o prosseguimento local do projeto, 

impõem um estudo diagnóstico prévio, a necessidade de uma avaliação da área efetiva dos 

vestígios e a sua aprofundada caracterização. 

Nível 3: por princípio não resultam em condicionantes ao desenvolvimento do projeto, 

devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras. 

99. Para as cinco ocorrências patrimoniais identificadas no capítulo 5.15 são consideradas 

medidas de minimização de Nível 2, a aplicar em fase prévia à obra (ver quadro seguinte). 

Para as demais ocorrências existentes na área de estudo, que se encontram fora do limite 

das áreas de intervenção decorrentes do projeto, mas dentro da área de estudo (corredor de 

200m), não foram considerados impactes, sendo no entanto referidos nas medidas de 

minimização, como áreas de condicionantes (ver Anexo IV - Figura 5). 
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Quadro 6-1 - Síntese das medidas de minimização de património 

 

100. Para além das ocorrências atrás referidas, devem ainda ser integradas nas condicionantes 

ao projeto as seguintes ocorrências e respetivas áreas (Ver Desenho PF31_PE_10103_10): 

Quadro 6-2 - Áreas arqueológicas a integrar nas condicionantes ao projecto 

 

101. Todas as restantes ocorrências inventariadas no estudo devem ser integradas no plano de 

ação/sensibilização patrimonial. 

102. Para além das medidas atras referidas, deve ainda considerar-se a aplicação de medidas de 

Nível 3, em fase de construção, onde se enquadra o acompanhamento arqueológico. Este 

Nº Designação Tipo de Sítio Medidas de Minimização 

01 
 

Ponte de 
Guifões 

Ponte 
Romano/ 
Medieval 

Limpeza, sinalização e proteção dos alicerces da 
ponte de Guifões, ainda visíveis. 
Registo fotográfico e gráfico das estruturas.  
Integração no plano de ação/sensibilização 
patrimonial 

02 
 

Castro de 
Guifões 

 

Povoado fortificado 
Idade Ferro 

Romano e Medieval 

Sinalização. 
Consideração nas condicionantes de projeto. 
Integração no plano de ação/sensibilização 
patrimonial 

03 
 

Guifões Achado isolado 
Romano 

Sinalização. 
Consideração nas condicionantes de projeto. 
Integração no plano de ação/sensibilização 
patrimonial. 

19 
 

Castro/Convento 
da Conceição 

de Leça/Qt.ª da 
Conceição 

Povoado/Castro 
Convento 

Proto-história, romano e 
Medieval 

Sinalização. 
Consideração nas condicionantes de projeto. 
Integração no plano de ação/sensibilização 
patrimonial. 

20 
 

Salinas de Leça 
(Destruído) 

 

Salinas 
Romano (?)/ 

Medieval 

Sinalização. 
Consideração nas condicionantes de projeto. 
Integração no plano de ação/sensibilização 
patrimonial. 

27 
 

Campo de 
Forninhos 
(Destruído)  

Cista 
Id. Bronze 

Sinalização. 
Consideração nas condicionantes de projeto. 
Integração no plano de ação/sensibilização 
patrimonial. 

Nº Designação Tipo de Sítio Medidas de Minimização 

06 
 

Ponte do Carro 
  

Ponte 
Medieval Cristão 

Sem medidas especificas a aplicar. 
Deve ser considerada nas condicionantes do projeto 
e integrada no plano de ação/sensibilização 
patrimonial 

10 
 

Agreja 
 

Monumento Megalítico 
Neo-calcolítico 

Sem medidas especificas a aplicar. 
Deve ser considerada nas condicionantes do projeto 
e integrada no plano de ação/sensibilização 
patrimonial 
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deve ser permanente, na fase de desmatação e decapagem superficial do terreno e de todas 

as etapas de mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento e aterro),  

Ainda enquadrados nas medidas de acompanhamento arqueológico devem ser realizados 

novos trabalhos de prospecção arqueológica, nas áreas onde a visibilidade dos solos foi 

classificada como reduzida, assim como em todas as áreas não consideradas na presente 

avaliação, como é o caso das áreas de depósito de inertes, estaleiros e acessos. 

Estes trabalhos devem ser desenvolvidos, de acordo com o número de frentes, por um 

arqueólogo ou uma equipa devidamente credenciada para o efeito pela DGPC, e com 

experiência comprovada em trabalhos semelhantes. Caso sejam detectadas ocorrências que 

impliquem a definição de medidas particulares e pontuais, deve de imediato ser contactada a 

tutela. Concretamente no que diz respeito ao atravessamento do Rio Leça, os trabalhos de 

acompanhamento devem considerar a especialidade de arqueologia em meio subaquático e 

húmido.  

103. Ainda em fase de construção deve ser implementado um plano de acção/sensibilização 

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

 

Resíduos 

104. Os resíduos de desmatação deverão ser encaminhados para destino final adequado, o mais 

rapidamente possível, uma vez que facilitam a ocorrência de incêndios ou a propagação de 

eventuais pragas. 

105. Atualização e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 

e Demolição no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada, considerando todos 

os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, 

em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades 

de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de 

resíduos. 

106. Os resíduos, que pelas suas características, possam ser passíveis de valorização 

energética e de valorização orgânica (provenientes das ações de desmatação e decapagem 

da camada de solo vegetal), deverão ser encaminhados para centrais com essa finalidade. 

107. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a 

sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de 

resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima 

infiltração.  



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 6-17 

 

108. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.  

109. Os resíduos de construção e demolição equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) 

devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, 

valorizados. 

110. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 

recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem.  

111. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha 

do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao 

seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

6.5 Fase de exploração  

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

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

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

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

período de vida do projeto. 

113. O corte ou abate de exemplares de sobreiro deverá ser compensado, de acordo com a 

legislação em vigor. 

114. Colocação de contentores apropriados para a deposição de resíduos banais, onde haja 

circulação ou permanência de trabalhadores afetos à exploração do empreendimento. 

115. Especificamente em situações de reparação e manutenção da via-férrea devem ser 

adotadas as medidas de minimização consideradas para a fase de construção, uma vez que 

se perspetiva a produção do mesmo tipo de resíduos. 

116. Deverão ser implementadas medidas de gestão ambiental de modo a evitar descargas 

acidentais para o solo e dispersão de poeiras. 

117. Recomenda-se que as operações de manutenção da cobertura vegetal ao longo dos 

taludes da Linha de Leixões, sejam planeadas e desenvolvidas ao longo do tempo de 

vida útil da ferrovia, o mesmo sucedendo com os taludes e outras áreas associadas aos 

restabelecimentos. 

118. Manutenção do revestimento vegetal garantindo a conservação do coberto vegetal 

mediante a realização de regas, fertilizações, retanchas, sementeiras nas zonas que se 
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apresentarem mal revestidas, cortes de vegetação, substituição das árvores ou arbustos 

plantados, que se apresentem em más condições fitosanitárias, e ainda recuperação dos 

taludes que apresentem sinais evidentes de erosão. 

119. Dada a prospetiva dos níveis sonoros resultante do modelo de cálculo, nos casos onde se 

prospetivou a ultrapassagem dos limites legais, foram dimensionadas as barreiras acústicas. 

As características finais das barreiras acústicas preconizadas apresentam-se no quadro 

seguinte, a localização em planta nos Desenhos n.º PF31_PE_10103_078 a 

PF31_PE_10103_096. 

 

Quadro 6-3 – Barreiras acústicas preconizadas 

Barreira 

Localização.  

Sentido 
Ext.  

(m) 

Altur

a 

(m) 

Área  

(m
2
) 

Tipologia pk 

início 

pk final 

BA01 3+096 3+144 
Leixões / 

Contumil 
48 2,5 120 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA02 3+101 3+152 
Contumil 

/ Leixões 
51 2,5 127,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA03 3+383 3+707 
Leixões / 

Contumil 
324 2,0 648 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA04 3+726 3+768 
Contumil 

/ Leixões 
42 2,0 84 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA05 3+760 3+826 
Leixões / 

Contumil 
66 3,0 198 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA06 3+859 3+961 
Leixões / 

Contumil 
102 3,5 357 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 
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Barreira 

Localização.  

Sentido 
Ext.  

(m) 

Altur

a 

(m) 

Área  

(m
2
) 

Tipologia pk 

início 

pk final 

BA07 3+977 4+257 
Leixões / 

Contumil 
285 3,5 997,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA08 4+949 5+002 
Leixões / 

Contumil 
54 2,0 108 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA09 5+211 5+306 
Contumil 

/ Leixões 
96 3,0 288 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA10 5+582 5+620 
Leixões / 

Contumil 
39 3,0 117 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA11 5+643 5+862 
Leixões / 

Contumil 
216 3,5 756 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA12 5+892 6+029 
Leixões / 

Contumil 
135 3,5 472,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA13 6+080 6+224 
Contumil 

/ Leixões 
144 2,5 360 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA14 6+226 6+374 
Leixões / 

Contumil 
144 2,0 288 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA15 6+544 6+574 
Contumil 

/ Leixões 
36 3 108 Barreira acrílica 

BA16 6+656 6+718 
Contumil 

/ Leixões 
63 2 126 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 
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Barreira 

Localização.  

Sentido 
Ext.  

(m) 

Altur

a 

(m) 

Área  

(m
2
) 

Tipologia pk 

início 

pk final 

BA17 6+912 6+957 
Contumil 

/ Leixões 
45 3 135 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA18 6+960 7+014 
Contumil 

/ Leixões 
54 3 162 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA19 7+313 7+579 
Leixões / 

Contumil 
267 4 1068 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA20 7+531 7+626 
Contumil 

/ Leixões 
99 2,5 247,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA21 7+587 7+645 
Leixões / 

Contumil 
57 2 114 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA22 7+856 7+916 
Contumil 

/ Leixões 
60 2 120 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA23 7+856 7+919 
Leixões / 

Contumil 
63 3,5 220,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA24 7+926 8+004 
Leixões / 

Contumil 
78 3,5 273 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA25 8+052 8+106 
Leixões / 

Contumil 
54 2 108 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 6-21 

 

Barreira 

Localização.  

Sentido 
Ext.  

(m) 

Altur

a 

(m) 

Área  

(m
2
) 

Tipologia pk 

início 

pk final 

BA26 8+468 8+567 
Contumil 

/ Leixões 
99 3 297 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA27 8+597 8+678 
Contumil 

/ Leixões 
81 2 162 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA28 8+954 9+011 
Contumil 

/ Leixões 
57 3 171 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA29 9+082 9+136 
Contumil 

/ Leixões 
54 2 108 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA30 9+914 10+007 
Contumil 

/ Leixões 
93 3,5 325,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA31 10+163 10+484 
Contumil 

/ Leixões 
321 2,5 802,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA32 10+781 10+998 
Contumil 

/ Leixões 
18 3 54 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA33 10+796 10+808 
Leixões / 

Contumil 
12 2,5 30 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA34 10+935 11+079 
Leixões / 

Contumil 
144 2,5 360 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 
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Barreira 

Localização.  

Sentido 
Ext.  

(m) 

Altur

a 

(m) 

Área  

(m
2
) 

Tipologia pk 

início 

pk final 

BA35 11+089 11+137 
Leixões / 

Contumil 
48 2,5 120 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA36 10+306 10+402 
Leixões / 

Contumil 
96 2 192 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA37 10+332 10+371 
Contumil 

/ Leixões 
39 1,5 58,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA38 10+703 10+757 
Contumil 

/ Leixões 
54 2,5 135 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA39 13+225 13+279 
Leixões / 

Contumil 
54 3 162 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA40 13+302 13+371 
Leixões / 

Contumil 
69 3 207 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA41 13+376 13+407 
Leixões / 

Contumil 
44 2,5 110 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA42 13+885 13+912 
Leixões / 

Contumil 
27 3 81 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA43 13+905 13+953 
Contumil 

/ Leixões 
48 1,5 72 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 
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Barreira 

Localização.  

Sentido 
Ext.  

(m) 

Altur

a 

(m) 

Área  

(m
2
) 

Tipologia pk 

início 

pk final 

BA44 13+919 13+928 
Leixões / 

Contumil 
9 2,5 22,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA45 14+300 14+333 
Leixões / 

Contumil 
33 1,5 49,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA46 14+915 14+990 
Contumil 

/ Leixões 
75 1,5 112,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA47 14+526 14+550 
Leixões / 

Contumil 
24 2,0 48 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA48 14+533 14+590 
Contumil 

/ Leixões 
57 3,0 171 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

BA49 15+629 15+680 
Contumil 

/ Leixões 
51 2,5 127,5 

Barreira do tipo betão de lava (absorvente 

na face voltada para a Linha), intercalada 

com 10% de painel acrílico em frente às 

habitações. Face voltada para o recetor 

refletora ou absorvente. 

 

As barreiras foram dimensionadas considerando a colocação de painéis acrílicos transparentes 

intercalados em frente de todas as fachadas com portas ou janelas, com o objetivo de minimizar o 

sombreamento nas fachadas dos edifícios. A implantação de apenas barreiras acústicas 

transparentes considera-se inviável, dado o menor isolamento e a existência de vários recetores, 

cujo efeito refletor poderia inclusivamente aumentar significativamente os níveis sonoros à 

passagem do comboio e alguns casos à passagem do tráfego rodoviário. 

As barreiras acústicas deverão ter as características mínimas de proteção que se indicam em 

seguida: 

Painéis Absorventes:  

 Isolamento Sonoro: DLR ≥ 20 dB (Categoria B2, de acordo com a NP EN 1793-2, de 2018). 
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 Absorção Sonora na face virada para a via (painéis absorventes): DLα ≥ 8 dB (Categoria A3, 

de acordo com a NP EN 1793-1, de 2017). 

Painéis Refletores: 

 Isolamento Sonoro: DLR ≥ 20 dB (Categoria B2, de acordo com a NP EN 1793-2, de 2018). 

 Absorção Sonora (painéis refletores): Qualquer (Categoria A0, de acordo com a  

NP EN 1793-1, de 2017). 

Refere-se ainda que a implementação das barreiras acústicas deve ser efetuada de forma 

compatibilizada com as estruturas existentes ou previstas, no entanto não devem ser deixadas 

frinchas que comprometam a eficácia acústica da barreira. 
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7 SÍNTESE DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E IMPACTES RESIDUAIS 

Uma vez efetuada a avaliação dos impactes do projeto nos diversos fatores ambientais identificados 

procede-se neste capítulo à apresentação de uma súmula dos impactes mais significativos do 

projeto, as medidas previstas para os evitar, reduzir, ou controlar e os correspondentes impactes 

residuais.  

Os impactes residuais são aqueles que resultam após a aplicação das medidas de minimização e 

de boas práticas ambientais identificadas no Capítulo 6 e que farão parte do Plano de Gestão 

Ambiental da obra, apresentado no Anexo IX. Este Plano fará parte do caderno de encargos da 

empreitada e será implementado pelo empreiteiro. 

No quadro abaixo apresenta-se uma síntese dos principais impactes do projeto, permitindo o 

mesmo auxiliar na tomada de decisão acerca do projeto. 
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Quadro 7-1 – Quadro Síntese de Impactes 

Fase Ação de projeto/Local Impacte Classificação 
Eficácia 

Medidas de 
Minimização 

Impactes 
residuais 

 Solos     

Construção Zona de intervenção 1, 2 e 3 
Destruturação/destruição de 
solos com elevada aptidão 
agrícola 

Negativo, baixa magnitude e significativo Reduz 
Pouco 
significativo 

Exploração Zona de intervenção 3 
Ocupação /destruição de solos 
elevada aptidão agrícola 

Negativo, baixa magnitude e significativo Reduz 
Pouco 
significativo 

 Recursos Hídricos e Qualidade da Água     

Construção 

Zona Intervenção 3: 
- Intervenção no rio Leça e nas suas margens 

Alteração do escoamento 
Negativo, magnitude baixa e pouco 
significativo 

Reduz 
Pouco 
significativo 

Alterações decorrentes do 
transporte e acumulação de 
sedimentos 

Negativo, magnitude média e pouco 
significativo 

Reduz 
Pouco 
significativo 

Contaminação 
Negativo, magnitude reduzida e 
significativo 

Evita ou 
reduz 

Nulo a pouco 
significativo 

Zona Intervenção 3: 
- Feixes de receção/expedição 

Interferência com o nível 
freático 

Negativo, magnitude baixa e pouco 
significativo 

Reduz 
Pouco 
significativo 

Exploração 
Zona Intervenção 3: 
- Nova ponte rio Leça 

Alteração do escoamento 
Positivo, magnitude média, muito 
significativo 

- - 

 Flora e vegetação     

Construção 
Instalação e atividade do estaleiro, abertura de 
acessos temporários e zonas de apoio à obra 

Afetação direta e indireta da 
vegetação 

Negativo, magnitude baixa, pouco 
significativo  

Controlo 
- 

Construção Desmatação e limpeza dos terrenos 

Destruição direta da vegetação Negativo, magnitude baixa, significativo Reduz 
Pouco 
significativo 

Dispersão de propágulos de 
espécies exóticas invasoras 

Negativo, magnitude baixa, significativo Reduz 
Pouco 
significativo 

Construção Construção de infraestruturas Afetação indireta da vegetação 
Negativo, magnitude baixa, pouco 
significativo. 

Controlo 
- 

 Fauna     

Construção 
Zonas de Intervenção 1, 2 e 3 
- circulação de máquinas, veículos e pessoas 

Perturbação 
Negativo, magnitude baixa, pouco 
significativo 

Controlo 
- 

Construção Zonas de Intervenção 1, 2 e 3 Perda de habitat 
Negativo, magnitude baixa, pouco 
significativo 

Controlo 
- 

Exploração Zonas de Intervenção 3: Efeito de barreira PHs Negativo, magnitude baixa, pouco - - 
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Fase Ação de projeto/Local Impacte Classificação 
Eficácia 

Medidas de 
Minimização 

Impactes 
residuais 

- prolongamento das PH 19+419 e 19+527 significativo 

 Uso do solo     

Construção 
Zona da intervenção 3 – Terminal de Leixões 
Restabelecimentos de São Gemil, Levadinha, S. 
Mamede de Infesta e Gaveto 

Alteração da ocupação do 
espaço 

Negativo, magnitude média e pouco 
significativo Controlo - 

Exploração 
Zona da intervenção 3 – Terminal de Leixões 
Restabelecimentos de São Gemil, Levadinha, S. 
Mamede de Infesta e Gaveto 

Alteração da ocupação do 
espaço 

Negativo, magnitude média e pouco 
significativo Controlo - 

 Paisagem     

Construção Frentes de obra 
Desorganização visual e 
funcional 

Negativo, magnitude média e significativo Reduz 
Pouco 
significativo 

Construção 

Taludes da Linha de Leixões e zonas 
adjacentes, onde se irão efetuar movimentos de 
terras 
Ponte sobre o rio Leça 

Afetação do coberto vegetal 
existente 

Negativo, magnitude média e significativo Reduz 
Pouco 
significativo 

Construção 
Zona de intervenção 3 (km 18+875 a 19+175 e 
km 18+575 a 18+750) 
Restabelecimento S. Mamede (km 9+700) 

Alteração da morfologia do 
terreno 

Negativo, magnitude reduzida e 
significativo 

Reduz 
Pouco 
significativo 

Exploração Restabelecimentos da Levadinha e de S. Gemil 
Aproximação a zonas de tecido 
urbano e habitações dispersas 

Negativo, magnitude média e significativo Reduz 
Pouco 
significativo 

Exploração Restabelecimento de S. Gemil e Levadinha 
Volumetria dos 
restabelecimentos 

Negativo, magnitude baixa e pouco 
significativo 
 

- 
Pouco 
significativo 

Exploração Restabelecimento de S. Mamede 
Volumetria dos 
restabelecimentos 

Negativo, magnitude média e significativo 
 

Reduz 
Pouco 
significativo 

Exploração Ponte rio Leça Volumetria da obra de arte 
Negativo, magnitude média e significativo 
 

Reduz 
Pouco 
significativo 

 Ordenamento e condicionantes     

Construção Zonas de Intervenção 1, 2 e 3 
Alterações das opções de 
ordenamento e dos usos do 
solo (atuais ou previstos) 

Negativo. A significância e magnitude 
variam em função da classe de espaço 
afetada e do respetivo grau de afetação 

Controlo - 

Construção 
Zonas de Intervenção 3 no terminal de Leixões 
e no restabelecimento paralelo à estação de S. 
Mamede de Infesta. 

Conflito/incompatibilidade com 
as condicionantes à ocupação e 
transformação do solo 

Negativo. A significância e magnitude 
variam em função da condicionante afetada 
e do respetivo grau de afetação 

Controlo - 

Exploração Funcionamento da linha de Leixões 
Aumento da capacidade tráfego 
de mercadorias na linha de 

Positivo, magnitude elevada, significativo. - - 
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Fase Ação de projeto/Local Impacte Classificação 
Eficácia 

Medidas de 
Minimização 

Impactes 
residuais 

Leixões 

 Socio-economia, população e saúde humana     

Construção 
Zonas de Intervenção 1, 2 e 3 
Restabelecimentos 

Expropriação de terrenos 
Negativo, magnitude baixa, pouco 
significativo 

Controlo - 

Construção 
Zonas de Intervenção 1, 2 e 3 
Restabelecimentos 

Proximidade a equipamentos 
coletivos 

Negativo, magnitude baixa, muito 
significativo 

Reduz Significativo 

Construção Restabelecimentos Afetação de redes viárias Negativo, magnitude média, significativo Reduz 
Pouco 
significativo 

Exploração Funcionamento da linha de Leixões 
Aumento do tráfego de 
mercadorias 

Positivo, magnitude média, significativo - - 

Exploração Restabelecimentos 
Alteração dos padrões de 
mobilidade e segurança  

Positivo, magnitude elevada, significativo - - 

 Qualidade do ar e alterações climáticas     

Construção 

Zonas de Intervenção 1, 2 e 3: 
- Movimentação de terras 
- Circulação de veículos pesados e máquinas 
não rodoviárias 
- Aplicação de betão 

Alteração da qualidade do ar 
Negativo, magnitude baixa, pouco 
significativo 

Evita Nulo 

Exploração 
Linha de leixões – transferência modal para o 
transporte ferroviário 

Alteração da qualidade do ar 
Emissão de GEE 

Positivo, magnitude média, significativo - - 

 Ruído e Vibrações     

Construção Frentes de obra Geração de ruído 
Negativo, magnitude baixa a média e 
pouco significativo 

Controlo  

Construção Frentes de obra Geração de vibração 
Negativo, magnitude baixa e pouco 
significativo 

Controlo - 

Exploração Recetores na linha de Leixões  Geração de ruído Negativo, magnitude média, significativo Evita Positivo 

Exploração Recetores na linha de Leixões  Geração de vibração 
Negativo, magnitude média, e pouco 
significativo 

- - 

 Património     

Construção 

Zona de Intervenção 3: 
- desmatação, movimentação de terras, a 
abertura de acessos e implantação de estaleiro 
e depósitos de inertes. 

Afetação da Ponte de Guifões Negativo, magnitude média e significativo 
Evita ou 
reduz 

Nulo a pouco 
significativo 

Afetação do Castro de Guifões 
Negativo, magnitude elevada, pouco 
significativo 

Evita Nulo 

Afetação de achado romano 
Guifões 

Negativo, magnitude média, pouco 
significativo 

Evita Nulo 
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Fase Ação de projeto/Local Impacte Classificação 
Eficácia 

Medidas de 
Minimização 

Impactes 
residuais 

 Resíduos     

Construção 
Zona de Intervenção 1, 2 e 3: 
- atividades de obra em geral 

Produção de resíduos Negativo, magnitude baixa e significativo 
Evita ou 
reduz 

Nulo a pouco 
significativo 

Exploração  
Linha de Leixões: 
-operações de manutenção 

Produção de resíduos Negativo, magnitude baixa e significativo 
Evita ou 
reduz 

Nulo a pouco 
significativo 
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8 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

8.1 Ruído e vibrações 

Independentemente de se terem definido medidas de minimização no Capítulo 6, considera-se que 

os efeitos do projeto em alguns compartimentos ambientais devem ser acompanhados nas 

diferentes fases do projeto, consoante o impacte previsto e a fase em que o mesmo se preveja 

ocorrer. 

Existem no entanto outras situações em que, embora não se preveja a ocorrência de impactes 

significativos, considera-se prudente considerar o acompanhamento dos efeitos ambientais. 

Neste sentido, face às características do projeto e ao meio em que o mesmo se insere, preconiza-

se a elaboração de um programa de monitorização para os recursos hídricos. 

A respeito do ruído, dado que não se prevê a ultrapassagem dos limites legais em vigor, nem a 

ocorrência de impactes significativos, apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer 

plano de monitorização de ruído. 

Caso vejam a existir reclamações, o que não se prospetiva que venha a acontecer, deverá ser 

definido um plano de monitorização específico e efetuadas medições junto do recetor reclamante. 

As medições devem ser efetuadas por Laboratório Acreditado e devem seguir a versão mais atual 

da legislação, normalização e diretrizes aplicáveis, nomeadamente: 

• NP ISO 1996-1 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: 

Grandezas fundamentais e métodos de avaliação. 2011. (ISO 1996-1: 2019). 

• NP ISO 1996-2 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: 

Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 2011. (ISO 1996: 

2019). 

• Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente: no 

contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. 2020. 

Os resultados deverão ser interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento 

Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde fevereiro de 2007. 

Relativamente às vibrações, dado que de acordo com os resultados da caracterização da situação 

de referência se verifica o cumprimento dos limites de referência (critérios LNEC), e sendo 

expectável que o ambiente vibrátil se venha a manter na situação decorrente, apresenta-se como 

desnecessária a definição de qualquer plano de monitorização de vibrações específico. 

Contudo, caso vejam a existir reclamações, deverá ser definido um plano de monitorização 

específico e efetuadas medições no recetor reclamante. 
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A realização da monitorização dos níveis das vibrações deverá ser realizada no âmbito dos critérios 

de incomodidade humana, nomeadamente: 

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

and open sites. Vibration. 

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

Vibration sources other than blasting. 

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

Blastinduced vibration 

• Critério LNEC para vibração continuada e para ruído re-radiado. 

As medições experimentais deverão medir os parâmetros físicos que consubstanciam os requisitos 

legais de boa prática aplicáveis, associados aos critérios de incomodidade humana: 

• Valor máximo da velocidade eficaz de vibração de segundo a segundo, vmax,ef,1s, sem 

ponderação em frequência (ver Critérios LNEC e documento “Rosão, Vitor; Carreira, Ana – 

Sobre a necessidade de consideração da componente Vibração em projetos onde não é 

normalmente considerada. Viseu, CNAI 2014”). 

• Variação espectral dos valores eficazes de segundo a segundo, em bandas de 1/3 de 

oitava, pelo menos de 1Hz a 250Hz, e pelo menos entre o instante associado a um valor 

global [1-80Hz]. 

Os equipamentos a utilizar devem cumprir os requisitos da norma ISO/TS 14837-31, com um valor 

de sensibilidade que permita medir valores de velocidade de vibração muito baixos (na ordem de 

0,01 mm/s), na gama de frequências compreendida entre 4 e 250 Hz. 

A realização a medição do valor máximo da velocidade eficaz de vibração de segundo a segundo 

(vmax,ef,1s), deverá ser realizada com um acelerómetro triaxial capaz de caracterizar a velocidade 

de pico e/ou a velocidade eficaz de segundo a segundo, e/ou mediante os equipamentos 

complementares necessários ao cabal cumprimento do estabelecido na normalização de referência. 

Os resultados deverão ser interpretados de acordo com os limites de referência estabelecidos nos 

denominados Critérios LNEC, e tendo em consideração a bibliografia complementar, 

nomeadamente a norma Britânica BS 5228-2:2009 (Code of practice for noise and vibration control 

on construction and open sites – Part 2: Vibration). 

O tratamento dos dados deverá ser efetuado de forma rigorosa e explícita – tendo por base a 

normalização/guias aplicáveis – para que se obtenham resultados credíveis e correlacionáveis com 

as características intrínsecas e extrínsecas que se pretendem observar. Para além do referido, o 

tratamento dos dados deverá permitir tirar conclusões sustentadas e despoletar, 

fundamentadamente e se necessário, procedimentos corretivos e/ou complementares adequados. 
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O Programa de Monitorização (PM) pretende dar cumprimento ao estipulado no regime jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

na sua atual redação, e na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

As monitorizações são realizadas pelo proponente em consonância com os PM aprovados, sendo 

os respetivos relatórios enviados à Autoridade de AIA, que envolve as entidades competentes na 

sua apreciação. 

A estrutura e conteúdo do Relatório de Monitorização encontram-se estabelecidos na Portaria n.º 

395/2015, de 4 de novembro. O envio dos relatórios à Autoridade de AIA deve ser acompanhado de 

uma ficha resumo do Relatório de Monitorização, cujo modelo se encontra definido página de 

internet da APA. 

8.2 Recursos Hídricos superficiais 

A verificação dos efeitos do projeto nos recursos hídricos superficiais justifica-se fundamentalmente 

pela construção de uma nova ponte ferroviária sobre o rio Leça em substituição da que atualmente 

lá existe e aos trabalhos a executar nas suas margens conforme descrito no capítulo da avaliação 

dos impactes (Capítulo 5.4). 

Assim, para além da implementação das medidas de minimização identificadas, é importante 

verificar se as mesmas estão a ser eficazes e se é ou não necessário proceder a alterações com 

vista à redução de eventuais impactes que ainda se venham a sentir. 

Assume-se que, à semelhança das captações subterrâneas, o principal uso das águas superficiais 

é a rega.  

A monitorização da qualidade das águas superficiais, passa pelos seguintes objetivos: 

 Verificar o cumprimento da legislação nacional sobre a qualidade da água, que esteja 

diretamente relacionado com a fase de construção, ao longo do traçado e sua 

envolvente;  

 Verificar a eficiência de medidas de minimização adotadas; 

 Verificar a necessidade de adotar novas medidas de minimização decorrentes dos 

impactes identificados; 

 Contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental na fase de obra. 

8.2.1 Parâmetros 

Os parâmetros a analisar no âmbito dos recursos hídricos superficiais são os seguintes: 

 Caudal*; 
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 pH (Escala de Sorensen)*; 

 Temperatura (ºC)*; 

 Condutividade elétrica (µS/cm)*; 

 Oxigénio Dissolvido (%)*; 

 Sólidos Suspensos Totais (mg/l); 

 Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (µg/l); 

 Óleos e gorduras (mg/l); 

 Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/l); 

 Carência Química de Oxigénio (mg/l); 

 Azoto (mg/l); 

 Fósforo (mg/l); 

 Ferro (mg/l); 

 Crómio (mg/l); 

 Cádmio (mg/l); 

 Chumbo (mg/l); 

 Zinco (mg/l); 

 Cobre (mg/l), 

Os parâmetros com asterisco (*) deverão ser medidos diretamente no local de amostragem. 

Estes parâmetros têm em consideração o disposto no Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, 

nomeadamente no que diz respeito à qualidade das águas destinadas à rega e aos objetivos 

ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais.  

8.2.2 Locais de amostragem 

Propõe-se que a monitorização incida sobre os pontos a seguir indicados na figura e quadro abaixo, 

considerando três pontos no rio Leça. 

 

Quadro 8-1 - Identificação dos pontos de amostragem da qualidade da água 

Designação Localização 
Coordenadas 

X Y 

Ponto 1 a jusante da ponte sobre o rio Leça -46052,73548 169893,2701 

Ponto 2 junto à ponte sobre o rio Leça -45938,96442 170117,6372 

Ponto 3 a montante do muro a construir na margem -45832,70754 170373,3311 

 

  



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 8-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-1 – Pontos de monitorização da qualidade da água 

 

8.2.3 Período e frequência 

De forma a estabelecer um quadro de referência ao nível da qualidade da água, deverá 

proceder-se ao seguinte: 

 Antes do início da construção - duas campanhas de monitorização, uma em período 

seco e outra em período húmido, em cada um dos pontos definidos anteriormente. 

 Durante a fase de construção – quatro campanhas de monitorização (trimestral) que 

cubram pelo menos os seguintes cenários: período seco, período húmido e início das 

primeiras chuvadas. Estas campanhas devem desenvolver-se durante todo o período 

da construção e em particular devem incidir na fase da construção da ponte, demolição 

da ponte existente e intervenções nas margens do rio. 

 Durante a fase de exploração – durante o primeiro ano de exploração, duas campanhas 

de monitorização (semestral), uma em período seco e uma em período húmido.  

1 

2 

3 



                     
 

 

  
 

 

 
RS_5_11_EIA_LLeixoes_V3 8-6 

 

8.2.4 Métodos e equipamentos 

As análises devem ser realizadas por laboratórios acreditados e cujos métodos analíticos 

sejam iguais aos métodos analíticos de referência indicados nos anexos III e XVII do Decreto 

lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

Para a recolha das amostras devem ser utilizadas as instruções do laboratório sobre as 

condições de colheita, de conservação, de transporte e de entrega das amostras no 

laboratório.  

Salvo informação em contrário, as recolhas devem ser feitas a cerca de 30 cm de 

profundidade. 

Por cada amostragem deve ser preenchida uma ficha de campo onde sejam registados os 

dados inerentes à recolha, nomeadamente os seguintes: 

 Data e hora 

 Condições climatéricas 

 Localização exata do ponto de recolha (coordenadas geográficas) 

 Profundidade da recolha 

Nessa mesma ficha devem ser registados os valores obtidos nas medições in situ, 

designadamente, o pH, a temperatura, o caudal, a condutividade elétrica e o oxigénio, assim 

como alguma observação que tenha interesse registar, como por exemplo, o cheiro e a cor da 

água. 

8.2.5 Critérios de avaliação dos dados e medidas de gestão ambiental 

Os dados obtidos nas monitorizações devem ser comparados aos valores obtidos nas 

campanhas efetuadas anteriormente ao início da fase de construção de forma a permitir avaliar 

alterações na qualidade da água que decorram da construção e exploração do projeto.  

De igual modo, e conforme referido acima, também se deverá proceder à avaliação dos 

resultados em função do disposto no Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, nomeadamente no 

que diz respeito à qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI) e aos objetivos 

ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI).  

Caso os resultados obtidos indiciem alterações de qualidade, deverá proceder-se à 

investigação das suas causas e concluir-se acerca da fonte poluente. 
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Qualquer alteração na qualidade da água decorrente das atividades da obra ou da exploração 

deve ser analisada no sentido de ajustar, alterar ou definir novas medidas de minimização com 

vista a evitar impactes.  
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

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

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

denominado de Domínio Público Ferroviário (DPF).  

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

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

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

Assim, conforme referido ao nível da avaliação de impactes e espelhado no Quadro Síntese de 

Impactes apresentado, os impactes negativos ocorrem fundamentalmente na fase de construção, 

têm magnitude baixa a média e significância que varia de pouco significativo a significativo. Estes 

impactes, ocorrendo na fase de construção são minimizáveis, resultando impactes residuais pouco 

significativos a nulos.  

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

positivos os seguintes: 

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

influência no tráfego de mercadorias associada ao porto de Leixões. 

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

movimentação de carga que será expectável no horizonte 2050 e atração de navios de 

grandes dimensões ligada à rede rodoviária, ferroviária e plataformas logísticas pertencentes 

à RTE-T 

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

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

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

únicas para a atração de navios de grandes dimensões; 

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

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

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

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

logística de transporte mais eficiente e sustentável. 

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

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

permitir retirar camiões de circulação.  

Este impacte inequivocamente positivo resulta de um balanço global, com interesse regional e 

nacional, entre as emissões de poluentes atmosféricos pelo parque automóvel à base de 
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combustíveis fósseis que, tendencialmente e gradualmente, deixará de circular, e as emissões nos 

centros electroprodutores que serão também, tendencialmente, à base de fontes de energia 

renovável
22

. Ou seja, este é um impacte francamente positivo no que respeita à descarbonização da 

mobilidade e à contribuição para o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris, cujo principal 

objetivo é limitar o aquecimento global a um valor "bem abaixo" dos 2°C.   

                                                
22

 Relatório Estado do Ambiente (2019). Agência Portuguesa do Ambiente. Junho 2019. 
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10 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO  

Ao longo da elaboração do estudo não foram encontradas lacunas técnicas significativas que de 

alguma forma pudessem pôr em causa os elementos necessários à elaboração do EIA. 

Refere-se apenas ao nível do património, as condições de visibilidade dos solos que, em 

determinados locais não permitiram a prospeção arqueológica. Não obstante, esta situação será 

colmatada na fase de construção. 
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 Câmara Municipal do Porto (CMP, 2019): www.cm-porto.pt 

 Direção Geral do Território: www.dgterritorio.pt 

 Direção Geral do Património Cultural: www.dgpc.pt/ 

 Sistema de Informação para o Património Arquitetónico: www.monumentos.pt 

 Instituto de Conservação da Natureza e Florestas: www.icnf.pt 

 Agência Portuguesa do Ambiente: www.apambiente.pt 

 Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo: www.apdl.pt 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do norte: www.ccdr-norte.pt 
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