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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de 

Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental 

do projeto Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi). 

O proponente deste projeto é a Metro do Porto e a entidade licenciadora o 

Ministério do Ambiente e Ação Climática.  

 

2. O PROJETO 

O Projeto tem como objetivo o aumento da área servida pela Rede do Metro 

do Porto, com reforço das ligações entre o Porto e a sua Área Metropolitana 

e do nível de serviço prestado contribuindo para a melhoria da mobilidade em 

toda a área metropolitana e, por inerência, ao descongestionamento de 

algumas das vias de acesso à cidade do Porto e Vila Nova de Gaia. 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

O Projeto localiza-se no concelho de Porto: Lordelo do Ouro e Massarelos; 

Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória e no concelho 

de Vila Nova de Gaia: Mafamude e Vilar do Paraíso, Santa Marinha e São 

Pedro da Afurada.  

 

4. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 6 de outubro a 17 de 

novembro de 2022. 

 

5. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 

CONSULTA 

A documentação relativa a este procedimento de consulta pública esteve 

disponível no portal Participa.pt. 
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6. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não 

Técnico, foi feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR Norte e nas câmaras municipais de 

Porto e Vila Nova de Gaia; 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social de 

âmbito nacional; 

- Divulgação na internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e 

no portal Participa.pt; 

- Envio de comunicação às ONGA de âmbito nacional e da área de 

implantação do projeto, constantes no RNOE; 

- Envio de comunicação a diversas entidades.  

 

7. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO 

DOS INTERESSADOS 

No âmbito do procedimento de Consulta Pública, a Agência Portuguesa do 

Ambiente, com o objetivo impulsionar um maior envolvimento das autarquias 

e outras entidades e cidadãos diretamente interessados no projeto e prestar 

esclarecimentos relativamente ao processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), ao projeto e aos respetivos impactes ambientais, promoveu 

a realização de uma sessão de esclarecimento que teve lugar no auditório 

Manuel Menezes de Figueiredo (Vila Nova de Gaia) no dia 9 de novembro, 

último. Esta contou com a participação representantes do proponente, que 

se fizeram acompanhar de responsáveis pela elaboração do projeto e do 

Estudo de Impacte Ambiental e representantes da Agência Portuguesa de 

Ambiente. Nesta reunião foram prestados todos os esclarecimentos às 

questões levantadas pelos interessados. 
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8. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Durante o período de consulta pública foram recebidos as exposições a seguir 

listadas, em conformidade com a sua proveniência: Entidades da 

Administração Central: ANAC- Autoridade Nacional de Aviação Civil; DGT – 

Direção geral do Território. Entidades da Administração Local: Câmara 

Municipal de Porto-DMDU. Organizações não-governamentais de Ambiente: 

FAPAS - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade; 

NDMALO. Associações e outros Movimentos da sociedade civil: MUBI – 

associação pela mobilidade urbana em bicicleta. Partidos políticos: Grupo 

Municipal da CDU da cidade do Porto. Entidades: Águas e Energia do Porto; 

Mercado Urbano; REN - Rede Elétrica Nacional, S.A.. Cidadãos: carta 

subscrita por 20 cidadãos, proprietários de frações urbanas integrantes dos 

prédios com frente para a Rua do Ouro e Alameda Basílio Teles, com entrada 

pela rua do Bicalho, nºs 11, 29, 31 e 81; cidadãos, proprietários do edifício 

Douros’s Place; cidadãos residentes e utilizadores da rua de Gólgota, 21, 63, 

90, 100, 126, 130; petição subscrita por 7 cidadãos, residentes na freguesia 

de Massarelos; 5 cidadãos representados pela sociedade de advogados 

Vellozo Ferreira; a título individual: 1335 

 

9. SÍNTESE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA  

A análise dos pareceres recebidos traduz uma muito expressiva posição 

favorável à implantação do projeto considerado, desde logo, muito 

importante para a mobilidade sustentável da Área Metropolitana do Porto 

(AMP). A clara melhoria das acessibilidades entre Porto e Vila Nova de Gaia e 

em toda a envolvente da área do Projeto, a redução dos tempos de viagem 

nos movimentos pendulares, a diminuição da intensidade de tráfego, o 

envolvimento de uma área muito escassa em transportes públicos, a criação 

de uma estação na proximidade do Pólo Universitário de Campo Alegre e a 

conceção de uma ponte combinada apenas com modos suaves de deslocação 

são aspetos considerados uma grande mais-valia para o território onde se 

insere e motivo de grande satisfação para a população. 
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No entanto, infere-se, também desta análise, uma forte preocupação 

manifestada, sobretudo, pelos cidadãos que, de um modo ou outro, serão 

diretamente afetados pelo traçado previsto para o desenvolvimento do 

projeto: aqueles para quem a proposta apresentada para inserção da linha 

Rubi no município do Porto é foco de grande apreensão; aqueles cujos 

imóveis irão ser demolidos e para os quais as medidas compensatórias 

elencadas são escassas e pouco esclarecedores relativamente ao futuro. 

De facto, ao longo do desenvolvimento do traçado da linha Rubi, a nova ponte 

sobre rio Douro, designadamente, o local previsto para a sua inserção no 

município do Porto e as necessárias demolições de edifícios de primeira 

habitação, no município de Vila Nova de Gaia, são as situações que suscitam 

o maior conjunto de preocupações. 

A inserção da ponte no local ora pensado, que constitui um tecido urbano 

muito consolidado, é alvo de forte contestação que se revela particularmente 

evidente, junto dos residentes nas artérias: rua de Golgotá, rua do Bicalho e 

rua do Ouro. Como amiúde referido, esta posição resulta, em primeiro lugar, 

da inevitável afetação da sua qualidade de vida, pelos expectáveis impactes 

negativos significativos e não minimizáveis que o Projeto irá induzir nos 

fatores ambiente sonoro e vibrações, qualidade do ar, paisagem e sistema de 

vistas, e exposição solar. Depois, pela evidente afetação do edificado, que 

terá como consequência uma forte redução do seu valor de mercado. E 

acrescem que com os investimentos feitos no seu património imobiliário 

colaboraram, fortemente, para a requalificação desta zona histórica da 

cidade, que se encontrava em elevado estado de degradação. A localização 

privilegiada desta área, com uma vista de exceção sobre o Rio Douro, os 

Caminhos do Romântico, nomeadamente no percurso que une o Gólgota a 

Massarelos e que faz parte da herança e património histórico e cultural do 

Porto do século XIX, são outros dos aspetos que sustentam a sua posição. É, 

também, realçado desagrado por não ter sido explicada a razão da alteração 

de traçado previsto no PDM, mais a jusante e sem impactos relevantes, e 

consideram que a manutenção do traçado e a construção da nova ponte 

gerará prejuízos absolutamente irreparáveis, quer para o património cultural 
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e histórico da cidade do Porto, quer para os ali residentes, em várias 

dimensões. 

Quanto às afetações que o traçado do projeto irá induzir no município de Vila 

Nova de Gaia é dado particular destaque às afetações decorrentes da 

implantação da nova estação em Santo Ovídio e, também, as demolições 

previstas junto da VL8, e para as quais se considera haver possíveis 

alternativas. 

Sumariza-se, em seguida, os aspetos mais relevantes dos contributos 

recebidos que refletem estas preocupações. 

Município do Porto  

Os proprietários do prédio urbano denominado DOURO’S PLACE sito 

na Rua do Ouro, n.º 62 a 120 / Rua do Bicalho, n.º 187, assinalam um 

conjunto de preocupações decorrentes da afetação da qualidade de vida dos 

residentes: sistema de vistas pois de uma vista panorâmica sobre o rio Douro, 

da ponte da Arrábida e ao mar, passarão a um horizonte bem reduzido com 

a presença do pilar gigantesco da ponte, prevista para os terrenos ora 

ocupados pelo posto da Repsol; incremento do ruído inerente à circulação das 

carruagens do metro pela ponte; ensombramento do prédio até agora bem 

exposto à luz solar durante todo o dia; desvalorização de património 

atualmente muito valorizado. E equacionam que tipo de medidas estão 

previstas para compensar as perdas de valor dos imóveis e quem fiscaliza e 

indemniza os proprietários de eventuais danos nos imóveis/prédios, 

especialmente das fundações, resultantes da execução dos trabalhos. 

Os proprietários de frações urbanas integrantes dos prédios com frente 

para a Rua do Ouro e Alameda Basílio Teles, com entrada pela rua do 

Bicalho, nºs 11, 29, 31 e 81, (também junto ao posto de da Repsol) veem 

com grande preocupação a construção da ponte no local previsto que vai 

afetar, não só as condições de vida no edificado, mas também o seu valor 

patrimonial: afetação das vistas sobre o rio Douro, muito afetada pelo 

tamanho desmensurado e desajustado da obra de arte face à volumetria do 

prédio e das restantes construções; aumento dos níveis de ruído derivado da 
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circulação das carruagens ocorrer por cima do prédio e ampliado por uma 

curva desenhada à entrada da ponte; diminuição da exposição solar que irá 

prejudicar muito a qualidade de vida dos seus residentes, como irá 

desvalorizar o património; insegurança pelo possível arremesso de objetos 

que poderão causar danos materiais e pessoais. Consideram por isso que se 

justificar a alteração da localização da ponte para uma localização mais a 

jusante, com muito menos impactes, aliás com consta no PDM. Porém, caso 

não seja assim entendido, devem ser implementadas medidas minimizadoras 

dos impactes que vierem a ocorrer durante as fases de construção e 

exploração e medidas compensatórias, que correspondam à diferença entre 

o valor das frações de hoje e o valor depois da execução da obra.  

Um grupo moradores e utilizadores da rua de Gólgota n.º 21, 63, 90, 

100, 126 e 130, através de um estudo realizado pela empresa WISE, 

demonstra a pertinência das suas preocupações relativas ao ambiente sonoro 

e vibrações, e solicita a maior atenção e consideração, por forma a minimizar 

ou eliminar os expectáveis impactes durante as fases de construção e de 

exploração e que sejam garantidas todas as medidas de minimização que 

venham a ser necessárias de forma a minimizar o impacto no ambiente 

sonoro e, mais importante, na sua saúde e bem-estar. Considera este grupo 

fundamental que na fase de construção haja uma monitorização em contínuo 

dos níveis sonoros gerados pelas atividades de construção junto às 

habitações dos moradores da Rua de Gólgota, para permitir a avaliação da 

eficácia das medidas de minimização assim como permitir a implementação 

de outras medidas mais eficazes e/ou adequadas. Solicitam ainda que o 

horário de laboração das obras de construção seja sempre das 07h às 20h e 

só muito excecionalmente e devidamente justificado, após as 20h e a a 

instalação de barreiras acústicas com o mínimo de 2,00m a 2,20m, quer na 

fase de construção quer na fase de exploração. Quanto às vibrações 

entendem que devem ser objeto de um estudo pormenorizado e detalhado, 

permitindo garantir a implementação de medidas de minimização dos seus 

impactos e reduzir ao máximo os efeitos adversos que possam vir a ter na 

saúde dos moradores. 
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Em petição assinada por 7 subscritores residentes na freguesia de 

Massarelos, manifestam total oposição ao projeto da nova ponte sobre o rio 

Douro pelo impacto profundamente negativo que esta construção terá, num 

espaço urbano, densamente povoado e predominantemente residencial, nos 

fatores ambientais indispensáveis a uma vida saudável: ruído, vibrações, 

qualidade do ar, exposição solar, mas também na paisagem e património 

cultural (caminhos românticos do Porto). 

O grupo de cidadãos representado pela Vellozo Ferreira advogados, 

manifesta a sua preocupação pelos impactes negativos muito significativos e 

não minimizáveis que o projeto irá induzir não só no edificado de que são 

proprietários mas, também, numa área privilegiada da cidade do Porto, com 

uma vista de exceção sobre o rio Douro e um património histórico-cultural 

imenso, de que faz parte um vasto conjunto de imóveis classificados.  

Considerando o impacte significativo sobre a população e saúde humana, mas 

também sobre o património edificado e paisagístico e também visual, 

consideram que deveriam ter sido estudadas soluções alternativas de projeto, 

que pudessem reduzir significativamente o impacte ambiental e sublinham 

que devem acautelas as necessárias medidas de minimização e compensação 

e, obviamente, as justas indemnizações. 

Adriana defende a necessidade de uma explicação técnica, extensiva e 

detalhada à população que justificasse a não utilização da ponte da Arrábida 

para a ligação de metro a Gaia e que a adoção desta solução seria resultado 

do estudo aprofundado de todas as soluções possíveis. 

Ana Paula Azevedo refere que sendo que uma das estruturas da ponte vai 

ficar em frente a um bloco de apartamentos, junto ao Rio Douro, que vai 

desvalorizar os imóveis em questão, considera que a solução passará por 

pagar aos proprietários dos referidos imóveis, o valor correspondente ao valor 

atual de venda. 

António Alfarroba advoga que o volume excessivo sobre área residencial, 

sapata de pilar fronteiro a prédios de habitação e inserção de túnel impedem 

a ampliação de faculdade de arquitetura. 



 

 

11 

 

António Maria Bernardes de Castro e Melo Maria Lucinda Abreu 

Carvalho manifestam, em parecer idêntico, a sua total discordância 

relativamente à localização da nova ponte que, atendendo à sua dimensão 

desmedida e à sua inserção numa encosta do rio com uma elevada densidade 

de construção, vai criar um impacto visual extremamente negativo numa das 

zonas mais emblemáticas da cidade. Esta solução terá impactes não só na 

população residente pela inevitável diminuição da sua qualidade de vida como 

afetará, também, de forma acentuada o edificado que resultará numa forte 

diminuição do seu valor de mercado. Também manifestam preocupação pela 

afetação da segurança das pessoas e bens, seja na fase de construção, seja 

na fase de exploração da linha, com a agravante de, durante a fase de obra, 

poderem ocorrer danos estruturais nos edifícios, maioritariamente assentes 

sobre estacas. E sublinham a necessidade de serem implementadas medidas 

que mitiguem os impactes decorrentes da proximidade do edificado ao pilar 

previsto para o local onde se encontra atualmente o posto de abastecimento 

da Repsol, e medidas compensatórias que correspondam à diferença entre o 

valor das frações de hoje e o valor depois da execução da obra.  

Filipe Borges Teixeira, atendendo a que uma das mais-valias do Projeto se 

prende com a diminuição de veículos na ponte da Arrábida, entende que a 

linha Rubi poderá ser construída na ponte da Arrábida por via da redução do 

número de faixas de rodagem de 3+3 para 2+2. Refere, também, que ao não 

ser garantida uma ligação pedonal e por ciclovia entre a cota alta e a cota 

baixa do rio, não se pode justificar a premissa de que a ponte será relevante 

para o uso de meios suaves. E, por último, realça não estarem acautelados 

os impactos negativos expectáveis, que as curvas antes da entrada da ponte 

acentuam, nas edificações existentes do lado do Porto, quer em termos de 

ruído, vibrações e perda de valor patrimonial. 

Filipe Martins considera que a localização da ponte no lado do Porto 

prejudicará fortemente os moradores e provocará uma desvalorização 

patrimonial substancial. No que toca aos moradores da Rua do Ouro 108 

essa desvalorização é evidente, em particular nos andares superiores que 

possuem terraço e que verão a sua privacidade totalmente comprometida e 
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ao alcance dos projéteis que os peões decidirem atirar. Além da questão do 

ruído, da vista para o rio que se perde, etc. 

Frederico Teves considera que o projeto afeta gravemente os cidadãos e o 

edificado da área onde se insere e sugere, como alternativa, a utilização da 

ponte Dona Maria de fácil adaptação ao traçado da linha Rubi e com reduzidos 

custos de reabilitação.  

Hugo de Almeida de Azevedo Meireles, proprietário de um prédio 

localizado no n.º 21 da Rua do Gólgota, para o qual está prevista a 

sobreposição parcial da cobertura do prédio pelo tabuleiro da ponte a 

construir, contesta a largura deste que foi projetada para a travessia de peões 

e ciclistas mas que dada sua a altura será pouco usada, particularmente em 

dias ventosos ou de chuva, e alerta para o facto de não estarem previstas 

quaisquer medidas mitigadoras do aumento inevitável do ruído, nem da 

proteção de queda de objetos em cima do telhado da casa ou do logradouro 

da mesma, queda que poderá originar graves acidentes ou mesmo a morte 

de habitantes. Também refere que não foram previstas medidas adequadas 

que impeçam a devassa visual do logradouro da casa. 

Joana Azevedo Costa, residente na Rua do Bicalho destaca o facto de 

nunca ter sido abordada, por qualquer uma das entidades envolvidas, sobre 

o projeto, muito impactante, que vai nascer ao lado de sua casa. E elenca um 

conjunto de preocupações com destaque para a inserção da ponte numa área 

residencial e a afetação de ocorrências patrimoniais. Considera, por isso, da 

maior importância a implementação de medidas tendentes a minorar os 

impactes negativos decorrentes da implantação do projeto e questiona que 

medidas compensatórias estão equacionadas para a desvalorização dos 

imóveis e o incómodo sentido durante a fase de obra. 

João Almeida sugere duas hipóteses de projeto que acha mais 

interessantes: converter a ponte da Arrábida para um modelo híbrido (metro 

e rodoviário); travessia do metro por túnel subaquático.   

João Paulo Rodrigues Pereira discorda da solução de ponte sobre o Douro 

apresentada no projeto pelos impactes induzidos no património natural e 
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histórico-cultural e arquitetónico para além do edificado habitacional que fica 

literalmente "debaixo de ponte" o que provoca uma evidente desvalorização 

patrimonial. A indução de ruído acima dos limites legais é, também, foco de 

preocupação. 

José Pedro Valente Oliveira residente na rua do Bicalho, 29, tendo 

presente o enorme impacto que o projeto terá em muitos munícipes em prol 

da superior beneficiação da qualidade de vida, mobilidade e créscimo 

sustentável das cidades do Porto e V. N. Gaia esperava que houvesse um 

benefício evidente, que seria o acesso direto à ponte, quer através de 

escadaria, quer através de um elevador ou outra solução com vantagens, na 

sua opinião, muito significativas: possibilidade de poder aceder de forma 

rápida ao tabuleiro de circulação pedonal; servir toda a zona ribeirinha com 

acesso (indireto mas mais rápido) ao metro; acesso rápido a Gaia; acesso 

rápido ao Porto (às faculdades) e demais área; acesso turístico entre vários 

outros. Sem esse acesso direto ao tabuleiro da ponte a partir da zona 

ribeirinha, não vislumbra nenhuma outra vantagem relevante para os locais 

como contrapartida/benefício face à invasão urbanística que terá ali lugar, 

por muito evidente e necessária que seja.   

John Lochiel Graham, residente na rua do Gólgota nº 63, edifício de que 

é co proprietário a par de outros sitos na mesma artéria n.ºs 101 e 39/57 

que constituem, todos eles, casas de habitação rodeadas por extensas áreas 

de logradouros ajardinados, onde se prevê a implantação de um pilar da 

ponte a cerca de 50 m, manifesta e expressa a sua veemente oposição à 

construção da ponte no local projetado, e requer a realização de estudos 

complementares, com o propósito de se lograr obter uma alteração do 

traçado da linha Rubi, de modo a minimizar os inevitáveis impactos 

negativos. Desde logo, porque se trata de uma localização privilegiada da 

cidade do Porto, com uma vista privilegiada sobre o Rio Douro, zona histórica 

dos Caminhos do Romântico, nomeadamente no percurso que une o Gólgota 

a Massarelos, que faz parte da herança e património histórico e cultural do 

Porto do século XIX. Depois, porque a tranquilidade, qualidade de vida e a 

herança histórica que as propriedades representam para si e para a sua 
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família, está ostensivamente posta em perigo pela construção da nova ponte 

sobre o rio Douro, e considera que os efeitos que recaem sobre os Sistemas 

Ecológicos, Paisagem, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Vibrações, Saúde 

Humana e Património Cultural, não foram devidamente ponderados e não 

propõe medidas mitigadoras.  

Marcos Hehn Pinto da Silva, em representação do Alojamento Local sito 

na Rua do Gólgota 21, manifesta a sua grande preocupação com o impacto 

da Ponte no negócio que desenvolve, seja durante a fase de construção, com 

duração prevista de 3 anos, seja durante a fase de exploração. Teme que a 

solução de traçado apresentada resulte de uma urgência com vista a 

aproveitar os fundos europeus e não uma solução que ambientalmente se 

afigure mais favorável. Questiona, também, a pertinência de dotar a ponte 

de uma segunda valência, que é a travessia para peões. Sendo que identifica 

como principais causas de impacte sobre o imóvel onde desenvolve o seu 

negócio, a projeção do tabuleiro sobre o lote, a devassa do mesmo devido a 

transeuntes, e o ruído da passagem do metro, entende que estes impactos 

serão substancialmente diminuídos se a ponte for exclusivamente para o 

metro, o que permitiria reduzir a largura do tabuleiro em cerca 40%. Além 

de que ser um risco para a segurança pública atendendo à cota de cerca de 

76 metros prevista. 

Maria de Fátima Melo Mendes manifesta o seu desagrado em relação à 

nova travessia do Rio Douro, nomeadamente pelo impacte que terá na 

paisagem pois a sua dimensão, em termos de altura e largura, é brutal. 

Maria Teresa Martins Borges acha o projeto, globalmente, megalómano 

com uma ponte excessivamente alta e larga, que não tem conta aspetos tão 

importantes como os seguintes: perda de valores culturais – o património 

paisagem (rio, margens, foz do Douro), a descaraterização das margens 

encostas do rio Douro já muito flageladas por urbanismo inadequado e perda 

de vegetação; perda de valor turístico da paisagem que era património 

imaterial do Porto; nível de ruído (e vibração) que passará a existir. Acha, 

também, inconcebível: construção por cima de habitações existentes, os 

obstáculos visuais que passarão a existir, o ruído, o perigo de queda de 
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materiais/pessoas/viaturas; perda de valor patrimonial das habitações. Não 

tendo sido melhorados os acessos à ponte, o caos rodoviário continuará a 

existir. Logo, não há benefício na área dos transportes.  

Nair Cardoso contesta a localização da ponte numa área tão densamente 

urbanizada e defende que os interesses instalados não podem prevalecer com 

o prejuízo da população que vive e tem negócios na zona e espera que a 

câmara municipal do Porto, caso o projeto avance, assuma todas as 

responsabilidades sociais e patrimoniais. E considera que a localização da 

ponte deverá ser repensada e reavaliada, pois há outra opção que não tem 

tantos impactos ambientais. 

Pedro da Costa Mendes Ferreira considera que a construção de um pilar 

da ponte ente dois prédios residenciais, com ruído, vibração e risco de queda 

revelam grande precipitação na decisão. 

Pedro Soares manifesta o seu desagrado sobre a implantação de um pilar 

de betão encostado junto ao edificado do nº 81 da rua do Bicalho, com 

consequente afetação da qualidade de vida decorrente da afetação sobre o 

sistema de vistas, a luminosidade e perda de valor patrimonial. 

Olga Fernanda Cardinal Cardoso considera que além de representar um 

perigo para a população que vive por baixo da futura ponte, a localização da 

mesma não serve os interesses do Porto ao passar numa área que coloca em 

perigo as pessoas e a beleza desta grande cidade.  

Patrícia Fonseca residente na rua Gonçalo Velho Cabral, mesmo em 

frente à futura estação subterrânea (debaixo do jardim), manifesta a sua 

preocupação sobre o modo com o projeto possa vir a afetar o estacionamento 

daquela artéria, com a possível ocupação por utilizadores do metro. 

A Maus à Quinta julga que não devia ser contruída uma nova ponte, 

considerando as questões económicas e funcionais. A ponte da Arrábida 

deveria ser reabilitada e adaptada à nova linha Rubi, através da redução do 

número de faixas de rodagem e a recuperação do espaço pedonal e ciclável. 

Considera que esta solução permitiria uma redução substancial de custos, 

menor impacto na paisagem e a salvaguarda de valores patrimoniais e, por 
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outro lado, contribuiria para a descongestionamento do tráfego automóvel na 

Arrábida. No entanto relativamente à proposta da nova ponte, considera 

muito importante ter em conta que a amarração do lado do Porto é mais 

problemática considerando que atravessa áreas urbanas consolidadas, com 

impacto relevante sobre a malha urbana e as estruturas viárias. A 

salvaguarda de imóveis e conjuntos de interesse patrimonial na escarpa do 

Porto devem ser objeto de aprofundamento acompanhado de estudos de 

enquadramento paisagístico, de modo a mitigar o impacto na fruição das 

vistas sobre o Douro e sua foz. 

Município de Vila Nova de Gaia  

Adriano Gonçalves Teixeira e Maria Teresa de Jesus Soares Teixeira, 

residentes na habitação prevista para demolição situada na VL8, Candal, Vila 

Nova de Gaia encaram, com muita preocupação, o facto de o Estudo de 

Impacte Ambiental (EI) ser particularmente omisso sobre os efeitos nefastos 

que a execução do projeto terá sobre a vida daqueles que vão ser 

expropriados. E sublinham a sua perplexidade ao verem que apenas está 

elencada uma medida compensatória: “Compensar os arrendatários e/ou 

proprietários de edifícios de habitação ocupados como residência habitual ou 

temporários previstos a demolir” que obviamente se revela muito pouco 

esclarecedora sobre que compensações estão equacionados para aqueles que 

como é o seu caso “vivem no local há mais de 40 anos e que se vão ver 

privados da sua casa”. E questionam, por um lado, se uma medida tão geral 

contemplará uma compensação pelo sofrimento provocado pela necessidade 

de ter que abandonar a casa onde residem há mais de 40 anos e, por outro, 

se a compensação será suficiente para colocar os expropriados na mesma 

situação em que estão atualmente.  

Armando da Silveira Ferraz embora concordante com o projeto estranha 

a dimensão e a localização escolhida para a estação terminal em Santo Ovídio 

e receia que para além do impacte visual no contexto habitacional em que se 

insere, o caos gerado seja nesse ponto nevrálgico da cidade venha a ser 

superior ao benefício obtido. 
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Gustavo Silva considera que a opção de fazer uma estação adjacente à atual 

em Santo Ovídio revela incúria, má-fé, falta de cuidado e de respeito para 

com os cidadãos e sublinha que o facto de o projeto obrigar à demolição de 

diversas edificações na sua maioria primeiras habitações exigia contactos 

prévios com as pessoas afetadas. E realça que o facto de terem tido 

conhecimento através da comunicação social dos factos tidos como 

consumados, causou grande ansiedade, incerteza e sensação de desproteção 

e incúria do metro para pessoas afetadas pelas demolições previstas. Além 

disso, não reconheço vantagens técnicas e de mobilidade urbana da opção de 

Santo Ovídio face a outras possíveis ligações.   

Jorge Manuel Araújo Teixeira deixa uma nota relativamente aos parques 

estacionamento construídos que são geradores de trânsito na envolvente de 

onde são construídos, pelo que um parque de estacionamento com 500 

lugares, certamente vai ter um impacto gigante no trânsito na zona 

evolvente. 

Manuel Gomes considera que para a prevista estação de Santo Ovídio 

deveria ser estudada uma solução alternativa, tal como feito para o troço que 

lhe dá acesso. A deslocação mais para sul do local previsto poderia diminuir 

a necessidade de demolições das habitações ali existentes evitando, deste 

modo, danos irreparáveis para os moradores que lá construíram toda uma 

vida e cujo quotidiano está todo centrado naquela localização. Considera que 

a área ocupada pela igreja de Santo Ovídio poderá ser um local alternativo 

para a implantação da referida estação, solução que seria muito menos 

danosa para os habitantes para quem os impactos nunca serão devidamente 

compensados. Por último, lamenta que os moradores nunca tenham sido 

ouvidos ou que lhes tenha sido explicado em tempo útil o projeto e os seus 

impactos que terá sobre a sua vida, pois apenas dele tiveram conhecimento 

através da comunicação social.  

Pedro Félix Rocha acha a estação da Arrábida muito árida e gostaria que o 

projeto pudesse trazer uma escala mais humana àquela área, ao invés de 

manter o perfil austero típico de estradas de acesso suburbanas a que o 
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parque de estacionamento vem intensificar. Dado a nova ponte ser, também, 

pedonal seria desejável criar uma área mais apetecível para população.  

 

Sintetiza-se, em seguida, os contributos de entidades de diversa ordem, aos 

quais se deu enfase às medidas e recomendações elencadas tendentes a 

minimizar os impactes negativos decorrentes da implantação do projeto. 

A ANAC informa que, face ao tipo de projeto e às alturas acima do solo do 

mesmo, incluindo os projetos complementares e/ou temporários a executar 

em fase de construção, o mesmo não tem impacte em termos das operações 

da aviação civil. Alerta, no entanto, para o facto de que, em fase de 

construção, caso sejam utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, 

nomeadamente gruas, estes são considerados obstáculos à navegação aérea, 

devendo ser balizados de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 

– CIA 10/03, de 06 de maio – Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos 

Artificiais à Navegação Aérea. 

 

A DGT informa que o projeto não interfere com nenhum vértice geodésico. 

No que respeita à RNGAP, informa que dentro da área de estudo deste projeto 

existem 2 marcas de nivelamento, cuja integridade deverá ser assegurada. 

A CMP entende que a solução escolhida irá prejudicar o património 

identificado e considera fundamental a apresentação de uma proposta de 

inserção urbana que inclua uma área que compreenda o Campo Alegre, Pólo 

Universitário e Via Panorâmica: Criação de uma identidade espacial comum, 

através da continuidade do tratamento dos espaços públicos, ao nível da 

materialidade, das soluções construtivas, de paisagismo, mobiliário urbano, 

etc.; Criação de uma rede de percursos pedonais que estabeleça a ligação 

entre as áreas atualmente separadas pela rua de Entrecampos e entre estas 

e o Campo Alegre, dimensionada de modo a corresponder à grande utilização, 

nomeadamente de utentes estudantis; Reavaliação da localização do acesso 

sul à estação do Campo Alegre, que deverá relacionar-se de forma adequada 

com a rede de acessos pedonais e com a proposta de arranjo de superfície; 



 

 

19 

 

Encontrar soluções alternativas para o estacionamento de automóveis 

(eventualmente em silo), compatíveis com a requalificação dos espaços à 

superfície; Ligação entre as áreas localizadas a norte e a sul da rua de 

Entrecampos, através de travessia em túnel, ou através da proposta de uma 

nova topografia que permita enterrar a rua de Entrecampos. Relativamente 

à área de implantação do arco e dos pilares da ponte a proposta denota 

desarticulação na forma como todos os elementos que a compõem se 

relacionam entre si, bem como debilidades na escala dos elementos 

propostos. No que respeita aos acesso mecanizados, e na sequência da 

intervenção na envolvente, importa prever o acesso a partir e ao Bairro de 

Massarelos. Acrescenta, ainda, que na sequência da ocupação, para desvios 

de tráfego, dos parques de estacionamento da FAUP e do Campo Alegre, 

devem ser previstas alternativas na fase da obra, sem prejuízo de, após a 

conclusão da mesma, e conforme previsto no PDM, se garantir a construção 

neste local de um parque de estacionamento dissuasor. Por último, salienta 

a importância acautelar que no decurso da execução da obra sejam 

desenvolvidos todos os meios no sentido de mitigar os impactos negativos 

decorrentes da mesma, designadamente ao nível do ruído indesejado 

provocado, das vibrações inerentes às escavações e movimentos de terras, à 

degradação da qualidade do ar, aos impactos no património cultural e na 

paisagem. 

A FAPAS não identificou impactes muito significativos sobre a fauna e flora 

mas refere a existência na área de algumas espécies não inventariadas no 

EIA, pelo que caso surgem devem ser implementadas as medidas 

necessárias. 

O NDMALO-GE apresenta um conjunto questões que gostaria de ver 

esclarecidas designadamente se é definitiva a localização da Ponte prevista 

para o lado do Porto e se está equacionada a eliminação da travessia de peões 

ciclistas; se há estudos sobre a inserção da ponte no vale de Massarelos e 

outros arranjos urbanísticos e afetação do sistema de vistas; que medidas de 

mitigação, de compensação e planos de monitorização estão pensados para 

as áreas afetadas e respetivo edificado; e que alternativas estão previstas 
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para o parque de estacionamento das faculdades durante o período das 

obras. 

A MUBI considera o projeto um enorme contributo para a mobilidade 

sustentável na AMP com evidente melhoria na qualidade de vida das 

populações e aproveita a oportunidade para apresentar algumas 

recomendações que considera pertinentes: uma pista ciclável bidirecional e 

partilhada com peões deve ter uma largura de 3m ou um mínimo de 2.5m, 

sobretudo quando se trata de uma área exposta a fortes ventos laterais que 

tornam os movimentos dos utilizadores de bicicleta mais erráticos; sugere 

um reordenamento com uma ciclovia unidirecional exclusiva de 1.8m e um 

espaço pedonal de 1.8m, mantendo assim a área dedicada aos meios suaves 

com os mesmos 3.6m propostos. Os bancos, por apresentarem risco de 

colisão ao fazerem parte do corredor ciclável, seriam movidos para a fronteira 

entre o corredor ciclável e pedonal. Relativamente à solução apresentada 

para o espaço-canal da Avenida Eng. Edgar Cardoso considera que todas as 

interseções da ciclovia deverão ser sinalizadas e que a ciclovia deverá ser 

alargada para permitir curvas mais suaves nos pontos em que o traçado 

apresenta com ângulos de 90º.   

A CDU apesar de concordar com a importância desta linha para a cidade do 

Porto e para a AMP além de considerar inadmissível a alteração da localização 

prevista para a nova ponte sobre o rio Douro, considera que, do lado do Porto, 

não são acauteladas questões fundamentais que decorrem, na sua maior 

parte, do erro na definição da localização da ponte: ruído causado aquando 

da construção e funcionamento da linha Rubi, não prevendo medidas de 

proteção efetivas (caso de colocação de janelas com vidros duplos e reforço 

do isolamento acústico de paredes e coberturas) das residências que se 

situam próximo, ou por baixo, da ponte e viaduto; risco de quedas de objetos 

a partir do tabuleiro da ponte, não propondo medidas para reforço da 

cobertura dos edifícios localizados por baixo ou nas imediações da mesma; 

perdas económicas de atividades comerciais (designadamente de alojamento 

local) de estabelecimentos que, com a construção da ponte, perderão as suas 

caraterísticas distintivas (paisagem, sossego e privacidade) perdas, ao nível 
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da privacidade, que ocorrem ao nível dos logradouros e jardins de inúmeros 

edifícios que, com a construção da ponte, ficam devassados (não se prevendo 

nenhuma medida mitigadora a este nível); impacto que a construção do pilar 

no início da Rua do Gólgota terá nesta rua, impedindo, ou pelo menos 

dificultando, o acesso de viaturas à mesma, sendo que esta só tem esse 

acesso para viaturas; eliminação de centenas de lugares de estacionamento, 

designadamente no parque de estacionamento do Campo Alegre e em 

terrenos situados a Nascente e Sul da Faculdade de Arquitetura, não 

propondo quaisquer alternativas ou medidas mitigadoras; consequências de 

duas alterações ao traçado da Rua de Entre Campos e da Via Panorâmica, 

“esquecendo” que esta é uma das principais entradas e saídas do Porto e que, 

designadamente ao nível da entrada, qualquer problema tem, pela sua 

proximidade, impacto na VCI e, consequentemente, em toda a cidade do 

Porto - e, também, na cidade de Gaia; percursos a utilizar para a retirada de 

inertes produzidos em obra, nem dos materiais necessários à sua execução 

(designadamente betão), nem esclarece sobre quais as medidas mitigadoras 

que, para o efeito, vão ser adotadas. Importa, por isso, aprofundar as 

questões elencadas de modo a definir adoção das medidas adequadas à 

proteção/compensação dos cidadãos afetados. 

A Águas do Porto refere que o estudo apresentado não contém o detalho 

necessário a uma correta avaliação do impacto do projeto nas infraestruturas 

de que é responsável, em particular no que respeita ao ciclo urbano da água 

da cidade do Porto. Refere, também, que o estudo, apesar de identificar as 

estruturas afetadas não propõe soluções para os seus desvios que permitam 

verificar a exequibilidade das mesmas, além de não ser abordada a 

metodologia que se prevê adotar para implantar tais desvios que permita 

verificar qual o impacto destas operações na continuidade dos serviços 

prestados por esta entidade. 

A Mercado Urbano, considerando os inúmeros efeitos e impactes negativos 

que esta intervenção terá para o funcionamento do Mercado do Bom Sucesso, 

questiona: que medidas compensatórias estão previstas, designadamente no 

que concerne à mitigação dos efeitos negativos do ruído, vibrações e 
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circulação rodoviária; se está previsto o levantamento estrutural e 

levantamento fotográfico do edifício do Mercado do Bom Sucesso; se as 

alterações à circulação rodoviária serão notificadas à Mercado Urbano ou 

serão apenas publicitadas via Edital ou outro e com quantos dias de 

antecedência as alterações rodoviárias com impacto para o Mercado do Bom 

Sucesso serão publicitadas/notificadas; qual a razão para o Edifício do 

Mercado do Bom Sucesso não se encontrar assinalado como Edifício com uso 

sensível nos termos da planta “Vibrações”. 

A REN informa que não se encontram previstas novas infraestruturas na área 

de implantação do projeto em apreciação. 

 

Os pareceres recebidos encontram-se em anexo ao relatório de consulta 

pública, para onde se remete para uma análise mais detalhada. 

 

Nota: durante o período de consulta pública, mas marginal a esta, a 

promotora do projeto, Metro do Porto, desenvolveu, através de um ROAD 

SHOW disponível em vários espaços da área de influência do projeto, uma 

ação de markting com vista à sua promoção e divulgação. Mais se esclarece 

que este procedimento não foi validado pela APA, que dele é totalmente 

alheia. 
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ANEXO I 
Localização do projeto 
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Figura A.1 – Implantação do Projeto e da Área de Estudo sobre fotografia área, com indicação do traçado (em túnel, à superfície, em viaduto, com indicação dos quilómetros), das estações, dos poços de emergência e ventilação, da rodovia, e, entre as futuras Estação Soares 
dos Reis e Estação Santo Ovídio II, a indicação do traçado na Solução Base e na Solução Alternativa (folha 1/3) 
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RESUMO NÃO TÉCNICO CONSOLIDADO – VOLUME 01 • VERSÃO 01 
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Figura A.1 – Implantação do Projeto e da Área de Estudo sobre fotografia área, com indicação do traçado (em túnel, à superfície, em viaduto, com indicação dos quilómetros), das estações, dos poços de emergência e ventilação, da rodovia, e, entre as futuras Estação Soares 
dos Reis e Estação Santo Ovídio II, a indicação do traçado na Solução Base e na Solução Alternativa (folha 2/3) 
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Figura A.1 – Implantação do Projeto e da Área de Estudo sobre fotografia área, com indicação do traçado (em túnel, à superfície, em viaduto, com indicação dos quilómetros), das estações, dos poços de emergência e ventilação, da rodovia, e, entre as futuras Estação Soares 
dos Reis e Estação Santo Ovídio II, a indicação do traçado na Solução Base e na Solução Alternativa (folha 3/3) 
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Figura A.2 – Áreas de implantação dos estaleiros gerais de obra para suporte da construção da nova linha de metro (Linha Rubi) e da nova ponte sobre o rio Douro 
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Figura A.3 – Indicação do edificado a demolir (a vermelho) ou provavelmente a demolir (a laranja) e com risco de dano estrutural (a amarelo), para a construção da Linha Rubi (folha 1/2) 



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DA LINHA CASA DA MÚSICA – SANTO OVÍDIO 

RESUMO NÃO TÉCNICO CONSOLIDADO – VOLUME 01 • VERSÃO 01 

 

68 P-AS-LH-0000-AM-RT-PAB-000001-01 

 

 

Figura A.3 – Indicação do edificado a demolir (a vermelho) ou provavelmente a demolir (a laranja) e com risco de dano estrutural (a amarelo), para a construção da Linha Rubi (folha 2/2) 
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Figura A.4 – Rede de Metro Atual e Futura e BRT-Bus Rapid Transit 



 

 

 

 

 

ANEXO II 
Exposições recebidas 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Dados da consulta 

Nome resumido Linha Casa da Música  - Santo Ovídio (Linha Rubi) 

Nome completo Linha Casa da Música  - Santo Ovídio (Linha Rubi) 

Descrição Linha Casa da Música  - Santo Ovídio (Linha Rubi) 

Período de consulta 2022-10-06 - 2022-11-17 

Data de ínicio da avaliação 2022-11-18  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia Procedimento de Avaliação 

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto Metro do Porto, SA 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora Agência Portuguesa do Ambiente 

Técnico Clara Sintrão 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

Resumo Não Técnico Documento 2022.09.16_1_RNT_Linha Rubi_c anexos.pdf 

Relatório Síntese A Documento 
2022.08.15_2A_RS LR Vol 2A 
D_Projeto_3998.pdf 

Relatório Síntese B Documento 
2022.09.15_2B_RS LR Vol 2B_SR, 
IMP_V01.pdf 

Anexos Documento 
VOLUME 03 - ANEXOS TEMÁTICOS - PARTE 1 
V01.pdf 

Anexos II Documento 
VOLUME 03 - ANEXOS TEMÁTICOS - PARTE 2 
V01_6769.pdf 

Aditamento Documento 2022.09.16_EIA Linha Rubi - ADIT_MP.pdf 

Peças desenhadas - enquadramento Documento 2 - Enquadramento.zip 

Peças desenhadas - RH de superfície Documento 4 - RH de Superfície.zip 



Peças desenhadas hidrogeologia Documento 5 - Hidrogeologia.zip 

Peças desenhadas - solo e capacidade 
de usos do solo 

Documento 6 - Solos e Capacidade de Uso do Solo.zip 

Peças desenhadas ambiente sonoro Documento 10 - Ambiente Sonoro.zip 

Peças desenhadas vibrações Documento 11 - Vibrações.zip 

Peças desenhadas rede de metro Documento 13 - Rede de Metro e BRT sobre Ortofoto.zip 

Anexo de peças desenhadas Documento 
VOLUME 04 - ANEXO DE PEÇAS 
DESENHADAS V01.pdf 

 

Participações 

${id#1}  ID 49798 Filipe Borges Teixeira em 2022-11-17 

Comentário: 

Ao analisar o projeto em causa e a AIA apresentada, existem alguns pontos que importa 
refletir e que me causam preocupação:  - Uma das consequências apresentadas pela 
construção da linha reside no impacto ambiental positivo ao retirar da Ponte da Arrábida 
milhares de veículos, reduzindo o tráfego e a poluição emanada por esses veículos. Ora, 
se a redução do trânsito automóvel é prevista, não será então essencial a construção da 
ponte, podendo a linha Rubi ser construída na atual Ponte da Arrábida por via da redução 
do número de faixas de rodagem de 3+3 para 2+2; - Ainda, tendo em conta que o 
problema da Ponte da Arrábida reside nos acessos tanto do lado do Porto como de Vila 
Nova de Gaia, a redução do número de vias na ponte não terá um efeito tão prejudicial; - 
A construção da linha não resolve nenhum problema atual do Metro do Porto na cidade 
do Porto, pelo contrário, irá causar uma sobrecarga adicional no troço comum, mesmo 
com a construção da linha rosa; - Deveria ser dada continuidade entre a linha Rubi e a 
linha Rosa, tornando-a uma só linha; - Em alternativa, deverá ser dada continuidade com 
o troço comum. - Não é garantida uma ligação pedonal e por ciclovia entre a cota alta e a 
cota baixa do rio, pelo que o uso das mesmas pode não justificar a premissa de que a 
ponte será relevante para o uso de meios suaves; - A quota da ponte parece elevada 
demais para o uso frequente e recorrente dos meios suaves mencionados acima; - O 
comprimento da ponte parece ser demasiado extenso para o uso frequente e recorrente 
dos meios suaves mencionados acima; - Não está devidamente acautelado o impacto 
negativo nas edificações existentes do lado do Porto, quer em termos de ruído, vibrações 
e perda de valor; - As curvas apresentadas antes da entrada da ponte causam ruído entre 
as composições e os trilhos, situação que não parece estar acautelada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#2}  ID 49797 Francisco Furtado de Meneses Veloso Ferreira em 2022-11-17 

Comentário: 

Segue em ficheiro anexo o teor da participação 

Anexos: 49797_Ruídos - 17-11-2022 (002).pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#3}  ID 49796 Manuel Gomes em 2022-11-17 

Comentário: 

Relativamente à construção da Estação Santo Ovídio, deveria ser estudada solução 
alternativa, tal como feito para o troço que lhe dá acesso, com a solução base e 
alternativa. A deslocação mais para sul do local da estação, poderia diminuir a 
necessidade de demolições das habitações existentes no local previsto atualmente, 
evitando danos irreparáveis para os moradores que lá construíram toda uma vida e cujo 
quotidiano está todo centrado nessa localização. O espaço atualmente ocupado pela 
igreja de Santo Ovídio parece oferecer possibilidades idênticas às identificadas no projeto 
como justificação para a escolha do local da estação, e a demolição e reconstrução da 
igreja noutro local, eventualmente mais dispendiosa financeiramente, seria muito menos 
danosa para os habitantes do local, que nunca serão devidamente compensados pelas 
medidas que serão aplicadas. De lamentar, ainda, que os moradores nunca tenham sido 
ouvidos ou que lhes tenha sido explicado em tempo útil, tendo apenas descoberto pelas 
notícias e sido confrontados com , num curto período de tempo, a mudança radical da 
sua vida quotidiana, que dificilmente poderá ser reposta por "justa indemnização" que 
nunca terá em conta os prejuízos morais e psicológicos que poderão surgir. 

Anexos: 49796_eso.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#4}  ID 49795 Maus à Quinta em 2022-11-17 

Comentário: 

Linha Rubi – Ponte nova   Em primeiro lugar, entendemos que não devia ser contruída 
uma nova Ponte, considerando as questões económicas e funcionais. A ponte da Arrábida 
deveria ser reabilitada e adaptada à nova linha Rubi, através da redução do número de 
faixas de rodagem de modo a receber o canal do metro ligeiro, considerando também a 
recuperação do espaço pedonal e ciclável num eventual alargamento do dois tabuleiros 
laterais e, paralelamente, a recuperação e reativação dos elevadores, para uma 
mobilidade pedonal acessível e confortável à cota-alta, cota-baixa. Esta solução permitiria 
uma redução substancial de custos, menor impacto na paisagem e a salvaguarda de 
valores patrimoniais e, por outro lado, contribuiria para a descongestionamento do 

 



tráfego automóvel na Arrábida. Quanto à proposta da nova ponte, consideramos muito 
importante ter em conta o seguinte:  - A amarração da ponte do lado de Gaia não levanta 
grandes questões, uma vez que se implanta em zonas verdes de enquadramento. Deverá 
no entanto ter-se em consideração para além da salvaguarda ambiental da escarpa, a 
previsão de acessos à cota baixa na margem esquerda do Douro, considerando que esta 
terá por função o modo ciclável e pedonal, podendo esta área ser requalificada como 
parque urbano. - A amarração do lado do Porto é mais problemática considerando que 
atravessa áreas urbanas consolidadas, com impacto relevante sobre a malha urbana e as 
estruturas viárias. Propomos que a plataforma pedonal e ciclável possa (no encontro com 
a margem do Porto) ter um desenvolvimento de modo a ligar à cota baixa da Margem 
direita do Douro. - Outras questões tais como a salvaguarda de imóveis e conjuntos de 
interesse patrimonial na escarpa do Porto devem ser objeto de aprofundamento 
acompanhado de estudos de enquadramento paisagístico, de modo a mitigar o impacto 
na fruição das vistas sobre o Douro e sua foz.  Porto, 17 de novembro de 2022 Maus à 
quinta 

Anexos: 49795_Participa_Mausaquinta.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#5}  ID 49794 MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta em 2022-11-17 

Comentário: 

Em Anexo 

Anexos: 49794_Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#6}  ID 49793 Olga Fernanda cardinal Cardoso em 2022-11-17 

Comentário: 

Esta linha vai passar numa zona onde ainda existe sossego no Porto. Para além do perigo 
enorme que representa para a população que vive por baixo dessa futura ponte. Essa 
ponte não vai servir os interesses do Porto ao passar em zonas em que coloca em perigo 
as pessoas e a beleza desta grande cidade. Gostaria de perceber como antes do covid 
havia uma ponte a passar em sitio totalmente diferente do que está programado agora. 
Esta alteração foi feita durante a altura do Covid e sem ser ouvido a população que vai 
viver por baixo da dela. Esta ponte onde passa não serve os interesse do povo do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#7}  ID 49792 Wise-Acústica, Lda. em 2022-11-17 

Comentário: 

Ex.mo(s) Sr.(s).  A Wise-Acústica, Lda., no âmbito da consulta pública do Estudo de 
Impacto Ambiental da construção da Linha Rubi (Casa da Música - Santo Ovídio), junta em 
anexo a participação, a pedido dos Moradores e Utilizadores da Rua de Gólgota - Vale de 
Massarelos, identificados no documento em anexo.  Solicitam a vossa maior atenção e 
consideração, de forma a minimizar ou eliminar os eventuais impactos, assim como 
esclarecer todas as dúvidas expressas no referido documento.  Melhores cumprimentos,  
WISE-ACÚSTICA, Lda. 

Anexos: 49792_2134_REL.MoradoresRuaGolgota_Consultoria_signed.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#8}  ID 49791 Fapas - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade em 
2022-11-17 

Comentário: 

PRONÚNCIA DA FAPAS – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDASDE SOBRE O EIA DO PROJETO DA LINHA CASA DA MÚSICA – SANTO 
OVÍDIO   No geral damos o nosso apoio ao EIA da linha Rubi, por não levantar problemas 
ambientais de maior; embora consideremos que o EIA é demasiado extenso (resumindo, 
tem muita “palha”), desnecessariamente.  Sobre o impacte na Fauna e na Flora, tema que 
mais nos interessa, não é problema grave nesta obra, tirando (como é referido) alguma 
flora ornamental, particularmente do lado do Porto, mas nada de grave.   No que toca à 
fauna, não há grandes conflitos, mas a caracterização é muito incompleta; por exemplo, 
não refere a (grande) população de osga-moura ou osga-comum (Tarentola mauritanica) 
espécie rara no Litoral Norte de Portugal, mas muito comum na zona das caves de Vinho 
do Porto e, porventura, a espécie mais significativa da zona de influência do projeto  
Algumas notas:  Pág. 24 – “Rio Horto”.   Esta não é a designação desta linha de água. 
Deverá ser “Ribeira da Telheira”; “Rio Horto” (de resto falta o “do”) é uma designação 
moderno talvez baseada no facto do ribeiro passar e servir o (horto) Viveiro Mário Mota, 
que ali existiu nos inícios do séc. XX. A cartografia é omissa quanto a este hidrotopónimo. 
A Ribeira da Telheira, hoje entubada em grande parte, oferecia, no passado, alguns 
hotspots locais de biodiversidade, como é o caso da pequena zona húmida existente 

 



(ainda) junto ao Gaia Shopping.  A obra prevista seria uma excelente oportunidade de 
revitalizar esses locais.  Pág. 29 “Identifica-se ainda um impacte positivo, pouco 
significativo, para uma espécie de morcego na fase de exploração devido ao facto dessa 
espécie poder utilizar a nova ponte sobre o Rio Douro como abrigo.”   Falta identificar a 
espécie de morcego, sendo pouco provável que use como abrigo uma estrutura de betão, 
sem orifícios nem fendas, a não ser que, em projeto e obra, haja a preocupação de criar 
condições para abrigo e reprodução de morcegos e de aves cavernícolas, o que 
vivamente se recomenda e que, hoje, é pratica corrente na Europa.  Seria uma boa 
oportunidade para compensar a grande colónia de andorinhões-pretos (Apus apus), 
espécie protegida, que a Linha do Hospital de Gaia destruiu na Rua Clube de Caçadores.   
Uma espécie que tem usado a Ponte Maria Pia (e eventualmente as outras) para 
nidificação é o Falcão-peregrino (Falco peregrinus), que é relativamente comum na zona 
e poder vir a usufruir da nova ponte; o fomento da sua presença é muito importante pois 
é um dos poucos predadores de gaivotas, que aqui são excessivas.  Relatório B- Pág- 105 
“No que concerne ao VTA (Visual Tree Assessment), os defeitos que ocorrem mais 
frequentemente são os ramos ou codominâncias com casca inclusa e noutros exemplares 
a presença de madeira morta, concretamente a presença de ramos secos. Pode-se 
encontrar algumas árvores mortas que constituem risco elevado, como três Acer 
pseudoplatanus que se encontram no parque de estacionamento em terra batida junto 
da Faculdade de Letras, uma Persea americana entre a Via Panorâmica Eng. Edgar 
Cardoso e a Faculdade de Letras e um Diospyrus kaki na Rua Alfredo Keil em Mafamude, 
Vila Nova de Gaia.”   Aprecia-se o detalhe da análise, mas na Rua Alfredo Keil, s.m.o., não 
se localiza (em Nov. 2022) qualquer diospireiro; os dois que havia, em terrenos 
particulares, há muito que foram removidos. Não será confusão (pouco provável) com o 
Cato do Peru, Cereus repandus, que existe nessa rua e, esse sim, a cair sobre a via 
pública?  Quinta de Chão de Carvalhos, Vila Nova de Gaia, 17/11/2022 Nuno Gome 
Oliveira Presidente da FAPAS 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#9}  ID 49789 Nair Cardoso em 2022-11-17 

Comentário: 

Devido aos perigos ambientais existentes e localização da ponte em zona altamente 
urbana da zona do Porto,  é inadmissível fazerem a construção da mesma. Os interesses 
instalados não podem prevalecer em detrimento da população que vive e tem negócios 
na zona. Em risco até de vida,  espero que a câmara municipal do porto se  este projecto 
for avante, assuma todas as responsabilidades sociais,  civis, destruição de património 
urbano e não urbano, que este projecto possa vir a ter no presente e no futuro. Havia 
uma opção que não prejudicava tanto os residentes, nem havia tanta urbanização, e não 
tinha tantos impactos ambientais! Assim solicito que reconsiderem a localização da 
ponte, pois são  eleitos para defenderem as populações e não os vossos interesses 
pessoais.  A zona de Massarelos , armazém do bacalhau   ruelas, caminhos do romântico, 
zonas para manter e não destruir. 

Anexos: Não 

 



Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#10}  ID 49786 John Locheil Graham em 2022-11-17 

Comentário: 

Exmos. Senhores, John Lochiel Graham, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de 
Mary Violet Graham, residente na Rua do Gólgota, n.º 63, 4150-351 Porto, titular do 
número de identificação fiscal 119633663, vem, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 
29.º do Regime Jurídico da Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31.10 na última redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10.12),  
exercer o direito de participação na fase de consulta pública, a qual se submete em anexo 
e para a qual se requer a vossa melhor atenção. Com os melhores cumprimentos,  John 
Graham 

Anexos: 49786_Participação_ Consulta Pública JG_.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#11}  ID 49785 Susana Bettencourt em 2022-11-17 

Comentário: 

Exmos Senhores  No âmbito da consulta pública da Linha da Casa da Musica – Santo 
Ovídio (Linha Rubi) – AIA3532, vem o Município do Porto apresentar a sua Participação, 
nos termos do documento anexo. Anexamos, ainda, o parecer emitido pelo Município do 
Porto no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): Linha Casa da 
Música – Santo Ovídio (Linha Rubi), cujo teor reiteramos.   Os melhores cumprimentos,  
Susana Bettencourt Município do Porto DMDU/DMPU 

Anexos: 49785_ConsultaPublica-LinhaRubi_ParticipaçãoCMP.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#12}  ID 49784 Grupo Municipal da CDU na Cidade do Porto em 2022-11-17 

Comentário: 

Ex.ºs Senhores, O Grupo Municipal da CDU da cidade do Porto, constituído pela 
Vereadora Ilda Figueiredo e pelos Deputados Municipais Rui Sá, Joana Rodrigues e José 
Manuel Varela, bem como os eleitos da CDU na Assembleia da União de Freguesias de 
Lordelo do Ouro e Massarelos, Casimiro Calisto e Delfim Sousa, analisado o Estudo de 
Impacte Ambiental relativo à Linha Rubi, manifesta a seguinte posição no âmbito da 
respetiva consulta pública: Concordando com a importância desta linha para a cidade do 
Porto e para a Área Metropolitana do Porto (que há muito vem defendendo, criticando os 
sucessivos adiamentos registados na sua construção), não podem, os referidos eleitos 
autárquicos, deixar de chamar a atenção para os seguintes aspetos negativos: 1. A exata 
localização da nova ponte sobre o rio Douro contraria o PDM que estava em vigor 
aquando da apresentação do respetivo concurso de ideias (PDM de 2006), dado que este 
previa a localização da ponte a jusante da Faculdade de Arquitetura – localização 
suscetível de causar um menor impacte no território da cidade do Porto;     Planta de 
Ordenamento do Território do PDM da Cidade do Porto de 2006  2. A opção por esta 
localização da ponte, ao contrário do que sucede com uma parte do traçado da linha do 
lado de Gaia, não foi sujeita, no âmbito do EIA, a nenhum estudo de cenários 
alternativos, que comparasse impactes ao nível técnico, de custos e de consequências 
para as zonas afetadas, o que se considera inadmissível; 3. O EIA não acautela questões 
fundamentais do lado do Porto, que decorrem, na sua maior parte, do erro na definição 
da localização da ponte: a. Menospreza o ruído causado aquando da construção e 
funcionamento da linha Rubi, não prevendo medidas de proteção efetivas (caso de 
colocação de janelas com vidros duplos e reforço do isolamento acústico de paredes e 
coberturas) das residências que se situam próximo, ou por baixo, da ponte e viaduto; b. 
Menospreza o risco de quedas de objetos a partir do tabuleiro da ponte, não propondo 
medidas para reforço da cobertura dos edifícios localizados por baixo ou nas imediações 
da mesma; c. Não considera as perdas económicas de atividades comerciais 
(designadamente de alojamento local) de estabelecimentos que, com a construção da 
ponte, perderão as suas caraterísticas distintivas (paisagem, sossego e privacidade); d. 
Não considera as perdas, ao nível da privacidade, que ocorrem ao nível dos logradouros e 
jardins de inúmeros edifícios que, com a construção da ponte, ficam devassados (não se 
prevendo nenhuma medida mitigadora a este nível); e. Não considera o impacto que a 
construção do pilar no início da Rua do Gólgota terá nesta rua, impedindo, ou pelo menos 
dificultando, o acesso de viaturas à mesma, sendo que esta só tem esse acesso para 
viaturas (dado que termina em escadas e o acesso à Rua da Pena é muito estreito) – 
como se pode ver na figura seguinte, retirada do EIA:    f. O EIA não refere que, durante a 
fase de construção, vão ser eliminadas centenas de lugares de estacionamento, 
designadamente no parque de estacionamento do Campo Alegre e em terrenos situados 
a Nascente e Sul da Faculdade de Arquitetura, não propondo quaisquer alternativas ou 
medidas mitigadoras; g. O EIA trata de uma forma ligeira as consequências de duas 
alterações ao traçado da Rua de Entre Campos e da Via Panorâmica, “esquecendo” que 
esta é uma das principais entradas e saídas do Porto e que, designadamente ao nível da 
entrada, qualquer problema tem, pela sua proximidade, impacto na VCI e, 
consequentemente, em toda a cidade do Porto - e, também, na cidade de Gaia. h. O EIA 
não faz uma análise sobre quais vão ser os percursos a utilizar para a retirada de inertes 
produzidos em obra, nem dos materiais necessários à sua execução (designadamente 
betão), nem esclarece sobre quais as medidas mitigadoras que, para o efeito, vão ser 
adotadas. 4. Cremos, assim, que importa aprofundar, desde já, estas questões, que 
estando efetivamente expressas no EIA, permitirão a adoção das medidas adequadas à 

 



proteção/compensação dos cidadãos que vão ser afetados pela construção da ponte 
sobre o Douro inserida na linha Rubi do Metro do Porto. NOTA: anexamos ficheiro com 
esta participação, dado que a transcrição da mesma para este espaço "cortou" as figuras 
que dela constavam. 

Anexos: 49784_participação na discussão pública EIA Linha Rubi.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#13}  ID 49783 Shakur em 2022-11-17 

Comentário: 

Good 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#14}  ID 49782 Pamela Souza em 2022-11-17 

Comentário: 

Acredito que a nova linha tenha grande valia pela questão de mobilidade, no entanto, é 
importante dar atenção aos fatores ambientais. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#15}  ID 49781 Md jahed miah em 2022-11-17 

Comentário: 

Casa da música to santa Ovídio help all perple Porto and near side área 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#16}  ID 49780 Alexandre Mota em 2022-11-17 

Comentário: 

Vai ser útil porque vai permitir criar um corredor circular de linha de metro na área 
metropolitana do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#17}  ID 49778 Isabel Magalhães em 2022-11-17 

Comentário: 

Faz parte da minha vida excelente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#18}  ID 49777 Jose Pedro Valente Oliveira em 2022-11-17 

Comentário: 

Exmos. Srs.,  O meu nome é José Pedro Valente de Oliveira (CC11571970) e sou morador 
na Rua do Bicalho 29, Entrada A, localizado nas imediações da localização dos pilares, da 
nova ponte sobre o Rio Douro, a construir, do lado da cidade do Porto. No âmbito da 
iniciativa prevista para a construção da nova ponte, confesso não ter perfeitamente 
presente as implicações directas efetivas que tal realização terá na nossa qualidade de 
vida e no nosso património, durante a construção da ponte e durante a operação da 
mesma, mas confesso estar confiante que se cumprirão as medidas de mitigação e de 
compensação justas e necessárias. Obviamente que preferia que a construção desta 
ponte não tivesse lugar, uma vez que me impacta de forma que eu não previa e altera de 
forma incontornável a vista e exposição que tenho a sorte de ter no sítio onde habito 
com a minha família. Mas por princípio, quero acreditar que os estudos, que suportam a 
opção pelo traçado da linha de metro e consequentemente pela localização da ponte, 
foram realizados com a devida e atenta competência técnica e que foi selecionada a 
solução melhor de entre as disponíveis, tendo presente o enorme impacto que tal 
realização tem em vários munícipes, nas suas expectativas pessoais e património (onde 
eu me incluo), com vista à superior beneficiação da qualidade de vida, mobilidade e 
créscimo sustentável das cidades do Porto e V. N. Gaia. Dito isto, e conhecendo de forma 
“diagonal” o projecto, mais em particular no que toca aos apoios dos pilares no lado da 
Cidade do Porto (onde agora se encontra a Bomba de Combustível da REPSOL), com 
alguns desenhos que foram disponibilizados, confesso que dada a intervenção esperava 
que houvesse um benefício evidente que teria lugar e que seria o acesso directo à ponte, 
quer através de escadaria, quer através de um elevador ou outra solução. Entendo que 

 



possa existir um desafio técnico e eventualmente mais questões com segurança em 
utilização, etc… mas parece-me que será uma oportunidade perdida caso esse acesso não 
tenha lugar. Eventualmente o mesmo se aplica ao apoio vertical da ponte do lado de V. N. 
de Gaia, mas confesso não conhecer da mesma forma. A meu ver, as vantagens da 
existência desse acesso são significativas:~  1 – desde logo a possibilidade de poder 
aceder de forma rápida ao tabuleiro de circulação pedonal;  2 – Servir toda a zona 
ribeirinha com acesso (indirecto mas mais rápido) ao metro – não necessariamente no 
meio da ponte, mas a estação do lado do Porto será “logo ali” - a de Gaia ser´á 
sensivelmente igual. A ligação mais próxima ao metro (penso) será futuramente no 
“Mota e Galiza”, que ainda se encontra bastante distante para um percurso pedonal; 3 - 
Acesso rápido a Gaia; Acesso Rápido ao Porto (às faculdades) e demais área;  4 – Acesso 
turístico entre vários outros.  Em suma, a infrastrutura mais crítica já lá se encontrará 
(que é a ponte, e os apoios verticais em particular) pelo que não se percebe o sub-
aproveitamento previsto ou, pelo menos, a limitação apenas ao acesso em escadaria e 
elevador à Rua do Bicalho e aos moradores e bairro habitacional localizado na encosta, 
cujo acesso efetivamente nem hoje existe naquele local e não sei até que ponto terá 
assim tão maior vantagem face ao que é a realidade de hoje. De referir igualmente que é 
meu entendimento que sem a existência desse acesso direto ao tabuleiro da ponte a 
partir da zona ribeirinha, francamente não se vislumbra nenhuma outra vantagem 
relevante para os locais como contrapartida/benefício face à invasão urbanística que terá 
ali lugar, por muito evidente e necessária que seja.  Desde já grato pela atenção 
dispensada, Melhores cumprimentos,  José Oliveira 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#19}  ID 49776 José Reis em 2022-11-17 

Comentário: 

Bom investimento 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#20}  ID 49775 joaquim em 2022-11-17 

Comentário: 

ja peca por vir tarde excelente para tanto habitantes do porto como de gaia referencias 
hospital santos silva vila desre onde tenho filhos optimo para os visitar mais vezes 
excelente para quem vive nessa zona Para bens 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#21}  ID 49774 MARIA TERESA MARTINS BORGES em 2022-11-17 

Comentário: 

Após análise dos documentos em consulta pública, sou de opinião que a nova ponte 
sobre o Douro para a Linha Rubi não serve os interesses locais, especialmente para o 
Município do Porto, e zona afetada pela nova linha em particular, pois não vai contribuir 
para resolver problemas ligados aos habitantes locais, nem contribuir para o 
cumprimento dos ODS definidos pela ONU.  Trata-se de um projeto megalómano em 
geral, com uma ponte excessivamente alta e larga, onde até se prevê circulação de peões 
(com bancos e guardas de vidro para o rio a 70m de altura! ) e uma ciclovia, numa zona 
ventosa, com tempestades, havendo também uma ausência de proteção destes 
relativamente à via de circulação do metro (prevista só uma linha luminosa). A 
experiência relativamente à circulação pedonal na P. da Arrábida deveria servir de aviso – 
quem experimentou não repetiu, tendo sido desativados inclusive os elevadores 
existentes). Não são tidos em conta no projeto outros aspetos tão importantes como os 
seguintes:  A Perda de valores culturais – o património paisagem (rio, margens, foz do 
Douro), a descaraterização das margens encostas do rio Douro já muito flageladas por 
urbanismo inadequado e perda de vegetação). A isto acresce a perda de valor turístico da 
paisagem que era património imaterial do Porto. O nível de ruído (e vibração) que 
passará a existir – basta ver o que se passa com a zona afetada pela Ponte da Arrábida 
(ex: Jardim Botânico e sua envolvente).  A construção por cima de habitações existentes é 
inconcebível. Os obstáculos visuais que passarão a existir, o ruído, o perigo de queda de 
materiais/pessoas/viaturas não foram considerados. Basta ver a frequência prevista para 
as composições para imaginar o inferno que passará a existir para os habitantes locais. E 
há ainda a perda de valor patrimonial das habitações. E isto é mais grave sobretudo 
tendo sido equacionadas outras opções. O tráfego automóvel na zona da Ponte da 
Arrábida e sua envolvente continuará o mesmo, pois dirige-se para Sul ou para Norte, não 
circulando entre Casa da Música e St Ovídeo. Não tendo sido melhorados os acessos à 
ponte, o caos rodoviário continuará a existir. Logo, não há benefício na área dos 
transportes. E é ingenuidade pensar que os futuros utentes da nova linha irão de Metro 
ao Centro Comercial Arrábida e ao Hospital – ver o exemplo do Norte Shopping, que tem 
o Metro próximo e os parques de estacionamento sempre cheios. A Estação Casa da 
Música e zona envolvente, já tão congestionada, irá ficar bem pior, com a descarga de 
utentes das linhas Rosa e linha Rubi, para além dos de todas as outras. A isto irá somar-se 
o acréscimo de tráfego automóvel atraído pelo futuro El Corte Ingles.  Muito mais haveria 
a contestar, que não vai ser exposto para o texto não ser excessivamente longo. 

 



Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#22}  ID 49773 Maria de Fatima Bernardes de Castro e Melo Mendes em 2022-11-16 

Comentário: 

Venho por este meio manifestar o meu desagrado em relação à nova travessia do Rio 
Douro. O EIA veio alertar para o impacto bastante negativo que a nova ponte terá na 
paisagem. Estou completamente de acordo. De facto, a sua dimensão, em termos de 
altura e largura é brutal. Espero que este projecto possa ser revertido a bem da cidade do 
Porto e das várias dezenas de portuenses que habitam a zona onde o pilar a norte vai ser 
implantado. Houve a preocupação de preservar a Ponte da Arrábida, mas o efeito será 
completamente o contrário, tornando-a insignificante. Maria de Fátima Bernardes de 
Castro e Melo Mendes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#23}  ID 49772 Carlos Alberto Ochoa Pinto Almeida em 2022-11-16 

Comentário: 

Boa tarde ,venho por este meio mostrar o meu desagrado pela monstruosidade que vai 
ser além do incomodo das obras o impacto paisagistico da obra em causa nesta 
localizaçâo. 

Anexos: 49772_DOC-20221115-WA0001..pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#24}  ID 49771 Eduardo de Andrade filipe em 2022-11-16 

Comentário: 

A linha Rubi vai ser muito benéfica, fará com que deixe de ser necessário ir para a 
trindade para mudar de linha. Sou completamente a favor! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#25}  ID 49770 Carolina Vilar em 2022-11-16 

Comentário: 

A linha será bastante útil uma vez que vai evitar com que faça mais deslocações, 
deslocações essas que acabam por me fazer perder tempo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#26}  ID 49769 luana braga em 2022-11-16 

Comentário: 

acho útil a criação de uma linha nova para conectar as regiões do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#27}  ID 49768 José Ferraz em 2022-11-16 

Comentário: 

Linha com imensa utilidade para ambos os concelhos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#28}  ID 49767 Elisabete pinto em 2022-11-16 

Comentário: 

É uma mais valia para muita gente. Nós devíamos ter até Gondomar. O metro é das 
melhores coisas.vou 3 dias por semana a Gaia e faz-me muito jeito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#29}  ID 49766 Adriano Gonçalves Teixeira em 2022-11-15 

Comentário: 

Exmos. Senhores,  Adriano Gonçalves Teixeira e Maria Teresa de Jesus Soares Teixeira, 
moradores em habitação prevista para demolição (zona da VL8, Candal, Vila Nova de 
Gaia) no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), vêm pronunciar-se sobre o teor do mesmo 
nos seguintes termos:  Não sem alguma perplexidade, verificamos que o EIA reflete 
preocupação com os efeitos nefastos que este projeto terá no meio ambiente, 
esquecendo, quase por completo, os efeitos nefastos que a execução do projeto tem 
sobre a vida daqueles que vão ser expropriados. De facto, percorrendo centenas de 
folhas e páginas do EIA (documento técnico e de difícil leitura para os leigos que não 
dominam este tipo de linguagem), constata-se que os expropriados tem como medida… 
uma compensação. Isto é, a afetação da vida dos expropriados merece uma frase de duas 
linhas em todo este estudo. Parece-nos desadequado e manifestamente desproporcional 
que aos expropriados se consagre uma frase de duas lacónicas linhas: “MC.SE.01 – 
Compensar os arrendatários e/ou proprietários de edifícios de habitação ocupados como 
residência habitual ou temporária previstos a demolir.” Questiona-se: compensação de 
quais danos? Os danos que sofrem aqueles – tal como a subscritora desta pronúncia – 
que vivem no local há mais de 40 anos e que se vão ver privados da sua casa deveriam ser 
objeto de uma análise mais profunda, designadamente mais humana, que permitisse 
uma adequada e ajustada ponderação.  Será que esta medida contempla – como se nos 
afigura ser da mais elementar justiça – uma compensação pelo sofrimento provocado por 
ter que abandonar a sua casa de mais de 40 anos? E será que a compensação será 
suficiente para colocar os expropriados na mesma situação em que estão atualmente? 
Estas são as dúvidas que os expropriados – em especial a requerente – têm, de forma 
legítima e que não vem contempladas no EIA e, menos ainda, pesadas. Pelo que requer 

 



seja – na parte da compensação a que supra se aludiu – a medida mais clara e 
aprofundada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#30}  ID 49765 Maria Lucinda Abreu Carvalho em 2022-11-15 

Comentário: 

Venho por este meio manifestar a minha total discordância relativamente à localização 
da nova ponte do metro, atendendo à sua dimensão desmedida e à sua inserção, do lado 
do Porto, numa zona da encosta do rio com uma elevada densidade de construção, o que 
vai criar um impacto visual extremamente negativo numa das zonas mais emblemáticas 
da cidade, na população que nela habita e na própria ponte da Arrábida que a Metro diz 
querer proteger, mas que será relegada definitivamente para segundo plano.  A 
qualidade de vida, em termos do sossego dos residentes, vai ser gravemente afetada por 
via do ruido que tais obras irão, necessariamente, provocar e, posteriormente, também 
pelo funcionamento do próprio metro. Esta situação bem como o impacto na vista e na 
exposição solar do edificado envolvente, terá como consequência forçosa e inevitável 
uma forte diminuição do valor de mercado dos imóveis. De referir que os investimentos 
feitos em património imobiliário nesta zona da cidade colaboraram fortemente para a 
sua requalificação urbana, dado tratar-se de zona histórica que se encontrava em 
degradação acelerada.  A segurança das pessoas e bens dos moradores desta área irão 
ser afetadas, seja na fase de construção da ponte, seja, posteriormente, pelo 
funcionamento do próprio metro, com a agravante de existir uma forte probabilidade de 
ocorrerem danos estruturais nos edifícios durante a obra. Não obstante o levantamento 
do estado do prédio onde habito que a Metro será obrigada a fazer, chamo a atenção 
para a necessidade de serem implementadas medidas que mitiguem os referidos danos, 
alertando-se desde já para a possibilidade de poderem ocorrer situações irreversíveis em 
virtude de o prédio ser fundado em estacaria.  Por último, mas não menos relevante, 
registo o facto de o projeto ter consumado a tal velocidade, sem ter sido explicada a 
razão da alteração do traçado previsto no plano diretor, mais a jusante que o atual e com 
a inserção no Porto a ser feita numa zona sem construções e, por isso, sem impactos 
relevantes. Para além disso, questiono-me por que razão não foram auscultadas, em 
devido tempo, as opiniões das instituições e da própria população.  No caso da minha 
habitação, que ficará junto ao pilar onde se encontra atualmente a Repsol, estou certo de 
que o valor de mercado vai ficar fortemente desvalorizada em resultado dos aspetos 
atrás referidos.  Assim, caso a construção da ponte avance, solicito a implementação de 
medidas compensatórias que correspondam à diferença entre o valor das frações de hoje 
e o valor depois da execução da obra. 

Anexos: 49765_11 2022 - Apreciação ao AIA.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#31}  ID 49764 Filipe Martins em 2022-11-15 

Comentário: 

Localização da ponte prejudicará fortemente os moradores locais do lado do Porto e 
provocará uma desvalorização patrimonial substancial. No que toca aos moradores da 
Rua do Ouro 108, por exemplo, essa desvalorização é evidente, em particular nos andares 
superiores que possuem terraço e que verão a sua privacidade totalmente 
comprometida. Alguns terraços ficarão mesmo ao alcance dos projéteis que os peões 
decidirem atirar. Depois há a questão do ruído, da vista para o rio que se perde, etc., etc. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#32}  ID 49763 Catarina Martins em 2022-11-15 

Comentário: 

Muito util 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#33}  ID 49762 José almeida em 2022-11-15 

Comentário: 

Como residente do concelho de Gaia apoio a criação da Linha Rubi pois irei necessitar 
menos do automóvel e desejo um país mais “verde” 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#34}  ID 49761 Alcina de Freitas em 2022-11-15 

Comentário: 

Estou de acordo completamente, uma vez que o percurso é atraente, uma vez que vai 
passará ponte para os portugueses e para os turistas e em termos de tempo de 
deslocação entre Gaia e a Boavista. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#35}  ID 49760 Eder Azzoni em 2022-11-15 

Comentário: 

A ampliação do metro vai ajudar desenvolver o sitiopara Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#36}  ID 49759 Luisa Marina Gonçalves Ferreira Cardoso em 2022-11-15 

Comentário: 

Remeto aqui para o ficheiro anexado 

Anexos: 49759_11 2022 - Apreciação ao AIA.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#37}  ID 49758 Frederico Teves em 2022-11-15 

Comentário: 

Um projecto forçado e manifestamente com estudo impacto ambiental que demonstra 
inequívocamente que é mau para o Porto que afecta gravemente prédios e moradias na 
zona, afecta exposição solar o que prejudica aquecimento das casas e prédios, e que já 
existem há mais de 70 anos, desvalorização de património privado sem qualquer tipo de 
contemplações, sabendo que existem alternativas que não afectam os moradores, a 
cidade do Porto. A ponte Dona Maria!!! Já existe, reabilitação mais barata e fácil 
adaptação de trajecto da linha rubi. Entre outras. Não devia valer tudo na política e na 
vida pública. Argumento de aproveitar fundos comunitários não pode sobrepor-se aos 
interesses da cidade!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#38}  ID 49757 Idalina Barbosa em 2022-11-15 

Comentário: 

Acho bem que façam o mais rapido possivel. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#39}  ID 49756 Andrea Teves em 2022-11-15 

Comentário: 

Notas para o Estudo de Impacto Ambiental associado à construção da ponte sobre o rio 
Douro para a nova Linha de Metro que ligará a Casa da Música a Santo Ovídio (Linha 
Rubi).   Como é possível que para a construção de uma linha de metro, usem a via que 
maior Impacto tem nos moradores, no habitat, na descaracterização da zona!!   Linha de 
metro sim, mas aproveitando outras sugestões com menor impacto. 

Anexos: 49756_11 2022 - À Agência Portuguesa do Ambiente - DOUROSA PLACE.docx 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#40}  ID 49755 Sandra vaz em 2022-11-15 

Comentário: 

Pessoalmente acho que devia haver metro em mais locais, além de ser de acesso fácil e 
de haver vários e acho seguros pessoalmente como tenhonvarios problemas de saúde 
este meio de transporte e o mais seguro, para o meu qduilibrio. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#41}  ID 49754 Francsco em 2022-11-15 

Comentário: 

Vai me dar bastante jeito visto que resido em Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#42}  ID 49753 Residentes do Prédio sito à Rua do Bicalho nºs 11, 29, 31 e 81 em 2022-11-15 

Comentário: 

Remeto, em anexo, a nossa participação no procedimento de EIA, subscrita pelos 
residentes no prédio sito à Rua do Bicalho com entradas nºs 11, 29, 31 e 81, desta cidade 
do Porto, que se requer que seja devidamente atendida e ponderada no procedimento 
administrativo em curso.  E.R.D.  Os Subscritores, 

Anexos: 49753_Agencia Portuguesa Ambiente.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#43}  ID 49752 Ismael guimares em 2022-11-15 

Comentário: 

Apoio esta construção e percebo a sua utilidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#44}  ID 49751 António Bastos em 2022-11-15 

Comentário: 

É extremamente útil e interessante pois possibilita a ligação com as restantes linhas 
facilitando uma mobilidade e ecológica para a área metropolitana de porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#45}  ID 49750 Maria Albuquerque em 2022-11-15 

Comentário: 

Tudo que for para o melhor das pessoas eu concordo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#46}  ID 49749 Nuno em 2022-11-15 

Comentário: 

A linha vai ser bom para nos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#47}  ID 49748 Elionai Santos em 2022-11-15 

Comentário: 

parece ser muito util para a locomoção da população que queira ir até a zona comercial, 
melhorando o transito, e diminuindo o uso de combustiveis ( no caso de precisarmos 
chamar um taxi).  depender dos autocarros para ir em algumas zonas torna-se chato pelo 
tempo de espera e congestionamento das vias publicas no horario de almoço e saida dos 
trabalhadores e alunos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#48}  ID 49747 Tiago Moreira Pinto em 2022-11-15 

Comentário: 

Discordo com a construção da nova ponte na localização proposta no lado do Porto. O 
traçado previsto no PDM foi ignorado e agora propõem “violar” zonas históricas em 
Massarelos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#49}  ID 49746 Marcos Hehn Pinto da Silva em 2022-11-15 

Comentário: 

Em nome da entidade que faz a exploração turística em regime de AL do edifício sito na 
Rua do Gólgota 21, venho manifestar a nossa grande preocupação com o impacto da 
Ponte no nosso negócio, sobretudo, mas não só, durante o período de cerca de 3 anos de 
construção. Gostaríamos de ter a certeza que esta localização é a melhor possível e com 
menor impacto ambiental, para a travessia do douro com vista à ampliação da rede de 
metro. Como sabemos o tema é polémico e tememos que a solução presente seja fruto 
de uma urgência com vista a aproveitar fundos europeus, que poderá não ser boa 
conselheira.  Admitindo a necessidade da ponte para melhorar a ligação entre as duas 
margens através do metro, questiono-me sobre pertinência de dotarem a ponte de uma 
segunda valência, a nosso ver, secundária, que é a travessia para peões. As principais 
causas do impacto negativo da ponte sobre o imóvel que exploramos, são a projeção do 
tabuleiro sobre o nosso lote, a devassa do mesmo devido a transeuntes, e o ruído da 
passagem do metro. Ora este impacto será substancialmente diminuído se a ponte for 
exclusivamente para o metro. Com os elementos de que dispomos parece-nos que a 
largura do tabuleiro poderia ser reduzida de 15,4 m para cerca de 9 m, menos 40%, 
sensivelmente.  Entendemos que não impedir a passagem de peões é um erro por 
devassar totalmente o nosso lote e também um risco para a segurança pública. Melhor 
seria, recativar os elevadores da Ponte da Arrábida para travessia de peões. Sobre a 
passagem de peões sobre a ponte passo a citar o Engenheiro Civil e ex-Reitor da 
Universidade do Porto: “Mas percorrer a pé (e talvez mesmo de bicicleta) 960 metros, a 
uma cota que atingiria 76,80 metros em relação à superfície da água no rio (é 
sensivelmente o mesmo que andar na cobertura de um prédio de rés-do-chão e 24 
andares...), com uma guarda a que o Programa Preliminar atribui apenas uma altura de 
1,10 m e com o metropolitano de superfície a passar atrás a 50 km/hora, parece apontar 
para uma verdadeira aventura radical... Com uma extensão bem mais reduzida, o 
atravessamento a pé da Ponte da Arrábida, sobretudo em dias de chuva e vento, pode 
ser uma boa experiência para ilustrar esta previsão”. José Novais Barbosa, in Jornal de 
notícias 23 Novembro 2021 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#50}  ID 49745 João Castro e Melo Saraiva Caldeira em 2022-11-15 

Comentário: 

Submeto em anexo um documento a enumerar todas as razões pelas quais não posso 
concordar com este projeto.  João Castro e Melo Saraiva Caldeira  15 de Novembro de 
2022 

Anexos: 49745_Apreciação ao AIA.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#51}  ID 49744 Maria José Bernardes de Castro e Melo em 2022-11-14 

Comentário: 

Como residente de Massarelos, venho por este meio expressar a minha profunda 
discordância e preocupação com este projeto e respetiva AIA.  Envio em anexo, um 
documento a detalhar todas as razões.  Maria José Melo  14 de Novembro de 2022 

Anexos: 49744_Apreciação ao AIA.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#52}  ID 49742 Paulo Faceira Lages em 2022-11-14 

Comentário: 

Uma ponte que tem impacto brutal na paisagem. Mudança do local previsto no PDM para 
o atual, efetuado de forma desconhecida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#53}  ID 49741 Antonio Maria Bernardes de Castro e Melo em 2022-11-14 

Comentário: 

À Metro do Porto.  Venho por este meio manifestar a minha total discordância 
relativamente à localização da nova ponte do metro, atendendo à sua dimensão 
desmedida e à sua inserção, do lado do Porto, numa zona da encosta do rio com uma 
elevada densidade de construção, o que vai criar um impacto visual extremamente 
negativo numa das zonas mais emblemáticas da cidade, na população que nela habita e 
na própria ponte da Arrábida que a Metro diz querer proteger, mas que será relegada 
definitivamente para segundo plano.  A qualidade de vida, em termos do sossego dos 
residentes, vai ser gravemente afetada por via do ruido que tais obras irão, 
necessariamente, provocar e, posteriormente, também pelo funcionamento do próprio 
metro. Esta situação bem como o impacto na vista e na exposição solar do edificado 
envolvente, terá como consequência forçosa e inevitável uma forte diminuição do valor 
de mercado dos imóveis. De referir que os investimentos feitos em património imobiliário 
nesta zona da cidade colaboraram fortemente para a sua requalificação urbana, dado 
tratar-se de zona histórica que se encontrava em degradação acelerada.  A segurança das 
pessoas e bens dos moradores desta área irão ser afetadas, seja na fase de construção da 
ponte, seja, posteriormente, pelo funcionamento do próprio metro, com a agravante de 
existir uma forte probabilidade de ocorrerem danos estruturais nos edifícios durante a 
obra. Não obstante o levantamento do estado do prédio onde habito que a Metro será 
obrigada a fazer, chamo a atenção para a necessidade de serem implementadas medidas 
que mitiguem os referidos danos, alertando-se desde já para a possibilidade de poderem 
ocorrer situações irreversíveis em virtude de o prédio ser fundado em estacaria.  Por 
último, mas não menos relevante, registo o facto de o projeto ter consumado a tal 
velocidade, sem ter sido explicada a razão da alteração do traçado previsto no plano 
diretor, mais a jusante que o atual e com a inserção no Porto a ser feita numa zona sem 
construções e, por isso, sem impactos relevantes. Para além disso, questiono-me por que 
razão não foram auscultadas, em devido tempo, as opiniões das instituições e da própria 
população.  No caso da minha habitação, que ficará junto ao pilar onde se encontra 
atualmente a Repsol, estou certo de que o valor de mercado vai ficar fortemente 
desvalorizada em resultado dos aspetos atrás referidos.  Assim, caso a construção da 
ponte avance, solicito a implementação de medidas compensatórias que correspondam à 
diferença entre o valor das frações de hoje e o valor depois da execução da obra. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

 



Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#54}  ID 49740 Hugo de Almeida de Azevedo Meireles em 2022-11-14 

Comentário: 

Na qualidade de proprietário do prédio localizado na Rua do Gólgota, 21, 4150-653 Porto, 
para o qual se prevê a sobreposição parcial da cobertura do prédio pelo tabuleiro da 
ponte a construir, venho reclamar pelas seguintes razões: 1.º- Não estão previstas nesta 
zona do projeto quaisquer medidas mitigadoras suficientes do aumento inevitável do 
ruído, nem da proteção quanto à queda de objectos em cima do telhado da casa ou do 
logradouro da mesma, queda que poderá originar graves acidentes ou mesmo a morte de 
habitantes dessa zona do prédio. 2.º- Do mesmo modo, não foram previstas medidas 
adequadas que impeçam a devassa visual do logradouro da casa ou de imagens da 
mesma, já que as previstas proteções do tabuleiro constam apenas de anteparas de 
vidro, com uma altura de um metro e trinta, cuja transparência não impede essa devassa 
visual. Essas mesmas anteparas, previstas no processo construtivo, também não mitigam 
o impacto negativo das circunstâncias referidas no ponto anterior. De facto, o método 
construtivo da cobertura do prédio não previu a necessidade de proteção contra a queda 
de objectos sobre o mesmo, nem a necessidade de isolamento contra o ruído para além 
do que existe actualmente. 3.º- Assim, reclamamos contra a largura do tabuleiro que foi 
projetado para a travessia de peões e ciclistas, o qual, dada a altura do mesmo, será 
pouco usada, particularmente em dias ventosos ou de chuva, para além de existir já uma 
travessia para o efeito na Ponte da Arrábida a qual. além do mais permite, através da 
reativação dos elevadores existentes, a ligação à marginal do rio Douro. Por este motivo, 
entendo que a prevista travessia da ponte para o efeito referido, é secundária ao 
interesse da mesma que é o de permitir a travessia do metro. Reclamamos, também, 
contra a inexistência de adequada proteção contra o ruido, a devassa visual ou a queda 
de objectos.. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#55}  ID 49737 Guilherme Teixeira em 2022-11-14 

Comentário: 

Para mim vai ser muito útil. Vivo em vila deste e vai ser bom. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#56}  ID 49736 Maria Aguiar em 2022-11-14 

Comentário: 

Vai ser muito bom porque o metro é melhor que o autocarro e mais comodo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#57}  ID 49735 Vitor Carvalho em 2022-11-14 

Comentário: 

Acho que vai ser muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#58}  ID 49734 José covelinhas em 2022-11-14 

Comentário: 

Linha muito importante para todos e para mim ainda mais 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#59}  ID 49733 maria Silva em 2022-11-14 

Comentário: 

Muito util crucial para a mobilidade sustentavel em Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#60}  ID 49732 Claudia Eira em 2022-11-14 

Comentário: 

Esta linha será muito útil para os estudantes do pólo universitário do Campo Alegre. 
Ótima decisão! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#61}  ID 49731 josivaldo Silva em 2022-11-14 

Comentário: 

muito util. quanto mais linhas, melhor 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#62}  ID 49730 Arminda Lascasas em 2022-11-14 

Comentário: 

É ótimo para não fazer transbordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#63}  ID 49729 Gonçalo Costa em 2022-11-14 

Comentário: 

Acho que o metro na linha rubi irá oferecer mais liberdade, por isso penso que é um 
projeto que deva apoiar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#64}  ID 49728 Ana Rita Fernandes Padilha em 2022-11-14 

Comentário: 

Excelente iniciativa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#65}  ID 49727 Matheus Leandro Furst em 2022-11-14 

Comentário: 

Muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#66}  ID 49726 Teylon fürst em 2022-11-14 

Comentário: 

Muito legal, enquanto mais metro melhor 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#67}  ID 49725 Ana Maria em 2022-11-14 

Comentário: 

Muito bom � 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#68}  ID 49724 jessica fürst em 2022-11-14 

Comentário: 

Será ótima. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#69}  ID 49723 ana pintado em 2022-11-14 

Comentário: 

top 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#70}  ID 49722 Cristiano Siveira em 2022-11-14 

Comentário: 

acho que vai ser muito util a cidade do Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#71}  ID 49721 sardorjon abdukarimov em 2022-11-14 

Comentário: 

Gostei muito do projeto , acho que vai facitar a vida de muitos trabalhadores. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#72}  ID 49720 Rosa Maria Vaz em 2022-11-14 

Comentário: 

Vai dar bastante jeito as pessoas de gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#73}  ID 49719 Margarida Abreu em 2022-11-14 

Comentário: 

A existência de uma nova linha vai diminuir significativamente o trânsito citadino no 
Porto bem como irá facilitar o acesso dos portuenses à área metropolitana.  No entanto o 
empacto ambiental poderá ser notório 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#74}  ID 49718 Beatriz Moreira em 2022-11-14 

Comentário: 

É uma nova ligação e boa opção para pessoas, que, como eu, vivem e, Gaia, evita a 
mudança de linhas e confusão da estação da Trindade. Ajuda também, a aliviar o trânsito 
nas zonas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#75}  ID 49717 Natan Oliveira em 2022-11-14 

Comentário: 

Deixo meu contributo em forma de conscientização, pois o acesso a ourras regiões tens 
de ser reconhecido e valorizado. A linha rubi veio para acrescentar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#76}  ID 49716 Joana Abreu em 2022-11-14 

Comentário: 

Á custa desta activação no metro de São Bento descobri que vai existir uma linha mais. Só 
tinha conhecimento da linha rosa. Fico contente por o metro estar a crescer e a oferecer 
novas rotas aos seus utilizadores,, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#77}  ID 49715 Cacilda Pereira em 2022-11-14 

Comentário: 

Vai ser otima e vai facilitar a vida a muita gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#78}  ID 49714 Mónica Nogueira em 2022-11-14 

Comentário: 

concordo com a novalinha assim as pessoas tem mais acessos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#79}  ID 49713 Susana Alves em 2022-11-14 

Comentário: 

Sempre a melhorar e sempre a considerar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#80}  ID 49712 Manuela Fonseca em 2022-11-14 

Comentário: 

Acho uma ótima aquisição, vai diretamente para minha casa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#81}  ID 49709 Fábio Peixoto em 2022-11-12 

Comentário: 

Acho que uma boa ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#82}  ID 49708 Diogo Anjos em 2022-11-12 

Comentário: 

partes que necessitam de transporte publico decente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#83}  ID 49707 Sérgio Gonçalves em 2022-11-12 

Comentário: 

A nova linha vai permitir acesso a outras regiões que não são atendidas atualmente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#84}  ID 49706 Karen Weigert em 2022-11-12 

Comentário: 

dinamizar a cidade de gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#85}  ID 49705 fernando oliveira em 2022-11-12 

Comentário: 

a linha ja deveria ter sodo feita ha mais tempo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#86}  ID 49704 José Falcão em 2022-11-12 

Comentário: 

Vai ser uma linha muito importante, primcipalmente para os estudantes, turismo e para o 
acesso hospitalar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#87}  ID 49703 Ricardo Manuel em 2022-11-12 

Comentário: 

e muito boa iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#88}  ID 49702 Claws Maciel em 2022-11-12 

Comentário: 

otima ajuda para o transporte para chegar ao trabalho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#89}  ID 49701 Luzinete em 2022-11-12 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#90}  ID 49700 Lucilene Medeiros em 2022-11-12 

Comentário: 

quanto mais linhas melhor. acredito que vai facilitar a deslocacao para as pessoas que 
nao tem carro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#91}  ID 49699 Ytzibert Seixas em 2022-11-12 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#92}  ID 49698 Mariana Molinari em 2022-11-12 

Comentário: 

Estou de acordo pois vai facilitar a locomoção, entretanto me preocupa o fato da retirada 
da área de arborização no campo alegre para a construção. Pensam em compensar 
plantando mais árvores ¿ 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#93}  ID 49697 Anónimo em 2022-11-12 

Comentário: 

Seria bom ter um metro para foz também 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#94}  ID 49696 Sunny bhairannavar em 2022-11-12 

Comentário: 

Obrigada por me darem a oportunidade de dar a minha opinião e sinto que vai ser bom 
para os estudantes. Obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#95}  ID 49695 Ladislau Paulo em 2022-11-12 

Comentário: 

Como estudante universitária a nova linha do metro é um excelente investimento na vida 
dos jovens estudantes e trabalhadores que necessitam do dobro do tempo para 
chegarem ao seu destino de trabalho. Vai ser um excelente investimento na vida futura 
dos jovens e do país. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#96}  ID 49693 Everton Costa em 2022-11-12 

Comentário: 

Vai me ajudar com o transporte pois não preciso pegar muita integrações e nem preciso 
ficar à espera de outro metro para chegar onde preciso pois vou ter menos tempo de 
espera e vou chegar  ao meu destino com menor tempo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#97}  ID 49692 Maria Inês Pereira em 2022-11-12 

Comentário: 

Poderia ir também para a linha ermesinde diretamente para São Bento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#98}  ID 49691 César Toscano em 2022-11-12 

Comentário: 

Ótimo empreendimento  Deviam expandir mais para Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#99}  ID 49690 Joaquim Lage em 2022-11-12 

Comentário: 

importante para dinamizar a zona e retirar o transito da ponte da arrabida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#100}  ID 49687 Manuel gomes em 2022-11-11 

Comentário: 

Deviam abrir mais linha nos transportes públicos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#101}  ID 49686 Thais santos em 2022-11-11 

Comentário: 

É algo de extrema importância a criação desta linha rubi pois facilita o transporte de 
pessoas que residem em áreas distantes dos centros comerciais ,vejo no país uma visão 
linda de futuro e expansão . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#102}  ID 49685 Moisés pressi em 2022-11-11 

Comentário: 

Será ótimo esta adesão de mais uma linha de metro assim ajudará as famílias a se 
locomover 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#103}  ID 49684 Ana magalhaes em 2022-11-11 

Comentário: 

Estou ansiosa pela sua construção. Que venha rápido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#104}  ID 49683 Igor carvalho em 2022-11-11 

Comentário: 

Ajudará meus colegas de faculdade que moram em Gaia a terem uma maior facilidade 
para estudar, visto que seu tempo de viagem será reduzido. Ademais, facilitará meu 
acesso à linha amarela e a Gaia, pois minha estação de preferência é a Casa da Música. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#105}  ID 49682 Pedro em 2022-11-11 

Comentário: 

A linha deveria ser prolongada para norte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#106}  ID 49681 Ronald Oliveira em 2022-11-11 

Comentário: 

Essa linha nova vai ser muito boa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#107}  ID 49680 Décio portela em 2022-11-11 

Comentário: 

Vou utilizar a LINHA RUBI e serei, por certo, utilizador. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#108}  ID 49679 Nuno matos em 2022-11-11 

Comentário: 

A nova linha Rubi vem colmatar uma lacuna nos transportes públicos no eixo de ligação 
entre Porto e Gaia a oriente. Além da ligação de transporte público, a nova ponte será 
também uma ligação única para a travessia entre as cidades de forma pedonal e ciclovia, 
promovendo as alternativas na mobilidade urbana. Bem haja à nova linha Rubi. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#109}  ID 49678 João coutinho em 2022-11-11 

Comentário: 

Acho que está linha vai beneficiar muito os alunos do campo alegre e também os 
habitantes de Gaia. Por isso acho um investimento importantíssimo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#110}  ID 49677 isabel lisboa em 2022-11-11 

Comentário: 

Exelente e pena ja nao ter cido a mais tempo vai facilitar muito os moradores das duas 
margens 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#111}  ID 49676 Filipe Rola em 2022-11-11 

Comentário: 

Para o concelho de Vila Nova de Gaia está linha Rubi vai facilitar para melhor a 
mobilidade, reduzindo assim os transportes particulares. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#112}  ID 49675 Jorge ribeiro em 2022-11-11 

Comentário: 

Coisa boa porque vai dar para muito transporte para quem trabalha e estudantes, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#113}  ID 49674 Isabela pereira em 2022-11-11 

Comentário: 

Acho excelente visto que facilitará a vida dos estudantes, integrando a vida académica e 
social. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#114}  ID 49673 Vera vital em 2022-11-11 

Comentário: 

Vai criar muitos acessos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#115}  ID 49672 ruben maia em 2022-11-11 

Comentário: 

linha que dara muito jeito para pessoas que vem de santo ovidio diretos para a casa da 
musica 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#116}  ID 49671 Arnaldo Carvalho em 2022-11-11 

Comentário: 

Vais ser uma linha brutal que vai retirar turistas da ponte de Dluis 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#117}  ID 49670 Nuno Ferronha em 2022-11-11 

Comentário: 

A nova linha rubi é uma mais valia para uma maior ligação dos concelhos da AMP porque 
Gaia fica mais acessível e a zona sul do Douro tem mais acesso ao metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#118}  ID 49669 João Fernandes em 2022-11-11 

Comentário: 

Devia estender a linha para lordelo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#119}  ID 49668 mercado urbano - Gestão Imobiliária, S.A., em 2022-11-11 

Comentário: 

Exmos. Senhores,  Mercado Urbano, NIPC 509046762, na qualidade de superficiária do 
Mercado do Bom Sucesso, com sede em Praça do Bom Sucesso, n.º 74/90, piso 3, 
escritório 8, 4150-145 Porto, vem expor e solicitar os seguintes esclarecimentos:   - 
Considerando os inúmeros efeitos e impactes negativos que esta intervenção terá para o 
funcionamento do Mercado do Bom Sucesso, perguntamos: 1. Que medidas 
compensatórias estão previstas, designadamente no que concerne à mitigação dos 
efeitos negativos do ruído, vibrações e circulação rodoviária? 2. Está previsto 
levantamento estrutural do edifício do Mercado do Bom Sucesso? 3. Está previsto 
levantamento fotográfico do edifício do Mercado do Bom Sucesso? 4. As alterações à 
circulação rodoviária serão notificas à Expoente (Mercado Urbano) ou serão apenas 
publicitadas via Edital ou outro? 5. Com quantos dias de antecedência as alterações 
rodoviárias com impacto para o Mercado do Bom Sucesso serão publicitadas/notificadas? 
6. Qual a razão para o Edifício do Mercado do Bom Sucesso não se encontrar assinalado 
como Edifício com uso sensível nos termos da planta “Vibrações – Linha Casa da Música – 
Santo Ovídio”?  Muito obrigado, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#120}  ID 49666 fernando tavares em 2022-11-10 

Comentário: 

Bom projecto para todos nos...ansioso por visualizar a paisagem na viagem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#121}  ID 49665 ana rita moreira em 2022-11-10 

Comentário: 

Na minha opinião esta nova linha será algo que me facilitará a minha deslocação e 
permitirá acessar mais fácilmente varios destinos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#122}  ID 49664 Patrícia Silva em 2022-11-10 

Comentário: 

Acho muito interessante em abrir mais linhas de metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#123}  ID 49663 hugo alves em 2022-11-10 

Comentário: 

acho que pode ser um pouco mais conveniente para a deslocação, mas acho que poderia-
se investir noutras formas de deslocação capaz de facilitar ainda mais os locais e quem cá 
trabalha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#124}  ID 49662 Ehsan Ahmadi em 2022-11-10 

Comentário: 

in my opinion its perfect direction and so necessary thats why is possibility for change 
position in especially part of porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#125}  ID 49661 Beatriz guedes em 2022-11-10 

Comentário: 

Acho super útil para o pessoal de Gaia porque é mais rápido e cómodo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#126}  ID 49660 António moreira em 2022-11-10 

Comentário: 

Acho uma boa ideia, pois vai simplificar a vida de muitas pessoas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#127}  ID 49659 Thalia Seijas em 2022-11-10 

Comentário: 

Vai dar muito jeito o acesso ao Arrábida shopping , permitindo ir lá mais frequentemente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#128}  ID 49658 Ubalda Pinho em 2022-11-10 

Comentário: 

Ando todos os dias de metros, mais do que uma vez. Tenho uma filha em Gaia. Vai ser 
maravilhoso!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#129}  ID 49657 Patricia em 2022-11-10 

Comentário: 

Baniste uma no ideia é muito util 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#130}  ID 49656 Luís Conceição em 2022-11-10 

Comentário: 

Tem melhores acessos a gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#131}  ID 49655 Lotario Pinto em 2022-11-10 

Comentário: 

É uma mais valia para a população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#132}  ID 49654 Sara Marques em 2022-11-10 

Comentário: 

Vai dar muito jeito uma linha direta da casa da Música a Santo Ovídio 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#133}  ID 49653 Fernando Pinto em 2022-11-10 

Comentário: 

A linha é boa e eficaz 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#134}  ID 49652 Luís Martins em 2022-11-10 

Comentário: 

Excelente linha, de muita utilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#135}  ID 49649 Paula Malheiro em 2022-11-09 

Comentário: 

Exmos. Senhores,  Apresentamos, em anexo, o parecer da Águas e Energia do Porto, EM, 
em relação ao Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi) ao ao Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Projeto da Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi).  
Obrigada.  Cumprimentos, 

Anexos: 49649_AEdP_Parecer_EIA_Linha Rubi_Metro do Porto_Portal Participa.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#136}  ID 49644 Giovanni ramos em 2022-11-09 

Comentário: 

Poderia estender da casa da música s atenção s João/arca de água 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#137}  ID 49643 Maria Amélia Gregório em 2022-11-09 

Comentário: 

Vai ser muito bom para a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#138}  ID 49642 Teresa temudo em 2022-11-09 

Comentário: 

Está linha vai ser para mim muito útil . Sugiro que possamos pagar o andante no 
telemóvel e usar a aplicação como bilhete. De contrário deverão colocar   Caixas de 
carregamento em muitos sítios da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#139}  ID 49641 Raphael nunes em 2022-11-09 

Comentário: 

Ótimo pela expansão do transporte público elétrico que vai poupar tempo de viagem a 
que, tinha de aceder a trindade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#140}  ID 49640 Sara moreira em 2022-11-09 

Comentário: 

Acho uma excelente ideia a nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#141}  ID 49639 Maria Azevedo em 2022-11-09 

Comentário: 

Concordo a 100% com a linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#142}  ID 49638 Eileen em 2022-11-09 

Comentário: 

Adorei a linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#143}  ID 49637 Francisca em 2022-11-09 

Comentário: 

Acho que é sempre bom haver muitos meios para quem não tem carro não só por causa 
da sustentabilidade mas por aqueles não conseguem comprar um meio de transporte 
público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#144}  ID 49636 António Ferreira em 2022-11-09 

Comentário: 

É facil para deslocações para o trabalho e comércio e dentro da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#145}  ID 49635 Catarina ferreira em 2022-11-09 

Comentário: 

Gostei do conceito e da ideia, principalmente porque a minha faculdade fica no campo 
alegre e ainda não há metro até lá, o que é bastante incomodativo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#146}  ID 49634 Jose lima em 2022-11-09 

Comentário: 

Acho que esta linha é uma excelente opção, um excelente investimento, pois graças a 
esta nova ligação Gaia- Porto, tudo será muito mais fácil e rápido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#147}  ID 49633 Carlos de matos em 2022-11-09 

Comentário: 

É muito bom viajar com a rubi; veio para ajudar-nos . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#148}  ID 49632 Rodrigo Cabral em 2022-11-09 

Comentário: 

Parece me uma excelente iniciativa pela falta de acessos nas zonas abrangidas pela linha 
sendo uma enorme mais valia para o Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#149}  ID 49631 Beatriz noronha em 2022-11-09 

Comentário: 

Acho muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#150}  ID 49630 Maria moreira em 2022-11-09 

Comentário: 

Ótima, vai dar muito jeito! Porém as linhas do metro podiam ser mais abrangentes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#151}  ID 49629 Ana ferri em 2022-11-09 

Comentário: 

Acredito que vai ser uma linha de grande importância no sentido de desafogar a Trindade 
e trazer mais rapidez às deslocações entre Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#152}  ID 49628 Ana serra em 2022-11-09 

Comentário: 

Acho uma ideia ótima como forma de ligar ainda mais o Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#153}  ID 49627 Fernanda serra em 2022-11-09 

Comentário: 

Excelente ideia é uma zona com muitos residentes e população jovem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#154}  ID 49626 Anonimo em 2022-11-09 

Comentário: 

Quanto maior a flexibilidade e opcoes de linhas de metro melhor para os habitantes e 
visitantes da zona metropolitana do Porto. A inclusao da linha rubi fez todo o sentido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#155}  ID 49623 José Nogueira em 2022-11-08 

Comentário: 

Faz falta, há que inovar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#156}  ID 49622 Eliton costa em 2022-11-08 

Comentário: 

Uso o metro para passear, mas para a minha família é muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#157}  ID 49621 Eduardo Santos em 2022-11-08 

Comentário: 

Pra mim vai facilitar bastante , vai agilizar bastante 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#158}  ID 49620 Pedro fernandes em 2022-11-08 

Comentário: 

Eu concordo com a linha pela sua acessibilidade e as empregadas são simpaticas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#159}  ID 49619 Hiales Paulino em 2022-11-08 

Comentário: 

Acredito que terá uma enorme utilidade, pois a mobilidade urbana é essencial para o 
desenvolvimento da cidade. A movimentação económica se dá pela circulação de 
pessoas. Pois assim é feito o desenvolvimento humano. Com tudo quero deixar minhas 
gratidão por essa atitude governamental. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#160}  ID 49618 Paulo Santos em 2022-11-08 

Comentário: 

É necessária sim mas o metro da trofa ainda mais nessesario é porque está prometido 
desde 2002 Espero que as pessoas que vivam onde passará está linha não sejam 
prejudicadas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#161}  ID 49617 Boaventura santos em 2022-11-08 

Comentário: 

Vem tarde, já devia estar feita 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#162}  ID 49616 Ana Nunes em 2022-11-08 

Comentário: 

A linha será bastante útil pois faço este trajeto com recursos metro e autocarro e, desta 
forma, conseguirei reduzir tempo e melhorar as condições nas viagens. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#163}  ID 49615 Savva Valetskiy em 2022-11-08 

Comentário: 

Acho q o projeto vai ser útil mas não é razão para roubar dinheiro de obras públicas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#164}  ID 49613 Francisco Marques em 2022-11-07 

Comentário: 

Linha útil para a cidade do Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#165}  ID 49612 Soraia Soares em 2022-11-07 

Comentário: 

Tudo magnífico. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#166}  ID 49611 Bárbara teixeira em 2022-11-07 

Comentário: 

Sou aluna da FLUP e faço vários transbordos para consegui chegar à minha instituição de 
ensino, levando cerca de 55 min e 1:30 para cada viagem. Espero a consideração pela 
acessibilidade para o polo do campo alegre.  Não sendo insuficiente mencionar, a ponte, 
deverá estar de acordo com a legislação APA e salvaguarda da paisagem e conservação 
do património natural que a cidade preserva. Espero uma boa solução para todos. Por 
fim, quanto às olhas que exige, perturba-me o que isso vai significar para o ambiente 
sonoro e poluente, segurança dos peões e soluções adequadas para o tráfego. Este é um 
projeto ambicioso! 

Anexos: Não 

 



Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#167}  ID 49610 Alberto Figueiredo em 2022-11-07 

Comentário: 

Acho que vai ser benéfico, facilita o transporte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#168}  ID 49609 Inês Oliveira em 2022-11-07 

Comentário: 

Deviam fazer mais linhas a nível do metro para certas localidades que precisam delas 
neste momento 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#169}  ID 49608 Gustavo Bongiovi em 2022-11-07 

Comentário: 

- Criar um sistema de acompanhamento das frequências da linha em tempo real  - Ajuste 
das frequências à demanda de passageiros, evitando “aglomerações”, por meio de 
melhores algoritmos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#170}  ID 49607 Sheila Sousa em 2022-11-07 

Comentário: 

Sensacional iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#171}  ID 49605 Inês dias em 2022-11-07 

Comentário: 

Acho bastante útil, para os estudantes, turistas e para expandir o metro do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#172}  ID 49604 Branda Nogueira em 2022-11-07 

Comentário: 

Muito útil a paragem na campo alegre. Irá ajudar muitos estudantes. Também seria 
interessante um mais próximo à foz 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#173}  ID 49603 Luís Oliveira em 2022-11-07 

Comentário: 

Sugestão, estação faculdade de ciências. Campo alegre. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#174}  ID 49602 Miguel Evangelho em 2022-11-07 

Comentário: 

A Metro do Porto S.A. tem uma importante influência na criação de dinâmicas sociais e 
urbanas no município do Porto. Por conseguinte, também valoriza a participação pública 
e privada, junto de quaisquer projetos em curso. Parabéns pelo constante 
desenvolvimento e melhorias nas instalações e equipamento móvel. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#175}  ID 49601 Íris faria em 2022-11-07 

Comentário: 

Penso que é bom ter uma estação de metro mais perto do polo do campo alegre, não 
tenho queixas acerca do transporte público no Porto mas assim será ainda melhor. 
também é bom que não tenha tabuleiro para carros, só ia criar mais trânsito. espero que 
de futuro também pensem em criar mais ligações para norte e este da Póvoa de Varzim, 
onde fica a última estação do metro do Porto, a partir daí é que o transporte público é 
muito pobre, da metro do Porto ou em conjunto com outras empresas, parece que todo 
o transporte é só da periferia para o centro e faltavam ligações entre as diferentes 
“periferias”. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#176}  ID 49600 Jorge ferreira em 2022-11-07 

Comentário: 

Acho muito bem! Vai ter muitos passageiros. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#177}  ID 49599 Manuel Luis em 2022-11-07 

Comentário: 

Vou ser utilizador, acho muito útil!! O projeto está espetacular em termos de design. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#178}  ID 49598 Maria Silva em 2022-11-07 

Comentário: 

O metro é um ótimo transporte e deve ser incentivado e devia haver mais linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#179}  ID 49597 Gil moreira em 2022-11-07 

Comentário: 

É interessante.vai ser muito bom! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#180}  ID 49596 Maria Vasconcelos em 2022-11-07 

Comentário: 

Vai dar muito jeito para irmos às caves. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#181}  ID 49595 Patrícia Nunes em 2022-11-07 

Comentário: 

Acho que a linha não é viável. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#182}  ID 49594 António Ferreira em 2022-11-07 

Comentário: 

Facilita a nível de comércio, a nível de trânsito.vai ser bom para o deslocamento para o 
trabalho. Vamos economizar tempo e dinheiro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#183}  ID 49593 Jade Nogueira em 2022-11-07 

Comentário: 

Vai desafogar a trindade e agilizar o deslocamento. Também ter uma linha ao pé da 
universidade do Porto faz muito jeito aos estudantes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#184}  ID 49592 Elisangela Cruz em 2022-11-07 

Comentário: 

vai ser muito bom porque vai ligar Porto a Gaia. Tem muitas vantagens e benefícios para 
a população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#185}  ID 49590 Maria Odete Fonseca em 2022-11-07 

Comentário: 

Acho que vai ser muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#186}  ID 49589 Ana pereira em 2022-11-07 

Comentário: 

Vai ser bom, vai ser útil para a população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#187}  ID 49588 Ana Ramalho em 2022-11-07 

Comentário: 

É uma mais valia e espero que haja mais linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#188}  ID 49587 Márcio Lima em 2022-11-07 

Comentário: 

é uma linha que ajuda na mobilidade das pessoas que vão todos os das trabalhar , ou vão 
para as escolas , e essa nova ponte já ajuda a travessias de Port-Gaia facilitando a vida 
das pessoas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#189}  ID 49586 Emma Mota em 2022-11-07 

Comentário: 

Vai facilitar e muito a minha deslocação para o trabalho sendo que entro na estação 
senhora da hora e saio na Arrábida fazendo transbordo na casa da música. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#190}  ID 49585 João braga em 2022-11-07 

Comentário: 

Sou natural de Santo Ovídio e vai-me dar muito jeito. É um encanto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#191}  ID 49584 Rayssa Leite em 2022-11-07 

Comentário: 

A linha Rubi em minha opinião foi uma ótima ideia e vai facilitar muito para quem mora 
em Gaia e depende de autocarro ou de metro, sendo que é necessário apanhar mais de 
um. Uma linha de Gaia até a casa da música é mais prática, cómoda e eficaz. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#192}  ID 49583 Paulo em 2022-11-07 

Comentário: 

Vai defuma grande mais valia para todos que trabalham. Nos extremos das cidades, 
Porto, Matosinhos até Vila Nova de. Gaia. Parabéns!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#193}  ID 49582 A em 2022-11-06 

Comentário: 

Acho muito importante para o desenvolvimento das duas cidades 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#194}  ID 49581 Marta Leal em 2022-11-06 

Comentário: 

Uma boa mobilidade para a cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#195}  ID 49580 Sara Vara em 2022-11-06 

Comentário: 

Incrível iniciativa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#196}  ID 49579 Albina Gomes em 2022-11-06 

Comentário: 

Linha até ao Arrábida Shopping é a melhor ideia do Mundo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#197}  ID 49578 Guilherme Costa em 2022-11-06 

Comentário: 

Vai se um grande benefício para a região. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#198}  ID 49577 Liliana Simões em 2022-11-06 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia, no entanto, podiam fazer uma até as praias de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#199}  ID 49576 Ana Carvalho em 2022-11-06 

Comentário: 

A nova linha de metro é uma ótima ideia para as pessoas começarem a ter acesso aos 
municípios da sua zona. E para passar a haver menos poluição. O sítio é bem localizado é 
uma boa vista. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#200}  ID 49575 Filipe Silva em 2022-11-06 

Comentário: 

É um ótimo transporte porque diminui a poluição. É um transporte verde e vai beneficiar 
milhares de pessoas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#201}  ID 49574 Anonimo em 2022-11-06 

Comentário: 

Eu acho que este projecto vem dinamizar muito toda esta área de Vila Nova de Gaia. E 
sem dúvida uma mais-valia para todos os que vivem e trabalham em toda a área que 
envolve a nova linha. Irá fazer com que todas as deslocações sejam mais fáceis, rápidas e 
amigas do ambiente, permitindo diminuir o intensidade de tráfego. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#202}  ID 49573 Maria De Fátima Machado em 2022-11-06 

Comentário: 

É uma boa linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#203}  ID 49572 Marco em 2022-11-06 

Comentário: 

Muito bom para o futuro ecológico 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#204}  ID 49571 Anónima em 2022-11-06 

Comentário: 

Considero que o metro é um transporte limpo, rápido e fiável , por isso valioso para os 
cidadãos e para a cidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#205}  ID 49570 José Pessanha em 2022-11-06 

Comentário: 

Acho que vai ser um meio muito positivo porque no meu caso vou passar a fazer a viagem 
casa/trabalho e trabalho/casa toda de metro.. Fantástico. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#206}  ID 49569 A em 2022-11-06 

Comentário: 

Comncordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#207}  ID 49568 Paulo Almeida em 2022-11-06 

Comentário: 

Concordo com a nova linha, no entanto, em vez de ligar a St Ovídio devia fazer uma 
ligação direta a Espinho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#208}  ID 49567 Maria Barbosa em 2022-11-06 

Comentário: 

Já devia ter começado há muito mais tempo, mas mais vale tarde do que nunca… 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#209}  ID 49566 Natália Esteves em 2022-11-06 

Comentário: 

Acho o projeto muito interessante e inovador. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#210}  ID 49565 Manuela Santos em 2022-11-06 

Comentário: 

Acho uma linha muito importante porque vai dar oportunidade a zona que estava muito 
Pobre em transportes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#211}  ID 49564 Vitória em 2022-11-06 

Comentário: 

Metro para todo o lado!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#212}  ID 49563 Sofia Cruz em 2022-11-06 

Comentário: 

Boa acessibilidade + maior mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#213}  ID 49562 Armando sousa em 2022-11-06 

Comentário: 

Uma mais valia para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#214}  ID 49561 Clarisse Fernandes em 2022-11-06 

Comentário: 

Facilita a mobilidade para as pessoas que não tem veículo próprio para as zonas urbanas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#215}  ID 49560 rosa Couto em 2022-11-06 

Comentário: 

Bom para a mobilidade da população - promove a evolução 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#216}  ID 49559 Carlos angélico em 2022-11-06 

Comentário: 

Beneficia a população em geral 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#217}  ID 49558 Ana Paulo em 2022-11-06 

Comentário: 

Concordo por uma melhor e mais sustentável forma de transporte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#218}  ID 49557 Eva Silva em 2022-11-06 

Comentário: 

Vai retirar muito movimento de veículos na ponte de Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#219}  ID 49556 Ilde brando em 2022-11-06 

Comentário: 

Já deveria estar feito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#220}  ID 49555 António Mota em 2022-11-06 

Comentário: 

Já devia ter sido feito há 30 anos! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#221}  ID 49554 Maria Clara em 2022-11-05 

Comentário: 

Do ponto de vista urbano - facilita a mobilidade (estudante da faculdade de arquitetura 
que vive na Afurada). 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#222}  ID 49553 Raquel Dias em 2022-11-05 

Comentário: 

Útil para quem vive em Gaia - facilidade mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#223}  ID 49552 João garrido em 2022-11-05 

Comentário: 

Evolução da cidade e novos trajetos para retirar os carros das restantes pontes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#224}  ID 49551 Miguel Peixoto em 2022-11-05 

Comentário: 

Diminuir a circulação de carros e outra forma de as pessoas atravessarem a ponte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#225}  ID 49550 José Ricardo em 2022-11-05 

Comentário: 

Forma de atravessar Porto para Gaia - ajuda a mobilidade e serve melhor a cidade de 
Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#226}  ID 49549 Mário Azevedo em 2022-11-05 

Comentário: 

Gostei muito da linha porque acho que faz muito sentido ter uma linha destas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#227}  ID 49548 Eduardo Teixeira em 2022-11-05 

Comentário: 

A utilização da rede de metro tornasse uma mais valia no dia a dia de todos os 
utilizadores e moradores na região metropolitana do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#228}  ID 49547 Anónimo em 2022-11-05 

Comentário: 

Boa iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#229}  ID 49546 Anónimo em 2022-11-05 

Comentário: 

:) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#230}  ID 49545 Anónimo em 2022-11-05 

Comentário: 

Gostei. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#231}  ID 49544 Ana Paula em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia- evita o trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#232}  ID 49543 Tiago Silva em 2022-11-05 

Comentário: 

Se pudesses estender a linha para o interior da Gaia para a zona das praias de arcozelo e 
Madalena ou até mesmo canidelo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#233}  ID 49542 Aires Ribeiro em 2022-11-05 

Comentário: 

Gosto da ideia e do conceito. Super prático para ir para a faculdade de ciências sem ter 
de apanhar trânsito ou autocarros cheios de gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#234}  ID 49541 Silvia Soares em 2022-11-05 

Comentário: 

Devia ter casas de banho e nas horas de ponta ter mais carruagens 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#235}  ID 49540 Alice em 2022-11-05 

Comentário: 

Concordo pois vai melhorar a mobilidade , por a linha até a praia ! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#236}  ID 49539 Alfredo Graça em 2022-11-05 

Comentário: 

Preocupação pela distância curta da ponte à casa rosa ( pertofaculdade de arquitetura) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#237}  ID 49538 Patrícia Pinto em 2022-11-05 

Comentário: 

Extremamente útil para residência 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#238}  ID 49537 Diana Harders em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia na facilidade, rapidez e mais cómodo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#239}  ID 49536 Pedro Pimentel em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#240}  ID 49535 Maria em 2022-11-05 

Comentário: 

Vai facilitar muito a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#241}  ID 49534 Sónia costa em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#242}  ID 49533 Alberto Jesus em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#243}  ID 49532 Patrícia Fonseca em 2022-11-17 

Comentário: 

A minha principal preocupação é o estacionamento. Eu moro com a minha família no 
prédio vereda 2 na rua Gonçalo Velho Cabral, mesmo em frente à futura estação 
subterrânea (debaixo do jardim).  Quando o meu marido e eu compramos o 
apartamento, um dos critérios que nos fez escolher este local para vivermos foi o 
estacionamento à porta do prédio. Agora que somos 4 com a recente adição de mais um 
pequenote, ficamos preocupados com a possível ocupação do estacionamento por 
pessoas que queiram utilizar o metro.  Temos também outros habitantes destes prédios 
que precisam de cuidados de saúde quase diários (ambulâncias, enfermeiros, terapeutas 
que vêm ao domicílio) e que estacionam as suas viaturas aqui. Sem este espaço para os 
carros como vão poder responder às necessidades das pessoas que moram aqui? Muito 
obrigada pela atenção dispensada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#244}  ID 49531 Lucia umpierrez em 2022-11-05 

Comentário: 

Facilita a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#245}  ID 49530 Luis em 2022-11-05 

Comentário: 

Grande investimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#246}  ID 49529 Paulo Costa em 2022-11-05 

Comentário: 

Útil a construção da nova linha para facilitar o acesso a Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#247}  ID 49528 Cíntia Silva em 2022-11-05 

Comentário: 

Estou super otimista com estas novas obras e deixava a sugestão de fazerem até Santa 
Maria da feira. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#248}  ID 49527 Maria Magalhães em 2022-11-05 

Comentário: 

Gaia está em crescimento e portanto as acessibilidades tem de acompanhar o 
crescimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#249}  ID 49526 José Lima em 2022-11-05 

Comentário: 

Vai ser muito útil! Principalmente porque vai servir o hospital e vila deste. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#250}  ID 49525 Lucia Félix em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#251}  ID 49524 Pedro Barros em 2022-11-05 

Comentário: 

Obra que irá melhorar a mobilidade dos habitantes de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#252}  ID 49523 Valdemar Fernandes em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia - obra do interesse público e melhoria de vida das pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#253}  ID 49522 Kovacs Magdolna em 2022-11-05 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#254}  ID 49521 João Gaspar em 2022-11-05 

Comentário: 

Uma obra de referencia, essencial para o desenvolvimento de Gaia e redução de trânsito 
das pontes. Projeto de ferrovia, mas de arquitetura. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#255}  ID 49520 Sónia Gaspar em 2022-11-05 

Comentário: 

O metro veio promover a deslocação da população do Porto e Gaia através de 
transportes públicos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#256}  ID 49519 Catarina Oliveira em 2022-11-05 

Comentário: 

Seria uma mais valia para a mobilidadade principalmente para Gaia - diminuição do 
trânsito e melhoria da cessibilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#257}  ID 49518 Anastacia Bakurina em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia para as pessoas do Porto irem até Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#258}  ID 49517 Viktor Bakurin em 2022-11-05 

Comentário: 

The project is great! Can’t wait to have Arrábida to be connected with Porto via the 
metro! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#259}  ID 49516 Maria José cunha em 2022-11-05 

Comentário: 

Vai valorizar a zona envolvente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#260}  ID 49515 Carla Soares em 2022-11-05 

Comentário: 

Importante criar linhas que liguem a pontos estratégicos em Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#261}  ID 49514 Matilde Soares em 2022-11-05 

Comentário: 

Acho que é bom terem criado uma linha de metro que passe mais por Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#262}  ID 49513 Carla Brandão em 2022-11-05 

Comentário: 

Linha de metro na freguesia da Madalena Vila Nova de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#263}  ID 49512 Artur Silva em 2022-11-05 

Comentário: 

Vai retirar muito trânsito e facilitar a mobilidade de muita gente. Shopping muito mais 
valorizado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#264}  ID 49511 Claudia Silva em 2022-11-05 

Comentário: 

Poderia alongar para as zonas das praias de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#265}  ID 49510 Paulo país em 2022-11-05 

Comentário: 

Muito bom para facilidade de mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#266}  ID 49509 Daniela em 2022-11-05 

Comentário: 

Tendo em conta que vivo em Gondomar/ Fanzeres e trabalho em Gaia (Lake Towers) faria 
imenso sentido a nova linha. O trânsito na ponte da Arrábida é infernal e de autocarro é 
quase impossível chegar a horas a qual lado.  Em suma, seria importantíssimo criar novas 
linhas na zona de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#267}  ID 49508 Gabriela Laureano em 2022-11-05 

Comentário: 

Vai ser bom para facilitar quem é a zona da Boavista 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#268}  ID 49507 Vitor ferreira em 2022-11-05 

Comentário: 

Melhor ideia não podia ter 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#269}  ID 49506 Ondina Sequeira em 2022-11-05 

Comentário: 

Será uma mais valia - facilita a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#270}  ID 49505 Sandra Almeida em 2022-11-05 

Comentário: 

Quanto mais abrangente for a linha do metro para a zona do concelho do Porto e Gaia, 
Maia e outros ao redor melhor! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#271}  ID 49504 Raquel Nunes em 2022-11-05 

Comentário: 

Acho excelente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#272}  ID 49503 Eduardo em 2022-11-05 

Comentário: 

Gostei muito desta iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#273}  ID 49502 Elizabeth Alves em 2022-11-05 

Comentário: 

Uma mais valia para a cidade de Gaia - evita o uso de carro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#274}  ID 49501 Pedro Oliveira em 2022-11-05 

Comentário: 

Será uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#275}  ID 49500 Silvia Magalhães em 2022-11-05 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#276}  ID 49499 Amélia Faria em 2022-11-05 

Comentário: 

Já devia estar feito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#277}  ID 49498 Alexandre Santos em 2022-11-05 

Comentário: 

É boa para atender a população e vale muito a pena. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#278}  ID 49497 Priscila em 2022-11-05 

Comentário: 

Acha uma mais valia- retira os veículos da rua 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#279}  ID 49496 Eduardo Castro em 2022-11-05 

Comentário: 

Muito boa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#280}  ID 49495 Maria José Cabral em 2022-11-05 

Comentário: 

Expandir o metro pela cidade de Gaia - seria uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#281}  ID 49494 Acacio Queirós em 2022-11-04 

Comentário: 

Acho que é uma mais valia para a cidade de Gaia e Porto vai servir muita gente e è mais 
ou menos assim 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#282}  ID 49493 Amílcar em 2022-11-04 

Comentário: 

Em meu entender está linha vem suprir a falta de transportes existentes nesta área, 
nomeadamente transportes que cumpram horários. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#283}  ID 49492 Manuela rocha em 2022-11-04 

Comentário: 

Está muito bonita 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#284}  ID 49491 Luísa Aguiar em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo com este investimento, é fundamental para melhorar o metro do Porto e 
minimizar o o trânsito na ponte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#285}  ID 49490 Rosangela Caldas em 2022-11-04 

Comentário: 

Um excelente investimento para nossa vizinhança acho maravilhoso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#286}  ID 49489 Bernardo Sardinha em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#287}  ID 49488 Maria em 2022-11-04 

Comentário: 

Entendo que a ponte deveria ter um acesso. Acho que  o local de apio no Porto entra em 
conflito com as edificações.Talvez não fosse local mais indicado, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#288}  ID 49487 Jorge Botelho em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo com a linha vai ajudar as universidades e gaienses 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#289}  ID 49486 Manuel lima em 2022-11-04 

Comentário: 

No futuro vai ficar 5 estrelas, uma mais valia para todos os gaienses. A pecar por vir 
tardeamente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#290}  ID 49485 Roberta em 2022-11-04 

Comentário: 

Moro ao lado do Arrábida e será um grande presente para todos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#291}  ID 49484 Mónica Carvalho em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo  Pois vai ser vantajoso em termos de deslocação para diversas zonas de Gaia e 
Porto, evitar o congestionamento do trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#292}  ID 49483 Maria Luísa em 2022-11-04 

Comentário: 

Projeto bastante interessante e que beneficiará a zona Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#293}  ID 49482 Marcelina Duarte em 2022-11-04 

Comentário: 

Vai ser o melhor que podem fazer , e vai aliviar muito o trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#294}  ID 49481 Dara pires em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo inteiramente com esta linha  Muito acessível 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#295}  ID 49480 Alfredina em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#296}  ID 49479 Miguel Novo em 2022-11-04 

Comentário: 

A AMP precisava de um projeto do género. Desenvolvendo, assim, as duas cidades e a 
zona das Faculdades de Arquitetura, Letras e Ciências da UP. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#297}  ID 49478 Sara duarte em 2022-11-04 

Comentário: 

Acho uma ótima ideia! Vai facilitar muito a vida das pessoas que andam diariamente de 
transporte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#298}  ID 49477 Flávio Dantas em 2022-11-04 

Comentário: 

Penso que é uma via de transporte extremamente útil visto que o acesso mais rápido de 
Gaia ao campo alegre é apenas a ponte da Arrábida, irá também resolver bastante do 
trânsito dessa mesma ponte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#299}  ID 49476 Rosa crisóstomo em 2022-11-04 

Comentário: 

Preciso urgentemente desta linha, tem de ser rápido vai me dar muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#300}  ID 49475 António silva em 2022-11-04 

Comentário: 

Vivo em Soares dos Reis, perto do hospital e vou beneficiar muito desta nova estação. 
Espero que seja rápido!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#301}  ID 49474 Mónica ferreira em 2022-11-04 

Comentário: 

Está linha vai trazer uma enorme mobilidade e muito útil para a entrelaçado entr a cidade 
de Porto e Gaia. Ajudando também a melhorar empacoto e ambiental 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#302}  ID 49473 Olga ferreira em 2022-11-04 

Comentário: 

Facilidade de ir para o local de trabalho com rapidez 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#303}  ID 49472 José rocha em 2022-11-04 

Comentário: 

O projeto além de ser lindíssimo,é uma obra que vai favorecer muita gente. é 7 estrelas!!! 
Vai favorecer muita gente que vive na zona, não vão precisar de ir de carro. A melhor 
coisa é poder ir de metro. Espero que não demore muito tempo!! Toda a gente está à 
espera!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#304}  ID 49471 Mariana ferreira em 2022-11-04 

Comentário: 

É uma excelente decisão que vai valorizar a zona do candal e facilitar os transportes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#305}  ID 49470 Cristina duarte em 2022-11-04 

Comentário: 

Há muito que esta  linha devia ter sido implementada, penso no entanto que a 
linhadeveria ligar para além do campo alegre toda a avenida da Boavista e a zona de 
fonte da moura,  c concordo com a localização da ponte mas não se entende ainda as 
ligações aos acessos  à rede interna dos arruamentos da cidade  . mesmo considerando os 
impactos ambientais sou sempre a favor de mais ligações entre as cidades e que 
privilegiem os acessos pedonais e ciclaveis.. .  Para finalizar apenas tenho pena de não 
existir também uma ligação a cota baixa , muito necessária e há muito requerida pela 
população ali residente  e não só 

 



Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#306}  ID 49469 Paulo Matos em 2022-11-04 

Comentário: 

Linha necessária, com uma arquitetura espetacular. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#307}  ID 49468 Fernando Paiva em 2022-11-04 

Comentário: 

Gostei muito do nome da linha rubi, ter sido inspirado no vinho do Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#308}  ID 49466 Henrique Gonçalves em 2022-11-04 

Comentário: 

Gostei muito da forma da explicação da como vai ficar esta linha metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#309}  ID 49465 José sousa em 2022-11-04 

Comentário: 

Só peca por tardia. Será um benefício para-a zona metropolitana 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#310}  ID 49464 José Figueiredo em 2022-11-04 

Comentário: 

Iniciativa de louvar pois vai ajudar muito a mobilidade de milhares de pessoas além de 
contribuir para o desenvolvimento económico de toada a região. Espero que a obra se 
finalize no prazo previsto porque durante a sua realização causará grande transtorno em 
toda a zona envolvente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#311}  ID 49463 João sousa em 2022-11-04 

Comentário: 

Excelente projeto que vem complementar a mobilidade na Área Metropolitana do Porto. 
Vila Nova de Gaia fica com um rede de transportes idêntica às melhores cidades da 
Europa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#312}  ID 49462 Orisia adao em 2022-11-04 

Comentário: 

Vídeo ótimo  Boas obras sem interferências  Corra tudo bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#313}  ID 49461 José Adão em 2022-11-04 

Comentário: 

Muito positivo, com acessibilidades boas, esteticamente bem concebida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#314}  ID 49460 Rúben Gonçalves em 2022-11-04 

Comentário: 

Excelente oportunidade para a cidade de Gaia e Porto de eliminarem milhares de carros 
diariamente nas ruas de ambas as cidades, ao mesmo tempo contribuindo para um país 
mais verde 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#315}  ID 49459 Carla pereira em 2022-11-04 

Comentário: 

Vai ser óptimo ter esta linha em funcionamento. As obras na Vl8 é que vão dificultar o 
movimento diário. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#316}  ID 49458 João santos em 2022-11-04 

Comentário: 

Entendo ser uma óptima ideia que vai beneficiar em muito as várias zonas por onde passa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#317}  ID 49457 Rosa Santos em 2022-11-04 

Comentário: 

Vai dar muito jeito, vamos largar o carro e poder andar de metro para ir ao Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#318}  ID 49456 Maria Cordeiro em 2022-11-04 

Comentário: 

Julgo que vai-se benéfico, dado que valoriza a zona e  beneficia o ambiente . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#319}  ID 49455 Renata gomes em 2022-11-04 

Comentário: 

Acho que vai ser uma mais valia para a cidade de Gaia  e para a zona do Arrábida .sou 
moradora aqui só tenho receio da confusão que vai ser aqui 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#320}  ID 49454 Ernesto amaral em 2022-11-04 

Comentário: 

Acho que a linha e útil. Vai para uma zona de movimento da cidade, a rotunda da 
Boavista, retirando alguns carros da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#321}  ID 49453 Elaine tuennerman em 2022-11-03 

Comentário: 

Eu amo este plano! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#322}  ID 49452 Maria Rodrigues em 2022-11-03 

Comentário: 

Ótimo para o turismo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#323}  ID 49451 Claudia Reis em 2022-11-03 

Comentário: 

Estamos ansioso por esta nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#324}  ID 49450 Cristina em 2022-11-03 

Comentário: 

Já devia ter sido feito há mais tempo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#325}  ID 49449 Nuno Marinho em 2022-11-03 

Comentário: 

Esta  linha vai melhorar bastante a mobilidade na minha zona de residência (Soares dos 
Reis), vai diminuir bastante o trânsito na ponte da Arrábida, vai interligar as linhas de 
Metro já existentes e vai contribuir para a diminuição de emissões poluentes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#326}  ID 49448 Irma em 2022-11-03 

Comentário: 

Vai me dar muito jeito! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#327}  ID 49447 Roman Portela em 2022-11-03 

Comentário: 

É uma linha necessária é vital para a dinamização de toda esta zona. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#328}  ID 49446 Maria Fonseca em 2022-11-03 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#329}  ID 49445 Maria Fernanda Silva em 2022-11-03 

Comentário: 

Muitos parabéns pela inovação e progresso no concelho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#330}  ID 49444 Francisco Silva em 2022-11-03 

Comentário: 

Concordo inteiramente com o projeto porque vai valorizar a zona do Porto e Vila Nova de 
gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#331}  ID 49443 Mário em 2022-11-03 

Comentário: 

Acho muito positivo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#332}  ID 49442 Laura Cardoso em 2022-11-03 

Comentário: 

Vai beneficiar uma parte da população quenão tinha metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#333}  ID 49441 João Cardoso em 2022-11-03 

Comentário: 

Acho que é um projeto muito importante para Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#334}  ID 49440 Rosa Barbosa em 2022-11-03 

Comentário: 

Muito útil para o ambiente , muito útil para as pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#335}  ID 49439 Paulo Gomes em 2022-11-03 

Comentário: 

Uma mais valia para Gaia Top 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#336}  ID 49438 Kuis em 2022-11-03 

Comentário: 

Na minha opinião, vem ajudar muito a desbloquear o tráfego que a cidade do Porto 
tem.mas penso que no futuro é necessário mais pontes…..não é suficiente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#337}  ID 49437 Manuela brandao em 2022-11-03 

Comentário: 

Até que ponto esta ponte será solução, tendo em conta o impacto ambiental? Sugiro 
mudança de local. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#338}  ID 49436 António José Sampaio e Melo em 2022-11-03 

Comentário: 

Entendo que é um projeto com muito interesse para os residentes de Vila Nova de Gaia. 
Entendo que deveram ser salvaguardados os espaços verdes/ ambientais e questões 
sonoras e impactos visuais. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#339}  ID 49435 Serafim Portela em 2022-11-03 

Comentário: 

Projecto bastante ambicioso que vai melhorar muito a mobilidade desta parte da cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#340}  ID 49434 Maria José machado em 2022-11-03 

Comentário: 

Uma ótima ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#341}  ID 49433 José machado em 2022-11-03 

Comentário: 

Mais uma linha para melhorar ainda mais os transportes do Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#342}  ID 49432 Mónica carneiro em 2022-11-03 

Comentário: 

Acho bem a nova linha, visto faltar esta ligação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#343}  ID 49431 Eliana Neves em 2022-11-03 

Comentário: 

Considero extremamente importante e benéfico esta ligação entre cidades. Vai abranger 
muitos estudantes e trabalhadores que atualmente sofriam pela demora do trânsito nos 
acessos rodoviários, poupando tempo e dinheiro ao mesmo tempo que é uma solução 
mais ecológica. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#344}  ID 49430 Marta Oliveira em 2022-11-03 

Comentário: 

Está linha vai melhorar a mobilidade no conselho e ajudar ao uso de transportes públicos 
e por isso, ajudar o ambiente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#345}  ID 49429 Fernando Goncalves em 2022-11-03 

Comentário: 

Está nova linha vai ser excecional para Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#346}  ID 49428 Marta quaresma em 2022-11-03 

Comentário: 

É muito importante para as  acessibilidades de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#347}  ID 49427 Maria Moreira em 2022-11-03 

Comentário: 

Otimo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#348}  ID 49426 Joana lima em 2022-11-03 

Comentário: 

Acho que a linha vai ser de extrema importância e utilidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#349}  ID 49425 António fernandes em 2022-11-03 

Comentário: 

Acho uma obra importante para a ligação dos territórios. Peca por não servir como 
alternativa ao fluxo rodoviário que diariamente congestiona o campo alegre. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#350}  ID 49424 Ramiro silva em 2022-11-03 

Comentário: 

Será maravilhoso podermos circular entre o Gaia e Porto sem ter que utilizar a viatura 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#351}  ID 49423 José monteiro em 2022-11-03 

Comentário: 

Precisam de ter em atenção à implementação da Estação de Santo Ovídio. Penso que não 
seria necessária a demolição de prédios de Habitação. Por outro lado, gostaria de saber 
qual o impacto da linha Rubi na rede STCP, pois será redutor acabar com a passagem das 
linhas 902/3/7 na Ponte da Arrábida. Obrigado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#352}  ID 49422 Fátima pena em 2022-11-03 

Comentário: 

Penso que é uma mais valia. Tudo que seja para progresso é bem-vindo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#353}  ID 49421 Franciscano em 2022-11-02 

Comentário: 

Abrir uma linha para a foz 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#354}  ID 49420 Maria em 2022-11-02 

Comentário: 

Um grande investimento para a zona norte de Portugal 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#355}  ID 49419 Fernando em 2022-11-02 

Comentário: 

É um excelente investimento para a zona norte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#356}  ID 49418 Eduardo reis em 2022-11-02 

Comentário: 

Concordo com o investimento que vai ser feito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#357}  ID 49417 Léomike Hébert em 2022-11-02 

Comentário: 

Gosto da nova linha, agora é muito difícil ir de Gaia até Porto se não está perto da linha 
amarela.  Gostaria de teve uma estação mais perto de GaiaShopping e também uma 
extensão pelo norte do lado de Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#358}  ID 49415 Maria Inês Maia Pinto em 2022-11-02 

Comentário: 

Concordo com a linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#359}  ID 49414 João Lima em 2022-11-02 

Comentário: 

Quantos mais opções de transporte melhor 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#360}  ID 49413 Alex em 2022-11-02 

Comentário: 

Gostaria que se divulga se todo o itinerário da linha do metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#361}  ID 49412 João Paiva em 2022-11-02 

Comentário: 

Ótimo projecto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#362}  ID 49411 Maria leonor em 2022-11-02 

Comentário: 

Gosto muito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#363}  ID 49410 Ana em 2022-11-02 

Comentário: 

É tempo de avisar sobre os terrenos que vão ser utilizados 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#364}  ID 49409 Pedro pinho em 2022-11-02 

Comentário: 

Excelente localização e serviço para a zona oeste porto-gaia. Permite melhorar o acesso 
às universidades do Porto, e em paralelo melhorar o acesso de carro pela Arrábida pois 
permite alternativas. Como sugestão, melhorar o acesso do CC Arrábida ao outro lado da 
Vci. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#365}  ID 49408 Vitor em 2022-11-02 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#366}  ID 49407 Paulo Paiva em 2022-11-02 

Comentário: 

Considero um projeto estruturante para  área metropolitana do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#367}  ID 49406 Mariana Pinto da Costa em 2022-11-02 

Comentário: 

Sugeria que a nova ponte tenha na própria ponte um elevador em baixo em Massarelos 
em frente ao rio, para permitir as pessoas subirem e apanharem o metro em cima. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#368}  ID 49405 Luís Reis em 2022-11-02 

Comentário: 

A gentileza das pessoas que me demonstraram o metro , que bom assim tudo foi 
excelente  E o acesso para os jovens estudantes magnífico. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#369}  ID 49404 Paula barros em 2022-11-02 

Comentário: 

Parece um projeto adequado a(s) cidade : (S). No entanto, deixo uma consideração: 
porque não mudar ligeiramente a ponte para poente ao lado das construções em vez de 
fazer a ponte passar no meio de construções do lado do Porto? Deixo também a minha 
esperança de que consigam cumprir os prazos! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#370}  ID 49403 Luís Pereira em 2022-11-02 

Comentário: 

abrange mais uma parte da cidade e serve melhor a população 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#371}  ID 49402 Luís monteiro em 2022-11-02 

Comentário: 

Acho que vai beneficiar bastante o desenvolvimento das freguesias por onde passa. Até 
porque existe alguns pontos de interessse geral ingeridos na mesma. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#372}  ID 49401 Óscar Felgueiras em 2022-11-02 

Comentário: 

Esta linha vai permitir um acesso mais direto a quem vai de Gaia para o pólo universitário 
do Campo Alegre, o que constitui uma inegável mais valia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#373}  ID 49400 Abílio Araujo em 2022-11-02 

Comentário: 

Eu como portuense,mas habitando há alguns anos na cidade de Vila Nova de Gaia,t encho 
a dizer o seguinte moro na marginal junto à Praia da Madalena e sinto que estamos muito 
mal servidos em transportes. Só temos um autocarro dos STCP e que para chegar ao 
Porto,leva no melhor dos casos uma hora. É inconcebível nos tempos que correm,não 
pode ser. Por favor façam qualquer coisa.Obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#374}  ID 49399 Max Archer em 2022-11-02 

Comentário: 

Acho que vai ser muito bom para o turismo, principalmente por poder atravessar 
caminhando , assim como a ponte Luiz 1. Vai desafogar o trânsito nas outras pontes 
existentes , já congestionadas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#375}  ID 49398 António anjo em 2022-11-02 

Comentário: 

Faz muito jeito a linha. Espero que seja o mais rápido possível. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#376}  ID 49397 Linda guimaraes em 2022-11-02 

Comentário: 

Estava há muito tempo à espera desta linha, devido ao trânsito que se faz na ponte da 
Arrábida uma vez que trabalho no Porto. Vai-me dar muito jeito. Espero que esteja 
concluída na data prevista. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#377}  ID 49396 Ana Archer em 2022-11-02 

Comentário: 

Fiquei muito feliz. Nossa VILA NOVA DE GAIA ,  estava mesmo precisando.  Moro aqui 
desde 2018, acredito que a construção dessa linha RUBI irá beneficiar todo nosso PORTO.  
Agradeço muito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#378}  ID 49395 Domingos Pacheco em 2022-11-02 

Comentário: 

Estou de acordo com a construção. Vai ajudar muito a reduzir o trânsito principalmente 
na zona da Arrábida. Tudo o que seja para redução do trânsito, é bom. Os meus netos são 
utilizadores. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#379}  ID 49394 André vieira em 2022-11-02 

Comentário: 

Adoro o projeto, espero que não existam atrasos de maior! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#380}  ID 49393 Noémia Dias em 2022-11-02 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia para quem habitarem Gaia  Daria 1 sugestão que faz muita falta a 
quem vive em Rechousa e Canelas e acreditem são milhares de pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#381}  ID 49392 Bernardo Pegado em 2022-11-02 

Comentário: 

Penso que uma linha de grande importância para o concelho de v n Gaia quer no tocante 
ao tráfego de pessoas como orodoviario 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#382}  ID 49391 Helena pegado em 2022-11-02 

Comentário: 

Ótimo desenvolvimento 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#383}  ID 49390 Diogo martins em 2022-11-02 

Comentário: 

Vai ser uma linha bastante importante pois vai ajudar várias pessoas a deslaçarem-se e 
também vai ajudar a diminuir o trânsito nas ruas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#384}  ID 49389 Catarina Barbosa em 2022-11-02 

Comentário: 

Será uma linha muito útil para toda a comunidade de Gaia. Sugiro uma linha de acesso às 
maravilhosas praias de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#385}  ID 49388 Maria António Freitas Gonçalves em 2022-11-02 

Comentário: 

Acho excelente, apesar de não ser uma pessoa assídua. Adoro o nome e acho que vai ser 
muito bom. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#386}  ID 49387 Mário Gonçalves em 2022-11-02 

Comentário: 

Parece ser interessante o projeto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#387}  ID 49386 Goretti Costa em 2022-11-01 

Comentário: 

O progresso deverá ser valorizado! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#388}  ID 49385 Felipe Dias em 2022-11-01 

Comentário: 

Gostaria de fazer algumas sugestões.  A primeira delas é o compartilhamento da nova 
ponte Arrábida<->Universidade do Porto para além do metro, peões e bicicletas, para 
que sejam compartilhados com os autocarros que utilizam a ponte do Arrábida. Desta 
forma, haverá uma redução nos horários de pico entre 30 e 40 minutos para os 
autocarros, que ficam presos nos engarrafamentos. A segunda sugestão é a construção 
de um amplo estacionamento ao lado do Shopping Arrábida e que faça ligação com o 
mesmo. Pelo fato de ser a ultima estação de Gaia, haverá um aumento significativo no 
Shopping em questão, que pode criar muitos constrangimentos, visto que a quantidade 
de vagas para estacionamento no Shopping, não comportará este aumento significativo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#389}  ID 49384 Fernando Leite em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito útil para aliviar o condicionamento entre Porto e Gaia.  No entanto acho que 
temos que continuar a aumentar as linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#390}  ID 49383 Isis silva em 2022-11-01 

Comentário: 

A linha é muito favorável para os moradores de Vila Nova de Gaia, visto que so ha uma 
linha de metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#391}  ID 49382 André pinto em 2022-11-01 

Comentário: 

aumenta a ligação dos diferentes polos universitarios 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#392}  ID 49381 Luísa Tovar em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#393}  ID 49380 Diogo Tovar em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#394}  ID 49379 Alexandre Sousa em 2022-11-01 

Comentário: 

É muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#395}  ID 49378 Rodnei Almodovas em 2022-11-01 

Comentário: 

Ótimo projeto, moderno e bastante funcional. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#396}  ID 49377 Andrea em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#397}  ID 49376 Francisco Tovar em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#398}  ID 49375 Zé Maria em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#399}  ID 49374 João Pinto em 2022-11-01 

Comentário: 

O metro é  sempre uma mais valia para o país e para as regiões 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#400}  ID 49373 José Ferreira em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#401}  ID 49372 DREI Bernard em 2022-11-01 

Comentário: 

Its a very great investiment. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#402}  ID 49371 Luis megre em 2022-11-01 

Comentário: 

Não há metro para a foz do porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#403}  ID 49370 Diana Poinho em 2022-11-01 

Comentário: 

Muito bem, já devia ter acontecido há mais tempo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#404}  ID 49369 Eliana rocha em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que este investimento vai valorizar bastante Gaia e que vai facilitar bastante a nossa 
vida diária. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#405}  ID 49368 Patrícia Silva em 2022-11-01 

Comentário: 

Ótima ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#406}  ID 49367 Inês em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#407}  ID 49366 Francisco Sá em 2022-11-01 

Comentário: 

A linha vai ser bastante útil por passar no campo alegre e nos ligar a Gaia tao facilmente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#408}  ID 49365 Isabel Megre em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que vai ser um grande investimento 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#409}  ID 49364 Lucilene Gomes em 2022-11-01 

Comentário: 

As obras da nova linha vão facilitar a vida dos moradores dessa região,  principalmente.  E 
esse é o meu caso, que perco muito tempo no trânsito.  Vai demorar,  mas, o resultado 
será espetacular. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#410}  ID 49363 Joana Rodrigues em 2022-11-01 

Comentário: 

A nova linha vai ser muito útil no meu dia a dia nas deslocações casa/trabalho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#411}  ID 49362 Alexandre Simões em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que é uma bom solução. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#412}  ID 49361 Renata em 2022-11-01 

Comentário: 

Muito importante para a região que está mal servida de transporte público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#413}  ID 49360 António Ferreira em 2022-11-01 

Comentário: 

Através do vídeo apresentado, fiquei com a impressão que quem estiver na zona do 
Marco, costeiras, e agro, se quiser seguir para sul terá obrigatoriamente seguir pela Rua 
José Falcão, uma vez que os cruzamentos com a VL vão ser eliminadas. Julgo que essa 
opção ir criar grandes constrangimentos na Rua José Falcão 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#414}  ID 49359 Teresa peixoto em 2022-11-01 

Comentário: 

Seria importante considerar os atravessamentos nas zonas das rotundas que vão ser 
suprimidas. As ruas laterais não vão comportar o trânsito para inversão de marcha, e em 
termos ambientais não faz sentido obrigar a fazer toda a avenida para mudar de sentido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#415}  ID 49358 Maria Costa em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo plenamente com a localização e traçado da nova ponte  Esperemos que os 
prazos de construção sejam cumpridos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#416}  ID 49357 Liliana Marques em 2022-11-01 

Comentário: 

Será muito útil para a população de Gaia. Irá ajudar muita gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#417}  ID 49356 Isabel Castro em 2022-11-01 

Comentário: 

Bastante útil e com a certeza de utilizar sempre que necessario 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#418}  ID 49355 Cecilia santos em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo plenamente com a nova linha rubi, pois será muito útil para minha vida diária, 
assim como de minha familia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#419}  ID 49354 Ana Ribeiro em 2022-11-01 

Comentário: 

Gostei da nova linha e da sua inserção na paisagem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#420}  ID 49353 Catarina Moreira em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho a construção deste projeto muito útil mas também tem de ser ter atenção as 
mudanças na paisagem e se vai ser problemático para as habitações debaixo da suposta 
ponte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#421}  ID 49352 Cosme Santos em 2022-11-01 

Comentário: 

Espero que seja uma linha muito útil para o dia a dia das pessoas, tenho a certeza que 
sim. Deverá haver mais segurança nas estações. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#422}  ID 49351 Marisela Acevedo em 2022-11-01 

Comentário: 

Excelente atenção por parte dos promotores; muito obrigada 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#423}  ID 49350 Cristina Magalhães em 2022-11-01 

Comentário: 

A linha vai favorecer muito a zona abrangida.  As jaquetas são muito esclarecedoras e 
educativas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#424}  ID 49349 Beatriz Ferreira em 2022-11-01 

Comentário: 

Adoro a ponte. Liga me 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#425}  ID 49348 Filipe em 2022-11-01 

Comentário: 

Gostei da linha rubi 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#426}  ID 49347 Hugo ferreira em 2022-11-01 

Comentário: 

Vai ser útil. Vivo perto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#427}  ID 49346 Rosa mendes em 2022-11-01 

Comentário: 

Belíssima ❤️❤️ 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#428}  ID 49345 Filipe Teixeira em 2022-11-01 

Comentário: 

Mais uma obra de grande relevo para a mobilidade do grande porto, uma oportunidade 
que não deve ser desperdiçada. A ponte tem grande valor estético. A inclusão do 
elevador é uma mais valia para a dinâmica do atravessamento do rio. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#429}  ID 49344 Magda silva em 2022-11-01 

Comentário: 

Uma linha importante para Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#430}  ID 49343 Maria Peleteiro em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho útil, porque vai beneficiar as faculdades e as pessoas que vivem em Gaia. Eu gosto 
muito de andar de metro, porque o metro não falha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#431}  ID 49342 Fernanda amaral em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito boa, já devia ter acontecido mais tempo. MelhoriS é o que nós precisamos!!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#432}  ID 49341 Eduardo Pinto em 2022-11-01 

Comentário: 

Extremamente útil e vai servir muitas gentes, sobretudo os estudantes e muito lucrativa 
vai ser uma linha com muita adesão 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#433}  ID 49340 Natália Gonçalves em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo plenamente, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#434}  ID 49339 Arlete oliveiro em 2022-11-01 

Comentário: 

A nível de design é espetacular uma mais valia para as duas cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#435}  ID 49338 Bernardo Gonçalves em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que a nova linha rubi vai ser fantástica. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#436}  ID 49337 Luísa gomes em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito útil, vai abranger mais áreas e fica mais perto da minha área de residência, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#437}  ID 49336 Francisco Pereira em 2022-11-01 

Comentário: 

A ponte vai ser útil para a população de Gaia e do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#438}  ID 49335 Geani Silva em 2022-11-01 

Comentário: 

Pra mim será ótimo pois serei utilizadora, pois moro em santo ovídeo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#439}  ID 49334 Liliana pimenta em 2022-11-01 

Comentário: 

Para além das questões ambientais que se deve levar em consideração, também é 
importante levar em consideração a privacidade dos habitantes que terão as suas vidas 
afetadas porque passarão a morar “debaixo da ponte”, perdendo a privacidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#440}  ID 49333 Rosa Alice em 2022-11-01 

Comentário: 

Vai ser muito util 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#441}  ID 49332 Alberto Goncalves em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que vai ser muito bom para o Porto e Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#442}  ID 49331 António ribeiro em 2022-11-01 

Comentário: 

Para mim vai ser excelente, já não preciso de levar carro para o trabalho . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#443}  ID 49330 Letícia goncalves em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#444}  ID 49329 Nagilla gonçalves em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#445}  ID 49328 Bárbara Domingues em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo plenamente com a linha. Não utilizo o metro , mas vou beneficiar 
indiretamente. Vai reduzir o trânsito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#446}  ID 49327 José peixes em 2022-11-01 

Comentário: 

Vai ser útil para o trânsito. Eu ando todos os dias pela estrada e vai ser muito bom. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#447}  ID 49326 Paula Peixe em 2022-11-01 

Comentário: 

Estou de pleno acordo, acho que é muito bom termos uma nova linha aqui no Arrábida 
principalmente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#448}  ID 49325 Ana Rebelo em 2022-11-01 

Comentário: 

A Repsol vai-me fazer falta, mas a linha vai ser útil para a população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#449}  ID 49324 José barros em 2022-11-01 

Comentário: 

Informação útil para quem como eu utiliza diariamente os transportes públicos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#450}  ID 49323 José Pereira em 2022-11-01 

Comentário: 

Vai ajudar muita gente. Trabalho entre Gaia e Porto. Vai dar muito jeito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#451}  ID 49322 Laurentina alves em 2022-11-01 

Comentário: 

Facilidade em chegar ao Porto de modo a fugir do trânsito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#452}  ID 49321 Carla Oliveira em 2022-11-01 

Comentário: 

Será uma mais valia de modo a chegar o mais rápido e de forma cómoda à Cidade do 
Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#453}  ID 49320 Daniela Rodrigues em 2022-11-01 

Comentário: 

Perante o que nos foram informando sobre a linha, creio que a mesma vá dar um valor 
inovador ao Porto e também facilitar o acesso a pontos estratégicos, ajudando assim 
quem não tem transporte próprio também. Vejo como um bom investimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#454}  ID 49319 Adriel Sousa em 2022-11-01 

Comentário: 

Será um bom investimento para ajudar na mobilidade e também será produtiva para 
sociedade, tendo em vista o objetivo de reduzir o consumo excessivo de gases o2. Uma 
construção muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#455}  ID 49318 Catarina santos em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#456}  ID 49317 Tiago Ribeiro em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho bem, vai fazer fluir o trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#457}  ID 49316 Paula Mendes em 2022-11-01 

Comentário: 

Vai valorizar muito a minha zona. A estação do cardal é perto de minha casa. Vai-me 
facilitar a vida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#458}  ID 49315 Gustavo barros em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que a linha é uma coisa importante pois nos levam para lugares especais 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#459}  ID 49314 Alexandrina Barros em 2022-11-01 

Comentário: 

É bem vinda, vai me facilitar a vida e é um transporte extremamente conforta 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#460}  ID 49313 João chaves em 2022-11-01 

Comentário: 

Está nova linha do metro é uma boa opção para os residentes de Vila Nova de Gaia em 
deixar o automóvel em casa. Menos poluição e melhor utilidade de transporte público. 
Concordo com esta nova linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#461}  ID 49312 António barroso em 2022-11-01 

Comentário: 

O futuro está nos transportes públicos. Assim sendo e da maior importância apostar 
nesses méis em benefício do ambiente e dos bem estar dos cidadãos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#462}  ID 49311 António Almeida em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo com a nova linha do metro. Vai dar muito jeito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#463}  ID 49310 Maria Almeida em 2022-11-01 

Comentário: 

Muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#464}  ID 49309 António rodrigues em 2022-11-01 

Comentário: 

Linha que faz emensa falta. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#465}  ID 49308 José Ribeiro em 2022-11-01 

Comentário: 

Excelente peça de engenharia. Apareça rápido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#466}  ID 49307 Francisco em 2022-11-01 

Comentário: 

Obra excelente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#467}  ID 49306 Cristina Vilaverde em 2022-11-01 

Comentário: 

Tudo muito bem feito. Concordo plenamente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#468}  ID 49304 Guilherme em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo pois vai ter mais acessos gaiaporto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#469}  ID 49302 Pedro Saraiva em 2022-10-31 

Comentário: 

Possibilitará e facilitará o acesso ao metro e maior mobilidade de muitas pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#470}  ID 49301 Margarida Alves em 2022-10-31 

Comentário: 

Melhorar os acessos é uma mais valia para todos. Inclusive para quem não é do Concelho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#471}  ID 49300 Sérgio costa em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo com a realização da obra. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#472}  ID 49299 Salvador em 2022-10-31 

Comentário: 

Vai facilitar a vida de muito A gente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#473}  ID 49298 Ana em 2022-10-31 

Comentário: 

concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#474}  ID 49297 Arlindo em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#475}  ID 49296 Diana em 2022-10-31 

Comentário: 

Chega com atraso.  Parabéns.  Mais mobilidade verde ☺️ 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#476}  ID 49295 Vitor Batista em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho que é um investimento significativo,, mas necessário para criar mobilidade mais 
sustentável. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#477}  ID 49294 Inês silva em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo com esta nova linha pois na minha opinião já fazia falta uma vez que frequento 
muito o shopping Arrábida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#478}  ID 49293 Diogo Araújo em 2022-10-31 

Comentário: 

Todo o investimento em mobilidade é urgente e necessário 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#479}  ID 49292 Jaime Ferreira em 2022-10-31 

Comentário: 

Vai ser muito util, pois resido perto do Largo Soares dos Reis 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#480}  ID 49291 Tatiana Barbosa em 2022-10-31 

Comentário: 

A Linha Rubi vai dar mais acessibilidades para chegar a vários pontos de importância. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#481}  ID 49290 Zé em 2022-10-31 

Comentário: 

Uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#482}  ID 49289 Daniel em 2022-10-31 

Comentário: 

Será bom para poupar tempo e dinheiro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#483}  ID 49288 Gonçalo Teixeira em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho isto uma boa causa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#484}  ID 49287 Sara em 2022-10-31 

Comentário: 

A nova linha é uma mais valia uma vez que fará com que o trânsito fluirá muito melhor na 
ponte Arrábida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#485}  ID 49286 Tiago em 2022-10-31 

Comentário: 

Fui eu que fiz a maquete foi um prazer 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#486}  ID 49285 dayane em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#487}  ID 49284 Digo Costa em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho que é um bom investimento aumenta os metodos de viagem disponiveis. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#488}  ID 49283 Tomás em 2022-10-31 

Comentário: 

Facilita a movimentação da população 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#489}  ID 49282 Emanuel Almeida em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo vai ser benéfico para o trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#490}  ID 49281 José Duarte em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo só que acho que na zona do campo alegre o impacto nos habitantes que irão 
ficar de baixo da ponte vai ser enorme , apesar do projeto ser útil para a população em 
geral das duas cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#491}  ID 49280 Eduarta em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo é uma mais valia para o transporte público 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#492}  ID 49279 A em 2022-10-31 

Comentário: 

Toda esta alteração obviamente vai ter um impacto muito positivo para todos os 
portuenses e gaienses e afins 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#493}  ID 49278 Pedro Gomes em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho que se trata de uma linha bastante útil nas deslocações entre as duas cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#494}  ID 49277 Ricardo em 2022-10-31 

Comentário: 

Devia ser também para os carros e nao são metro e pessoas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#495}  ID 49276 A em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo uma coisa extraordinária para a ligação Gaia Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#496}  ID 49275 Quitéria Augusta Soares em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho muito útil, a dois minutos da porta de casa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#497}  ID 49274 Vanessa eloiza Marques siqueira em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo, vai dar muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#498}  ID 49273 Rita de Cássia Souza em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo totalmente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#499}  ID 49272 Eugénia Costa em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo totalmente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#500}  ID 49271 Anonimo em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo plenamente com a nova linha de metro Rubi, mas atendendo às circunstâncias 
do local, é uma grande oportunidade perdida de efetuar uma ponte mista, de metro mais 
rodoviária, uma vez que, quer na margem sul quer na margem Norte existem já acessos 
rodoviários excelentes para uma alternativa excessionavel  para alternativa à ponte 
Arrábida. Está nova ponte seria usada mais para trânsito urbano libertando a ponte 
Arrábida para o eixo norte/sul, além de ser alternativa à Arrábida sempre que há 
acidentes na A1(via da ponte Arrábida) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#501}  ID 49270 Delfina em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo perfeitamente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#502}  ID 49268 Iuri Melo tavares em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#503}  ID 49267 Anónima em 2022-10-31 

Comentário: 

Um novo motor de desenvolvimento da região. Parabéns a todos os que lutaram por esta  
linha. Muito obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#504}  ID 49266 Anónima em 2022-10-31 

Comentário: 

Extremamente importante é útil para milhares de pessoas, tornando uma maior 
flexibilidade para todos os cidadãos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#505}  ID 49265 Fernando ramos em 2022-10-31 

Comentário: 

fantástico caminho, que espero ver concretizado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#506}  ID 49264 Anónima em 2022-10-31 

Comentário: 

Será uma mais valia para os habitantes da cidade e os demais. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#507}  ID 49263 Rosa Oliveira em 2022-10-31 

Comentário: 

Está ponte,na minha oplniao só irá enriquecer a nossa cidade e será muito mais útil para 
todos se poderem deslocar de uma direção para outra. Será uma vista magnífica ao 
podermos atravessar também a pé. Na minha opinião será um bom investimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#508}  ID 49262 Anónima em 2022-10-31 

Comentário: 

Será bom desenvolvimento da cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#509}  ID 49261 Elaine aparecida Berlanda Trindade em 2022-10-31 

Comentário: 

Que seja tao bonita como a ponte dom Luís. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#510}  ID 49260 Maria em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#511}  ID 49259 A em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#512}  ID 49258 A em 2022-10-31 

Comentário: 

concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#513}  ID 49257 Samuel anjos em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo com a nova linha do metro, como estudante vai me permitir poupar imenso 
tempo nas minhas viagens diárias para a faculdade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#514}  ID 49256 Sandra sousa em 2022-10-31 

Comentário: 

A comunicação entre as duas áreas é fundamental do ponto de vista do turístico, 
profissional e dos habitantes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#515}  ID 49255 Steven Sá em 2022-10-31 

Comentário: 

Desenho da ponte bem integrado. Linha será muito útil e mais um reforço á mobilidade 
inteligente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#516}  ID 49254 Carlos Isidora em 2022-10-31 

Comentário: 

Gostaria que a linha fosse até Matosinhos após a casa da música 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#517}  ID 49253 Daniela Ribeiro em 2022-10-31 

Comentário: 

Trabalho no Arrábida shopping, tenho veículo próprio, mas secalhar  até vou começar a 
vir de transportes. Vou poupar tempo e dinheiro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#518}  ID 49252 Beatriz em 2022-10-31 

Comentário: 

Uma linha que já está a fazer falta há muito tempo! Para quem faz Gaia - Campo Alegre 
todos os dias, não podia estar mais satisfeita � 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#519}  ID 49251 Vitória Sousa em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo plenamente. Estou à espera há muito tempo! Foi uma boa decisão. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#520}  ID 49250 José Miguel Antunes em 2022-10-31 

Comentário: 

Penso que esta linha é um projeto de grande valia para a cidade de Gaia, e deve começar 
o mais rapidamente possível.. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#521}  ID 49249 Pedro monteiro em 2022-10-31 

Comentário: 

Esta ponte só peca pela demora…. Vai melhorar bastante o dia a dia dos Gaienses. 
Obrigada 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#522}  ID 49248 Viviana antunes em 2022-10-31 

Comentário: 

A linha já vem tarde. Concordo plenamente com esta linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#523}  ID 49247 José moreira em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho perfeito, era uma necessidade para Vila Nova de Gaia e para a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#524}  ID 49246 Mariola Porto em 2022-10-31 

Comentário: 

É uma coisa boa, para retirar os automóveis da estrada e termos um ambiente muito 
melhor. Vai ser bom para os meus filhos e netos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#525}  ID 49245 Sérgio pires em 2022-10-31 

Comentário: 

A linha rubi representa uma enorme vantagem em termos de mobilidade para uma das 
zonas mais densamente povoadas da Área Metropolitana do Porto. Irá permitir a muitos 
milhares de utilizadores abdicarem do automóvel em benefício do transporte público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#526}  ID 49244 Rui Neto em 2022-10-31 

Comentário: 

Adorei a apresentação do projeto e da forma como fui recebido. Vai ser um projeto de 
grande utilidade para a zona de Gaia e especificamente a zona do Arrábida Shopping, na 
qual eu moro perto. Bem haja por se lembrarem de Vila Nova de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#527}  ID 49243 Gisela Almeida em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho fundamental. Era a linha que faltava. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#528}  ID 49242 Rui sousa em 2022-10-31 

Comentário: 

Linha nova bastante útil. Facilita deslocação e poupa bastante tempo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#529}  ID 49241 Dora Lopes em 2022-10-31 

Comentário: 

Sugestão de nome da paragem no Arrábida: ArrabidaShopping 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#530}  ID 49240 Armando Veloso em 2022-10-31 

Comentário: 

Muito bom ver a inovação e a luta contra o aumento do custo de vida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#531}  ID 49239 Júlia veloso em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho uma obra bastante interessante e útil para a população que se propõe a servir. Serei 
com certeza uma utilizadora desta mais valia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#532}  ID 49238 Ester Fernandes em 2022-10-31 

Comentário: 

Muito bom. Vai ser excelente para ligar a zona do candal ao Porto via metro. Incluir 
ciclovia é uma excelente ideia. Sugiro que se estenda a ciclovia tb p circuitos notes e 
depois da nova ponte. Bom trabalho! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#533}  ID 49237 Bernardo Freire em 2022-10-31 

Comentário: 

Para quem estivesse na marginal, seria muito útil usufruir desta nova ponte utilizando 
elevadores ( transparentes)  que fossem implementados na ponte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#534}  ID 49236 Elias Barroso em 2022-10-31 

Comentário: 

Permite uma circular, no geral vai ser vantajoso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#535}  ID 49235 Amâncio Ramos em 2022-10-31 

Comentário: 

Vai ser bom, vai tirar muito trânsito em casa. Eu vou deixar sempre o carro na estação. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#536}  ID 49234 Alexandre souto em 2022-10-31 

Comentário: 

Considero que a linha rubi irá proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos 
habitantes e será uma forma de reduzir a poluição. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#537}  ID 49233 Sónia Souto em 2022-10-31 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#538}  ID 49231 Paulo sousa em 2022-10-31 

Comentário: 

A polémica da ponte, não concordo com a passagem junto a faculdade. Mas considero 
que a linha vai ser muito útil, apesar da controvérsia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#539}  ID 49230 Silvino martins em 2022-10-31 

Comentário: 

Em minha opinião está linha é fundamental para o hospital da Arrábida. Um grande 
empreendimento a ter lugar no Porto. Felicito- vos por tudo o que tem feito pelo Porto. 
Obrigado Silvino Martins 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#540}  ID 49229 Isaura Rodrigues em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho que vai ser útil. Vai retirar trânsito nas principais pontes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#541}  ID 49228 Maria Martins em 2022-10-31 

Comentário: 

O Porto só pode estar de parabéns pela criação desta nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#542}  ID 49227 Deolinda santos em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho muito bem, porque vai diminuir o trânsito. Vai ser direto, entramos e saímos onde 
queremos. Poluição já estamos nós cheios. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#543}  ID 49226 Maria Santos em 2022-10-31 

Comentário: 

A evolução faz parte do futuro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#544}  ID 49225 Irma Dominguez em 2022-10-31 

Comentário: 

Gosto muito assim dá mais liberdade de transporte, sem a necessidade de ter que levar o 
carro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#545}  ID 49224 Otilia Moura em 2022-10-31 

Comentário: 

Irá ser uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#546}  ID 49223 Filomena Viana em 2022-10-31 

Comentário: 

É uma mais valia para a cidade do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#547}  ID 49222 Jorge Viana em 2022-10-31 

Comentário: 

É necessário porque é mais uma entrada/saída para Porto à parte comercial e 
habitacional 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#548}  ID 49221 Manuel ferreira em 2022-10-31 

Comentário: 

Penso que vai ser uma mais valia para o shopping e para as pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#549}  ID 49220 António Pereira em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho de bastante interesse público sta nova linha. Vem trazer mais comodidade ao 
utentes. Irá aliviar certamente muito trânsito rodoviário também na ponte da Arrábida de 
um modo geral. Para não falar nos postos de trabalho que irão criar. Os meus parabéns. E 
boas obras! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#550}  ID 49218 Benedita Guerra em 2022-10-30 

Comentário: 

Melhor mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#551}  ID 49217 Júlia Ribeiro em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#552}  ID 49216 Tomás Rodrigues em 2022-10-30 

Comentário: 

Um passo importante na mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#553}  ID 49215 Miguel Rodrigues em 2022-10-30 

Comentário: 

Importante passo para a melhoria da mobilidade no grande Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#554}  ID 49214 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Uma obra para o bem da comunidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#555}  ID 49213 Rui em 2022-10-30 

Comentário: 

Plenamente, já devia ter sido há mais tempo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#556}  ID 49212 Alexandra Ferreira em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho super rápido , confortável sra perfeito a continuação de novas linhas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#557}  ID 49211 Ariane em 2022-10-30 

Comentário: 

Excelente projeto que irá beneficiar muita gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#558}  ID 49210 Álvaro em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#559}  ID 49209 A em 2022-10-30 

Comentário: 

A meu ver acho que vai ser uma mais valia pois vai aliviar as outras linhas, sendo mais 
fácil de circular nas horas de ponta. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#560}  ID 49208 Cátia Gonçalves em 2022-10-30 

Comentário: 

Uma excelente ideia para melhorar os acessos da ponta de Arrábida (horas de pico ) e 
para promover e incentivar cada vez mais as pessoas a utilizar os transportes públicos . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#561}  ID 49207 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai ser ufanais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#562}  ID 49206 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Que os custos das passagens sejam de acordo com os rendimentos dos portugueses. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#563}  ID 49205 Francisco Meira em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#564}  ID 49204 Jorge em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#565}  ID 49203 Manuel Martinho em 2022-10-30 

Comentário: 

Ligação de acesso a uma zona habitacional cada vez mais desenvolvida junta junta de 
fraguesia de Canidelo: 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#566}  ID 49202 Joaquim Ribeiro em 2022-10-30 

Comentário: 

A minha participação e diária 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#567}  ID 49201 Paulo viera em 2022-10-30 

Comentário: 

Bastante útil é importante para a mobilidade na área metropolitana do Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#568}  ID 49200 Amilcar em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma ligação que favorece várias zonas de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#569}  ID 49199 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Gosto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#570}  ID 49198 Gabriela Antun em 2022-10-30 

Comentário: 

Acredito que está linha se faz mais que necessária para o deslocamento mais confortável 
nestas zonas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#571}  ID 49197 Inês Brás em 2022-10-30 

Comentário: 

Esta nova linha vai ser muito útil para me locomover até à faculdade e também me irá 
permitir poupar bastante tempo e dinheiro na minha rotina diária. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#572}  ID 49196 Anonimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Que façam rápido 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#573}  ID 49195 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#574}  ID 49194 Luís Manuel Costa em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai diminuir o trânsito automóvel 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#575}  ID 49193 Águeda em 2022-10-30 

Comentário: 

Inovadora,útil,sustentável,peça de arte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#576}  ID 49192 Francisco Freitas em 2022-10-30 

Comentário: 

A linha do metro vai ser uma mais valia para unir as duas cidades em novos pontos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#577}  ID 49191 Mónica Couto em 2022-10-30 

Comentário: 

Muito útil e um excelente investimento público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#578}  ID 49190 Rui em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho que vai ser uma grande mais valia, para a ligação entre as duas cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#579}  ID 49189 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Tenho a certeza que vai ser uma mais valia para o Porto e Gaia tanto para os estudantes e 
população no geral. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#580}  ID 49188 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Ajuda bastante no tráfego! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#581}  ID 49187 Gabriela em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho que vai ser muito bom para a locomoção das pessoas para a faculdade e trabalho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#582}  ID 49186 Claudia em 2022-10-30 

Comentário: 

Quanto mais cedo melhor ! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#583}  ID 49185 Joel em 2022-10-30 

Comentário: 

Uma boa ideia. E faz todo o sentido. É uma forma de melhorar a mobilidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#584}  ID 49184 paula em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho muito bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#585}  ID 49183 Anonimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Melhor coisa que  inventaram 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#586}  ID 49182 Anonimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo muito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#587}  ID 49181 Sandra Soares em 2022-10-30 

Comentário: 

Aumentar a linha até aos Carvalhos! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#588}  ID 49180 Manuel Joaquim em 2022-10-30 

Comentário: 

Claro que sim! Concordo 100% 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#589}  ID 49179 Adriana Rocha em 2022-10-30 

Comentário: 

Maior mobilidade e acesso entre Gaia e porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#590}  ID 49178 Luis em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#591}  ID 49177 Jorge Ferreira em 2022-10-30 

Comentário: 

Aumento da linha pela costa de Gaia até Ovar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#592}  ID 49176 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma boa aposta para diminuir o tráfego entre as duas cidades, como também ajuda a 
diminuir o impacto ambiental. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#593}  ID 49175 Bruno em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo plenamente, da me imenso jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#594}  ID 49174 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai permitir diminuir tráfego de automóveis o que isso permitirá diminuir a poluição 
ambiental. Permitirá também obter maior facilidade de acessos para todo o lado entre 
Gaia e Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#595}  ID 49173 Pedro Matos em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo devido a facilidade que os estudantes terão 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#596}  ID 49172 João rocha em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#597}  ID 49171 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma excelente ideia, pois além de ser mais sustentável, é uma maneira de haver mais 
mobilidade entre uma cidade e a outra 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#598}  ID 49170 Ricardo em 2022-10-30 

Comentário: 

Já devia ter feita há 10 anos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#599}  ID 49169 Paiva em 2022-10-30 

Comentário: 

É pena a maquete não ter luz 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#600}  ID 49168 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo, pelo acesso aos locais e a diminuição de tráfego. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#601}  ID 49167 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo, pela facilidade de acessos a zonas com maior tráfego. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#602}  ID 49166 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo, porque facilita a mobilidade das pessoas e reduz o tráfego. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#603}  ID 49165 Jose em 2022-10-30 

Comentário: 

Fundamental para ligar as duas cidades. Descarbonizar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#604}  ID 49164 Rogério em 2022-10-30 

Comentário: 

É bom estes investimentos no norte de portugal 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#605}  ID 49163 A em 2022-10-30 

Comentário: 

Funcional 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#606}  ID 49162 Catarina em 2022-10-30 

Comentário: 

Ainda não tenho opinião bem fundamentada sobre o assunto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#607}  ID 49161 Juliana Silva em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia para a cidade do Porto e de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#608}  ID 49160 Eduardo Faria em 2022-10-30 

Comentário: 

Devia haver mais postos de validação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#609}  ID 49159 Ana Pereira em 2022-10-30 

Comentário: 

Utilizo diariamente e gosto. Podia haver mais metros no horário de ponta, não gosto de 
cheirar os sovacos dos outros Mais higiénico face à pandemia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#610}  ID 49158 Claudia Machado em 2022-10-30 

Comentário: 

Sugiro a validação dos passes com mais postos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#611}  ID 49157 José Carvalho em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho que está linha vai ser importantíssima para a mobilidade entre as duas cidades e de 
uma forma amiga do ambiente. Acho que vai facilitar imenso a mobilidade entre as duas 
cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#612}  ID 49156 Diana silva em 2022-10-30 

Comentário: 

Obra com interesse para a mobilidade da sociedade. Gostava também de ter acesso 
antecipado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#613}  ID 49155 Luísa Coutinho em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo com a obra e discordo com o programa para a mesma. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#614}  ID 49154 Margarida Valente em 2022-10-30 

Comentário: 

Faz muita falta porque vai cobrir uma área que não tem este tipo de transportes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#615}  ID 49153 Fernando Cardoso em 2022-10-30 

Comentário: 

Muito útil. Já vem tarde, mas nunca é tarde. A ponte da Arrábida está sempre 
bloqueada,espero que as pessoas passem a ir de metro ou de bicicleta ou a pé . Penso 
que seja esse o objetivo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#616}  ID 49152 Paulo ribeiro em 2022-10-30 

Comentário: 

Investimento positivo com rápida conclusão.melhoria da condição de trânsito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#617}  ID 49151 António Oliveira em 2022-10-30 

Comentário: 

Espero que seja rápida a obra e penso que vai melhorar a mobilidade entre as duas 
margens. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#618}  ID 49150 Ana Monteiro em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho útil. A melhor que estão a fazer. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#619}  ID 49149 Márcio Pinto em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma mais valia porque vai evitar o congestionamento e é mais uma opção de 
deslocação entre o Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#620}  ID 49148 Diogo Pereira em 2022-10-30 

Comentário: 

Benéfica particularmente em questão laboral visto que faço com frequência o trajeto 
Porto Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#621}  ID 49147 Celeste Ramos em 2022-10-30 

Comentário: 

Para as pessoas que utilizam diariamente a Ponte da Arrábida é um benefício, no entanto 
deverão pensar na criação de uma alternativa para as pessoas do sul de Gaia puderem 
deixar os carros em casa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#622}  ID 49146 António Batista em 2022-10-30 

Comentário: 

É bom para o progresso de desenvolvimento dos transportes públicos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#623}  ID 49145 Glauciano Soares em 2022-10-30 

Comentário: 

Estou ansioso pela conclusão das obras e ver Gaia mais moderna e bonita. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#624}  ID 49144 Tiago Gonçalves em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma mais valia para os residentes e melhora a acessibilidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#625}  ID 49143 Ana Gonçalves em 2022-10-30 

Comentário: 

A nível de acessibilidade é top! Dá acessibilidade a várias pessoas e é um bom 
investimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#626}  ID 49142 Joaquim Silva em 2022-10-30 

Comentário: 

Facilita a mobilidade e acesso e evita o uso de transportes próprios. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#627}  ID 49141 Fernando Teixeira em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma mais valia para todos nós, principalmente para quem tem negócio. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#628}  ID 49140 Ana Oliveira em 2022-10-30 

Comentário: 

Mais uma linha que vai ser uma mais valia para circular na grande cidade do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#629}  ID 49139 Jacinto Carvalho em 2022-10-30 

Comentário: 

Deveria estar há mais tempo. Se tivesse sido há mais tempo, teria tido melhor qualidade 
de vida. Trabalho no Arrábida shopping há 18 anos e moro nas devesas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#630}  ID 49138 Marieta Monteira em 2022-10-30 

Comentário: 

Já vem tarde. Pois o prometido era para 2012.  Quem espera, sempre alcança. Espero que 
desta vez seja mesmo 2026, e não tenhamos que esperar mais 20 anos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#631}  ID 49137 Cristiano Brauner em 2022-10-30 

Comentário: 

É importante o projecto para conexão e melhoriada mobilidade do grande Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#632}  ID 49136 Gilson Almeida em 2022-10-30 

Comentário: 

Muito bom. Para a nossa localidade vais ser ótimo. Qualidade de vida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#633}  ID 49135 Joana Figueiredo em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho o projeto muito bom. Acho que faria sentido mais tarde fazer ligação da estação de 
Santo Ovídio pela VL3 até à Madalena. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#634}  ID 49134 José Peito em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma mais valia, vai ficar espetacular 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#635}  ID 49133 Karina paiva em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai trazer muito mais valias ao concelho de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#636}  ID 49132 Joaquim Fernando Coelho em 2022-10-30 

Comentário: 

Encontro-me expectante, presumindo que o projeto é fantástico. Estou com expectativas 
elevadas em relação à nova linha rubi. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#637}  ID 49131 Ana Costa em 2022-10-30 

Comentário: 

Eu concordo com a criação da linha Rubi na cidade do Porto. A linha Rubi irá permitir a 
redução do tráfego rodoviário, principalmente na Ponte D’Arrábida e em horários de 
ponta. Irá também permitir aos agentes que consigam deslocar mais facilmente para um 
dos maiores centros comerciais e também ao Hospital da Luz Arrábida, mas também para 
o conselho de Vila Nova de Gaia. De um modo geral, traz benefícios para a nossa 
sociedade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#638}  ID 49130 Violeta Valle em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma mais valia para ambas as cidades a ampliação das possibilidades de transporte 
público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#639}  ID 49129 Sónia soares em 2022-10-30 

Comentário: 

Desenvolvimento da cidade e da população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#640}  ID 49128 André crespo em 2022-10-30 

Comentário: 

Desenvolvimento obrigatório da minha cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#641}  ID 49127 Zulmira Mendonça em 2022-10-30 

Comentário: 

O metro é prático, eficiente e vai ter boas paragens e basicamente sou fã do metro do 
porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#642}  ID 49126 José Mendonça em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho que é muito bom ter o metro e é o transporte mais rápido que há e o 
estacionamento também é fácil. Gosto muito do metro porque é rápido e eficiente. Cada 
metro havia de ter um polícia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#643}  ID 49125 Bruno Cunha em 2022-10-30 

Comentário: 

Uma mais valia para os gaienses 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#644}  ID 49124 António pinto em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo plenamente. Deveria ter acontecido há 20 anos. Que apareça a obra 
rapidamente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#645}  ID 49123 Márcio sansone em 2022-10-30 

Comentário: 

Muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#646}  ID 49122 João Catrino em 2022-10-30 

Comentário: 

Irá ser uma mais varia para Gaia e Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#647}  ID 49121 Tiago Freire em 2022-10-30 

Comentário: 

Quanto mais linha houver melhor, é bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#648}  ID 49120 Susana Campos em 2022-10-30 

Comentário: 

Facilidade de estacionamento para acesso a nova linha de metro com capacidade 
suficiente para os moradores de canídeo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#649}  ID 49119 Carlos Marques em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai me fazer poupar gasolina, vai me dar jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#650}  ID 49118 António costa em 2022-10-30 

Comentário: 

Uma mais valia para a população de Gaia. Aqui para o Arrábida é indispensável. Vai 
favorecer muito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#651}  ID 49117 Henrique correia em 2022-10-30 

Comentário: 

Excelente projeto que irá ajudar na ligação entre o Porto e Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#652}  ID 49116 Branca Silva em 2022-10-30 

Comentário: 

É pena só vir agora, mas é uma excelente ideia! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#653}  ID 49115 Laura Bras em 2022-10-30 

Comentário: 

Linha totalmente inovadora, que nos permite ter mais liberdade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#654}  ID 49114 Jorge Malheiro em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai resolver uma parte do problema do congestionamento na ponte da Arrábida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#655}  ID 49113 Rui costa em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho bom é grande vantagem para a sociedade e útil para todas as pessoas e para meio 
ambiente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#656}  ID 49112 Augusto Tinoco em 2022-10-30 

Comentário: 

Moro aqui ao lado e dá-me jeito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#657}  ID 49111 António Cordeiro em 2022-10-30 

Comentário: 

Ajuda as populações do Porto e de Gaia, porque quantos mais transportes melhor para as 
duas localidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#658}  ID 49110 Maria José Ferraria em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia muito esperada já há mais de 23 anos e finalmente vai chegar um 
transporte de qualidade superior. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#659}  ID 49109 Fernando Vieira em 2022-10-29 

Comentário: 

Boa ligação entre Porto e Gaia - pode tirar trânsito na Arrábida e freixo principalmente 
nas horas de ponto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#660}  ID 49108 Sara Pinheiro em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior mobilidade entre Gaia e porto e pode melhorar o trânsito e tempo q se demora a 
chegar aos sítios 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#661}  ID 49107 Bernardino em 2022-10-29 

Comentário: 

Mobilidade no seu melhor ! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#662}  ID 49106 Maria sousa em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma mais valia para Gaia e vão potenciar o fluxo de pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#663}  ID 49105 Anonimo em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma mais valia para o trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#664}  ID 49104 Clara branco em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior facilidade da mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#665}  ID 49103 Anónimo em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#666}  ID 49102 Ana Valente em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior mobilidade entre Gaia e porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#667}  ID 49101 Israel Dionísio em 2022-10-29 

Comentário: 

Zona que precisava de ligação de metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#668}  ID 49100 Cecília Almeida em 2022-10-29 

Comentário: 

Facilita a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#669}  ID 49099 Laura Caine em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior facilidade na mobilidade entre Gaia e porto e diminua a utilização de veículos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#670}  ID 49098 Filipe em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo já que a linha amarela fica entupida nas horas de ponta. Sugeria que também 
fosse possível a passagem de motociclos pela ponte para potenciar a utilização de meios 
de transporte públicos e pouco poluentes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#671}  ID 49097 Ana Sofia Correia em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma obra q se for bem concluída e rápida irá descomposição as vias existentes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#672}  ID 49096 António Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

É bom para o desenvolvimento do Norte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#673}  ID 49095 Manuela em 2022-10-29 

Comentário: 

Eu sugiro que simplifiquem a forma do utente poder andar de metro muito boa ideia é 
muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#674}  ID 49094 Arlindo em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma mais valia , e já devia ter vido feito há, mais tempo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#675}  ID 49093 Ricardo em 2022-10-29 

Comentário: 

Acessibilidade às zonas das faculdades do Campo Alegre. Maior facilidade de turismo 
ligado à cidade de Gaia. Menor trânsito. Menor poluição 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#676}  ID 49092 nathaly soares em 2022-10-29 

Comentário: 

Facilita o transporte já que são poucos o acesso a Gaia e até mesmo para a zona da 
Boavista 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#677}  ID 49091 Telmo Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Acha que deveria estar a mais tempo construída 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#678}  ID 49090 Carolina Alves em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais valia para união das cidades 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#679}  ID 49089 Sara Barros em 2022-10-29 

Comentário: 

Concorda com a ligação a cidade, mas discorda do formato do concurso realizado - deixar 
ao critério das equipas do que da estipulada 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#680}  ID 49088 Lucia Alves em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais mobilidade porque os veículos estão a causar muito trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#681}  ID 49087 Maria em 2022-10-29 

Comentário: 

Boa iniciativa! Projeto ambicioso :) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#682}  ID 49086 Octávio Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais valia para a região 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#683}  ID 49085 Daniel Oliveira em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais valia na deslocação sem ser veículos, já que emitem poluição 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#684}  ID 49084 Anonimo em 2022-10-29 

Comentário: 

Adoro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#685}  ID 49083 Ana Teixeira em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho ótimo porque os shoppings em Gaia acabaram Por ser prejudicados pelo acesso dos 
transportes. A linha tb implica maior mobilidade a zona da Boavista, já que por autocarro 
e super condicionado. Toda essa zona irá ser sobre valorizada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#686}  ID 49082 Anónimo em 2022-10-29 

Comentário: 

Parabéns pela iniciativa. Pensar na mobilidade urbana é de extrema importância para os 
cidadãos. Num mundo mais sustentável são estes investimentos públicos que fazem 
sentido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#687}  ID 49081 Amélia Silva em 2022-10-29 

Comentário: 

Acha imanais valia para libertar o tráfego das pontes existentes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#688}  ID 49080 Orlando Cunhada em 2022-10-29 

Comentário: 

Considero um bom projeto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#689}  ID 49079 Lia em 2022-10-29 

Comentário: 

Facilita imenso para vir trabalhar no Arrábida. ❤️ 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#690}  ID 49078 Susana pinto leite em 2022-10-29 

Comentário: 

Seja uma construção rápida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#691}  ID 49077 Inês Negrão em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma mais valia para a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#692}  ID 49076 Ana Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Muito importante para o desenvolvimento da cidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#693}  ID 49075 Cláudio Costa em 2022-10-29 

Comentário: 

Boa iniciativa, bom design e vai permitir tirar muitos carros da escola. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#694}  ID 49074 Silvia Frutuoso em 2022-10-29 

Comentário: 

Seria uma mais valia na deslocação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#695}  ID 49073 Pedro branco em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior facilidade de deslocação; não só entre Porto e Gaia mas também entre Gaia e 
aceder a pontos chaves do q momento não existe 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#696}  ID 49072 Bruno Ferreira em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo com a linha, já devia estar feita 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#697}  ID 49071 Diamantina Bilhoto em 2022-10-29 

Comentário: 

Desejávamos que fosse rápido e respeitado o ambiente criando zonas verdes 
envolventes. Pessoas prejudicadas fossem indemnizadas ou re alojados. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#698}  ID 49070 Martim Carvalho em 2022-10-29 

Comentário: 

Apesar da discordância de algumas pessoas acho que é um projeto muito interessante 
para acessibilidade entre as duas cidades principalmente para a camada estudantil que 
estuda no porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#699}  ID 49069 Samuel Fontes em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo em finalmente ter o metro ao lado do trabalho e de casa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#700}  ID 49068 Lídio guedes em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais próxima da ponte da Arrábida para não estragar a vista 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#701}  ID 49067 Cristina Machado em 2022-10-29 

Comentário: 

Muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#702}  ID 49066 Maria Lina em 2022-10-29 

Comentário: 

Gostei de ver está nova proposta. A mobilidade é muito importante 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#703}  ID 49065 Pedro Ferreira em 2022-10-29 

Comentário: 

Que a ponte seja também para veículos evitando a sobre carga da ponte da Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#704}  ID 49064 Andréia Barbosa em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma linha que já devia de existir algum tempo. Uma ligação muito importante para as 
duas cidades, onde ambos os habitantes serão muito beneficiados. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#705}  ID 49063 Dayse Sousa em 2022-10-29 

Comentário: 

Facilita o trajeto entre Porto e Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#706}  ID 49062 Joaquim Brito em 2022-10-29 

Comentário: 

Preocupação com a inserção na envolvente do Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#707}  ID 49061 Catarina em 2022-10-29 

Comentário: 

Cconcordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#708}  ID 49060 Daniel Cardoso em 2022-10-29 

Comentário: 

Já há muito tempo que era necessária uma linha de metro na zona de coimbrões ao 
Arrábida, com acesso ao Porto sem a necessidade da STCP e a passagem pela ponte de 
Arrábida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#709}  ID 49059 António Aluai em 2022-10-29 

Comentário: 

Seria uma mais valia para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#710}  ID 49058 Beatriz Amorim em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior facilidade para estudantes sem passar pela trindade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#711}  ID 49057 Maria Pinto em 2022-10-29 

Comentário: 

Progresso ! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#712}  ID 49056 Joaquim dias em 2022-10-29 

Comentário: 

Só falta mesmo unificar as cidades 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#713}  ID 49055 Ana coelho em 2022-10-29 

Comentário: 

Acha que seria uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#714}  ID 49054 Ana Pinto em 2022-10-29 

Comentário: 

Valorização da cidade nomeadamente facilitando a vida diária de estudantes e de quem 
trabalha a norte de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#715}  ID 49053 Viviana costa em 2022-10-29 

Comentário: 

Seria uma mais valia apesar de haver autocarros, o metro facilita a mobilidade de 
deslocação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#716}  ID 49052 Beatriz Baião em 2022-10-29 

Comentário: 

Importante a ligação de Santo Ovídio ao polo universitário do campo alegre sem passar 
pela trindade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#717}  ID 49051 António santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Muito bom para o desenvolvimento da nossa cidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#718}  ID 49050 Paula alves em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo vai beneficiar muito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#719}  ID 49049 Mário boa nova em 2022-10-29 

Comentário: 

Acha que está espetacular o projeto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#720}  ID 49048 Rafael Pinto Marques em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#721}  ID 49047 Maria castro em 2022-10-29 

Comentário: 

Possibilidade redução transporte próprio 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#722}  ID 49046 Diogo Barros em 2022-10-29 

Comentário: 

Seria uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#723}  ID 49045 Filipe Monteiro em 2022-10-29 

Comentário: 

Favorável 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#724}  ID 49044 Carolina Ignácio em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior facilidade para transporte - ser um transporte certo e rápido q o autocarro q pode 
ter impedimentos de cumprir o horário pelo trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#725}  ID 49043 Tremia Lemos em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#726}  ID 49042 Tânia em 2022-10-29 

Comentário: 

é importante extender a mais pessoas - rede é maior facilitação de mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#727}  ID 49041 Diana Portela em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho que está linha é uma mais valia para o concelho de Vila Nova de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#728}  ID 49040 Cristiane de Andrade Franco em 2022-10-29 

Comentário: 

Acredito que trará melhorias significativas para o Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#729}  ID 49039 Eder Martins Franco em 2022-10-29 

Comentário: 

Precisávamos mesmo de uma nova alternativa do Porto para Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#730}  ID 49038 Rafael Isento em 2022-10-29 

Comentário: 

Evitar o transporte individual no centro da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#731}  ID 49037 Luísa Sá em 2022-10-29 

Comentário: 

que a nova ponte pudesse tb facilitar a circulação de veículos devido a sobrecarga das 
pontes existentes nomeadamente a da Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#732}  ID 49036 Miguel Correia em 2022-10-29 

Comentário: 

Sou um grande fã do metro do Porto. A melhoria dos transportes metropolitanos é a 
única solução para os dilemas ambientais que se vivem. Saudo este aumento da linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#733}  ID 49035 Inês Correia em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho uma ótima ideia a construção de uma nova ponte. Também valorizo muito a criação 
de novos espaços verdes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#734}  ID 49034 Carla Rodrigues em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai ajudar a ter mais aceso para os estudantes para com carros 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#735}  ID 49033 Rosário Tormenta em 2022-10-29 

Comentário: 

Eu quero poder vir ao Arrábida mais facilmente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#736}  ID 49032 Margarida Fernandes em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma mais valia de ligação entre Gaia e o polo universitário da Boavista 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#737}  ID 49031 Américo Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Super importante para o desenvolvimento das duas cudades 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#738}  ID 49030 Daniel Preto em 2022-10-29 

Comentário: 

Acesso facilitado e rápido 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#739}  ID 49029 Emília Nogueira em 2022-10-29 

Comentário: 

Facilita as deslocações , e  servido pelos transportes públicos - deveria estender até 
circunvalação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#740}  ID 49028 João Rebelo em 2022-10-29 

Comentário: 

Tem bons acessos e é essencial para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#741}  ID 49027 Albertina Azevedo em 2022-10-29 

Comentário: 

Acha excelente pelas imagens demonstradas e pelo projeto em si 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#742}  ID 49026 Fátima Portela em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais valia para concelho de Vila Nova de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#743}  ID 49025 Rodrigo Ribeiro em 2022-10-29 

Comentário: 

Construído rápido e facilitação de movimentação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#744}  ID 49024 Jaime Ribeiro em 2022-10-29 

Comentário: 

Desespero a conclusão da linha para meu comodismo e valorização do património 
pessoal 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#745}  ID 49023 João Moreira em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho que vai melhorar muito a circulação da população e tirar tráfego na hora de ponta. 
Além de que irá ser mais rápido chegar ao Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#746}  ID 49022 Pedro norte em 2022-10-29 

Comentário: 

Sustentabilidade. Excelente iniciativa. Esperamos que a construção cumpra os prazos 
definidos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#747}  ID 49021 Filipe Monteiro em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma mais valia; sem dúvida alguma 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#748}  ID 49020 Rui Silva em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma obra que vem com duas décadas de atraso, por isso é bem-vindo. Penso que ponte 
poderia ter faixas rodoviárias. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#749}  ID 49019 Ana fonseca em 2022-10-29 

Comentário: 

Devia ter havido mais auscultação  pública e divulgação de informação  em relação à 
localização, ao impacto, aos benefícios e prejuízos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#750}  ID 49017 Hugo Fangueiro em 2022-10-29 

Comentário: 

A localização deveria ser colada à Ponte da Arrábida com saída junto ao Planetário 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#751}  ID 49016 Ilda Almeida em 2022-10-29 

Comentário: 

ter metro mais perto para os residentes mais vantajoso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#752}  ID 49014 Maria Remelgado em 2022-10-29 

Comentário: 

É um projeto de grande importância para o desenvolvimento de toda a área sul do 
distrito e muito importante para as pessoas se deslocarem e usarem mais os transportes 
públicos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#753}  ID 49012 José Dias em 2022-10-29 

Comentário: 

Cumprir o orçamento 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#754}  ID 49011 Alcino Fernandes em 2022-10-29 

Comentário: 

Projeto muito interessante .melhora a comunicação viária entre Porto e gaia 
descongestionando em sua decorrência a grave saturação que se vírifica nas pontes  
viárias existentes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#755}  ID 49010 Jessika Jesus em 2022-10-29 

Comentário: 

Consiga fazer a obra no prazo previsto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#756}  ID 49008 Mariana Teixeira em 2022-10-29 

Comentário: 

Seria uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#757}  ID 49007 Fabiola Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

É preciso melhorias nas sinalizações que estão a indicar as obras, pois estão a falhar em 
muitos sítios, eu perdi um pneu porque a estrada em Santo Ovídio estava em reforma e 
não tinha sinalização adequada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#758}  ID 49006 Marcelo Teixeira em 2022-10-29 

Comentário: 

Preocupação com a movimentação da estação de Santo Ovídio - falta de espaço na 
estação para residentes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#759}  ID 49005 António silva em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo 100%. Quero o mais rapidamente possível. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#760}  ID 49004 Fábio Azevedo em 2022-10-29 

Comentário: 

Por favor analisem muito bem a situação da estação da rotunda em Gaia para maximizar 
a captação de passageiros. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#761}  ID 49003 Isabel Jesus em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma mais valia, não só para os residentes, mas principalmente para o acesso facilitado 
ao Hospital da Luz. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#762}  ID 49002 Rui Cardoso em 2022-10-29 

Comentário: 

Considero uma linha essencial para a mobilidade entre as duas cidades. Projeto muito 
bom. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#763}  ID 49001 Rosa rocha em 2022-10-29 

Comentário: 

Super útil. Uma questão de desanuviar o trânsito, principalmente em dias úteis. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#764}  ID 49000 Beatriz Guimarães em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#765}  ID 48999 Márcia Tavares em 2022-10-29 

Comentário: 

Quanto mais se desenvolver o Metro, melhor para os residentes porque é um transporte 
rápido e eficiente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#766}  ID 48998 Anabel Brunner em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho que é ótimo porque vai facilitar o acesso não só aos residentes mas também aos 
turistas que vão ter acesso facilitado ao centro histórico de Gaia e às caves,… E estávamos 
a precisar desta ponte porque não havia um acesso tao facilitado do Porto para Gaia sem 
ser a Ponte D Luís. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#767}  ID 48997 Jorge Fernandes em 2022-10-29 

Comentário: 

Já é uma mais valia com o acesso Santo Ovídio-Vila D’este. De Santo Ovídio a casa da 
música será o chamado o “Ouro sobre azul”, ou seja, o famoso Rio D'Ouro que é sem 
sombra de dúvida um valioso TESOURO da capital do norte de Portugal, ou seja a CIDADE 
DO PORTO. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#768}  ID 48996 Paulo pinto em 2022-10-29 

Comentário: 

Excelente. Vai trazer muita vida ao Arrábida Shopping. Uma mais valia para toda a 
população que vive em Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#769}  ID 48995 Marta Maceiras em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia para o Arrábida shopping. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#770}  ID 48994 Umberto Jesus em 2022-10-29 

Comentário: 

Na minha opinião seria mais vantajoso passar pela zona do canídeo (no centro) e fletir em 
direção à rotunda do morango, indo depois para as devesas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#771}  ID 48993 Helena Mesquita em 2022-10-29 

Comentário: 

Considero, do ponto de vista estético e paisagístico,  uma ponte bonita e bem 
enquadrada na paisagem. A localização da linha, no seu todo, é facilitadora  da utilização 
por parte da população na ligação Gaia- Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#772}  ID 48992 Filipe José Ferreira da silva em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho que vai ter bastante acessibilidade contudo deveria de chegar ao hospital de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#773}  ID 48991 Patrícia Ferreira em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai fazer muita utilidade para o acesso ao arrabidashopping principalmente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#774}  ID 48990 Teresa Jesus em 2022-10-29 

Comentário: 

A ligação e interessante, embora devesse ter uma extensão a servir a zona marginal da 
beira mar e da beira rio 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#775}  ID 48989 António cerejo em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo com a linha. De todas as formas de usar o dinheiro dos alemães, acho que é das 
melhores. Espero não ter que pagar mais impostos por causa disso. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#776}  ID 48988 Beatriz Macedo em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma ótima ideia para desviar passageiros da linha principal e para dar acesso aos 
residentes de Gaia à zona da Casa da Música. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#777}  ID 48987 Rosângela Ormerod em 2022-10-29 

Comentário: 

Importante para uma maior mobilidade da população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#778}  ID 48986 Luís Sousa em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai ser útil para a cidade, uma excelente ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#779}  ID 48985 Elisa Reguengos em 2022-10-29 

Comentário: 

Muito útil a nova linha…..talvez uma nova linha no futuro a ligar praias de Gaia pudesse 
dar jeito a todos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#780}  ID 48984 Carina Oliveira em 2022-10-29 

Comentário: 

A vinda do metro aqui para o Arrábida shopping vai ser muito útil. Vai poupar tempo e 
dinheiro a muita gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#781}  ID 48983 Tiago Montilla em 2022-10-29 

Comentário: 

Êxito para o concelho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#782}  ID 48982 Isabel Ferreira em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai facilitar a vida e vai provocar evolução. Podia ter uma estação até canidelo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#783}  ID 48981 José Coelho em 2022-10-29 

Comentário: 

A criação da linha rubi é uma excelente opção de mobilidade para diminuir trânsito e 
melhorar acessos à cidade do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#784}  ID 48980 Cátia Ribeiro em 2022-10-29 

Comentário: 

Linha rubi, será muito útil…obrigada pela iniciativa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#785}  ID 48979 Joaquim santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Estimulante e em linha com os princípios de mobilidade urbana. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#786}  ID 48978 Luís Torres em 2022-10-29 

Comentário: 

Não concordo com a localização da estação Soares dos Reis. Deveria ser por baixo do 
jardim. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#787}  ID 48977 Isabel doria em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho que está linha vai ser muito útil. As pessoas de Gaia já percisavam disto. Vai permitir 
que muita gente se desloque em metro, desimpedindo as ruas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#788}  ID 48976 Marta Valente em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma mais valia para as pessoas que se deslocam entre Gaia e Porto e para as faculdades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#789}  ID 48975 André Coutinho em 2022-10-29 

Comentário: 

Na minha opinião deveria existir uma estação intermédia da Linha Rubi entre as já 
previstas das Devesas e Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia. A área de influência de 
uma nova estação intermédia, na Barrosa/Maravedi, serviria uma zona com uma 
densidade populacional elevada e com bastantes serviços e infraestruturas públicas tais 
como a estação dos CTT, as escolas básicas e preparatória, a piscina municipal, o 
conservatório de música e o seminário do cristo rei. A distância alargada entre as 
estações das Devesas e Soares dos Reis permite perfeitamente a implantação de uma 
nova estação, potenciando a captação de mais população à rede do metro do Porto. 

 



Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#790}  ID 48897 Patricia Monteiro em 2022-10-28 

Comentário: 

Acho muito importante novas linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#791}  ID 48896 Sofia em 2022-10-28 

Comentário: 

adoro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#792}  ID 48895 Mariana Rocha em 2022-10-28 

Comentário: 

A construção da linha rubi será sem dúvida essencial para não só facilitar a mobilidade 
entre diversos pontos em gaia e no Porto como também contribuir a acessibilidade aos 
mesmos. Deste modo, acho que esta linha será uma ótimo aquisição. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#793}  ID 48894 Maria Cardoso em 2022-10-28 

Comentário: 

Concordo, acho que pode vir a ser bastante viável para os utilizadores. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#794}  ID 48893 Armando Abalada em 2022-10-28 

Comentário: 

Tudo o que acresce ao metro acho ótimo , e espero que não pare por aqui 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#795}  ID 48892 idalia Veloso em 2022-10-28 

Comentário: 

Muito importante é benéfico para os cidadãos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#796}  ID 48890 Arlete de Sousa em 2022-10-28 

Comentário: 

Qto à linha rubi, só tenho pena que vá demorar algum tempo, pela construção de uma 
nova ponte, mas é mto necessária. Vila Nova de Gaia é um concelho que pode albergar 
mto estudante universitário para o Pólo do Campo Alegre. É mto difícil, moroso e 
fastidioso para se chegar lá. Daí, as minhas saudações, aplauso e contentamento para 
este feito! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#797}  ID 48889 Celeste Couto em 2022-10-28 

Comentário: 

Acho muito bem , só não concordo com mais uma ponte no rio douro . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#798}  ID 48887 Angélica Santos em 2022-10-28 

Comentário: 

Vai ser bom pra mim 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#799}  ID 48886 Fernanda chaves em 2022-10-28 

Comentário: 

Vai me dar muito jeito! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#800}  ID 48883 Karolina Gonçalves em 2022-10-28 

Comentário: 

Gosto da linha rubi 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#801}  ID 48882 Yara rocha em 2022-10-28 

Comentário: 

Concordo com a linha, vai ser útil porque da para ir para diversos sítios. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#802}  ID 48880 Fernando Sousa em 2022-10-28 

Comentário: 

100% útil para mim 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#803}  ID 48878 Ana Oliveira em 2022-10-28 

Comentário: 

Ótimo, faz jeito! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#804}  ID 48874 Mariana Pinto Bulhosa em 2022-10-28 

Comentário: 

Obrigada Por fazerem finalmente ligação entre o candal e santo Ovídio, pois os 
transportes públicos estão completamente cheios. Obrigada por se preocuparem com o 
ambiente e gerações futuras . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#805}  ID 48873 Laurinda cardoso em 2022-10-28 

Comentário: 

Para mim a melhor coisa que existe é o metro por isso, concordo com a construção desta 
nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#806}  ID 48871 Edgar costa em 2022-10-28 

Comentário: 

Muito útil para o concelho de Vila Nova de Gaia e porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#807}  ID 48840 Manuela Morais em 2022-10-27 

Comentário: 

Vai facilitar muito a ida ao Arrábida shopping. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#808}  ID 48839 Graciete henriques em 2022-10-27 

Comentário: 

Parece me mto positivo dado que neste momento o único acesso direto q conheço é o 
autocarro 907 que é muito demorado e lotado. E para o campo alegre seria um acesso 
direto que até agora não existe 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#809}  ID 48838 João Oliveira em 2022-10-27 

Comentário: 

É uma linha que fazia falta, porque faz a circulação de Gaia Porto e a ligação à casa da 
música muito importante 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#810}  ID 48837 Guilhermina Castro em 2022-10-27 

Comentário: 

Acho que vai ser muito bom! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#811}  ID 48834 Carla Monteiro em 2022-10-27 

Comentário: 

Vai ser uma maravilha e vai facilitar a vida a muita gente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#812}  ID 48830 Teresa monteiro em 2022-10-27 

Comentário: 

Acho que vai ser muito útil, mais desmgiestioonar a ponde de arranida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#813}  ID 48827 João Monteiro em 2022-10-27 

Comentário: 

A linha Rubi é muito importante para mobilidade no concelho de Vila Nova De Gaia que é 
um dos mais populosos do país. Os serviços de autocarros são insuficientes e não têm a 
qualidade do Metro. O metro é mais rápido, mais confortável, e mais prática .  É muito, 
muito, muito importante está linha, será um grande passo em frente na mobilidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#814}  ID 48826 Rosa Couto em 2022-10-27 

Comentário: 

Está inovação é cinco estrelas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#815}  ID 48825 José Sousa em 2022-10-27 

Comentário: 

Só pelo facto de ser mais uma extensão, estou agradecido porque vou conseguir chegar a 
mais sítios! Que tudo corra bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#816}  ID 48822 José cunha em 2022-10-27 

Comentário: 

É mais uma linha para dar trabalho as pessoas . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#817}  ID 48821 Rúben Maia em 2022-10-27 

Comentário: 

Ligação mais facilitada, entre pessoas que vive, perto do Arrábida shoppimg, com o 
centro de Gaia, como também ao centro da Boavista 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#818}  ID 48820 Cleizana martins em 2022-10-27 

Comentário: 

Excelente muito bom! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#819}  ID 48818 Dulce anios em 2022-10-27 

Comentário: 

Vai ser muito útil, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#820}  ID 48817 Joaquim Castro em 2022-10-27 

Comentário: 

A linha do metro é o melhor transporte que existe, é o transporte mais pontual é pena 
não ir a todos os sítios mas é bom e vai me dar jeito! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#821}  ID 48779 Lucinda Castro em 2022-10-26 

Comentário: 

Mais valia para quem quiser ir para Santo Ovídio e casa da música (e vice-versa). 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#822}  ID 48776 Ana sousa em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai me ajudar mais a nivel de trabalho, nas deslocacoes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#823}  ID 48775 Laura Sousa em 2022-10-26 

Comentário: 

Mais rápido muito bom! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#824}  ID 48771 Maria Carmen em 2022-10-26 

Comentário: 

Gosto imenso! Devia ir até a Santa Maria da Feira, passando pelos Carvalhos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#825}  ID 48764 Caroline Oliveira em 2022-10-26 

Comentário: 

A linha vai ajudar muitas pessoas a terem o fácil acesso a vários sítios com mais facilidade 
e menos tempo de espera que os autocarros. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#826}  ID 48762 Ana pereira em 2022-10-26 

Comentário: 

Top, e do melhor. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#827}  ID 48758 Agostinho Machado em 2022-10-26 

Comentário: 

Esta nova linha para mim vai ser a mais favorável e a que eu mais ansiava 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#828}  ID 48757 Maria de Jesus em 2022-10-26 

Comentário: 

Estou contente por fazerem está linha porque vai dar muito jeito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#829}  ID 48755 Maria Silva em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia, tudo bom, o metro é muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#830}  ID 48754 Amélia Ribeiro em 2022-10-26 

Comentário: 

Metro trás muitas vantagens à cidade do Porto e gaia, vai mais de viajar com a vantagem 
da sustentabilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#831}  ID 48753 José sousa em 2022-10-26 

Comentário: 

É excelente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#832}  ID 48751 Maria Santo em 2022-10-26 

Comentário: 

O Porto e arredores precisava muito desta linha, porque evita o uso excessivo de 
autocarros (que também são mais poluentes). 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#833}  ID 48750 Maria Ribeiro em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai dar muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#834}  ID 48749 Sumaya Chaouk em 2022-10-26 

Comentário: 

A linha ampliará a acessibilidade a baixa do Porto, bem como facilitar acesso aos polos 
universitários que hoje não são atendidos pelo Metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#835}  ID 48748 Vinicios Nakahodo em 2022-10-26 

Comentário: 

A linha vai facilitar a mobilidade entre gaia e porto, e melhorar os acessos entre todas as 
zonas é melhor localização e acesso às universidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#836}  ID 48747 Maria Ferreira em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai dar muito jeito porque nos vai levar a uma parte da cidade que está completamente 
isolada em termos de metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#837}  ID 48746 Maria ferreira em 2022-10-26 

Comentário: 

Acho uma excelente ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#838}  ID 48741 João goncalves em 2022-10-26 

Comentário: 

Linha favorável e com muita utilidade para tirar os carros da rua com muita utilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#839}  ID 48738 Maximiano Pereira em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai me dar muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#840}  ID 48737 Manuel teixeira em 2022-10-26 

Comentário: 

Vindo a servir mais uma vez a população de Gaia dentro do seu conçelho esta linha rubi 
será sempre uma excelente mais valia para os gaienses 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#841}  ID 48736 Cristiano Teixeira em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai ser bom, uma mais valia! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#842}  ID 48705 Inês Lopes em 2022-10-25 

Comentário: 

Uma linha já há muito necessária 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#843}  ID 48702 Maria Vieira em 2022-10-25 

Comentário: 

Que vá para a frente, é o que a gente precisa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#844}  ID 48700 Ângela braga em 2022-10-25 

Comentário: 

Considero excelente o desdobramento de linhas. Gaia e Porto beneficiaram imenso do 
Metro e será sempre bem-vindo tudo o que beneficie a população.  Espero que os 
projetos continuem a fluir bem como a respetiva realização. Muito agradecida em nome 
de todos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#845}  ID 48698 Madalena Carvalho em 2022-10-25 

Comentário: 

Olá boa tarde. Adorei o vosso projecto e vai ser uma mais valia para o Porto e Gaia Irei ao 
máximo usufruir. Muito Obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#846}  ID 48696 Getúlio Carlos Medeiros em 2022-10-25 

Comentário: 

Muito satisfeito com a linha Rubi. A linha vai realmente atender a muitas demandas 
antigas e necessidades de todas as faixas etárias e perfis 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#847}  ID 48695 Elisabete Santos em 2022-10-25 

Comentário: 

Acho muito bom para todos terem mais transportes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#848}  ID 48694 Carlos azevedo em 2022-10-25 

Comentário: 

A linha será de grande utilidade desde o momento em que qualquer transporte de maior 
brevidade em questões de horário será ótimo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#849}  ID 48693 Jorgiana Freire em 2022-10-25 

Comentário: 

A linha , vai ser muito importante para os cidadãos, principal os estudantes , tem algumas 
zonas que fica perto das faculdades e como o metrô e mas rápido e mais acessível 
facilidade muito nos estudante . E não só ajuda tem muito para circular para as zonas da 
linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#850}  ID 48692 Ana silva em 2022-10-25 

Comentário: 

A linha rubi vai ser muito útil para mim uma vez que tenho consultas no hospital de Gaia  
várias vezes e estando a estudar no centro da Maia saiU na casa da Música e vou para 
Gaia . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#851}  ID 48691 Priscila Duarte em 2022-10-25 

Comentário: 

A linha Rubi vai complementar o nosso transporte público, facilitando mais mobilidade 
para nós estudantes trabalhadores que dependemos tanto do metro! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#852}  ID 48690 Maria Monteiro em 2022-10-25 

Comentário: 

Apesar de ser necessário, no presente, fazer uma data de obras (o que implica muito 
transtorno à atividade das cidades envolvidas) parece-me uma mais valia para os utentes. 
Com está linha será muito mais fácil a circulação das pessoas e com certeza que mais 
carros vão ficar em casa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#853}  ID 48687 Claudia santos em 2022-10-25 

Comentário: 

Vai ser uma linha muito útil e trazer muitas vantagens aos moradores de Gaia e não só. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#854}  ID 48683 Suelly pombares em 2022-10-25 

Comentário: 

A linha rosa é essencial para apoiar o nosso trabalho de instrução. Queremos que chegue 
depressa! Excelente ideia!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#855}  ID 48682 Raquel Azevedo em 2022-10-25 

Comentário: 

Acho que esta linha vai dar muita flexibilidade para todos.   Anseio muito pelo começo 
destas obras.   A ideia de juntar o porto a gaia outros sitios de gaia é uma ideia inovadora 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#856}  ID 48681 Maria Nogueira em 2022-10-25 

Comentário: 

Linha rubi vai valorizar a minha mobilidade entre Porto e gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#857}  ID 48679 Augusta teixeira em 2022-10-25 

Comentário: 

Vai dar muito acesso tanto a Gaia com9 ao porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#858}  ID 48676 Renato Lucas Souza Dantas carvalho em 2022-10-25 

Comentário: 

Acredito, que a nova linha será mais uma Excelente opção de trajeto pra a população, 
principalmente a de gaia, tendo uma linha mais rápida e eficaz para outro destino, sem 
precisar mudar de linha na estação de trindade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#859}  ID 48674 Elisabete Moreira em 2022-10-25 

Comentário: 

Acho bastante interessante, uma mais valia aos cidadãos de Vila Nova de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#860}  ID 48673 Amélia Almeida em 2022-10-25 

Comentário: 

Parecer-me um bom projeto e facilita-me a ida a gaia para visitar a minha amiga. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#861}  ID 48665 Iann em 2022-10-25 

Comentário: 

Para quem passa por essa rota, será ótimo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#862}  ID 48662 Miguel Soares em 2022-10-25 

Comentário: 

Impacto paisagístico muito negativo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#863}  ID 48661 Fátima Araújo em 2022-10-25 

Comentário: 

Como tudo na vida tem vantagens e desvantagens . Porquê uma nova ponte. E não 
acrescentar um tabuleiro inferior a uma das pontes já existentes. E também ainda não é 
verdadeiramente do conhecimento de todos o impacto ambiental… Espero que as 
vantagens superem em maioria as possíveis desvantagens e venha a ser mais uma linha 
de sucesso conseguido! � 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#864}  ID 48660 Alberto Pereira em 2022-10-25 

Comentário: 

Projecto benéfico às cidades do Porto e V.N. De Gaia e ao país. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#865}  ID 48642 Manuel Carvalho em 2022-10-24 

Comentário: 

Bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#866}  ID 48641 Arminda Lascasas em 2022-10-24 

Comentário: 

É importante que exista está linha. Evita que se faça transbordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#867}  ID 48640 Aerolito Oliveira em 2022-10-24 

Comentário: 

Será de muito valia para todos. Se metro cresce a cidade se move. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#868}  ID 48639 Luan Oliveira em 2022-10-24 

Comentário: 

Achei ótimo pela nova linha e deve facilitar também no dia a dia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#869}  ID 48638 Marciel Lima em 2022-10-24 

Comentário: 

Acredito que irá resolver os problemas de locomoção e diminuir lotação nas demais 
linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#870}  ID 48637 João Pinheiro em 2022-10-24 

Comentário: 

Espero que tenha casas de banho activas em todas as estações. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#871}  ID 48636 Guilhermina Janeiro em 2022-10-24 

Comentário: 

Linha com utilidade para as preferias entre outros pontos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#872}  ID 48635 Isabela bastos em 2022-10-24 

Comentário: 

Extremamente necessário 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#873}  ID 48634 Camile Macedo em 2022-10-24 

Comentário: 

Acho que vai ser bem mais prático de ir a casa da música, apoio bastante. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#874}  ID 48633 Carolina Bessil em 2022-10-24 

Comentário: 

A cidade do porto necessita desta linha, é importante ter mais uma linha a conectar nossa 
cidade. Esta linha por exemplo, me ajuda no modo de que me aproxima de meus 
familiares, já que moram ao fim desta linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#875}  ID 48631 Cristiano em 2022-10-24 

Comentário: 

Acho bem vai ser muito útil  aos utilizadores 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#876}  ID 48627 Joaquim alves em 2022-10-24 

Comentário: 

Vai ser util 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#877}  ID 48626 Carlos Mendes em 2022-10-24 

Comentário: 

Penso que será uma linha com muita utilidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#878}  ID 48625 Levi Urbano em 2022-10-24 

Comentário: 

Tendo e, conta que vou muitas vezes para santo Ovídeo está linha vai me ser muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#879}  ID 48624 Sandra Ferreira em 2022-10-24 

Comentário: 

Vai muito ser útil para andar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#880}  ID 48623 Gabriela Benner em 2022-10-24 

Comentário: 

I think that this line Will be a big help because some of the stops are used by me and it 
Will save me time. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#881}  ID 48622 Artur Pereira em 2022-10-24 

Comentário: 

Acho muito boa, vai beneficiar os utilizadores de gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#882}  ID 48621 Patrícia Marinho em 2022-10-24 

Comentário: 

Pra mim vai ser maravilhoso algo para complementar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#883}  ID 48620 Rosa mendonça em 2022-10-24 

Comentário: 

Uma linha muito bonita  e exponencial 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#884}  ID 48619 Liliana Pinto em 2022-10-24 

Comentário: 

Linha visualmente bonita no entanto a relva é muito má a nível profissional. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#885}  ID 48618 Patrícia Silveira em 2022-10-24 

Comentário: 

Linha com excelente acesso a pontos importantes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#886}  ID 48617 Albina em 2022-10-24 

Comentário: 

Muito boa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#887}  ID 48616 Filipe martins em 2022-10-24 

Comentário: 

Que venha rapido 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#888}  ID 48615 Rosa Silva em 2022-10-24 

Comentário: 

Favorece muito a população 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#889}  ID 48614 José Moreira em 2022-10-24 

Comentário: 

Ótimo para ambas as cidades 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#890}  ID 48613 Sérgio santos em 2022-10-24 

Comentário: 

Penso que a linha nova vem ajudar muito a cidade e a criar mais emprego. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#891}  ID 48612 Rosário Borges em 2022-10-24 

Comentário: 

Uma linha que vai facilitar muito ótima ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#892}  ID 48611 Teresa loureiro em 2022-10-24 

Comentário: 

Axo espetacular muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#893}  ID 48610 Nuno Martins em 2022-10-24 

Comentário: 

Vai ser muito importante para as pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#894}  ID 48609 Agostinho Silveira em 2022-10-24 

Comentário: 

Concordo com esta linha é muito bom para todos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#895}  ID 48608 Fernando Santos em 2022-10-24 

Comentário: 

É uma mais valia para a rede e para a população em geral 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#896}  ID 48607 José Brito em 2022-10-24 

Comentário: 

Boa para igar as zonas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#897}  ID 48606 Gleiciana Martins em 2022-10-24 

Comentário: 

Vindo para facilitar o ir e vir com, mais praticidade e o que importa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#898}  ID 48605 Lizianne em 2022-10-24 

Comentário: 

Será muito boa uma nova linha, pois ajudará ainda mais o deslocamento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#899}  ID 48604 José Teixeira em 2022-10-24 

Comentário: 

É uma obra de engenharia fantástica que o Porto já estava a precisar, a procura por 
soluções boas para o ambiente e para os portuenses não pode ser esquecida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#900}  ID 48602 Nuno Pires em 2022-10-24 

Comentário: 

Acho bem para o apoio da  em servir a rede de transportes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#901}  ID 48601 Ana Martinho em 2022-10-24 

Comentário: 

Excelente iniciativa, vai ser muito útil ter metro que conecte com a linha amarela e nos 
leve a mais longe na cidade. Compreende-se a demora já que implicará a construção de 
uma nova ponte oxalá não fosse necessário e estivesse pronta a nova linha mais rápido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#902}  ID 48600 Marília pinheiro em 2022-10-24 

Comentário: 

A minha opinião sobre a nova linha e que é uma boa opção para Vila Nova de Gaia visto 
que vai ser mais rápido chegar a zonas que com o autocarro e a camioneta é muito 
demorada devido ao trânsito ou a falha nos transportes. Deviam também conseguir ter 
uma paragem perto do Gaiashopping que também é uma zona com muita afluência, 
tanto ou mais que o Arrábidashopping. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#903}  ID 48599 Manuel santos em 2022-10-24 

Comentário: 

Devem desenvolve a mais 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#904}  ID 48598 Telmo ferreira em 2022-10-24 

Comentário: 

A super esperada linha! Sempre a crescer! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#905}  ID 48589 Susana Barbosa em 2022-10-23 

Comentário: 

Não concordo nada , vai abater árvores e tem um  impacto ambiental negativo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#906}  ID 48586 Rosário campos em 2022-10-23 

Comentário: 

Acho bem. Muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#907}  ID 48585 Vanessa Lemos em 2022-10-23 

Comentário: 

Acho bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#908}  ID 48584 Liliana em 2022-10-23 

Comentário: 

A nova linha vai ligar ainda mais Gaia ao Porto. Vai ajudar a que a população se consiga 
movimentar mais facilmente para a zona da Boavista. Vai ajudar a escoar o trânsito nas 
principais articulações entre as duas cidades, vai ajudar a que o Arrábida ganhe uma nova 
vida, criar mais acessibilidades para quem mora na zona do Candal. Em suma vai criar 
ainda mais movimento. E não esquecer que o projecto de criar uma ponte nova, muito 
mais sustentável, é uma ideia fantástica, ecológica, e que espero ver ser adaptada a mais 
projectos no futuro. Temos que começar a pensar na mobilidade do agora mas na 
adaptabilidade e proteção do futuro também. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#909}  ID 48583 Amândio Silva em 2022-10-23 

Comentário: 

Uma linha TOP para Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#910}  ID 48582 Rafael Rodrigues em 2022-10-23 

Comentário: 

Concordo com a construção desta nova linha, tendo em conta que por onde a mesma vai 
passar abrange um lote populacional que de momento é pouco/mal servido 
ferroviariamente falando. Para além disso é extremamente necessária uma ligação mais 
direta entre Gaia e a região da Boavista encurtando os períodos para quem se desloca 
entre as duas cidades diariamente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#911}  ID 48581 Ricardo Ferreira em 2022-10-23 

Comentário: 

Acho interessante ver o desenvolvimento da Cidade e respetiva mobilidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#912}  ID 48580 Paulo pinto em 2022-10-23 

Comentário: 

Acho que vai ser uma linha com mais valor para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#913}  ID 48579 Joselito Viveiros Nogueira Filho em 2022-10-22 

Comentário: 

Esta linha vai ajudar muito a população. Excelente linha para quem vai ao hospital 
Arrábida, por exemplo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#914}  ID 48578 Manuel ferreira em 2022-10-22 

Comentário: 

Muito positivo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#915}  ID 48577 Felipe silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Eu estou muito feliz com essa novidade ajudar a mim e minha família sou muito grato por 
essa nova linha obrigado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#916}  ID 48576 Claudia Conceição em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai favorecer muita gente e vai ser bom para a cidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#917}  ID 48575 Maria Serra em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que vai ser espetacular, estão num bom caminho O futuro não são os carros 
elétricos, são os transportes públicos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#918}  ID 48574 Gustavo silva em 2022-11-12 

Comentário: 

Vai ser útil. A ligação da linha amarela - casa da música é ambiciosa e necessária. 
Contudo, a opção de fazer uma estação adjacente à atual em Santo Ovídio revela incúria, 
má-fé, falta de cuidado e de respeito para com os cidadãos. A realização de tal ligação 
obrigando à demolição de diversas edificações de 1ª habilitação exigia contactos prévios 
com as pessoas afetadas, além de que deveria ter sido sempre precedido de estudos para 
a inclusão no domínio público das áreas em causa. Terem lançado tal anúncio da nova 
linha e das respetivas implicações na comunicação social como factos consumados, 
causou grande ansiedade, incerteza e sensação de desproteção e incúria do metro nas 

 



pessoas afetadas pelas demolições previstas. Além disso, não reconheço vantagens 
técnicas e de mobilidade urbana da opção de Santo Ovídio face a outras possíveis 
ligações com a linha amarela, nomeadamente a ligação em D. João II. Optar por ligar a 
nova linha em Santo Ovídio, zona da cidade densamente urbanizada e portanto com a 
prevista dificuldade técnica de novas implantações e abertura de túneis obrigaria a 
melhores considerações sobre as hipóteses alternativas. A zona envolvente a D. João II é 
menos urbanizada, oferecendo melhores condições técnicas para o empreendimento de 
um novo interface. A opção de ligação em Santo Ovídio também pode condicionar futuras 
expansões para leste ou sul da nova linha. A saber, a implantação do novo terminal 
poderá resultar num beco sem saída desta linha pela dif 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#919}  ID 48573 Francisco Rocha em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#920}  ID 48572 Rutth teixeira em 2022-10-22 

Comentário: 

A nova linha vai facilitar muito a minha vida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#921}  ID 48571 Murilo Rezende Junior em 2022-10-22 

Comentário: 

Ótimo Adorei o trajeto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#922}  ID 48570 dilmeire alves da silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Exatamente necessário e funcional 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#923}  ID 48569 Mara Carvalho em 2022-10-22 

Comentário: 

Super interessante. Gostei bastante. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#924}  ID 48568 Manuela Lopes em 2022-10-22 

Comentário: 

Uma ótima atualização da mobilidade pública que incentivará as atividades físicas ao ar 
livre! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#925}  ID 48567 Marta Albino em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser muito bom a construção dessa nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#926}  ID 48566 Fernando gomes em 2022-10-22 

Comentário: 

Está muito be. E mais uma vantagem para as pessoas do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#927}  ID 48565 Nuno almeida em 2022-10-22 

Comentário: 

Eu acho que irá ser uma excelente opção de transpore e que irá melhorar muito o 
sistema de metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#928}  ID 48564 Arnaldo Leite em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser bom para toda a gente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#929}  ID 48563 Sofia Nogueira em 2022-10-22 

Comentário: 

Eu considero que a linha vai ser muito útil pois me vai permitir deslocar de uma forma 
mais fácil para locais que frequento bastante como o Arrábida shopping 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#930}  ID 48562 António Jorge Nogueira Lima em 2022-10-22 

Comentário: 

Excelente iniciativa,. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#931}  ID 48561 Filipe Ferreira em 2022-10-22 

Comentário: 

Muito importar-se-á a cidade do Porto; vai valorizar muito a união de ambas as cidades 
(Gaia e Porto) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#932}  ID 48560 Carla fonseca em 2022-10-22 

Comentário: 

Excelente decisão pois é uma mais valia para quem habita e trabalha nessas zonas. Bem 
hajam 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#933}  ID 48559 Nuno machado em 2022-10-22 

Comentário: 

Penso que esta linha e de grande utilidade, para resolver os problemas de tráfego 
automóvel das cidades do Porto e V.N.Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#934}  ID 48558 Noémia silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser muito útil. Vivo em Gaia e trabalho na Boavista e vou muitas vezes ao hospital de 
Santo António. Excelente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#935}  ID 48557 João Duarte em 2022-10-22 

Comentário: 

Várias obras em simultâneo penaliza a mobilidade das pessoas nas várias linhas e ou 
noutros transporte público, porém no final terá impacto muito positivo e era retirar 
trânsito a cidade e aumentar a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#936}  ID 48556 Madalena cardoso em 2022-10-22 

Comentário: 

Gosto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#937}  ID 48555 Mariana arruda em 2022-10-22 

Comentário: 

Achei muito interessante a ideia da linha, irá facilitar bastante o trajeto de quem parte da 
Casa da Música para Gaia, sem a necessidade de fazer baldeação em outras estações. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#938}  ID 48554 Luíza Ielpo em 2022-10-22 

Comentário: 

Curti o trajeto da linha, vai facilitar ainda mais a vida de quem usa o transporte público no 
Porto e cidades ao lado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#939}  ID 48553 Débora amorim em 2022-10-22 

Comentário: 

Parecem-me bastante útil, porém como todas as obras deste metro, causam anos de 
constrangimentos em trânsito, deslocamentos, barulho e sujeira. A cidade existe para 
além das obras e melhorias. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#940}  ID 48552 David José guerra de Oliveira Júnior em 2022-10-22 

Comentário: 

Sim concordo vai ficar muito bom para-o Porto e para as pessoas ótimo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#941}  ID 48551 Fernanda Moreira em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho muito bem fazerem a linha rubi é sempre bom é o progresso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#942}  ID 48550 Lucas Brito em 2022-10-22 

Comentário: 

A linha rubi ir facilitar o acesso enTre Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#943}  ID 48549 Victor Guimarães em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai auxiliar na redução do trânsito na travessia Arrábida nos horários de ponta, vez que 
motivará o uso dos transportes coletivos em vez dos individuais. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#944}  ID 48548 Vera castro em 2022-10-22 

Comentário: 

Muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#945}  ID 48547 Lidiane Henriques em 2022-10-22 

Comentário: 

Ótima obra vai facilitando mais ainda 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#946}  ID 48546 Alberto santos em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que é ótima. É uma forma de divulgar o metro. É excelente. É complicado transitar 
na cidade do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#947}  ID 48545 Thiago Silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Achei interessante a nova linha pois vai ajudar muitos trabalhadores e turistas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#948}  ID 48544 Margarida mendes em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que é mesmo necessária, somos muitos habitantes em Gaia, mais de 300 mil. E só 
por isso já é benéfico. Estou ansiosa que comece 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#949}  ID 48543 Marina Xavier em 2022-10-22 

Comentário: 

Acredito que a nova linha será muito utilizada e facilitará a vida dos moradores da região. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#950}  ID 48542 Paula Silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#951}  ID 48541 Ariane Moura Ciattei Pereira em 2022-10-22 

Comentário: 

Estou de acordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#952}  ID 48540 Beatriz vassiliadis em 2022-10-22 

Comentário: 

Achei a ideia muito interessante, com certeza utilizarei a linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#953}  ID 48539 Ana Vieira em 2022-10-22 

Comentário: 

Novas linhas são sempre boas para chegar a mais sitios 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#954}  ID 48538 Eduardo Couto em 2022-10-22 

Comentário: 

Necessária, mas não suficiente para as necessidades da área metropolitana. Urge um 
maior investimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#955}  ID 48537 Albina Ribeiro em 2022-10-22 

Comentário: 

É necessária mais fiscalização porque há muitas pessoas que não têm regra é estragam 
tudo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#956}  ID 48536 Maria bessa em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai me fazer muito grito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#957}  ID 48535 Cícero Silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Será de estrema importância para a cidade do Porto gaia e regiões vizinhas.  Vai facilitar o 
acesso a cidade mas rapidamente e também facilitar a vidas de todos.obrigado por pensa 
sempre na gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#958}  ID 48534 Márcio Almeida em 2022-10-22 

Comentário: 

Satisfatorio 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#959}  ID 48533 Thaís Longaray em 2022-10-22 

Comentário: 

Linha será útil pois facilitará o acesso a região da arrabida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#960}  ID 48532 Gregory  Betermann em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser muito útil, pois moro em Gaia e vai ser mais prático para ir à Casa da Música, 
aonde por vezes eu trabalho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#961}  ID 48531 Lucas santos em 2022-10-22 

Comentário: 

Estou de acordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#962}  ID 48530 Bárbara castro em 2022-10-22 

Comentário: 

Irá poupar demasiado tempo entre linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#963}  ID 48529 André Castro em 2022-10-22 

Comentário: 

Eu gostaria que esta linha, seja construída pois daria-me muito jeito ter uma linha direta 
de Santo Ovídio para a casa da música pois tenho aulas no conservatório de música do 
porto, o que seria mais fácil fazer a circulação. O faria com que a viagem fosse mais 
rápida e sem problemas do transbordo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#964}  ID 48528 Marcelo Abreu em 2022-10-22 

Comentário: 

Parabéns pela iniciativa, vai ajudar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#965}  ID 48527 Mónica Monteiro em 2022-10-22 

Comentário: 

Apoio a expansão da linha, será ser excelente para a mobilidade de todos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#966}  ID 48526 Salvador Mascarenhas em 2022-10-22 

Comentário: 

É muito importante a expansão da expansão da linha do metrô porque melhora a 
mobilidade dos cidadãos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#967}  ID 48525 Gabriel Reis em 2022-10-22 

Comentário: 

Como um estudante da FCUP uma paragem perto da faculdade seria muito 
conveniente.Para além disso o melhoramento dos serviços de transporte público é uma 
das prioridades que procuro em candidatos para posições depois poder. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#968}  ID 48524 Mohamed zifri em 2022-10-22 

Comentário: 

It’s is very important route for all local people and tourists as well as  Many thanks to 
metro do porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#969}  ID 48523 Eduarda Fischer em 2022-10-22 

Comentário: 

A linha ira ser otima para acesso a FAUP. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#970}  ID 48522 Guilherme Longhi em 2022-10-22 

Comentário: 

É util pois sou estudade da FAUP e facilitará o acesso aos estudantes da região! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#971}  ID 48521 Júlia Fantini em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que vai ser muito importante principalmente pois sou universitária e passará 
próximo a minha faculdade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#972}  ID 48520 Bianca Ferreira em 2022-10-22 

Comentário: 

Penso que a linha Rubi será útil aos moradores, facilitando um transporte que antes sairia 
mais caro e demorado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#973}  ID 48519 João magalhaes em 2022-10-22 

Comentário: 

Na minha opinião, peço que está nova linha que vai de Santo Ovídio até a Casa da Música, 
será muito útil, pois será uma nova opção de transportes públicos para a humanidade 
que mora em Vila Nova de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#974}  ID 48518 Roberto da Silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Pelo trajecto apresentado para esta nova linha, vai facilitar a minha vida. Vivo em Gaia e 
passo muito tempo perto da Casa da Música. Seja bem. Inda a nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#975}  ID 48517 Joaquim Brochado em 2022-10-22 

Comentário: 

A linha rubi será benéfica para a área em volta. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#976}  ID 48516 Maqsoodhanif em 2022-10-22 

Comentário: 

It is geral for Porto.and help to movimento and explore visiteis and local peoples .i love 
this project,it Will project Porto city more.and helps  to explore porto-riquenho a cite of 
Lightning. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#977}  ID 48515 Marcos Santos em 2022-10-22 

Comentário: 

Essa linha vai melhora ainda mas os deslocamentos! Excelente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#978}  ID 48514 Alan Silva ArrIs em 2022-10-22 

Comentário: 

A nova linha vira para trazer mais acessibilidade ao povo do litoral de Gaia, estou ansioso 
para a inauguração. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#979}  ID 48513 Gustavo Rodrigues da cunha Amaral em 2022-10-22 

Comentário: 

Na minha opinião, a nova linha rubi trará benefícios tanto pra quem trabalha no shopping 
Arrábida quanto para os estudantes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#980}  ID 48512 Jordânia linhares em 2022-10-22 

Comentário: 

A linha vai ser de muita valia para os moradores de Gaia que trabalham no Porto. 
Agilizando o transporte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#981}  ID 48511 Laís Queiroz em 2022-10-22 

Comentário: 

A nova linha será muito importante para populaça principalmente para quem trabalha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#982}  ID 48510 Patrick em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que é uma ótima ideia quando se trata de propor mais mobilidade aos moradores 
da cidade do Porto e seus arredores. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#983}  ID 48509 Ricardo em 2022-10-22 

Comentário: 

Boa opção para todos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#984}  ID 48508 Hugo azevedo em 2022-10-22 

Comentário: 

Sim estou de acordo é uma mais valia para o concelho de gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#985}  ID 48507 Márcia alves em 2022-10-22 

Comentário: 

Adoro o fato de criarem uma nova linha porque acredito que dá a oportunidade as 
pessoas de escolherem uma outra linha para viajar ao invés de esperarem pelas mesmas 
de sempres. A proposta é realmente boa derivado ao fato da cidade ser bastante turística 
e que acolhe diariamente moradores novos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#986}  ID 48506 Hanane em 2022-10-22 

Comentário: 

Ir Good  idea for me me because i workshop in santo ouvida and May houve is in casa 
música 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#987}  ID 48505 Moulay jaafar em 2022-10-22 

Comentário: 

We like this new line  it Will be retruca my travelling time to Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#988}  ID 48504 Edilane Penha em 2022-10-22 

Comentário: 

Estou muito feliz com a notícia desta nova Linha de Metro, Pois, irá com certeza facilitar a  
nossa mobilidade aqui no Porto. Parabéns pela iniciativa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#989}  ID 48503 Gabriel Pedrosa em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que será bem útil ajudando todos os moradores 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#990}  ID 48502 Patricia em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser boa valia para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#991}  ID 48501 Mariana Gil em 2022-10-22 

Comentário: 

Considero esta construção útil que vai trazer outro nível maior de utilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#992}  ID 48500 Maria Gil em 2022-10-22 

Comentário: 

Tem no meu ponto de vista uma utilidade e garantia de maior mobilidade na nossa 
cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#993}  ID 48499 Paula Almeida em 2022-10-22 

Comentário: 

Irá ser uma mais valia para o Porto continuar o sonho de qualquer visitante que o visite. 
Um Porto com charme, requinte e FUTURO para todo o português ….PARABÉNS ao metro 
do Porto pela sua visao ampla e inovadora…. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#994}  ID 48498 Miriam Sá em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho ótimo, quantas mais existirem melhor para a cidade do Porto. O metro é dos 
melhores meios de transporte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#995}  ID 48497 Manuel Duarte em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser uma óptima realização para Vila Nova de Gaia e para área metropolitana e 
também para o desenvolvimento do país quer ao nível da mobilidade quer ainda na 
economia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#996}  ID 48496 Aldenice Silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#997}  ID 48495 Augusto marques em 2022-10-22 

Comentário: 

A expansão da mobilidade faz parte da evolução de qualquer cidade para diminuição dos 
gases tóxicos na atmosfera. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#998}  ID 48494 Talita Nascimento em 2022-10-22 

Comentário: 

Ótimo projeto, avanço em questão de meio ambiente e viabilizar o transporte público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#999}  ID 48493 Júlia Rabelo em 2022-10-22 

Comentário: 

Essa nova linha será muito boa, principalmente por ser uma nova opção para a população 
de gaia, com possibilidades de mais pontos após a casa da musica :) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1000}  ID 48492 Olívia Marques em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1001}  ID 48491 Adriana em 2022-10-21 

Comentário: 

Considerando que cinco semanas nunca seria tempo suficiente para analisar 
devidamente toda a documentação (com centenas de páginas) anexada a esta Avaliação 
de Impacte Ambiental (questionando por isso se o objetivo será mesmo apelar à 
participação civil ou se não será apenas o cumprimento de uma obrigação legal e 
informar sobre o que será feito), penso que seria necessária uma explicação técnica, 
extensiva e detalhada à população que justifique a não utilização da Ponte da Arrábida 
para a passagem da segunda ligação de metro a Gaia. Isto porque, além de não poder 
negar-se que a construção de uma ponte ou até de um pequeno prédio na zona do 
Campo Alegre teria sempre impacto ambiental, seria importante que a população 
sentisse que, efetivamente, foram analisadas todas as soluções, sendo esta a única viável. 
Além disso, seria interessante saber de que forma responderão e analisarão todas as 
participações que estão a ser submetidas. Porque uma mera participação ou um mero 
comentário não deveriam servir só para fazer o número final e servir à empresa de 
bandeira. Agradeceria um esclarecimento e uma apresentação, por ventura, de um 
estudo, que justifique a não utilização da Ponte da Arrábida para o metro. Não acredito 
que o facto de tratar-se de um Monumento Nacional impeça na totalidade a sua 
adaptação, à semelhança do que aconteceu com a Ponte Luís I. Aliás, a utilizar-se a Ponte 
da Arrábida, seria precisamente um modelo semelhante que sugeria: entrada na travessia 
em túnel, e do lado de Gaia, saída também em túnel. Depois, seguiria o traçado que 
propõem. Mas confesso que não está totalmente esclarecido o motivo pelo qual não se 
utiliza a Ponte da Arrábida e se assume, de uma vez por todas, que o caminho que 
devemos seguir para a neutralidade carbónica é no sentido de tirar espaço aos carros e 
não criar novos caminhos para novas soluções, mantendo os carros a ocupar todo o 
espaço que já conquistaram para si, reforçando ainda mais a sua posição de Deus e 
senhor do espaço público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1002}  ID 48490 Valério Filipe em 2022-10-21 

Comentário: 

A ponte não faz qualquer sentido naquele local 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1003}  ID 48489 Allan Gonçalo em 2022-10-21 

Comentário: 

Esta linha seria bue otima porque facilitaria a deslocação para faculdade em tempo de 
chuva e quando os autocarros enchem demais para ir. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1004}  ID 48488 Livian Spinola em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ajudar muitos estudantes!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1005}  ID 48487 Vladimiro Carvalho em 2022-10-21 

Comentário: 

Considero que está linha é fulcral para a mobilidade intermunicipal bem como para o 
desenvolvimento das diferentes actividades económicas que abrangem toda a rede do 
metro e mesmo para além destas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1006}  ID 48486 Amanda Amaral Prazeres Santos Assis em 2022-10-21 

Comentário: 

Concordo com o trajeto da linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1007}  ID 48485 Dandara Barcelos em 2022-10-21 

Comentário: 

A linha rubi será ótima para ps estudantes universitários da área do polo universitário do 
campo alegre, irá facilitar a quem mora longe, será extremamente util 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1008}  ID 48484 Augusta Albuquerque em 2022-10-21 

Comentário: 

Tudo por que seja puder deixar o carro e, casa e otimo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1009}  ID 48483 Maria Gabriela Dias em 2022-10-21 

Comentário: 

Será uma mais valia principalmente para aqueles que utilizam o comboio com frequência. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1010}  ID 48482 Roberto Márcio de Souza em 2022-10-23 

Comentário: 

Saudações! Como ciclista eu não poderia deixar de sugerir pontos para o bom 
estacionamento das bicicletas em algumas estações. Bem haja! Roberto Souza 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1011}  ID 48481 viviana em 2022-10-21 

Comentário: 

Deveria de passar por canidelo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1012}  ID 48480 Luana Sofia em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser bom pra mim e pra pessoas que necessitam 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1013}  ID 48479 Paulo Guimaraes em 2022-10-21 

Comentário: 

Claro que vai ser maravilhoso para nossa mobilidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1014}  ID 48478 Arcanjo Miguel em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser uma linha muito interessante e vai ser muito prestativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1015}  ID 48477 Ana Moreira em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que será uma linha muito útil por omenos par mim 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1016}  ID 48476 Lara Coelho em 2022-10-21 

Comentário: 

A linha poderia passar na zona de Gondomar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1017}  ID 48475 Carolina Sousa em 2022-10-21 

Comentário: 

passar em gondomar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1018}  ID 48474 Rui em 2022-10-21 

Comentário: 

Lol esperotirar bom proveito e tb estar cá para inauguração 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1019}  ID 48473 Joana Barbosa em 2022-10-21 

Comentário: 

A minha opinião nesta linha é que é de alta importância para permitir a todos os utentes 
que utilizam o metro que percam menos tempo em transportes públicos bem como em 
trocas de transporte. Assim, apoio totalmente a sua construção 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1020}  ID 48472 Jorge Santos em 2022-10-21 

Comentário: 

Mais uma valia para a cidade e para o ambiente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1021}  ID 48471 Diana Isabel pereira costa em 2022-10-21 

Comentário: 

E é ótimo pq assim não se tem de tar sempre a mudar de metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1022}  ID 48470 Tânia Alves em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho muito útil está linha como todas que possa haver. Visto que é dos melhores 
transportes que podiam por na cidade, rápido a hora e muito eficaz… Espero com o 
passar dos anos novas linhas haja para o bem de toda a cidade… 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1023}  ID 48468 Ana Dantas em 2022-10-21 

Comentário: 

Na minha opinião acho que a linha rubi vai ser uma excelente aposta para retirar muito 
trânsito da cidade,sendo muito benéfico para a maior parte dos portuenses. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1024}  ID 48466 Rosa Maria Sanchez Sanchez em 2022-10-21 

Comentário: 

Excelente iniciativa que completa um projeto extremamente útil para uma cidade como a 
nossa, facilitando a vida dias pessoas tornando a muito mais confortável e fácil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1025}  ID 48465 Viviany Souza de Oliveira em 2022-10-21 

Comentário: 

Acredito que vai melhorar a vida de muita gente,facilitando a deslocação ao trabalho, 
passeio e o turismo da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1026}  ID 48464 Paulo Santos em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser top porque vai diminuir o trânsito e vai permitir que possa ir a Gaia de uma forma 
mais rápida e cómoda 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1027}  ID 48463 Daniel duro em 2022-10-21 

Comentário: 

Esta nova linha vem melhorar a vida dos portuenses 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1028}  ID 48462 Mariana em 2022-10-21 

Comentário: 

O aumento da frota de transportes públicos é essencial de um ponto de vista ambiental, 
aumentando a sua adesão, diminui o uso de automóvel e, consequentemente há uma 
redução de pegada carbónica. Por outro lado, viver perto de uma área metropolitana tem 
significado a capitalização de lugares públicos para vítimas. As viaturas ainda existem e 
Portugal ainda é um país precário e pobre. É um absurdo pagar-se um lugar na rua 
pública no local em que se habita, dentro de um sistema que não permite  ao cidadão 
viver sempre no mesmo local e com isto tornar utópico alterar se uma residência 
oficialmente.. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1029}  ID 48461 Nuno Moreira em 2022-10-21 

Comentário: 

A linha Rubi é importante para a mobilidade dos cidadãos das zonas abrangentes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1030}  ID 48460 Hamilton Novais em 2022-10-21 

Comentário: 

Sendo morador em Vila Nova de Gaia, é certo que o metro linha Rubi será de grande valia 
para todos, favorecendo a população em geral. parabéns 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1031}  ID 48459 Amanda Pereira em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que é uma mais valia para todos os habitantes do Porto. Mais fácil acesso a várias 
zonas não acessiveis ainda. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1032}  ID 48458 Nuno Pinto em 2022-10-21 

Comentário: 

Excelente projeto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1033}  ID 48457 Júlia Amaro em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1034}  ID 48456 Maria tavares em 2022-10-21 

Comentário: 

Linha muito útil, pois cada vez mais andar de carro polui e fica caro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1035}  ID 48455 Lídia Dantas em 2022-10-21 

Comentário: 

A nova linha vem sem dúvida dar uma melhoria a todos os níveis, não só na poupança de 
tempo, bem como numa grande melhoria no trânsito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1036}  ID 48454 Cidália em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que vai ser uma óptima ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1037}  ID 48453 Joana Martins em 2022-10-21 

Comentário: 

Poucas paragens para um grande investimento, como no caso da linha rosa. Deveria 
haver mais investimento para outras zonas, nomeadamente Valongo, Gondomar centro e 
trofa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1038}  ID 48452 Amelia Macedo em 2022-10-21 

Comentário: 

Linha que facilita o percurso de Santo Ovídio a Casa da Música. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1039}  ID 48451 Joana Arantes em 2022-10-21 

Comentário: 

Penso eu a linha rubi será uma excelente iniciativa para facilitar o movimento dentro do 
Porto/Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1040}  ID 48450 David Pinto em 2022-10-21 

Comentário: 

Penso que será uma adição importante para os estudantes que têm aulas no Campo 
Alegre principalmente. A não necessidade de fazer uma mudança de transportes na 
Trindade não só é crucial para a comodidade, como também para poupar tempo para 
chegar a tempo as diversas aulas que possam ter. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1041}  ID 48449 Cândida Salgado em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1042}  ID 48448 Manuel Carvalho em 2022-10-21 

Comentário: 

Felizmente uma linha que faltava 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1043}  ID 48447 Maria Fonseca em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1044}  ID 48446 Alexandra Rodrigues em 2022-10-21 

Comentário: 

Minimiza bastante o tempo de deslocação para o meu local de trabalho, para além de 
libertar as estradas de tantos veículos que provocam poluição 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1045}  ID 48445 Ana Marques em 2022-10-21 

Comentário: 

Para mim, a melhoria das linhas de metro é cada vez mais uma mais-valia para todos, 
sobretudo nos dias atuais. Morta por usá-la! � 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1046}  ID 48444 Clarissa Sil em 2022-10-21 

Comentário: 

Ideia ótima. Precisamos de mais linhas e mais alargadas para melhor servir os utentes.  
Uso o metro todos os dias e agradeço pelo bommservico prestado. Venham mais linhas e 
melhores. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1047}  ID 48443 Filomena Monteiro em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho útil renovar as linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1048}  ID 48442 Ana Sofia Cerqueira Gonçalves em 2022-10-21 

Comentário: 

Concordo com a nova linha e nova abordagem sustentável 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1049}  ID 48441 Mariana santos em 2022-10-21 

Comentário: 

Penso que a nova linha irá trazer utilidade e se mostra bastante importa no contexto 
atual das linhas de metro existentes. É uma proposta muito pertinente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1050}  ID 48439 Domingos Manuel pinto marques em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que vai ser bom para a nossa cidade a nível de turismo e para os trabalhadores. 
Deveria haver ainda mais linhas, mas tudo a seu tempo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1051}  ID 48438 Sofia ferreira em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai dar mais visibilidade ao Porto e Gaia Vai atrair turistas Vai ser um cartão de visita à 
nossa cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1052}  ID 48437 José Romão em 2022-10-21 

Comentário: 

Necessário para permitir uma grande parte do concelho de Gaia a transporte sem 
POLUIÇÃO. Em st Ovídio tem de ser junto à estação de comboio para Lisboa. … d João II. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1053}  ID 48436 Pedro silva em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai libertar o trânsito e contribuir para melhoramento da qualidade do ar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1054}  ID 48435 Pedro em 2022-10-21 

Comentário: 

Feito, Joana 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1055}  ID 48434 Bruno em 2022-10-21 

Comentário: 

Concordo com a expansão em geral dos transportes públicos e aconselho o uso do 
mesmo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1056}  ID 48433 Ricardo Rodrigues em 2022-10-21 

Comentário: 

Em relação a linha em si, poderia fazer ligação a senhora da hora ; pois assim vai 
congestionar muito tronco comum. E prolongar mais esta linha ruby 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1057}  ID 48432 Iara fernandes em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que esta linha é uma ótima iniciativa para aumentar a aderência aos transportes 
públicos e irá permitir uma maior mobilidade das pessoas que não tem um veículo 
privado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1058}  ID 48431 Inês Teixeira em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1059}  ID 48430 Silvia Cardoso em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que vai ser uma mais valia para as cidades em questão. Vai ter umas estações 
magníficas. Uma ponte como não há nenhuma. Com umas vistas fantásticas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1060}  ID 48429 Antonio Freitas em 2022-10-21 

Comentário: 

Faz falta ao concelho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1061}  ID 48428 Ana Almeida em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser muito útil e prática para todo o nosso conforto trabalho e lazer 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1062}  ID 48427 Sandra nascimento em 2022-10-21 

Comentário: 

A nova linha rubi será extremamente vantajosa pois abrange muita população e será uma 
linha rápida para quem tem de ir de Porto para Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1063}  ID 48426 Maria Almeida em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que é uma grande melhoria para nós , um benefício muito bom, que ajuda o nosso 
deslocamento e vai ter acessos fáceis para nós. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1064}  ID 48425 Madalena Alves em 2022-10-21 

Comentário: 

Para quem trabalha na avenida da Boavista e que mora em Gaia vai ser uma linha que vai 
dar jeito, eu sou uma delas! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1065}  ID 48424 Fernanda dias em 2022-10-21 

Comentário: 

É muito bem vinda 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1066}  ID 48423 Antonio Duarte em 2022-10-21 

Comentário: 

É ótimo tudo o que seja em benefício dos utentes da cidade e não só , tudo o que seja a 
mais é tudo bem vindo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1067}  ID 48420 Susana em 2022-10-20 

Comentário: 

Desfavorável 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1068}  ID 48418 Susana jorge em 2022-10-20 

Comentário: 

Nao sou a favor 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1069}  ID 48416 Pedro Soares em 2022-11-15 

Comentário: 

Como morador e proprietário de uma fração situada na Rua do Bicalho 81 Habitação 24, 
estou totalmente contra a instalação da ponte neste local por vários motivos, entre os 
quais a perda de vistas que temos atualmente, ficando limitadas a pequenos espaços 
entre pilares e arcos, a perda de claridade e sol  que atualmente é praticamente todo o 
dia e passará a ser apenas umas poucas horas diárias, a perda de qualidade de vida que 
isso acarreta, a possibilidade de existirem danos irreparáveis no edifício devido às 
fundações que vão fazer encostadas ao prédio para o pilar e para o arco da ponte, a 
perda de segurança porque ficamos debaixo da ponte sujeitos a que sejam arremessados 
objetos a 70 metros de altura sobre o edifício podendo provocar danos físicos e 

 



materiais, a possibilidade de suicídios como acontece frequentemente na ponte da 
arrábida onde os corpos caem na rua, com toda a carga psicológica que acarreta ir à 
janela e ver um cadáver desfeito. Além destes aspetos existe também uma perda muito 
significativa do valor dos apartamentos que vão ficar debaixo de uma ponte com 
dimensões desproporcionais relativamente a todo o restante enquadramento, os nossos 
apartamentos que hoje estão muito valorizados, passarão a não ter o interesse pela 
procura que existe de momento com todo o prejuízo que isso acarreta financeiramente 
para os proprietários, quando compramos os apartamentos não estava previsto no PDM 
a passagem de nenhuma ponte em cima das nossas casas a ponte estava prevista passar 
mais a poente junto à ponte da Arrábida, o PDM foi alterado há cerca de 2 anos sem 
nunca sermos ouvidos e sem nenhuma explicação aceitável para a alteração do local da 
ponte. Além destes motivos existe também o enquadramento de uma ponte de 
dimensões desproporcionais para a zona que fará que uma paisagem única e que deveria 
ser preservada seja eliminada por uma aberração urbanística que como refere o estudo 
de impacto ambiental trará um impacto negativo significativo.  Também me parece que o 
edifício situado na Rua do Bicalho 81, não consta do estudo de impacto ambiental como 
sendo um dos mais afetados pela ponte o que é inadmissível. Vamos ter um pilar de 70 
metros de altura encostado ao edifício e um arco de 500 metros em frente às nossas 
varandas, além de um tabuleiro com cerca de 16 metros de largura em cima.  Estou 
totalmente em desacordo com a construção da ponte neste local. 

Anexos: 48416_11 2022 - Apreciação ao AIA.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1070}  ID 48414 Romeu Oliveira em 2022-10-20 

Comentário: 

Sec. XXI 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1071}  ID 48407 Alexandre Cruz em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho uma linha muito útil para a conexão entre porto e Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1072}  ID 48406 Maria da Conceição Cabral Salgado Rodrigues em 2022-10-20 

Comentário: 

Será uma mais valia para a região norte e todo o país. É muito importante para me 
deslocar para o trabalho e a minha casa vai valer mais. Parabéns. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1073}  ID 48405 Rúben merino em 2022-10-20 

Comentário: 

Julgo necessária visto eu vivia na zona que vai ser privilegiada com está nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1074}  ID 48404 Telma Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

A linha Rubi irá servir uma população atualmente cadenciada a nível de transportes 
públicos, daí ser uma boa decisão governavental. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1075}  ID 48403 Fernando Gil em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho que é uma linha bastante útil para o Porto abrangendo as zonas das faculdades que 
carece muito de transportes públicos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1076}  ID 48402 Miguel Fernandes em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1077}  ID 48401 Maria Oliveira em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho muito útil mas poderiam expandir para outras áreas por exemplo entre a cordoaria 
e a Maia . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1078}  ID 48400 José Manuel Castro villa em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho interessante 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1079}  ID 48399 Domingos Teixeira em 2022-10-20 

Comentário: 

Mais uma valência para a cidade de Gaia e porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1080}  ID 48397 Sofia Ferreira em 2022-10-20 

Comentário: 

Penso que a construção da linha pode ser um bom investimento e tornar o meu dia a dia 
mais prático. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1081}  ID 48396 David trindade em 2022-10-20 

Comentário: 

Vai ser boa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1082}  ID 48395 Ana Peneda em 2022-10-20 

Comentário: 

Já existe uma linha de metro para Gaia, por isso, na minha opinião seria mais útil um linha 
de metro que passe/vá até a área de Valongo e Emersinde. Estas são zonas apenas com 
comboio e autocarro e por isso a deslocação para lá é complicada. Se o objetivo do metro 
é alcançar toda a área metropolitana do Porto seria importante pensarmos em todas as 
zonas, porque para desenvolver áreas rurais é importante apostamos em meios de 
transporte que liguem essas áreas ao centro da cidade. Está linha não está mal pensada, 
mas deveriam apostar numa linha que fosse a sítios onde ainda não existe metropolitano. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1083}  ID 48394 Elizabete Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

por soluções sustentáveis 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1084}  ID 48392 José Cunha em 2022-10-20 

Comentário: 

Aberração de construção de ponte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1085}  ID 48391 Mariana Campos Moreira Pimenta em 2022-10-20 

Comentário: 

Desfavorável 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1086}  ID 48390 Ana Paula Azevedo em 2022-10-20 

Comentário: 

Uma das estruturas  da ponte vai ficar em frente a um bloco de apartamentos,  junto ao 
Rio Douro, o que vai desvalorizar  os imóveis  em questão.  A solução  passaria por pagar 
aos proprietários  dos referidos imóveis,  o valor correspondente  ao valor actual de 
venda. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1087}  ID 48388 Marta Teixeira em 2022-10-20 

Comentário: 

caos visual e caos no transito numa zona já problemática 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1088}  ID 48387 Anabela Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil e prático 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1089}  ID 48386 António Alfarroba em 2022-10-20 

Comentário: 

volume excessivo sobre área residencial, sapata de pilar fronteiro a prédios de habitação, 
insersão de túnel impede ampliação de faculdade de arquitectura 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1090}  ID 48385 Jorge Brandão em 2022-10-20 

Comentário: 

Tenho todo interesse na utilização da nova linha rubi 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1091}  ID 48384 Maria Conceição Prado Pereira em 2022-10-20 

Comentário: 

Concordo plenamente com os novos acessos, que vão permitir maior mobilidade ao 
cidadão. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1092}  ID 48383 José Torres em 2022-10-20 

Comentário: 

Gostei muito da nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1093}  ID 48382 Gonçalo Couto em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito prático 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1094}  ID 48381 Rita Rocha em 2022-10-20 

Comentário: 

Uma boa iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1095}  ID 48380 Francisco em 2022-10-20 

Comentário: 

Concordo e acho necessária. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1096}  ID 48379 Emanuel Sousa em 2022-10-20 

Comentário: 

É sem bem-vindo transportes públicos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1097}  ID 48378 Joana Azevedo Costa em 2022-11-16 

Comentário: 

Boa tarde, Apresento as minhas preocupações como residente e proprietária de imóvel 
na Rua do Bicalho, 81 - apt 25, em Massarelos.  Começo não com palavras minhas, mas 
do Dr. Rui Moreira:  . “Este projeto (da nova ponte sobre o Douro) desenvolve-se em 
espaço urbano densamente povoado, com alta densidade de edificado 
predominantemente residencial.” . “A nova ponte sobre o rio Douro causa um “impacto 
negativo bastante significativo” na paisagem.” . “O novo atravessamento do rio Douro, 
que terá um impacte negativo na paisagem bastante significativo, estrutural e, 
sobretudo, cenicamente” . “Lembrando que desde o anúncio da localização e altura da 
nova ponte manifestou “reservas e preocupação”, Rui Moreira salientou que estudo 
(Estudo do Impacto Ambiental) “vai no mesmo sentido”. . “Não era ali que eu fazia a 
ponte, não fazia a ponte com aquela altura e tenho dúvidas se a ponte é necessária”.   O 
Estudo do Impacto Ambiental (EIA) confirma as palavras do Presidente da CMP: . “Admite 
que a nova ponte sobre o rio Douro causa um “impacto negativo bastante significativo” 
na paisagem e, “sobretudo, cenicamente.” . “A área a intervencionar pelo projeto 
atravessa ainda o conjunto na Zona do Campo Alegre/ Arrábida, junto às Ruas do Campo 
Alegre, da Rainha D. Estefânia, do Bom Sucesso e da Travessa do Campo Alegre - IM - 
Interesse Municipal.”  Esqueceram-se da zona de Massarelos (Rua do Bicalho/Rua do 
Ouro) onde os pilares da ponte vão ser implementados.   Como moradora na Rua do 
Bicalho, não me recordo de ter sido abordada, por qualquer uma das entidades 
envolvidas, sobre o projeto, o impacto, o que irá mudar a minha vida com esta nova 
ponte que vai nascer ao lado de minha casa.  No ficheiro word em anexo, podem 
encontrar os motivos da minha discordância e (grande) preocupação). Mais informo que 
participei numa exposição enviada à APA, e assinada pelos moradores do meu 

 



condomínio, com a data de 14.11.2022 (mas esta plataforma não permite anexar esse 
outro documento).  Cumprimentos, Joana Azevedo Costa 

Anexos: 48378_linha rubi_metro_jaz_20out22.docx 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1098}  ID 48376 Raquel Dias em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito bom uma nova linha , 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1099}  ID 48375 Luís santos em 2022-10-20 

Comentário: 

Conhecimento de nova linha que será muito útil para mim como morador 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1100}  ID 48374 Everton daíLenzi azzoni em 2022-10-20 

Comentário: 

A nova linha irá ajudar diversos usuarios que moram em VNG a ter acesso mais rápido e 
eficaz ao Porto centro . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1101}  ID 48373 Pedro da costa mendes ferreira em 2022-10-20 

Comentário: 

E um perigo construir um pilar daqueles, do lado do Porto, entre dois prédios 
residenciais. O ruído, a vibração e risco de queda relevam grande precipitação. Não foram 
sequer feitas sondagens entre os prédios. Alem de ser um atentado o que estão a fazer a 
cidade, vão estragar a vista da ponte de arrabida de todos os ângulos. Os postais de visita 
da cidade vão ficar estragados. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1102}  ID 48372 Said Umar em 2022-10-20 

Comentário: 

I think  itWill be usefull 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1103}  ID 48371 Leonildo Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

Penso que é uma obra além de necessária, muito importante, inclusive para dinamizar 
melhor o comércio da região, além de atender uma demanda alta de pessoas carentes de 
maior mobilidade urbana na região. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1104}  ID 48370 Telmo Pedrosa em 2022-10-20 

Comentário: 

Uma linha direta da Casa da Música até Samto Ovídio, faria muito jeito, e também 
ajudaria na deslocação. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1105}  ID 48369 Ejaz Majeed em 2022-10-20 

Comentário: 

The line Will be usefull for people 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1106}  ID 48367 Mariana Sousa em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho uma boa criação de linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1107}  ID 48366 Catarina Gomes em 2022-10-20 

Comentário: 

Excelente iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1108}  ID 48365 Maria Freitas em 2022-10-20 

Comentário: 

Fantástico 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1109}  ID 48364 Mariana Mesquita em 2022-10-20 

Comentário: 

Boa ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1110}  ID 48363 Filomena da Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

Na esperança de que realmente fique pronta será benéfica para quem tem necessidade 
de se deslocar mais rápido será útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1111}  ID 48361 Ana Mafalda em 2022-10-20 

Comentário: 

Boa solução 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1112}  ID 48360 Ângela Fernandes em 2022-10-20 

Comentário: 

Achei o projecto inovador, irá dinamizar tanto Gaia como a região do grande Porto. Em 
relação à Vila Nova de Gaia irá dar um rosto mais moderno e dinâmico. Dará mais opções 
de deslocação de Gaia para o Porto a nível de transporte público, e diminuirá o trânsito 
nas pontes já existente. Fiquei feliz com o que vi no vídeo de divulgação do projecto e irei 
aguardar ansiosa para que esteja pronto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1113}  ID 48358 Claudia Ribeiro em 2022-10-20 

Comentário: 

Será bom para a fluidez do trânsito, bonito para atravessar a nova ponte e 
descongestionará a linha amarela que tem muitos passageiros 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1114}  ID 48357 Sandra Paredes em 2022-10-20 

Comentário: 

Fantástico para aliviar o tráfego na ponte da Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1115}  ID 48356 Célia Stanisce em 2022-10-20 

Comentário: 

vai ser muito bom para a cidade além de dar acesso mais facilitado para os estudantes da 
zona que não possuem o metro logo a porta, e ficam sempre a depender somente dos 
autocarroa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1116}  ID 48355 Jéssica Resende em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito bom para Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1117}  ID 48354 Luciano Costa em 2022-10-20 

Comentário: 

A Linha vai melhorar muito o serviço de transporte no Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1118}  ID 48353 Bruno Barros em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil para os estudantes universitários 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1119}  ID 48352 Daniela Mota em 2022-10-20 

Comentário: 

Lindo perfeito, adoro o metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1120}  ID 48351 Tatiana Martins em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil para os estudantes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1121}  ID 48350 Marta Carneiro em 2022-10-20 

Comentário: 

A nova limNha vai proporcionar uma maiore cómoda mobilidade entre portões gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1122}  ID 48349 Rosália Didier em 2022-10-20 

Comentário: 

A nova linha é uma óptima  escolha para essa área  metropolitana 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1123}  ID 48348 Carina Vieira em 2022-10-20 

Comentário: 

Bom assesso e sempre a inuvar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1124}  ID 48347 José Vieira em 2022-10-20 

Comentário: 

Estou contra a Linha Rosa, pois poderi ser efetuada em eléctrico Rapido 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1125}  ID 48346 Fulviane spedo em 2022-10-20 

Comentário: 

Será muito útil, e rápido o acesso  Parabéns 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1126}  ID 48345 Diogo Carvalho em 2022-10-20 

Comentário: 

Ótima alternativa para diminuir a utilização de transportes pessoais. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1127}  ID 48344 Liliana marques em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho uma ótima ideia, vai ser muito mais útil pro meu dia a dia obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1128}  ID 48343 Hari prasad adhikari em 2022-10-20 

Comentário: 

Is very good News for all Porto and Gaia people  because we are collect more turista 
about future, and is going to be facillity betwen Gaia and Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1129}  ID 48342 Susana Dinis em 2022-10-20 

Comentário: 

A minha opinião é que esta linha vai ser muito importante para os jovens estudantes, 
para ir para a faculdade. Susana Dinis 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1130}  ID 48340 Alipio Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

Está espetacular, vai favorecer muito Gaia! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1131}  ID 48339 Anesia Quintela em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1132}  ID 48338 Henrique Baptista em 2022-10-20 

Comentário: 

Poderia ser mais extensa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1133}  ID 48337 Cátia em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho uma boa iniciativa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1134}  ID 48335 Jacqueline marchetti em 2022-10-20 

Comentário: 

Porque não aproveitar a ponte e também deixar passarem carros de forma que mais de 
um tipo de transporte aproveite da mesma construção  e evitar a construção excessiva de 
pontes entre Porto e Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1135}  ID 48334 Catarina Amorim em 2022-10-20 

Comentário: 

Fico grata que estejam a investir numa mobilidade mais sustentável na cidade onde 
estudo. Uma maior procura por meios de transportes requer novas medidas! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1136}  ID 48333 Sónia Matos em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho que está linha vai ser muito útil porque tem poucos transportes nesta area 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1137}  ID 48332 Alex Alves Amaral Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

Está nova linha será de grande ajuda a nós usurários do transporte, pois agilizará a ligação 
entre Porto e Gaia  quem trabalha na região do Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1138}  ID 48331 Talita Santos em 2022-10-20 

Comentário: 

É ótimo a linha do metro expandir, especialmente para Gaia na região da Arrábida que 
possui poucas opções de auto carro e alguns muito demorados. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1139}  ID 48330 Henrique em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho boa a ideia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1140}  ID 48327 Cristiane Puxian em 2022-10-20 

Comentário: 

Este projeto será muito importante para a mobilidade em Gaia e o acesso ao Porto que 
atualmente está sobrelotando os transportes públicos. Parabéns pela iniciativa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1141}  ID 48326 Fábio Barbosa em 2022-10-20 

Comentário: 

Linha útil para residentes vn Gaia, apenas peca por tardia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1142}  ID 48325 Ana soares em 2022-10-20 

Comentário: 

Uma linha que será muito útil para quem vive em Gaia, apenas peça por tardia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1143}  ID 48324 Sérgio Loureiro em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho que vai ser um grande melhoramento tendo em conta as linhas que já existem mas 
acho uma boa obra 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1144}  ID 48321 José rocha em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho muito importante 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1145}  ID 48320 Ana alves em 2022-10-20 

Comentário: 

Em relação a nova ponte e tudo que se repita a progressão do metro para a cidade do 
Porto acho óptimo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1146}  ID 48319 Augusto Almeida em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1147}  ID 48315 Carlos Martins em 2022-10-20 

Comentário: 

É uma linha já desejada por muitas pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1148}  ID 48314 Joaquim Teixeira em 2022-10-20 

Comentário: 

Mais mobilidade urbana em que retira veículos automóveis do centro da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1149}  ID 48313 Sandra Brito em 2022-10-20 

Comentário: 

Bom dia  Acho uma linha muito útil, espero que seja efectuada mais breve possível para o 
bem de todos .obrigado  Sandra brito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1150}  ID 48312 Manuel Martins em 2022-10-20 

Comentário: 

Linha muito importante e ponte que vai dar boas condições de acesso…obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1151}  ID 48311 Glauce viana em 2022-10-20 

Comentário: 

Olá bom dia,  Grande ideia, fico feliz que a cidade esteja a crescer e ganhar força . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1152}  ID 48310 Marcos em 2022-10-20 

Comentário: 

Adorei a ideia achei super relevante e acho que será uma mais valia para a cidade do 
porto e Gaia e todos que iram poder desfrutar dessa linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1153}  ID 48309 Rúben Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

A linha rubi vem ligar o coração da cidade com Vila Nova de Gaia uma mais valia para 
toda a população em questão de transporte e ligação até com o próprio trabalho o 
próprio hospital privado de gaia sim o metro do Porto sempre a inovar . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1154}  ID 48308 Luís Pinto em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho que vai ser uma linha muito útil, pois vai servir muita gente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1155}  ID 48307 Eurico Sequeira em 2022-10-20 

Comentário: 

É uma mais valia para o concelho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1156}  ID 48306 Carlos Calado em 2022-10-20 

Comentário: 

É bom mais uma linha, vai dar trabalho a mais pessoas , a construção da ponte também e 
boa , dá mais acesso a porto-gaia. No geral uma boa obra. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1157}  ID 48263 José Violante em 2022-10-19 

Comentário: 

A implantação da estação Soares dos Reis será feita no lado Este da Av. Infante D. 
Henrique. A referida avenida está já hoje muito congestionada. Na zona da 
implementação da estação, a sul por uma rotunda, a e norte pela bifurcação, esta 
Avenida apresenta passeios muitos estreitos. É exatamente nesta zona que se encontram 
paragens de autocarro, com vários autocarros da STCP e de outos operadores. Há um 
grande congestionamento automóvel e pedonal, que torna as passadeiras existentes um 
pouco perigosas. Tendo em conta um previsível aumento do número de pessoas em 
movimento pedonal, devido à estação de metro, com direção a Oeste da Avenida, devido 
a: Hospital da Trofa, Escola Profissional de Gaia, em direção ao GaiaShopping, e ainda ao 
expressivo aumento de habitação no lado Oeste, é de prever um aumento de 
congestionamento nestes passeios, o que fará aumentar o risco de atropelamentos. 
Assim, sugere-se que seja colocada a hipótese de pelo menos uma das saídas da estação 
seja feita em túnel com saída no lado Oeste da Avenida, por exemplo para a Rua 
Bartolomeu Perestrelo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1158}  ID 48244 Diogo Oliveira em 2022-10-18 

Comentário: 

Das linhas  já existentes , está será a 2 melhor linha que ligará Porto a Gaia! Por o motivo 
que passará nas principais zonas da cidade de Porto e Gaia. Continuação de um bom 
trabalho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1159}  ID 48243 João em 2022-10-18 

Comentário: 

A nova linha do Metro do Porto traz uma facilidade de acesso maior a estudantes das 
faculdades da Universidade do Porto, uma vez que passa no Campo Alegre.   Deve ser 
uma linha com uma frequência relativamente elevada, dado que da acesso a umas áreas  
importantes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1160}  ID 48242 Mónica Ribeiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Esta nova linha vai trazer muitos benefícios aos estudantes universitários do polo 
universitários do Campo Alegre. Enquanto estudante da Fcup, adoro o projeto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1161}  ID 48241 Edna  da veiga em 2022-10-18 

Comentário: 

Boa acessibilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1162}  ID 48240 Cristiano Moreira em 2022-10-18 

Comentário: 

A nível de trânsito, vai ser melhor. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1163}  ID 48239 Rafaela Lopes em 2022-10-18 

Comentário: 

Uma linha que vem a aliviar o trânsito de Vila Nova de Gaia e proporcionar maior 
facilidade na deslocação dos passageiros. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1164}  ID 48238 Rosa Barros em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que seria uma boa iniciativa, já que iria dar uma forma de chegar a novas áreas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1165}  ID 48237 Sofia Moreira em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho esta nova linha muito útil porque facilita o acesso a novas áreas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1166}  ID 48236 Filipa em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho bom por parte do Metro do Porto fazer esta nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1167}  ID 48234 Liliana Silva em 2022-10-18 

Comentário: 

É de grande utilidade por ser direto a acrescentar opções a população de gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1168}  ID 48233 Alexandre Tomazini em 2022-10-18 

Comentário: 

Boa tarde sobre a nova linha muito importante pra nossa mobilidade e agilidade no dia 
dia . Estaríamos muito grato se fossem agilizados esse processo dessa nova linha . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1169}  ID 48232 António Jorge em 2022-10-18 

Comentário: 

Será uma linha que irá beneficiar uma camada enorme de população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1170}  ID 48231 Mário martins em 2022-10-18 

Comentário: 

Top mais acessível 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1171}  ID 48230 Afonso Morais em 2022-10-18 

Comentário: 

A criação desta linha é uma ótima ideia  e irá ser muito util, no meu caso leva-me ate ao 
ginasio 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1172}  ID 48229 Daniela Gomes em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que é uma ótima ideia criar uma linha em que possa unir vários lugares, uma vez 
que oferece uma grande variedade às pessoas para puderem ir até onde precisam. O 
percurso achei bastante interessante! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1173}  ID 48228 Pedro em 2022-10-18 

Comentário: 

É um linha importante porque passa em frente ao meu ginásio é da muito jeito. Obrigado 
Metro do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1174}  ID 48227 Gonçalo Soares em 2022-10-18 

Comentário: 

Achei o conceito da nova linha bastante interessante! A ponte e a linha em si irá em 
muito facilitar a vida de estudantes, tais como eu! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1175}  ID 48226 David Mendes em 2022-10-18 

Comentário: 

Muito útil principalmente para estudantes do campo alegre e a população de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1176}  ID 48225 Noelia em 2022-10-18 

Comentário: 

Mais prático por meu trabalho, moro en Póvoa y trabalho en gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1177}  ID 48224 Maria Veiga em 2022-10-18 

Comentário: 

Concordo com a criação da linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1178}  ID 48223 Sofia Monteiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho uma boa ideia criarem está linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1179}  ID 48222 Francisca Correia em 2022-10-18 

Comentário: 

Na minha opinião a nova linha h vai ser muito útil a várias pessoas porque vai facilitar os 
transportes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1180}  ID 48221 Nuno Santos em 2022-10-18 

Comentário: 

No meu ponto de vista, está linha será muito útil, uma vez que passará junto da zona 
“Arrábida” 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1181}  ID 48220 Adriana em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho útil, porque encorta a distância para muita gente e são menos paragens, para além 
disso passa em sítios onde só passa autocarros e demora muito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1182}  ID 48219 Teresa Paiva em 2022-10-18 

Comentário: 

Linha com muito interesse para ambas as cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1183}  ID 48218 Rita Magalhaes em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que será uma mais valia, visto unir as pessoas de duas cidades é ser mais uma 
alternativa para quem viaja 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1184}  ID 48217 Miguel Leonardo em 2022-10-18 

Comentário: 

vem unir ainda mais as margens do douro, embora com impacto negativo na paisagem no 
que diz respeito à nova ponte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1185}  ID 48216 Asad em 2022-10-18 

Comentário: 

I think   Is important ti make metro in avintes Gaia because Tigers is no proper transport 
there to make metro to santo ávido why¿ since is already there and i am student i have to 
wait sometimes more than 2hours to get bus and no proper timing for bus 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1186}  ID 48215 David Duarte em 2022-10-18 

Comentário: 

É muito útil e bem vinda. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1187}  ID 48214 António Brás em 2022-10-18 

Comentário: 

É importante para a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1188}  ID 48213 Bruno em 2022-10-18 

Comentário: 

Considero esta nova linha um bom melhoramento da mobilidade dos portuenses, não 
obestante, penso que deveria também resolver os problemas noutras linhas 
nomeadamente linha B, onde principalmente em horas de ponta apenas uma carruagem 
não é suficiente para a população 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1189}  ID 48212 Tiago FONSECA em 2022-10-18 

Comentário: 

Acredito ser uma grande solução para demais áreas de ligação Porto Gaia para fácil 
trânsito entre as mesmas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1190}  ID 48211 António Cunha em 2022-10-18 

Comentário: 

E muito vantajoso visto que o metro e um dos transportes mais pontuais 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1191}  ID 48210 Nelson bandeira em 2022-10-18 

Comentário: 

A linha Rubi vai permitir que mais zonas de Gaia tenham acesso ao metropolitano .  Rubi 
é um nome engraçado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1192}  ID 48209 Arthur Vida em 2022-10-18 

Comentário: 

Essa linha vai dar mais conforto e comodidade as pessoas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1193}  ID 48208 Aida Ribeiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Na minha opinião está nova linha do metro vai ser muito importante ,para que os 
habitantes e trabalhadores destas zonas tenham uma forma de transporte mais rápida e 
cómoda. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1194}  ID 48207 Marta viegas em 2022-10-18 

Comentário: 

Altamente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1195}  ID 48206 Dário aguia em 2022-10-18 

Comentário: 

A nova linha rubi é  extremamente útil uma vez que possibilita acetinada de milhões de 
veículos do centro da cidade do porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1196}  ID 48205 António Moreira em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que vai ser bom andar  na linha Rubi, porque vão ser mais fácil chegar a Casa da 
Musica. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1197}  ID 48204 Jean Carlos Alves Lobo em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai trazer muitos benefícios para nossa vida. Mais agilidade e conforto ao nossos usuários 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1198}  ID 48203 José Luiz Silva em 2022-10-18 

Comentário: 

Essa linha será fundamental para atender as moradas que estão distantes de outras 
paragens do metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1199}  ID 48202 Fernando Figueiredo em 2022-10-18 

Comentário: 

É uma linha util para passageiros de gaia e casa da música 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1200}  ID 48201 Beatriz Miranda em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai ter um impacto positivo no meu dia-a-dia. Aguardo ansiosamente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1201}  ID 48200 Rui Pinto em 2022-10-18 

Comentário: 

Linha desafiante quanto a implementação do traçado, e muito útil para ligar Porto e gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1202}  ID 48199 Thales em 2022-10-18 

Comentário: 

Olá me chamo thales sou morador do Porto região casa da música e a nova linha irá 
facilitar a minha ida ao trabalho e outros pontos que antes era de difícil acesso ! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1203}  ID 48198 Marlon Oliveira em 2022-10-18 

Comentário: 

Facilitará a rotina de muitos moradores da região do porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1204}  ID 48197 Ricardo Pinto em 2022-10-18 

Comentário: 

Está nova linha é muito importante para a cidade do Porto. Vem preencher um vazio que 
há muito era necessário. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1205}  ID 48196 Alzira Martins em 2022-10-18 

Comentário: 

E útil para a população e mais benéfico porque a casa da música tem mais linhas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1206}  ID 48195 Ana Melo em 2022-10-18 

Comentário: 

É uma mais valia para as pessoas que vivem em Vila Nova de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1207}  ID 48194 Francisca em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho muito interessante esta nova linha rubi.  Irá dar mais acesso mais rápido e mais 
eficaz a localizações onde antes era mais difícil de chegar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1208}  ID 48193 Bruno Lopes em 2022-10-18 

Comentário: 

A linha rubi vai alargar a capacidade de mobilidade na área metropolitana do Porto. 
Deveriam ter em atenção melhores articulações com os autocarros da Stcp. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1209}  ID 48192 Ricardo Claudino em 2022-10-18 

Comentário: 

Será muito gratificante pois facilitará a viagem dos passageiros 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1210}  ID 48191 Hilaria em 2022-10-18 

Comentário: 

Tudo o que faça aumentar a mobilidade das pessoas nesta cidade, acredito que seja 
sempre uma boa iniciativa… as auto-estradas que temos são limitas em comparação com 
a capital. Será bom ter mais do que uma opção para ir para o outro lado.  O facto que 
haver mais opções de escolha para nós cidadãos faz com que possamos reduzir o nmr de 
automóveis na estrada, poupar mos (condutores) imenso no combustível que ta uma 
loucura e ajudar mos o ambiente.  Mais que apoiado . Simples! 

Anexos: Não 

 



Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1211}  ID 48190 António Carvalho em 2022-10-18 

Comentário: 

Estou contente e espero que seja rápido 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1212}  ID 48189 Ana Carvalho em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que faz sentido , pois quantas mais linhas foraem construídas melhor , pois dá aos 
cidades novos transportes , e a linha rubi penso que seja uma mais valia para quem mora 
mais longe. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1213}  ID 48188 Sónia Nunes em 2022-10-18 

Comentário: 

Gosto desta linha, vai dar jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1214}  ID 48187 Manuel sousa em 2022-10-18 

Comentário: 

Espetaculo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1215}  ID 48186 Luísa Silva em 2022-10-18 

Comentário: 

Interessante, muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1216}  ID 48185 António Pereira em 2022-10-18 

Comentário: 

A linha rubi, além de ter um trajeto espetacular, é muito funcional, principalmente para 
quem vive em V.Nova de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1217}  ID 48184 Bruno Ramos em 2022-10-18 

Comentário: 

Excelente mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1218}  ID 48183 Maria Figueiredo em 2022-10-18 

Comentário: 

É uma linha muito útil para mim visto que facilita a ir para o meu trabalho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1219}  ID 48182 José Soares em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai fazer muito jeito para o futuro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1220}  ID 48180 Pedro nunes em 2022-10-18 

Comentário: 

Muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1221}  ID 48179 Gonçalo em 2022-10-18 

Comentário: 

Concordo bastante com a criação desta linhas de metro, porque para além de ser 
bastante útil vai com certeza reduzir o trânsito na estrada e ajuda também o ambiente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1222}  ID 48178 Ana em 2022-10-18 

Comentário: 

É ótimo que estejam fazendo uma linha nova, porém acho que existem lugares mais 
importantes para se alcançar com o metro. Fazê-lo alcançando apenas pontos turísticos é 
deixar a população sem opções além de autocarros 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1223}  ID 48176 Teresa Lourenço em 2022-10-18 

Comentário: 

De grande interesse ,quer narapidez de deslocação como de poluição 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1224}  ID 48175 Nivea Pimenta em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai ser muito válido e prático para o utente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1225}  ID 48174 Manuel Meireles em 2022-10-18 

Comentário: 

Espero utilizá-la várias vezes . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1226}  ID 48173 Paulo Gomes em 2022-10-18 

Comentário: 

Boas melhorias 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1227}  ID 48172 José Caseiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que vai-se uma mais valia para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1228}  ID 48171 João Cordeiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1229}  ID 48170 Ana Neves em 2022-10-18 

Comentário: 

Está linha vai dar me muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1230}  ID 48169 Cristina Ribeiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai ajudar e muito a libertação do centro da cidade de gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1231}  ID 48168 Gabrielle Rodrigues Francisco em 2022-10-18 

Comentário: 

Linha muito boa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1232}  ID 48167 Luís Quintanilha em 2022-10-18 

Comentário: 

É um meio de transporte rápido e pratico para toda a poulação nacional e estrangeira 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1233}  ID 48166 Leonardo De Pietro Antunes em 2022-10-18 

Comentário: 

Muito boa a linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1234}  ID 48165 Luciana menezes em 2022-10-18 

Comentário: 

Facilita na deslocação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1235}  ID 48164 Gisela Melgar em 2022-10-18 

Comentário: 

La linea és May bien publicitada Y ME ENCANTA EN COLOR , 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1236}  ID 48163 Rafael Castro em 2022-10-18 

Comentário: 

Acredito ser muito importante facilitar a mobilidade urbana da população. Com a criação 
de mais linhas, a mobilidade aumenta. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1237}  ID 48162 Yesica pabon em 2022-10-18 

Comentário: 

Linha excelente e otima 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1238}  ID 48161 Rui Vieira em 2022-10-18 

Comentário: 

Uma mais valia para o Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1239}  ID 48160 Walter gomez em 2022-10-18 

Comentário: 

Linha otima 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1240}  ID 48159 Elisabete Pinho em 2022-10-18 

Comentário: 

Isto é maravilhoso e traz muitos mais assecos a nível devtrabalho e também de turismo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1241}  ID 48158 Edite ribeiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Sensacional o projeto, servirá praticamente na perfeição para mim e minha família. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1242}  ID 48157 Cláudia Sofia Saldanha Agrela em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que a nova linha será muito útil e facilitará o dia-a-dia de quem precisa de se 
deslocar todos os dias. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1243}  ID 48156 Susana Barbosa em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai ser muito útil a linha passar junto do Arrábida Shopping 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1244}  ID 48155 Robson Freitas Quara em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai facilitar minha ida ao trabalho de gaia para av do campo alegre 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1245}  ID 48154 Jennifer em 2022-10-18 

Comentário: 

Uma linha que vai facilitar ir para av do campo alegre 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1246}  ID 48153 Benjamim Santos em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai fazer muito bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1247}  ID 48152 Fernando teixeira em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que é uma mais valia para todo o interior de VNG 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1248}  ID 48151 António Magalhães em 2022-10-18 

Comentário: 

Excelente projeto que devia estender se a outras zonas da área metropolitana Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1249}  ID 48150 José Silva em 2022-10-18 

Comentário: 

Facilita o acesso para os andantes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1250}  ID 48149 Fernando santos em 2022-10-18 

Comentário: 

A linha e óptima e deve ser expandida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1251}  ID 48148 Tiago Pereira em 2022-10-18 

Comentário: 

Uma mais valia para a comunidade de Gaia, pois vai permitir haver uma maior circulação 
da área envolvente a nova linha rubi. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1252}  ID 48147 Rui Mesquita em 2022-10-18 

Comentário: 

Mobilidade rápida económica de dois concelhos com grande população 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1253}  ID 48146 Rosa Veloso em 2022-10-18 

Comentário: 

Aço ótimo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1254}  ID 48145 Keury Pedro em 2022-10-18 

Comentário: 

Será uma boa iniciativa, vai facilitar muito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1255}  ID 48144 Bruno em 2022-10-18 

Comentário: 

Na minha opinião, acho a construção desta linha uma mais valia no melhoramento da 
mobilidade de todos os  portuenses 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1256}  ID 48143 Andreia Ferreira em 2022-10-18 

Comentário: 

Lindo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1257}  ID 48142 Sara Machado em 2022-10-18 

Comentário: 

Penso que é uma boa ideia para as pessoas que vão trabalhar naquela zona 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1258}  ID 48141 Mariana Pinto em 2022-10-18 

Comentário: 

Dá muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1259}  ID 48136 Francisco em 2022-10-17 

Comentário: 

Muito brm 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1260}  ID 48135 Leonor Costa em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que a nova linha rubi vai ser uma mais valia para todos os residentes em gaia e no 
porto. Uma boa aposta. Continuem o bom trabalho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1261}  ID 48134 Ana Rodrigues em 2022-10-17 

Comentário: 

Vai ser bom no momento que tenho uma neta em Gaia e vou buscar todas as sextas 
feiras e assim poupo tempo e tempo e dinheiro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1262}  ID 48133 Lívia Campos em 2022-10-17 

Comentário: 

Em minha análise como planejadora urbana, a linha rubi irá caracterizar uma mudança 
importante no cenário de conexão Porto-Gaia, promovendo a retirada de muitos 
automóveis da rua além de promover um meio de transporte mais verde e sustentável. 
Será uma grande obra para a cidade do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1263}  ID 48132 Cláudia Alves em 2022-10-17 

Comentário: 

Considero a proposta desta linha algo útil pois as zonas em questão carecem de maior 
oferta de transportes a ligar entre os pontos conhecidos, porém, sinto que seria mais útil 
e necessário uma linha que ligasse a Maia a Vila do Conde, por exemplo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1264}  ID 48131 Harry laranja em 2022-10-17 

Comentário: 

Concordo vai facilitar o acesso a novos lugares. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1265}  ID 48130 Stephanie Queiroz Garcia em 2022-10-17 

Comentário: 

Uma excelente iniciativa! Ansiosos pela chega! A ponte vai dár muito jeito!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1266}  ID 48129 Dayane Honorato Gonçalves em 2022-10-17 

Comentário: 

Será para fácil acesso . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1267}  ID 48128 Jose pereira em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho muito bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1268}  ID 48127 Maria José Valente em 2022-10-17 

Comentário: 

Excelente, poupança de tempo, logo qualidade de vida. Novas infrastruras, a população / 
clientes agradecem. Bravo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1269}  ID 48126 Henrique Fernandes em 2022-10-20 

Comentário: 

Concordo com a construção de uma nova linha pois vai dar acesso a outras novas áreas 
do Porto, o que é interessante, e ajudará imenso as pessoas no seu dia a dia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1270}  ID 48125 Gonçalo Maia em 2022-10-20 

Comentário: 

Concordo com esta linha. Acho que será uma boa solução para as estações e zonas 
envolventes como o Arrábida Shopping. Será uma boa zona de comunicação entre Porto 
e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1271}  ID 48124 Fernando Sousa em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que devia ter sido feita a mais tempo , é um bem que vem para o porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1272}  ID 48123 Gustavo Santos em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que a linha seria uma boa alternativa para unir o concelho de Gaia ao Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1273}  ID 48122 Nuno barros em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho boa acessibilidade e bom obterese oara a cultura 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1274}  ID 48121 Vitor ribeiro em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que é uma boa implementação para as pessoas que vivem em gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1275}  ID 48120 Eliane castro em 2022-10-17 

Comentário: 

Está linha será muito útil para nós q moramos em Gaia! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1276}  ID 48119 Manuel Teixeira em 2022-10-17 

Comentário: 

Concordo que seja uma boa linha de apoio gaia Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1277}  ID 48118 Daniel Soares em 2022-10-17 

Comentário: 

E bom por causa do turismo e de ter muita gente na zona do porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1278}  ID 48117 Venus Alecrim em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho uma linha bastante útil, especialmente para residentes de gaia que vivem em zonas 
que não são abrangidas pela linha D 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1279}  ID 48116 bernardo em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho muito bom a empresa Metro do Porto expandir as suas linhas do metro pois é 
muito mais eficiente para toda a comunidade do porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1280}  ID 48115 jacinto soares em 2022-10-17 

Comentário: 

Quanto maior a mobilidade. Melhor a qualidade de vida dos cidadãos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1281}  ID 48114 Felisbela Neiva em 2022-10-17 

Comentário: 

Julgo que à semelhança da rede já existente, a linha rubi será uma mais valia para os 
concelhos que irá servir. Venham mais linhas como esta que não só  servirá a população e 
como também reduzirá os níveis de poluição. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1282}  ID 48113 Edita Maria Rodrigues Ribeiro Guimarães em 2022-10-17 

Comentário: 

Excelente !! Mais linhas serão precisas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1283}  ID 48112 Jose alves em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho necessário e fico satisfeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1284}  ID 48110 Luísa Martins em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que o cotidiano e a fruição pública devem ser sempre a prioridade, o Porto conta 
com uma rede de transportes muito eficiente e a linha rubi acentua isso. A facilidade e 
maior conexão são sempre bem vindas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1285}  ID 48109 Claudia fernandes em 2022-10-17 

Comentário: 

Muito brm 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1286}  ID 48108 Marília lima em 2022-10-17 

Comentário: 

Linha boa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1287}  ID 48107 António da Rocha pinto em 2022-10-17 

Comentário: 

Vai ser muito útil para o grande Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1288}  ID 48106 João faria em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho interessante, porém poderiam alargar para além de santo ouvido já que tem muita 
mobilidade e locução para lá 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1289}  ID 48105 Darci Vainickas em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho ótimo! Sucesso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1290}  ID 48104 Rita Magalhães em 2022-10-20 

Comentário: 

Penso que esta linha seja uma mais valia para todos, visto ligar pontos de uma cidade 
para outra (Porto-Gaia) e levar o metro até mais localidades. Como estudante e moradora 
da cidade do Porto sinto que será uma mais valia para o meu futuro. Espero também que 
o objectivo desta linha traga vantagens para todos os moradores 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1291}  ID 48103 Vítor Lima em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que vai ser uma excelente linha!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1292}  ID 48102 Filipa Jacob Fidalgo em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho uma boa iniciativa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1293}  ID 48101 Afonso Castro em 2022-10-17 

Comentário: 

O Metro do Porto é das mais importantes infraestruturas da cidade, já que permitem um 
deslocamento facilitado por quase a cidade e area metropolitana.  Acho ótimo que 
estejam a criar novas linhas e a expandir as áreas abrangidas! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1294}  ID 48100 João Azevedo em 2022-10-17 

Comentário: 

É de louvar a iniciativa. Promove as desflorações sustentáveis na área metropolitana do 
Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1295}  ID 48099 Alexandre Ramos em 2022-10-17 

Comentário: 

Devia haver uma linha em Leça da Palmeira  A cor da linha não devia ser rubi, é muito 
parecida com vermelho, roxo e rosa. Podia ser uma cor diferente, como o castanho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1296}  ID 48098 Bárbara em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho uma excelente ideia para a zona das Devesas, que vai ficar ainda mais valorizada. 
Gaia e Porto precisavam de mais uma linha de metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1297}  ID 48097 Patricia Aires em 2022-10-17 

Comentário: 

Espero que ajude muito a mobilidade urbana 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1298}  ID 48096 Monique Aires em 2022-10-17 

Comentário: 

Aumento da mobilidade urbana 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1299}  ID 48095 Lucas em 2022-10-17 

Comentário: 

Concordo com a ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1300}  ID 48094 Fernando Gonçalves em 2022-10-17 

Comentário: 

Penso que a nova linha vai agilizar a movimentação das pessoas dentro da cidade do 
Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1301}  ID 48093 Elisa Proença em 2022-10-17 

Comentário: 

Quando cheguei ao Porto, uma das minhas primeiras impressões a respeito do metro foi 
em como todas as linhas se concentram muito em um eixo específico da cidade. Por isso, 
aumentar esse eixo, em outras direções, é muito benéfico a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1302}  ID 48092 Paula cardoso em 2022-10-17 

Comentário: 

Boa tarde,  Óptima linha. Espero que tenha uma óptima velocidade de cruzeiro na ordem 
dos 40 km hora. Espero que não aconteça o mesmo problema que há com o tabuleiro da 
ponte Dom Luís I, ou seja, velocidades ridículas de 10 km hora e enchentes de pessoas na 
ponte.  Obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1303}  ID 48091 Amélia macedo em 2022-10-17 

Comentário: 

Muito mais fácil, poupam-se de tempo entre Porto e gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1304}  ID 48090 Mariana Geraldes em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho uma boa aquisição para o Porto pois passa em paragens necessária não só turísticas 
como também para os locais que não tinham tao fácil acesso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1305}  ID 48089 Ernesto galego em 2022-10-17 

Comentário: 

Maior mobilidade e sustentabilidade ambiental.. Diminuição do trânsito rodoviário, com 
a consequente aproximação de construção desta linha de metro, entre estas duas zonas 
desta  duas cidades, Gaia e Porto,  com grande densidade populacional, da área 
metropolitana Porto.. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1306}  ID 48088 Ermelinda Vieira em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que a linha veio favorecer , sendo uma doente no hospital Santos Silva vai ajudar 
bastante. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1307}  ID 48087 Manuel antonio em 2022-10-17 

Comentário: 

Vai ser benefico 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1308}  ID 48086 Luís Esteves em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho bastante importante porque a linha amarela está muito congestionada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1309}  ID 48085 José monteiro em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que vai ser uma mais valia na ligação Porto gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1310}  ID 48084 Albino Pinto em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que já devia ser amiga cedo para bem os utilizadores como eu . Obras deste porte 
são sempre bem vinda 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1311}  ID 48083 Gisela Rodrigues em 2022-10-17 

Comentário: 

Boa construção para novas zonas, e remoção de carros das estradas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1312}  ID 48082 José Luz em 2022-10-17 

Comentário: 

Gosto bastante do projeto, mas a ponte devia ser construída de forma à transição 
também de automóveis. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1313}  ID 48081 Ana Sofia em 2022-10-17 

Comentário: 

Bom projeto. Com interesse ecológico e social. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1314}  ID 48080 Sofia Carvalho em 2022-10-17 

Comentário: 

Penso que a linha rubi será muito útil para os estudantes do polo do campo alegre. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1315}  ID 48079 Rita Neves em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que pode ser bastante útil para algumas pessoas visto que não existe linhas de 
metro para o lado da casa da música 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1316}  ID 48078 Md kamrul islâm em 2022-10-17 

Comentário: 

This line will be very helpfull for us. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1317}  ID 48077 Isabel Vieira em 2022-10-17 

Comentário: 

Uma mais valia para todos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1318}  ID 48076 Rosa Maria Martinho Teixeira em 2022-10-17 

Comentário: 

Adoro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1319}  ID 48075 Mário Ferreira em 2022-10-17 

Comentário: 

Infelizmente vai me afetar a paisagem no Cais do Cavaco. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1320}  ID 48074 Cláudio Mendes em 2022-10-17 

Comentário: 

Sou apologista da nova linha. Uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1321}  ID 48073 António Silva em 2022-10-17 

Comentário: 

Excelente linha rubi ,que vai tirar trânsito no centro da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1322}  ID 48072 Helena Brandão em 2022-10-17 

Comentário: 

Muito bom. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1323}  ID 48071 Hugo Marafona em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho uma linha que já era necessário há imenso tempo, a sua localização já estava 
limitada pela falta de metro. E venham mais linhas ☺️ 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1324}  ID 48070 Fernando Pinto em 2022-10-17 

Comentário: 

Boa boa opção para a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1325}  ID 48069 Miguel Pereira em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho boa ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1326}  ID 48068 Marinalva Dioliondo em 2022-10-17 

Comentário: 

Vai ser ótimo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1327}  ID 48067 Manuel Caetano em 2022-10-17 

Comentário: 

Penso que a Linha Rubi, a sua criação, bem como a construção de uma nova ponte são 
fundamentais para milhares de pessoas na região metropolitana do Porto, assim como 
um forte investimento no desenvolvimento desta área geográfica. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1328}  ID 48066 Joaquim Pinto em 2022-10-17 

Comentário: 

Creio que está linha, irá satisfazer em muito o transporte, deslocação de várias pessoas . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1329}  ID 48065 David Meireles em 2022-10-17 

Comentário: 

Excelente expansão 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1330}  ID 48064 Rui Pilro em 2022-10-17 

Comentário: 

Excelente e inovadora 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1331}  ID 48063 Vitor Pereira em 2022-10-17 

Comentário: 

Agradeço do fundo do coração por ter aderido a esta campanha que entendo que irá ser 
um sucesso . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1332}  ID 48062 Patrícia Cardoso em 2022-10-17 

Comentário: 

Para mim esta linha e extremamente útil. Melhor só mesmo o metro passar no campo 
alegre 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1333}  ID 48061 Manuel Gomes de Sousa em 2022-10-17 

Comentário: 

Considero útil e oportuno está linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1334}  ID 48060 Armando da Silveira Ferraz em 2022-10-17 

Comentário: 

bom dia,  embora concordante com o projecto de uma maneira geral e em específico pela 
beneficiação da mobilidade intra-muros, não posso deixar de no mínimo, estranhar a 
opção escolhida para a estação terminal em Santo Ovídio, do tamanho de um campo de 
futebol em pleno centro habitacional e de serviços de uma cidade como Vila Nova de 
Gaia. Receio, mas já não dúvido que só o futuro o esclarecerá, que para além de um 
impacto visual completamente inadaptado ao meio habitacional em causa, o caos gerado 
seja nesse ponto nevralgico da cidade venha a ser superior ao benefício obtido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1335}  ID 48057 Ricardo Teixeira da Silva em 2022-10-16 

Comentário: 

Parabéns pela análise extensiva a compreensiva. Este projeto é, a meu ver, urgente e 
necessário. Contudo, os potenciais impactos exigiam uma análise detalhada que, a meu 
ver, foi bem sucedida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1336}  ID 48055 antónio costa em 2022-10-15 

Comentário: 

É uma execelente solução que muito vai ajudar a população. Parabéns. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1337}  ID 48051 Jorge Morgado em 2022-10-14 

Comentário: 

A Linha Rubi vai ser espectacular! Vamos lá tirar os milhões de carros que entram no 
Porto todos os dias e que tornam a circulação impossível e caótica. Venha depressa a 
Linha Rubi! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1338}  ID 48050 Pedro Miguel Pinto César Moura Fernandes em 2022-10-14 

Comentário: 

O metro do porto, no início da sua construção, fez dois erros muito grandes que irão, 
para a eternidade, prejudicar os tempos de percurso de qualquer utilizador que use as 
linhas de matosinhos ou a linha atual de Gaia (amarela).  1- Na linha de matosinhos 
temos curvas de 90º graus à superfície. 2- Na linha amarela, na avenida de Gaia, temos 
muitas interseções pedonais/rodoviárias que fazem o metro andar mais lento que os 
autocarros quando não há trânsito.  Tudo isto prejudica o tempo de percurso de um 
utilizador "global", porque isto tem um efeito dominó. Um utilizador que entre numa 
qualquer linha, por exemplo na linha B e faça transbordo para matosinhos ou santo 
ovídio (na linha amarela) terá sempre o seu tempo de percurso prejudicado por estas 
decisões passadas de fazerem estas duas linhas com estas particularidades muito 
prejudiciais para os clientes do metro.  Quanto ao estudo que é alvo desta consulta 
público, vejo que existe uma solução base e uma solução alternativa. O estudo diz que a 
solução base é mais rápida, por não ter uma curva tão acentuada entre soares dos reis e 
santo ovídio. O mesmo estudo diz que o único problema desta solução é que prevê um 
maior número de demolições (e portanto um maior número de indemnizações). Penso 
que não se devem repetir os erros do passado, que foram feitos na linha de matosinhos e 
na linha amarela, devemos sempre escolher a melhor situação para os utentes (a que 
permite um tempo de percurso mais rápido) e não a melhor situação para umas poucas 
centenas de pessoas que vivem à volta de santo ovídio. Ao escolher a solução alternativa, 
estamos a contribuir para o efeito dominó que falei anteriormente. Além disso, o próprio 
estudo refere que estão a ser estudados modos de construção da solução base que 
permitem fazer menos demolições. Acho que deve ser este o caminho a seguir. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1339}  ID 48048 João  Almeida em 2022-10-13 

Comentário: 

Boa noite  Tendo em conta: - o resultado do EIA relativamente ao impacto negativo da 
nova ponte -"bastante significativo, estrutural e, sobretudo, cenicamente" - a 
discordância da população residente na zona afectada - o facto de ser uma estrutura que 
se manterá durante gerações - o projecto da nova ponte para o TGV que incluirá também  
transito rodoviário - o valor arquitectónico e estético da ponte da Arrábida - a intenção 
de diminuição do trânsito rodoviário na cidade  penso que seriam mais interessantes as 
hipóteses  1) converter a ponte da Arrábida para um modelo híbrido (metro+rodoviário) 
2) travessia do metro por túnel sub-aquático  Com os melhores cumprimentos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1340}  ID 48045 João Paulo Rodrigues Pereira em 2022-10-13 

Comentário: 

Boa tarde,   Venho por este meio, mostrar a minha total discordância com a solução de 
ponte sobre o Douro apresentada no projeto.  Como indicado no relatório de de 
avaliação ambiental, esta ponte teria um impacto extremante negativo na paisagem do 
Porto dado que estaria a colocar estruturas/barreiras em zonas protegidas e sensiveis, 
como sejam a Universidade de Letras, Universidade Arquitetura (arq. Siza), escarpa da 
Arrabida e colocaria habitações premium literalmente "debaixo de ponte" o que provoca 
a desvalorização patrimonial aos seus propriétarios.   Além disso, também é apontado 
que na zona do Campo Alegre o metro causaria ruido acima dos limites legais.  Dado esta 
zona ser de equipamentos como Universidades, Planetário, Teatro, Jardim Botanico que 
carece que o ruido seja mitigado o mais possivel mas no meu entender nunca deveria ser 
autorizado um equipamento que nem os limites legais consegue cumprir.  
Adicionalmente, a ponte apresentada apenas serviria para o metro, peões e velocipedes, 
que dado aos inconvenientes causados seria sempre dificil de  ser aceite. Para tantos 
impactos negativos esta ponte, além do metro deveria permitir a criação de faixas de 
rodagem para libertar o transito intenso que se vive naquela zona e que a ponte da 
arrabida neste momento já não dá resposta. No limite estas faixas de rodagem poderiam 
estar limitadas a veiculos de emergencia, veiculos policiais, veiculos de transporte publico 
(Bus, táxi, tvde) e motorizadas.    Assim, no meu entender e baseado no relatório do 
impacto ambiental, a construção deste ponte não deverá ser premitida nos moldes 
indicados, pois causaria mais prejuizos aos cidadãos que dividendos.   Para solução de 
atravessamento do Douro aconselho a verificação se estudo "ADAPTAÇÃO DA PONTE DA 
ARRÁBIDA AO METRO LIGEIRO"  de Álvaro Ferreira Marques Azevedo - Professor da FEUP 
e que recebeu o prémio SECIL 2011 é exequivel. 
http://www.alvaroazevedo.com/arrabida/index.html) é exequivel. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1341}  ID 48044 Pedro Félix Rocha em 2022-10-13 

Comentário: 

A estação da Arrábida é imensamente árida. Com a estação deveríamos trazer uma escala 
mais humana, no entanto pelo projeto e pelas imagens que tive oportunidade  de ver (JN, 
13 de outubro de 2022) mantem em demasia o perfil austero típico de estradas de acesso 
suburbanas. Somando ainda o parque de estacionamento à superfície do centro 
comercial. Será uma zona ária, de betão, muito ventosa e muito pouco apelativa para o 
usufruto da população.  Este perfil humano é ainda mais importante quando a nova 
ponte será ela também pedonal. Queremos que exista incentivo para o cruzamento e que 
exista um espaço interessante do outro lado (sul) já que do outro iremos ter a faculdade 
que por si só já atrai.  Resumindo: menos contrução, mais espaço verde, consideração 
com o vento dominante (minimizando quando possível), incluir centro comercial no 
projeto de forma a enquadrá-lo (relembro que este centro tem um hospital e loja do 
cidadão) dar-lhe uma escala humana e não de viação. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1342}  ID 48043 Jorge Manuel Araújo Teixeira em 2022-10-13 

Comentário: 

Queria deixar um reparo relativamente aos parques estacionamento construídos. Eu 
entendo a logica que seguem para os parques, mas a verdade é que estes são geradores 
de transito na envolvente de onde são construídos, um parque de estacionamento com 
500 lugares, certamente vai ter um impacto gigante no transito na zona evolvente, além 
de que todos estudos mostram que parques são responsáveis pelo efeito de traffic 
induction.  Seria bem mais interessante estes projetos começarem a ter em conta a 
mobilidade pedonal e clicável, até porque recentemente o governo informou que 
precisamos de aumentar drasticamente as viagens efetuadas nestes modos , por isso em 
vez de todo dinheiro gasto na construção dos parques de estacionamento automóvel, 
poderiam concentrar os recursos para rever os acessos pedonais e clicáveis, por ex uma 
rede clicável em tornos das grandes estações de metro, e parques seguros de 
estacionamento de bicicletas..   Quanto mais recursos colocamos para facilitar o uso do 

 



carro, mais uso do carro vamos ter, quanto mais investimos nos outros modos, mais 
viagens nos outros modos vamos ter. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



Preocupações como residente e proprietária de imóvel na Rua do Bicalho 
 
Começo não com palavras minhas, mas do Dr. Rui Moreira:  
. “Este projeto (da nova ponte sobre o Douro) desenvolve-se em espaço urbano densamente 
povoado, com alta densidade de edificado predominantemente residencial.” 
. “A nova ponte sobre o rio Douro causa um “impacto negativo bastante significativo” na 
paisagem.” 
. “O novo atravessamento do rio Douro, que terá um impacte negativo na paisagem bastante 
significativo, estrutural e, sobretudo, cenicamente” 
. “Lembrando que desde o anúncio da localização e altura da nova ponte manifestou “reservas 
e preocupação”, Rui Moreira salientou que estudo (Estudo do Impacto Ambiental) “vai no 
mesmo sentido”. 
. “Não era ali que eu fazia a ponte, não fazia a ponte com aquela altura e tenho dúvidas se a 
ponte é necessária”. 
 
 
O Estudo do Impacto Ambiental (EIA) confirma as palavras do Presidente da CMP: 
. “Admite que a nova ponte sobre o rio Douro causa um “impacto negativo bastante 
significativo” na paisagem e, “sobretudo, cenicamente.” 
. “A área a intervencionar pelo projeto atravessa ainda o conjunto na Zona do Campo Alegre/ 
Arrábida, junto às Ruas do Campo Alegre, da Rainha D. Estefânia, do Bom Sucesso e da 
Travessa do Campo Alegre - IM - Interesse Municipal.”  
Esqueceram-se da zona de Massarelos (Rua do Bicalho/Rua do Ouro) onde os pilares da ponte 
vão ser implementados. 
 
 
Como moradora na Rua do Bicalho, não me recordo de ter sido abordada, por qualquer uma 
das entidades envolvidas, sobre o projeto, o impacto, o que irá mudar a minha vida com esta 
nova ponte que vai nascer ao lado de minha casa. 
 
Contudo, o EIA identifica “alguém” que poderá fica feliz: “ainda um impacte positivo, pouco 
significativo, para uma espécie de morcego na fase de exploração devido ao facto dessa 
espécie poder utilizar a nova ponte sobre o Rio Douro como abrigo.” 
  
Não sendo um morcego, mas uma moradora preocupada, pelo que tenho lido, elenco os 
impactos que considero bastante significativos: 
 
A localização em zona residencial, entre prédios e casas: 
“Projeto com grande parte do traçado atravessar áreas urbanas.” 
 
A localização em zona de património cultural: 
“É ainda de destacar o impacte visual gerado pela construção da Ponte sobre o Rio Douro sobre 
várias ocorrências do património cultural: Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto; 
Casa da Quinta da Póvoa e Pavilhão Carlos Ramos/Casa do Gólgota; Edifício de Habitação e 
Jardim/Casa da Escritora Agustina Bessa Luís; Bairro de Massarelos/Bairro SAAL em 
Massarelos; Antiga Escola Básica do Gólgota; 2 edifícios de habitação; Armazém Frigorífico de 
Bacalhau/Douro's Place; Edifício Assistência Social Legião Portuguesa e Armazéns da 
Companhia Mercantil Arrozeira.” 
. Deduzo que um dos 2 edifícios de habitação seja o condomínio que aloja o supermercado 
Continente. 
. E não esquecer nunca a Ponte da Árrabida, já tão afetada com as novas construções 
habitacionais. 



. “Respeitar o definido nos instrumentos de gestão territorial das Câmaras Municipais do Porto 
e de Vila Nova de Gaia, com particular ênfase para “Áreas e edificado classificado ou em vias 
de classificaçãoo Zona Especial de Proteção (ZEP) da Ponte da Arrábida, portaria nº140/2019”. 
. “O projeto da Linha Rubi tem previsto a construção de nova ponte sobre o rio Douro com 400 
metros a montante da Ponte da Arrábida.” 
 
A destruição da paisagem da zona ribeirinha do Porto e Gaia: 
. “Paisagem, considerado um fator de maior importância. Pelo facto de o Projeto em avaliação 
possuir uma nova Ponte sobre o rio Douro, com implantação a montante da Ponte da Arrábida, 
a cerca de 400m daquela ponte classificada, o projeto induzirá, necessariamente, um 
importante impacte cénico global.” 
. “Resulta que a sensibilidade paisagística é muito elevada nas subunidades Porto – Centro 
Histórico, Baixo Douro – Centro Histórico e Gaia – Centro Histórico, elevada na subunidade Foz, 
média a baixa nas subunidades Porto - Envolvente ao Centro Histórico e Porto - Foz e Boavista 
e baixa nas restantes unidades. A área de implementação do projeto em estudo apresenta 
sensibilidade paisagística elevada na zona de atravessamento do Douro e baixa nas restantes 
zonas onde o traçado se desenvolve à superfície; atravessa áreas de média a baixa 
sensibilidade paisagística em túnel.” 

. “A implementação do projeto resultará em impactes significativos na paisagem em vários 
locais ao longo do seu traçado durante a fase de construção, pela desorganização da paisagem 
decorrente da presença e movimentação dos elementos estranhos necessários às operações de 
construção e da afetação de elementos valorizadores da paisagem urbana, nomeadamente 
alinhamentos e maciços arbóreos. Durante a fase de exploração, a presença e operação do 
projeto terá um impacte nulo na paisagem em parte da sua extensão (quando o traçado é 
subterrâneo), ocorrendo pontualmente alguns impactes pouco significativos, negativos, 
decorrentes da introdução de novos elementos na paisagem ou positivos, decorrentes do 
reordenamento de áreas desqualificadas. Constitui exceção o novo atravessamento do rio 
Douro, que terá um impacte negativo na paisagem bastante significativo, estrutural e, 
sobretudo, cenicamente.” 
 
A perda de vistas para quem é morador nas zonas a intervir: 
. “A paisagem da área de estudo apresenta qualidade visual muito variável. As subunidades 
Porto – Centro Histórico, Baixo Douro – Centro Histórico e Gaia – Centro Histórico têm muito 
elevada qualidade visual. A subunidade Baixo Douro – Foz tem elevada qualidade visual, 
Para avaliar a capacidade de absorção visual da área em análise, … atendeu-se em particular 
às imagens que melhor sintetizam as observações realizadas, colhidas a partir da colina de 
Santo Ovídio, da Ponte de D. Luiz I, dos jardins do Palácio de Cristal e da margem esquerda da 
foz do Douro. 
A construção da nova Ponte sobre o rio Douro, que também terá uma ciclovia e percurso 
pedonal, comporta impactes negativos ao nível da mobilidade, afetação direta e indireta de 
propriedade pública e privada e, também, implica a demolição de um Posto de Abastecimento 
de Combustível, cuja afetação terá de ser compensada.” 
. Como se compensa quem investiu/pagou para morar numa zona com vistas para rio? 
 
A saúde humana: 
. “A Saúde Humana, considerado um fator com importante, nomeadamente atendendo à 
interface potencial do Ambiente Sonoro (Ruído) e das Vibrações e seus efeitos na saúde.  
. “As atividades previstas na fase de construção poderão induzir impactes negativos na saúde 
da população presente nos espaços onde se prevê intervenções à superfície,…, associados 
essencialmente ao ruído e vibrações gerados na obra, à degradação da qualidade do ar na 
envolvente das áreas de estaleiro (devido à emissão de poeiras), aos constrangimentos à 



mobilidade (viária e pedonal) que ocorrerão necessariamente na envolvência dessas áreas, aos 
efeitos negativos na qualidade de vida e do bem-estar dos residentes.” 
.“Durante a fase de construção, poderá vir a aumentar o número de pessoas que podem vir a 
sofrer de Elevada Incomodidade, já que os níveis sonoros tenderão a aumentar, face à situação 
atual. O mesmo não sucederá para as Elevadas Perturbações do Sono, dado que as atividades 
mais ruidosas deverão ocorrer preferencialmente apenas no período diurno.  
. “No que respeita à fase de exploração, os impactes na saúde humana estarão igualmente 
relacionados com os aspetos de qualidade de vida (socioeconomia e paisagem) e 
principalmente com o ruído e as vibrações decorrentes do Projeto.” 
. Como se compensa quem vai viver com 30 e tal meses de obra à porta? 
 
 
A segurança dos moradores e das habitações durante e após a obra: 
Morando no condomínio do Bicalho, onde se vão erguer a estrutura base e pilares: 
.“Relativamente a estes últimos, edifícios com risco de dano estrutural (em função da 
escavação), será realizada, em fase de projeto de execução, uma pormenorização da avaliação, 
com eventual definição de medidas de minimização em caso de necessidade.” 
. “Vibrações, este fator ambiental deve ser considerado como de maior importância, 
atendendo a que é particularmente relevante conhecer e reduzir os níveis de vibração induzidos 
pelo projeto, nas fases de construção e de exploração, os quais podem propagar-se para o 
interior das habitações.” 
. “Na fase de construção preveem-se diversos condicionamentos rodoviários e afetação 
permanente de diversos edifícios neste troço, no âmbito das intervenções rodoviárias. Foi 
estabelecida uma medida de compensação para estas afetações, que deverá ser realizada 
numa fase prévia à afetação total de edifícios, em particular de habitação, de molde a permitir 
o “realojamento” dos respetivos residentes e compensar proprietários e/ou locatários dos 
mesmos.” 
. “Na eventual necessidade de utilização de explosivos, deve proceder-se a uma detalhada e 
documentada vistoria prévia das habitações e outras construções ou estruturas suscetíveis de 
ser afetadas, e a nova vistoria imediatamente após a execução do fogo, de modo a verificar 
possíveis afetações que, a ocorrerem, devem ser objeto da necessária compensação.” 
. “Na fase de construção os riscos mais relevantes identificados, com origem no projeto, 
estarão associados a danos no edificado devido, a trabalhos de escavação do túnel mineiro 
(incluindo uso de explosivos nos trabalhos de escavação), à potencial queda de objetos no 
campo da obra da ponte sobre o Rio Douro, à circulação rodoviária (camiões e maquinaria 
afeta à obra), ao armazenamento de combustíveis e outras substâncias perigosas e à presença 
de infraestruturas diversas (abastecimento e distribuição de água, drenagem de águas 
residuais, drenagem de águas pluviais, eletricidade, gás, telecomunicações, outros).”  
. “Na fase de exploração os riscos mais relevantes identificados, com origem no projeto, 
estarão associados a potenciais falhas no funcionamento do material circulante e a 
atropelamentos de pessoas (peões e ciclistas).” 
. Como se compensa quem vai viver com 30 e tal meses de obra à porta? 
 
 
O ruído durante e após a obra: 
. “Ambiente Sonoro (Ruído) - este fator ambiental deve ser considerado como de maior 
importância, atendendo a que é particularmente importante conhecer e reduzir os níveis de 
ruído adicional a que a população envolvente à Linha Rubi ficará exposta, nas fases de 
construção e de exploração.” 
. Como se compensa quem vai viver com 30 e tal meses de obra à porta? 
 
 



O desenho da estrutura/base do pilar na zona do Porto: 
Morando no condomínio do Bicalho, onde se vão erguer a estrutura base e pilares: 
. “Com origem fora do projeto, os principais riscos identificados estarão associados à circulação 
rodoviária na envolvente das frentes de obra e à ocorrência de potenciais atos de 
vandalismo/atentados terroristas.” 
. No projeto aparece uma plataforma que é um convite para atos de vandalismo neste 
condomínio; como contornar? 
 
Os condicionalismos da fase construção: 
.“A fase de construção vai ter impactes negativos importantes, essencialmente ao nível de 
afetação e condicionalismos na rede viária municipal estruturante e complementar, no 
povoamento e ocupação de superfícies, no bem-estar das populações e na afetação 
permanente de edifícios de habitação.” 
. “Minimizar os impactes dos processos construtivos através da ocupação de áreas disponíveis 
para a obra e estaleiros de suporte; em particular, o parque de estacionamento do Campo 
Alegre para a construção da estação e o posto de combustível na Rua do Ouro para a 
implantação do pilar.” 
. “…minimize a interferência na mobilidade das zonas afetadas, impondo medidas de gestão de 
tráfego.” 
. “Restringir ao mínimo indispensável a afetação de espaço público minimizando a ocupação da 
via pública, passeios, ciclovias, percursos pedonais, entre outros, com máquinas ou 
equipamentos e, dentro do possível, reduzir ao indispensável o efeito de barreira física 
temporário de vias municipais estruturantes.” 
 
As medidas de compensação 
. “As medidas de compensação ou compensatórias destinam-se a compensar os impactes 
negativos a nível social (património edificado afetado), económico, patrimonial ou ambiental. 
Embora tenham sido propostas medidas compensatórias para os impactes negativos 
significativos que não podem ser minimizados, o Metro do Porto é responsável pela forma 
como estas compensações se concretizarão em função dos tipos de afetações a pessoas e 
bens.” 
. Como vão compensar quem vai ver os seus imóveis desvalorizados? Quem vai viver num caos 
durante os 30 e tal meses de obra? Quem vai ver a sua saúde psicológica afetada? 
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Exmo. Senhor  

Presidente DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

 

Rua da Murgueira, n.º 9, Zambujal, Alfragide  

2610-124 Amadora 

 

 

John Lochiel Graham, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de Mary Violet Graham, 

residente na Rua do Gólgota, n.º 63, 4150-351 Porto, titular do número de identificação fiscal 

119633663, vem, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 29.º do Regime Jurídico da Avaliação 

de Impacto Ambiental (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31.10 na última redação conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10.12),  por referência  aos prédios descritos na Conservatória do 

Registo Predial do Porto sob os n.ºs 396/20040311, 397/20040311 398/20040311, e inscritos na 

matriz predial urbana sob os artigos 1884, 1307 e 1305, respetivamente, exercer o direito de 

participação na fase de consulta pública, o que faz nos termos e com os seguintes fundamentos: 

 

I. DOS FACTOS 

 

1. O expoente é cabeça de casal da herança indivisa de Mary Violet Graham, integrando a 

mesma os três prédios urbanos acima melhor identificados, situados na União de 

Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, no Concelho do Porto, mais concretamente: 

 

a) O prédio descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o n.º 

396/20040311, inscrito a favor dos herdeiros John Graham, Antony Maxwell Graham 

e Guilherme Diogo Graham, adquirido por sucessão hereditária a Mary Violet Graham 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo matricial 1884, e trata-se de uma casa 

de habitação, com três pavimentos e onze divisões, com um logradouro de 1300m2, 

numa uma área total de 1420m2, sito na Rua do Gólgota, n.º 63, 4150-350 Porto; 

 

b) O prédio descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o n.º 

397/20040311, inscrito a favor dos herdeiros John Graham, Antony Maxwell Graham 

e Guilherme Diogo Graham, adquirido por sucessão hereditária a Mary Violet Graham 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo matricial 1307, tratando-se também de 



2 

 

uma casa de habitação, composta por dois pisos e cinco divisões, com um logradouro 

de 180m2, numa área total de 242m2, sito na Rua do Gólgota, n.º 101, 4150-350 Porto;  

 

E, ainda, 

 

c) O prédio descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o n.º 

398/20040311, inscrito a favor dos herdeiros John Graham, Antony Maxwell Graham 

e Guilherme Diogo Graham, adquirido por sucessão hereditária a Mary Violet Graham 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo matricial 1305, que consiste numa cada 

de habitação, composta por dois pisos e quatro divisões, com um logradouro de 330m2 

numa área total de 433m2, sito na rua do Gólgota, n.º 39/57, 4150-350 Porto. 

 

2. Os mencionados imóveis consistem em três casas de habitação, sendo a primeira a 

principal, habitadas há várias gerações, pela família do Expoente. 

 

3. As mesmas são rodeadas por extensas áreas de logradouro ajardinado, conforme imagem 

que ora se junta como Documento 1. 

 

4. Ademais, encontram-se as propriedades, acima melhor identificadas, numa zona 

privilegiada da cidade do Porto, caracterizada pela enorme qualidade de vida e pela vista 

privilegiada sobre o Rio Douro. 

 

5. Localizando-se na zona histórica dos Caminhos do Romântico, nomeadamente no 

percurso que une o Gólgota a Massarelos, que faz parte da herança e património histórico 

e cultural do Porto do século XIX. 

 

6. Na verdade, as moradias acima identificadas preservam a arquitetura típica da época, 

permitindo à cidade do Porto, aos seus habitantes e aos visitantes que ali passam sentir o 

ambiente e o cenário característicos dos Caminhos do Romântico.    

 

7. Como se referiu, as três propriedades integram o património da família Graham há várias 

gerações, fazendo parte das memórias basilares do Expoente e da sua história enquanto 

família.  
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Isto dito, 

 

8. A tranquilidade, qualidade de vida e a herança histórica que as propriedades representam 

para o Expoente e para a sua família, está ostensivamente posta em perigo pela construção 

da linha Rubi do Metro do Porto, que fará a ligação entre a Casa da Música (no Porto) e 

Santo Ovídio (em Vila Nova de Gaia), nomeadamente da nova ponte sobre o rio Douro, 

se a mesma vier a ser construída nos moldes e com o traçado atualmente previsto e 

colocado em Consulta Pública. 

 

Antes de mais, vejamos: 

 

9. A construção da ponte na área onde se situam os imóveis acima identificados – a zona dos 

Caminhos do Romântico do Porto – representará uma afetação incontornável do 

património cultural e histórico da cidade do Porto. 

 

10.  A título de mero exemplo, leia-se o excerto da seguinte descrição, disponível no site do 

Museu da Cidade - CAMINHOS DO ROMÂNTICO - Museu da Cidade Porto - 

[consultado em 16.11.2022]: “Os Caminhos do Romântico abrem a cidade a um rizoma 

de temas que percorrem o ideário Romântico Portuguense. (…) O potencial que o vale de 

Massarelos nos oferece é notável a várias dimensões. Um dos aspetos mais marcantes 

prende-se com a persistência de jardins públicos e privados planeados durante o século 

XIX, de que são exemplo as quintas e as casas burguesas, onde espécies vegetais 

autóctones e exóticas criam uma mancha verde muito apetecível, fazendo-nos render a 

um espírito contemplativo e de fuga ao mundo citadino. O elemento água, sempre 

presente, reforça toda a ambiência romântica pontuada por chafarizes, fontes e 

lavadouros alimentados pelo Ribeiro de Vilar que se funde no Rio Douro, trazendo mais 

moldura ao horizonte. O contraste desta vivência pacata com o bulício industrial 

Oitocentista que se instalou junto ao rio é outro dos traços identitários desta área 

estendida em socalcos serpenteados por caminhos estreitos de altos muros. Uma 

paisagem que ora se oculta, ora se revela, numa relação do corpo, espaço e história.” 

 

11.  Ora, as mencionadas espécies vegetais, assim como o estilo de vida, tranquilo, 

contemplativo e pacato, não poderão subsistir em face do impacto e incómodo, 

https://museudacidadeporto.pt/recurso/caminhos-do-romantico/
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permanentes e definitivos, que resultarão da construção da nova linha Rubi do Metro do 

Porto e da nova ponte sobre o Rio Douro, nos moldes atualmente projetados. 

 

12.  Sendo que, obviamente, estes fatores e os incómodos permanentes, resultantes da 

construção da linha Rubi e da nova ponte, não foram devidamente ponderados no Estudo 

de Impacte Ambiental, no qual se concluiu, dir-se-á que inexplicavelmente, que os 

impactos “são maioritariamente negativos, ainda que minimizáveis”, o que não se pode 

aceitar.  

 

13. Sendo, no mínimo, chocante a classificação, como tendo impacto pouco significativo ou 

pouco relevante, que foi atribuída aos efeitos que recaem sobre os Sistemas Ecológicos 

(ponto 12.2.6), Paisagem (ponto 12.2.8), Qualidade do Ar (ponto 12.2.9), Ambiente 

Sonoro (ponto 12.2.10), Vibrações (ponto 12.2.11), Saúde Humana (ponto 12.2.13) e 

Património Cultural (ponto 12.2.14), a qual não é aceitável. 

 

14.  O Estudo de Impacte Ambiental ignora, desde logo, o ruído permanente que se irá sentir 

nas casas situadas ao redor e por baixo da ponte (como é o caso da habitação do Expoente), 

não propõe medidas mitigadoras do risco de queda de objetos lançados pelos utilizadores 

da ponte (uma vez que esta terá também uma parte pedonal) e não aborda, sequer, a 

influência e o impacto que a ponte terá na privacidade dos moradores das casas junto à 

ponte.  

 

15. Acresce ainda que ficou aquém a ponderação dos perigos de queda de detritos e das 

vibrações causadas pela maquinaria durante a construção da ponte. 

 

16. Sem desprimor pelos pressupostos de análise nos quais o Estudo de Impacte Ambiental 

assenta, foram evidentemente negligenciados os impactos ao nível da reserva da vida 

privada e familiar, ao nível do direito ao ambiente e à qualidade de vida e ainda no plano 

do direito ao repouso, bem como da tutela do património cultural da cidade do Porto. 

  

17.  Sendo que estes domínios integram o Direito ao Ambiente em sentido amplo, nas suas 

dimensões estritamente ligadas ao ambiente e à paisagem, e nas dimensões ligadas ao 

património cultural e à saúde pública. 
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Concretamente no que aos imóveis do Expoente diz respeito: 

 

18. A construção da referida linha de metro, mais concretamente da nova ponte sobre o rio 

Douro, está projetada para passar diretamente por cima dos mesmos, deixando-os, desde 

logo, totalmente ensombrados (conforme frames retirados do vídeo promocional 

publicado pela Metro do Porto, ora identificados como Documento 2) e sujeitos a 

constante ruído, afetando gravemente a saúde e bem-estar do Expoente e da sua família. 

 

19. Note-se que os imóveis em causa se situam na Rua do Gólgota, sendo que um dos 

percursos definidos dos mencionados Caminhos do Romântico é, precisamente, o 

designado “Do Gólgota a Massarelos” que parte da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Porto e passa pelo Gólgota, bairro de operários que trabalhavam na 

indústria ribeirinha, recriando o caminho destes trabalhadores até Massarelos por entre a 

beleza paisagística da Arrábida. 

 

20. Da análise dos elementos disponibilizados no âmbito desta Consulta Pública, decorre, com 

evidência, que o projeto de construção da nova ponte prevê que um dos pilares de suporte 

da mesma o seja construído junto à casa de habitação do Expoente e da sua família (prédio 

mencionado na alínea a), a menos de 50 metros da propriedade, afetando necessariamente 

a vista privilegiada e característica da habitação, a qualidade de vida de quem nela habita 

e a fauna e flora do respetivo jardim. 

 

21. Se, durante gerações, a família do Expoente fruiu da vista do Rio Douro, de forma livre e 

desimpedida, com a construção de um dos pilares da ponte tão próximo da habitação 

principal, a mesma será privada desta vista, assim se desvalorizando toda a propriedade. 

 

22.  Sem desconsiderar o impacto, que queda por avaliar, da construção deste pilar nas 

fundações destas moradias. 

 

23.  Como acima se disse, os imóveis acima melhor identificados dispõem de extensas áreas 

de logradouro, nos quais podem encontrar-se variadíssimos exemplares arbóreos, que não 

só valorizam a propriedade, como complementam a qualidade de vida da família, 

contribuindo para a criação de um espaço arejado, saudável e de uso comum. 
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24. Num dos jardins, concretamente o do imóvel acima mencionado sob a alínea a) – a 

habitação principal - consta, inclusivamente, um exemplar centenário de uma Faia (Fagus 

Sylvatica), espécie arbórea que tem vindo, muitas vezes, a merecer a classificação de 

interesse público por parte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 

 

25.  Trata-se de um exemplar majestoso, com grande dimensão, e tendo o ICNF já referido, 

assumidamente, que este espécime arbóreo “constitui uma marca do passado da cidade 

do Porto, de relevância nacional, no qual a expansão económica atraiu muitas famílias 

estrangeiras que construíram casas com espaços verdes onde dominava um espírito 

botânico colecionista.” (cf. Despacho (extrato) n.º 9919/2020 de 14 de outubro)  

 

26. Assim, e em síntese, no caso dos imóveis acima identificados, será consequência direta da 

construção da linha Rubi com o traçado previsto, e concretamente da construção da nova 

ponte, a perda de luz natural, com o consequente e inevitável perecimento das espécies 

arbóreas e demais vegetação, transformando radicalmente o ambiente e a paisagem no 

local, que passará de tranquilo, verdejante e luminoso, a barulhento, perturbado e lúgubre. 

 

27.  Na realidade, com a construção da ponte e a implantação de um dos seus pilares a menos 

de 50 metros da habitação principal do Expoente e da sua família, resulta evidente que 

não será possível continuar a utilizar o jardim como espaço de convívio e de lazer, 

 

28. E que, não sendo evitável também o ruído, que será permanente, também não poderão ser 

abertas janelas, com a consequente falta de arejamento e inerentes consequências ao nível 

da humidade e da qualidade do ar interior. 

 

29. Em suma, a manutenção do traçado e a construção, nos moldes previstos, da nova ponte 

sobre o rio Douro gerará prejuízos absolutamente irreparáveis, quer para o património 

cultural e histórico da cidade do Porto, quer, ao nível particular, para o Expoente e sua 

família, nas várias dimensões elencadas. 

 

30.  Nem uns, nem outros, foram alvo de adequada ponderação em sede de Estudo de Impacte 

Ambiental, o qual desvaloriza, em absoluto, as consequências negativas do projeto. 

 

 

https://dre.pt/home/-/dre/145344460/details/maximized
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II. DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FACTOS 

 

31. Do que acima ficou dito, resulta a clara postergação de um conjunto relevante de direitos 

que assistem ao Expoente. 

 

32. Com efeito, desde o plano supranacional, ao plano constitucional e infraconstitucional, 

são vários os normativos que não mereceram a devida ponderação, nos aspetos focados 

no Estudo de Impacte Ambiental e do projeto que lhe está subjacente. 

 

Concretamente, 

 

33. A projetada construção da linha Rubi, com o traçado previsto e a construção da nova ponte 

sobre o rio Douro, afeta o direito ao respeito pelo Ambiente associado à proteção do 

domicilio, enquadrado pela jurisprudência europeia no artigo 8.º da Convenção Europeia 

dos Direitos Humanos (doravante, CEDH), através do qual o Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem tem “considerado como uma ingerência ilícita do Estado (…) a 

emissão de fumo, poerias, ruído e vibrações que resultam do desenvolvimento, da 

autorização, da tolerância ou da ausência de supervisão de rotineiras atividades 

produtivos, desenvolvidas pelo Estado ou por terceiros, no exercício de um simples direito 

de iniciativa empresarial. (…) atividades tidas como úteis para o desenvolvimento do 

país, aparentemente benéficas para a sociedade e economia, e supostamente favoráveis 

ao bem-estar dos cidadãos”. 

 

34. O artigo 8.º consagra o direito ao respeito pela vida privada e familiar, nos termos do qual:  

1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar (…) 

2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão 

quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa 

sociedade democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança 

pública, para o bem-estar económico do país, a defesa da ordem e a prevenção das 

infrações penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das 

liberdades de terceiros. 

 

35. O enquadramento deste direito no artigo 8.º tem sido utilizado pelo Tribunal Europeu para 

proteger “as condições de habitabilidade da habitação”, porquanto se reconhece ao 
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domicílio uma vocação fundamental ao desenvolvimento pessoal dos indivíduos e uma 

ligação umbilical ao valor da dignidade humana. 

 

36. Perante uma atividade nociva para a saúde humana, as formas de violação ambiental do 

direito ao domicílio podem surgir através de uma proteção insuficiente, ineficaz ou 

inexistente do Estado. 

 

37.  No entanto, a jurisprudência do Tribunal Europeu (nos quais se encontra a jurisprudência 

sobre atividades de transporte intensivo que, para efeitos de impacto nas situações 

tuteladas pelo artigo 8.º, nomeadamente a tutela do direito ao repouso, convoca a 

equiparação entre transporte intensivo e a circulação contínua de metro ligeiro em ponte 

construída “sobre” o domicilio),  tem sido no sentido de que a forma de prosseguir certas 

atividades, pelos incómodos que causam e pela gravidade das consequências que 

comportam para a qualidade de vida dos moradores, deveria ser repensada, com vista a 

evitar poluição tão intensa, degradação tão grave da qualidade ambiental e perda tão 

significativa de qualidade de vida. (Cf. Alexandra Aragão, in Direito ao respeito pelo 

ambiente associado à proteção do domicílio, Comentário da Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos e dos Protocolos Adicionais, UCP, p.1564). 

 

38. Caso em que a solução pode passar pelo afastamento da atividade das zonas residenciais 

ou, em último caso, a renúncia à atividade. 

 

39. Ora, num primeiro momento o Expoente verá o seu direito afetado através dos incómodos 

da construção da ponte e, num momento seguinte, o qual terá caráter definitivo e 

permanente, por via da circulação constante do metro ligeiro na linha Rubi e de quem 

circulará a pé no tabuleiro da ponte, diretamente sobre a sua habitação.  

 

40.  Pois uma construção como a projetada afetará a qualidade de vida e o repouso que se 

reconhece indispensável a uma vida saudável, e que encontra assento no artigo 24.º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (doravante, DUDH). 

 

41. Reflexo do valor supremo da dignidade humana, a doutrina e jurisprudência têm 

enquadrado o direito ao repouso, ao sono e à tranquilidade de vida no princípio da 
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dignidade humana e na sua inviolabilidade (cf. artigo 1.º da Constituição da República 

Portuguesa - CRP). 

 

42. O direito ao repouso e à tranquilidade de vida, enquanto “requisitos indispensáveis à 

realização do direito à saúde e à qualidade de vida” (Acórdão do Supremo Tribunal de 

Justiça de 18.10.2018, Proc. 3499/11.6TJVNF.12.S2, disponível em http://www.dgsi.pt/ 

[consultado no dia 14.11.2022],  são uma emanação do princípio da dignidade humana e 

estão necessariamente protegidos pela inviolabilidade da sua integridade física e moral, 

consagrada no n.º 1 do artigo 25.º da CRP.  

 

43. Razão pela qual a tutela do direito ao repouso e à tranquilidade de vida “nem sequer é 

afetada pela circunstância de se mostrar respeitado o que se encontra regulamentado 

relativamente ao ruído e/ou de a atividade que o provoca se encontrar, ou não, 

devidamente licenciada, dispensando a ilicitude, nesta perspetiva, a aferição do nível do 

ruído pelos padrões legalmente estabelecidos”, conforme se pronunciou o Supremo 

Tribunal de Justiça no referenciado Acórdão, acrescentando que esta “hierarquização do 

direito ao repouso, ao sono e à tranquilidade de vida, decorre do facto dos mesmos serem 

essenciais para a saúde e bem-estar das pessoas e da violação destes direitos lesar 

baluartes da integridade pessoal”. 

 

44. A perturbação do repouso e até do sono, que serão inevitáveis com a prevista circulação 

das carruagens de metro e de pessoas, tão próxima da habitação dos expoentes, terá 

necessariamente repercussões nefastas na saúde dos mesmos. 

 

45. Repercussões que não pode esta entidade ignorar, nem pode a salvaguarda dos referidos 

direitos ser negligenciada pelas competentes autoridades, impondo a CRP, como tarefa 

fundamental do Estado, a garantia do respeito dos princípios basilares do Estado de direito 

(alínea b) do artigo 9.º da CRP). 

 

46. São também tarefas fundamentais do Estado a promoção do bem-estar e da qualidade de 

vida, assim como a proteção da natureza e do ambiente (alíneas d) e e) do artigo 9.º da 

CRP).  

 

http://www.dgsi.pt/
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47. O direito a um ambiente de vida sadio e ecologicamente equilibrado está consagrado no 

artigo 66.º da CRP. 

 

48. Para assegurar o direito ao Ambiente, incumbe ao Estado, nos termos do n.º 2 do artigo 

66.º da CRP, designadamente: 

a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; 

b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correta 

localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico e a 

valorização da paisagem; 

(…) 

e) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das 

povoações e da vida urbana, designadamente no plano arquitetónico e da proteção das 

zonas históricas; 

f) Promover a integração de objetivos ambientais nas várias políticas de âmbito sectorial; 

(…) 

 

49. Conforme decorre do disposto nas alíneas ora transcritas, a tutela do direito fundamental 

ao ambiente convoca uma atuação diligente e constante do Estado, de modo a que, através 

da prevenção e da promoção da qualidade ambiental, seja assegurado aos cidadãos o seu 

direito a um ambiente sadio, o que manifestamente não sucederá com a perda de exposição 

solar e a mencionada sujeição ao ruído constante. 

 

50. E bem assim, que através do ordenamento do território se assegure a valorização da 

paisagem e a conservação da proteção das zonas históricas. 

 

51. Razão pela qual, não compreende o Expoente como podem as entidades responsáveis pela 

realização do projeto da linha Rubi, e, bem assim, os responsáveis pela elaboração do 

estudo de impacte ambiental, considerar que o direito ao ambiente esteja salvaguardado, 

nomeadamente nas vertentes referidas. 

 

52. São também ostensivas as lesões causadas ao cenário paisagístico que, neste caso, tem 

ainda um pendor histórico, dada a localização dos imóveis.       
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53.  O Supremo Tribunal de Justiça enquadra e relaciona, também, o direito ao repouso e à 

tranquilidade com o direito a um ambiente sadio e saudável, livre de poluição (seja esta 

de que tipo for: “os direitos ao repouso, ao sono e à tranquilidade são emanação dos 

direitos fundamentais de personalidade, à integridade moral e física, à protecção da 

saúde e a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, corolários 

da dignidade humana. Por outro lado, são tarefas fundamentais do Estado (…), o bem-

estar e a qualidade de vida do povo e a efectivação do direito ao ambiente, prevenindo e 

controlando a poluição e os seus efeitos e promovendo a qualidade ambiental das 

povoações e da vida urbana.” (cf. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29.11.2016, 

Proc. 7613/09.3TBCSC.L1.S1, disponível http://www.dgsi.pt/ [consultado em 

15.11.2022]. 

 

54. Nenhuma destas vertentes com proteção constitucional, reforce-se, foi atendida ou alvo 

de adequada ponderação. 

 

55. Assim como foi ignorado o direito à habitação (artigo 65.º da CRP), nomeadamente na 

sua vertente de proteção da reserva da vida privada e familiar. 

 

56. Consagra o n.º 1 do artigo 65.º da CRP que “todos têm direito, para si e para a sua família, 

a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que 

preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar” (destacado nosso). 

 

57. A conexão entre o direito à habitação e a preservação da reserva da vida privada 

consagrada no n.º 1 do artigo 26.º da CRP, nos termos do qual “a todos são reconhecidos 

os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade 

civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da 

intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de 

discriminação” e a conexão ao direito à habitação é também uma repercussão da tutela da 

dignidade da pessoa humana. 

 

58. A habitação, o lar de cada individuo e da sua família, é e deve ser um espaço de refúgio e 

serenidade.  

 

http://www.dgsi.pt/
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59. A construção de uma ponte onde, para além da circulação do metro (que permite a quem 

nele circula ter visão sobre as casas ao redor da ponte), também se permite a circulação 

pedonal, acentuará de forma ainda mais evidente, a falta de privacidade a que o Expoente, 

e a sua família, estarão expostos. 

 

60.  Na medida em que a ponte virá permitir uma vista “privilegiada” sobre os jardins da casa 

e sobre a habitação, privando o Expoente da sua privacidade e do recolhimento que, até à 

presente data, a sua casa tem proporcionado à sua família, geração após geração. 

 

Mais se diga que, 

 

61. A proteção constitucional que ora se enquadrou tem reflexo infraconstitucional, 

nomeadamente ao nível dos instrumentos legislativos de bases do ambiente e do 

património cultural. 

 

62. A Lei de Bases do Ambiente (doravante, LBA) consagra no artigo 5.º o direito ao ambiente 

e à qualidade de vida. 

 

63. Esclarecendo no n.º 2 do artigo 5.º, que o direito ao ambiente consiste no “direito de defesa 

contra qualquer agressão à esfera constitucional e internacionalmente protegida de cada 

cidadão, bem como o poder de exigir de entidades públicas e privadas o cumprimento dos 

deveres e das obrigações” a que se encontram adstritas. 

 

64.  E estabelecendo, igualmente, um dever de proteção, preservação e respeito “de forma a 

assegurar o desenvolvimento sustentável a longo prazo” no n. º1 do artigo 8.º. 

 

65. Note-se que a política do ambiente, para além dos recursos naturais, tem por objeto a 

paisagem e convoca a salvaguarda desta, através da “preservação da identidade estética 

e visual, e da autenticidade do património natural, do património construído e dos lugares 

que suportam os sistemas socioculturais, contribuindo para a conservação das 

especificidades das diversas regiões que conjuntamente formam a identidade nacional” 

(alínea f) do artigo 10.º da LBA). 
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66. A acrescer, a política do ambiente tem também por objeto componentes associados a 

comportamentos humanos, reivindicando uma atuação que tenha por objetivo “a redução 

da exposição da população ao ruído (…) assegurada através da definição e aplicação de 

instrumentos que assegurem a sua prevenção e controlo, salvaguardando a qualidade de 

vida das populações e a saúde humana” (alínea c) do artigo 11.º da LBA). 

 

67. A proteção face à poluição sonora não só é uma incumbência do Estado, mas também das 

autarquias locais e demais entidades públicas, devendo estas, dentro das suas 

competências “promover as medidas de carater administrativo e técnico adequadas à 

prevenção e controlo da poluição sonora” (n. º1 do artigo 4.º do Regulamento Geral do 

Ruído, doravante RGR). 

 

68.  Ora, importa dizer, a este respeito, que o EIA relega para fase posterior, em fase de 

elaboração do relatório de conformidade ambiental do projeto de execução, uma análise 

mais rigorosa e pormenorizada, admitindo que os limites de vibração sejam ultrapassados, 

na fase de construção (podendo aumentar o número de pessoas que sofram de “Elevada 

Incomodidade”), e a ultrapassagem dos limites acústicos na fase de exploração. 

 

Importa ainda relembrar que, 

 

69. A construção desta ponte, na margem norte do Rio Douro, interfere, como acima se disse, 

com o dever de preservação dos Caminhos do Romântico, que integram o património 

cultural e histórico da cidade do Porto. 

 

70. A valorização e proteção do património cultural é uma das tarefas fundamentais do Estado 

que encontra tutela na Lei de Bases de Proteção do Património Cultural (LBPPC). 

 

71. Nos termos do artigo 3.º da LBPPC, é uma tarefa fundamental do Estado assegurar a 

continuidade e a proteção do património cultural do país, enquanto elemento que “unirá 

as gerações num percurso civilizacional singular”.  

 

72. Ora, a construção da nova ponte, com impacto direto num dos percursos dos Caminhos 

Românticos do Porto, retira deste percurso as suas principais características, assim 

deteriorando a memória das gerações vindouras, que não poderão usufruir deste marco 

característico da cidade, da forma como hoje se encontram. 
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73. Note-se que o estudo de impacte ambiental, quando analisa os impactes da implementação 

do projeto na paisagem, conclui que estes são quase nulos em parte da sua extensão, e, na 

grande maioria, pouco significativos, mas admite que “constitui exceção o novo 

atravessamento sobre o rio Douro, que terá um impacte negativo na paisagem bastante 

significativo, estrutural e, sobretudo, cenicamente.” 

 

74.  Para concluir, lamentavelmente, que, apesar disto, a implementação do projeto “não se 

constitui como uma disrupção inaceitável na paisagem da cidade do Porto.” 

 

75. Salvo o devido respeito, dos 14 fatores ambientais analisados, o EIA admite que os 

impactes positivos ocorreram, sobretudo, em apenas 7. 

 

76.  Nos restantes, nos quais se inclui o Ruído, o Património Cultural e os Sistemas 

Ecológicos, o EIA conclui, na p. 61 do Resumo Não Técnico Consolidado – Volume 01, 

que os impactes são maioritariamente negativos, ainda que minimizáveis. 

 

77.  No entendimento do Expoente, a construção da linha Rubi, nos termos projetados, é 

altamente danosa da qualidade de vida, da saúde, do ambiente e do património cultural, 

contribuindo para a degradação de uma zona privilegiada da cidade. 

 

78. Termos em que manifesta a sua expressa e veemente oposição à construção da ponte no 

local projetado, e se requer a realização de estudos complementares, com o propósito de 

se lograr obter uma alteração do traçado da linha Rubi, de modo a minimizar os impactos 

negativos acima elencados. 

 

 

O Expoente 

 

John Graham 
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1. OBJETIVO 

No âmbito da consulta pública do procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental do Projeto da 

Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi), pretende-se, com esta participação, demonstrar 

as preocupações relativamente aos impactos negativos e permanentes, que esta construção poderá 

implicar para os moradores das habitações localizadas na Rua de Gólgota e Vale de Massarelos, 4150-

755 Porto, durante as fases de construção e de exploração. 

Pretende-se também garantir que a construção seja realizada de forma a minimizar ou mitigar os 

impactos já identificados no estudo de impacto ambiental, nomeadamente no que diz respeito ao 

ambiente sonoro. 

 

2. AMBIENTE SONORO 

2.1. Atual 

O ambiente sonoro existente atualmente na Rua de Gólgota, bem como na área envolvente, é 

considerado pelos moradores muito agradável, não interferindo com a sua qualidade de vida. 

No Estudo de Impacto Ambiental é referido que, no Ponto denominado PM04 (ponto que apresenta 

maior proximidade à Rua de Gólgota), os níveis sonoros medidos são mais elevados 

comparativamente com o Mapa de Ruído Municipal, pois consideram a influência de fontes de ruído 

não consideradas no Mapa, nomeadamente o parque de estacionamento da Faculdade de 

Arquitetura e a Via Panorâmica. 

 

Imagem 1 – Extrato da tabela 5.30 – Níveis Sonoros nos Pontos de Medição (medições e mapa de ruído existente), 

retirado do Estudo de Impacto Ambiental 
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Os moradores da Rua de Gólgota, estão disponíveis e interessados em realizar medições no interior 

dos logradouros das habitações de forma a apurar os níveis sonoros atuais, que na opinião dos 

moradores, serão inferiores aos indicados no Estudo de Impacto Ambiental, até porque o ruído 

gerado pelo parque de estacionamento e a Via Panorâmica é residual, nomeadamente no período 

noturno. 

 

2.2. Fase de Construção 

É mencionado no Resumo Não Técnico do Estudo de Impacto Ambiental, a importância dos impactos 

no ambiente sonoro na fase de construção, em particular se a obra se estender ao período noturno. 

Contudo, é descrito que será possível o cumprimento dos limites acústicos legais em todos os 

recetores. 

Os moradores da Rua de Gólgota pretendem ainda que sejam garantidas todas as medidas de 

minimização mencionadas no Estudo de Impacto Ambiental, assim como outras que venham a ser 

necessárias de forma a minimizar o impacto no ambiente sonoro e, mais importante, na sua saúde 

e bem-estar.  

No Relatório Síntese Consolidado Volume 02B também mencionam os horários de laboração das 

obras de construção permitidos para Atividades Ruidosas Temporárias, conforme definido do 

Decreto-Lei n.º 9/2007 de 7 de janeiro (Regulamento Geral de Ruído), bem como os horários e dias 

da semana em que é proibido realizar essas atividades sem Licença Especial de Ruído. Pese embora 

não exista limite legal para os níveis sonoros no período diurno, recomenda-se como boa prática que 

os 65 dB(A) não sejam ultrapassados. Nos restantes períodos esses limites estão bem definidos na 

legislação não podendo ser excedidos, em todos os recetores e independentemente da distância a 

que se encontrem, os 60 dB(A) no período do entardecer e os 55 dB(A) no período noturno. 

Assim sendo, é fundamental que na fase de construção haja uma monitorização em contínuo dos 

níveis sonoros gerados pelas atividades de construção junto às habitações dos morados da Rua de 

Gólgota, para permitir a avaliação da eficácia das medidas de minimização assim como permitir a 

implementação de outras medidas mais eficazes e/ou adequadas.  

Os moradores solicitam ainda que o horário de laboração das obras de construção seja sempre das 

07h às 20h e muito excecionalmente e devidamente justificado junto dos moradores após as 20h, 

para bem da sanidade física e mental dos mesmos.  

É do conhecimento dos moradores, e como abordado nas sessões técnicas/esclarecimento que 

decorreram estes dias sobre este Estudo de Impacto Ambiental, que, em atividades deste género, é 

recorrente a existência de queixas dos moradores do ruído provocado pelas obras de construção e 



 

Participação – Estudo de Impacto Ambiental 
Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi) 

Documento n. º 2134-22 

 

É expressamente proibida a reprodução parcial ou integral deste documento sem autorização da Wise-Acústica, Lda. 

Página 5 de 9    

 

por algumas medidas que são levadas a cabo para reduzir os seus impactos, como sejam, por 

exemplo, o realojamento dos moradores em hotéis. Esta medida embora seja eficaz no contexto da 

redução da exposição ao ruído pelos moradores é uma medida que causa bastante transtorno na 

vida dos mesmos, alterando rotinas, afastando do ambiente de conforto das suas habitações e 

deteriorando a sua qualidade de vida. 

A zona em causa, é habitada maioritariamente por pessoas idosas, doentes e debilitadas, em 

habitações antigas, com soluções construtivas com baixa capacidade de isolamento ao ruído. 

 

2.3. Fase de Exploração 

2.3.1. Impacto no Ambiente Sonoro 

Para a fase de exploração, tal como mencionado no Resumo Não Técnico, os moradores da Rua de 

Gólgota aguardam o Estudo mais rigoroso e pormenorizado previsto, a ser elaborado em fase de 

projeto de execução e de RECAPE, e as respetivas conclusões e medidas de minimização 

correspondentes. 

No Estudo de Impacto Ambiental, foram identificados alguns recetores potencialmente sensíveis 

juntos à Rua de Gólgota, nomeadamente o R06, R07, R10 e os recetores do lado contrário da futura 

Linha Rubi, R03 e R04 (imagens seguintes). 
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Imagem 2 – Extrato do Mapa de Ruído do indicador Lden, (Folha 1 e 2 de 5), retirado do Estudo de Impacto Ambiental 

 

Imagem 3 – Extrato da tabela 7.51 – Níveis Sonoros de Ruído Ambiente (Fase de Exploração), retirado do Estudo de 

Impacto Ambiental 

 

Imagem 4 – Extrato da tabela 7.52 – Diferencial entre o Ruído Ambiente e o Ruído de referência (fase de Exploração), 

retirado do Estudo de Impacto Ambiental 

De acordo com as imagens anteriores, está previsto um diferencial para o ano horizonte 2026 e 2036, 

quase nulo para os recetores R06, R07 e mesmo nulo para o R10, no entanto para os recetores R03 

e R04 com proximidades idênticas, apesar de cotas diferentes, um maior impacto e classificados 

como “Impactos Negativos, Permanentes, Prováveis, de Magnitude Reduzida e Significativos” até 

porque se encontram em zona sensível. 
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Conforme definido no Relatório Síntese Consolidado Volume 02A, o horário de funcionamento 

previsto para a Linha Rubi é das 06h00 às 01h00. Nas imagens seguintes apresentam-se os dados de 

tráfego para os diferentes anos considerados. 

 

Imagem 5 – Tabela 4.17 – Esquema de circulação no cenário com projeto por dia, em 2026 (Tabela retirada do Estudo 

de Impacto Ambiental) 

 

Imagem 6 – Tabela 4.18 – Esquema de circulação no cenário com projeto por dia, em 2051 (Tabela retirada do Estudo 

de Impacto Ambiental) 

Os dados constantes das imagens anteriores correspondem ao número de veículos por dia e por 

sentido pelo que o tráfego diário total corresponde ao dobro dos valores constantes das imagens 

anteriores, ou seja: 

N.º de passagens previstas  

Período diurno 

(7h-20h) 

Período entardecer 

(20h-23h) 

Período noturno 

(23h-7h) 

2026: 230 

2051: 460 

2026: 20 

2051: 40 

2026: 21 

2051: 42 

Tabela 1 – Número de passagens de comboios previstas 
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Tendo em conta o horário de funcionamento da Linha Rubi e o tráfego previsto, o número de veículos 

previstos por hora é o seguinte: 

N.º de passagens previstas por hora 

Período diurno 

(7h-20h) 

Período entardecer 

(20h-23h) 

Período noturno 

(23h-1h e 6h-7h) 

2026: 18 

2051: 35 

2026: 7 

2051: 13 

2026: 7 

2051: 14 

Tabela 2 – Número de passagens de comboios previstas por hora 

Face ao exposto nas tabelas acima, embora o impacto previsto nos pontos R06, R07 e R10 seja quase 

nulo ou mesmo nulo, os moradores da Rua de Gólgota sentem-se preocupados e com dúvidas uma 

vez que a linha está bastante próxima das suas habitações (sensivelmente 5 metros da habitação 

mais próxima) e prevê-se bastantes passagens de comboios por hora, sendo mais preocupante no 

período noturno, conforme se pode verificar na tabela acima. Pretendem, portanto, que estas 

previsões sejam verificadas num estudo mais pormenorizado e rigoroso, nomeadamente na 

caracterização da situação atual tal como referido no ponto 2.1 deste documento, bem como na 

previsão do impacto sonoro face às preocupações acima mencionadas. 

 

2.3.2. Barreiras  

No Relatório Síntese Consolidado Volume 02A, é mencionado que o projeto não prevê elementos 

corretivos para o ruído, nomeadamente a colocação de painéis acústicos ou outros sistemas 

atenuadores do impacto acústico sobre a envolvente gerado pelos comboios.  

Apesar de estar mencionado no Estudo não Técnico, a possibilidade de o carril ser envolvido por 

material resiliente na proximidade dos recetores mais sensíveis, e ainda alternativamente, ou de 

modo complementar, instalação de novas soluções de barreiras acústicas muito baixas mas com 

sistema especial de difração no topo, ou ainda a instalação de barreiras normais totalmente 

transparentes, os moradores da Rua de Gólgota pretendem que sejam instalados sistemas eficazes 

de forma a minimizar o impacto do ruído nas suas habitações, assim como cumulativamente impedir 

a visibilidade para o interior dos logradouros das mesmas. 

Sugere-se assim a instalação de barreiras acústicas com altura adequada. Não um simples 

parapeito de 1,30m em vidro transparente pois não permitirá evitar a poluição sonora e visual 

(devassa da vida privada, designadamente a intimidade), quer na fase de construção quer na fase 

de exploração.  

Para o efeito torna-se imperioso a construção de barreiras com o mínimo de 2,00m a 2,20m, quer 

na fase de construção quer na fase de exploração. 
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Imagem 7 – Imagem retirada do Estudo de Impacto Ambiental de forma a evidenciar a visibilidade que os utilizadores 

da nova ponte terão para os logradouros e habitações dos moradores da Rua de Gólgota 

Os moradores pretendem também que seja garantida a monitorização do ruído na fase de 

exploração de forma a verificar a eficácia das medidas implementadas. 
 

 

3. VIBRAÇÕES 

As vibrações são outra grande preocupação dos moradores da Rua de Gólgota, (não parecem 

devidamente assegurados) quer na fase de construção quer na fase de exploração, dada a 

proximidade à futura linha do metro e ao tráfego esperado. 

Desta forma pretendem que esta questão seja também alvo de Estudo pormenorizado e detalhado, 

permitindo garantir a implementação de medidas de minimização dos seus impactos e reduzir ao 

máximo os efeitos adversos que possam vir a ter na saúde dos moradores. 

 

Póvoa de Varzim, 17 de novembro de 2022. 

 

Elaboração: 

 
David Amaro Delgado, Eng.º Técnico Civil 

Responsável Técnico 

 

NOTA: Este documento foi verificado e aprovado pelos moradores da Rua de Gólgota. 
 



Participa            

                Classificação – discordância e sugestão 

Linha Rubi – Ponte nova  

 

Em primeiro lugar, entendemos que não devia ser contruída uma nova Ponte, considerando as 

questões económicas e funcionais. A ponte da Arrábida deveria ser reabilitada e adaptada à 

nova linha Rubi, através da redução do número de faixas de rodagem de modo a receber o canal 

do metro ligeiro, considerando também a recuperação do espaço pedonal e ciclável num 

eventual alargamento do dois tabuleiros laterais e, paralelamente, a recuperação e reativação 

dos elevadores, para uma mobilidade pedonal acessível e confortável à cota-alta, cota-baixa. 

Esta solução permitiria uma redução substancial de custos, menor impacto na paisagem e a 

salvaguarda de valores patrimoniais e, por outro lado, contribuiria para a descongestionamento 

do tráfego automóvel na Arrábida. 

Quanto à proposta da nova ponte, consideramos muito importante ter em conta o seguinte:  

- A amarração da ponte do lado de Gaia não levanta grandes questões, uma vez que se 

implanta em zonas verdes de enquadramento. Deverá no entanto ter-se em consideração para 

além da salvaguarda ambiental da escarpa, a previsão de acessos à cota baixa na margem 

esquerda do Douro, considerando que esta terá por função o modo ciclável e pedonal, podendo 

esta área ser requalificada como parque urbano. 

- A amarração do lado do Porto é mais problemática considerando que atravessa áreas 

urbanas consolidadas, com impacto relevante sobre a malha urbana e as estruturas viárias. 

Propomos que a plataforma pedonal e ciclável possa (no encontro com a margem do Porto) ter 

um desenvolvimento de modo a ligar à cota baixa da Margem direita do Douro. 

- Outras questões tais como a salvaguarda de imóveis e conjuntos de interesse 

patrimonial na escarpa do Porto devem ser objeto de aprofundamento acompanhado de 

estudos de enquadramento paisagístico, de modo a mitigar o impacto na fruição das vistas sobre 

o Douro e sua foz. 

 

Porto, 17 de novembro de 2022 

Maus à quinta 





















































































































 

 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Dr. Nuno Lacasta 

Presidente do Conselho Diretivo da Agência 

Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9 

Alfragide 

2610-124 Amadora 

 

 

 

N/Ref.ª: DIN|DIA - 2022/2011 Data: 10NOV2022 

V/Ref.ª: Ofício n.º S061791 – 202210 - DCOM-DCA de 03/10/2022 

 

ASSUNTO: Consulta – Linha Casa da Música – Santo Ovídeo AIA 3532 

  

Dando cumprimento ao solicitado no vosso ofício em referência, referente ao 

processo de Licenciamento do projeto em título, informa-se que, face ao tipo de 

projeto e às alturas acima do solo do mesmo, incluindo os projetos complementares 

e/ou temporários a executar em fase de construção, considera-se que o mesmo não 

tem impacte em termos das operações da aviação civil. 

Alerta-se, no entanto, para o facto de que, em fase de construção, caso sejam 

utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes são 

considerados obstáculos à navegação aérea, devendo ser balizados de acordo com a 

Circular de Informação Aeronáutica – CIA 10/03, de 06 de maio – Limitações em Altura 

e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea 

 

 

 

Rute Ramalho 

(Por subdelegação de competência – Despacho n.º 2052/2022 

Diário da República, 2.ª série, N.º 33, de 16 de fevereiro de 2022) 
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MINISTÉRIO DA COESÃO TERRITORIAL 

Direção-Geral do Território  
Rua Artilharia Um, n.º 107, 1099-052 Lisboa, Portugal 

Telefone (+351) 21 381 96 00 • Fax (+351) 21 381 96 99 • www.dgterritorio.gov.pt 

 

 Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Diretivo da 
APA 
Rua da Murgeira, 9/9A - Zambujal 
Ap. 7585  
2610-124 Amadora 

  

 
Nossa refª/Our ref.: 

DSGCIG-DGeod 
Sua refª/Your ref.: 

E-mail de 07/10/2022 
Ofício Circular S061791-202210-DCOM.DCA de 03/10/2022 

Of. Nº: 
S-DGT/2022/8708 

12-10-2022 

 

 
Assunto: AIA 3532 - Projeto Linha Casa da Música - Santo Ovídio (linha Rubi). 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e após apreciação efetuada sobre documentação 

disponibilizada no Portal Participa, temos a informar o seguinte: 

 
1 - Rede Geodésica 

1.1 Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as 

marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão 

(RNGAP), são da responsabilidade da Direção-Geral do Território (DGT). A RGN e a RNGAP 

constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação realizados em 

território nacional e encontram-se protegidas pelo Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de abril. 

 

1.2 Relativamente à RGN, deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é 

constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e 

assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções 

constantes das respetivas minutas de triangulação. 

Após análise da informação relativa à localização do Projeto "Linha Casa da Música - Santo 

Ovídio (linha Rubi)", verificou-se que não interfere com nenhum vértice geodésico. 

 

1.3 No que respeita à RNGAP, informa-se que dentro da área de estudo deste projeto existem 

2 marcas de nivelamento, cuja integridade deverá ser assegurada. 

 

1.4 - A informação sobre a localização das marcas de nivelamento que poderão ser afetados 

pela execução deste projeto, já foi enviada previamente à empresa Profico Ambiente e 

Ordenamento Lda., responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, podendo 

também ser obtida através dos serviços WMS em: 

https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos 

DGT
S-DGT/2022/8708
24/10/2022
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Nossa refª/Our ref.: 

DSGCIG-DGeod 
Of. Nº: 

S-DGT/2022/8178 
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2 - Cartografia 

A cartografia topográfica, vetorial ou imagem, nas escalas entre 1:1 000 e 1:10 000, e também 

na escala 1:25 000, deve ser homologada ou oficial, cf. preconizado no Decreto-Lei 193/95, de 

28 de julho, na sua atual redação. 

A utilização de cartografia topográfica sujeita a direitos de propriedade carece de autorização 

de utilização pela respetiva entidade. 

 

3 - Limites Administrativos 

A representação dos limites administrativos deve ser realizada recorrendo à Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) em vigor, disponível na página de internet da DGT. 

 

 

4 - Conclusão 

O parecer da DGT é favorável condicionado, devendo ser respeitado o mencionado em 1. Rede 

Geodésica e no pressuposto do cumprimento do referido em 2. Cartografia e 3. Limites 

Administrativos. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Subdiretor-Geral, por delegação  

conforme Despacho nº 5512/2019, de 20 de maio, 
publicado no DR, II série nº 109, em 06/06/2019 

 
 
 

(Mário Caetano) 

 

 

Mário Sílvio 
Rochinha de 
Andrade Caetano

Assinado de forma digital por 
Mário Sílvio Rochinha de 
Andrade Caetano 
Dados: 2022.10.21 10:24:48 
+01'00'



Direção Municipal de Desenvolvimento Urbano 
Praça General Humberto Delgado 
4049-001 Porto 
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Gabinete do Munícipe | Contactos: 
Portal do Munícipe: portaldomunicipe.cm-porto.pt 
Linha Porto. 220 100 220 – 2ª a 6ª feira das 9h00 às 19h00 (chamada para a rede fixa nacional) 
Atendimento presencial (marcação através da Linha Porto. 220 100 220):  

Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto 
De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00 
 

Para informações adicionais sobre as práticas de privacidade do Município do Porto, consulte o nosso site em https://www.cm-porto.pt/legal/politica-de-privacidade ou envie 
um email para rgpd@cm-porto.pt 

 

Assunto: Consulta Pública do Projeto Linha Casa da Música-Santo Ovídio (Linha Rubi) 

 

 

No âmbito da consulta pública da Linha da Casa da Musica – Santo Ovídio (Linha Rubi) – 

AIA3532, e apesar destas matérias terem já sido objeto de pronúncia no parecer enviado 

para APA (que se anexa), o Município o Porto entende pertinente apresentar, ainda, as 

seguintes considerações: 

 

1. O local escolhido para a chegada da nova linha de metro ao Porto tem uma grande 

sensibilidade paisagística (devido ao relevo acentuado e à existência de áreas verdes 

onde existem árvores classificadas), histórica (é pontuada por diversos exemplares de 

casas de quinta, como a Casa da Quinta da Póvoa, integrada na FAUP, a casa da 

escritora Augustina Bessa Luís, a Casa Coverlay, a Quinta da Pena, a Quinta do Inglês 

da Mão de Pau), arquitetónica (edifícios da Faculdade de Arquitetura, do Frigorífico do 

Bacalhau, Museu do Carro Elétrico, edifícios da antiga Legião Portuguesa, etc.). Este 

local carateriza-se também pela existência de grandes parcelas, ocupadas por 

equipamentos da administração (CCDR-N), por faculdades do Pólo Universitário do 

Campo Alegre (FAUP, FLUP e FCUP) e por duas bolsas de estacionamento que servem 

os equipamentos referidos. Atualmente estas atividades, grandes atractoras de fluxos 

pedonais e automóveis, apresentam-se desconetadas entre si, funcionando a rua de 

Entrecampos, acesso à VCI, como uma barreira que separa e impede o estabelecimento 

de ligações pedonais entre as faculdades e entre estas e o Campo Alegre. 

2. Perante este cenário, considera-se que a proposta colocada a discussão pública para a 

inserção urbana da linha Rubi no território municipal do Porto acarreta riscos para o 

património existente e poderá vir a agravar os problemas de integração urbana e 

de funcionamento viário desta área. 

3. A solução escolhida para a inserção do tabuleiro da nova ponte irá prejudicar a casa da 

escritora Augustina Bessa Luís e a FAUP, cujo acesso pedonal à zona do jardim, onde 

se localizam o pavilhão Carlos Ramos, a casa cor-de-rosa e as cavalariças, se fará 

através de uma travessia de nível à linha de metro ou por uma via sob a ponte.  
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4. A este nível, os elementos que ilustram a solução são insuficientes na 

demonstração da integração urbana na envolvente próxima, não sendo 

possível perceber de que forma chegarão a este local os utilizadores dos passeios 

e das vias envolventes.  

5. Nos elementos apresentados não é evidente a preocupação de integração urbana. 

Assim, como forma de mitigar o elevado impacte sobre a paisagem, o espaço 

público, os equipamentos e o funcionamento viário desta parte da cidade, 

considera-se fundamental a apresentação de uma proposta de inserção urbana 

que abranja uma área que compreenda o Campo Alegre, a FCUP, a FAUP, a 

FLUP e a Via Panorâmica, devendo ser estabelecido um programa para esta 

intervenção que contemple os seguintes objetivos: 

 Criação de uma identidade espacial comum, através da continuidade do 

tratamento dos espaços públicos, ao nível da materialidade, das soluções 

construtivas, de paisagismo, mobiliário urbano, etc. 

 Criação de uma rede de percursos pedonais que estabeleça a ligação entre as 

áreas atualmente separadas pela rua de Entrecampos e entre estas e o Campo 

Alegre, dimensionada de modo a corresponder à grande utilização, nomeadamente 

de utentes estudantis; 

 Reavaliação da localização do acesso sul à estação do Campo Alegre, que 

deverá relacionar-se de forma adequada com a rede de acessos pedonais e com 

a proposta de arranjo de superfície; 

 Tratamento conjunto das áreas ocupadas atualmente por bolsas de 

estacionamento, devendo ser encontradas soluções alternativas para o 

estacionamento de automóveis (eventualmente em silo), compatíveis com a 

requalificação dos espaços à superfície; 

 Ligação entre as áreas localizadas a norte e a sul da rua de Entrecampos, 

através de travessia em túnel, ou através da proposta de uma nova topografia que 

permita enterrar a rua de Entrecampos. 
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6. Na área de implantação do arco e dos pilares da ponte a proposta enuncia algumas 

preocupações de integração, procurando estabelecer novas ligações pedonais, através 

de escadas e elevador, entre a cota da marginal e a rede de caminhos existente a uma 

cota mais elevada. No entanto, relativamente a esta área, considera-se que a proposta 

denota desarticulação na forma como todos os elementos que a compõem se 

relacionam entre si, bem como debilidades na escala dos elementos propostos. 

7. No que respeita aos acesso mecanizados, e na sequência da intervenção na envolvente, 

importa prever o acesso a partir e ao Bairro de Massarelos. 

8. Acrescentamos, ainda, que na sequência da ocupação, para desvios de tráfego, dos 

parques de estacionamento da FAUP e do Campo Alegre, devem ser previstas 

alternativas na fase da obra, sem prejuízo de, após a conclusão da mesma, e conforme 

previsto no PDM, se garantir a construção neste local de um parque de estacionamento 

dissuasor. 

9. Por último, salientamos a importância acautelar que no decurso da execução da obra 

devem ser desenvolvidos todos os meios no sentido de mitigar os impactos negativos 

decorrentes da mesma, designadamente ao nível do ruído indesejado provocado, das 

vibrações inerentes às escavações e movimentos de terras, à degradação da qualidade 

do ar, aos impactos no património cultural e na paisagem. 

 

 

A Diretora do Departamento Municipal de Planeamento Urbano 
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Assunto: Parecer técnico – Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º AIA3532 
Projeto: Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi) 

 

 

1. Enquadramento 

 

1.1. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vem solicitar ao Município do Porto parecer 

específico sobre o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto 

AIA3532: Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi), ao abrigo do disposto no n.º 

11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro na sua atual redação. 

 

1.2. O projeto em fase de estudo prévio tem como proponente a Metro do Porto, SA, doravante 

designada como MP. Trata-se da 3.ª Fase do sistema de metro ligeiro da área 

metropolitana do Porto, que apresenta como um dos pontos essenciais uma nova linha de 

metro a unir os concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia. A Linha Rubi (LR), também 

conhecida como a “segunda linha de Gaia” irá ligar a estação da Casa da Música até à 

estação de Santo Ovídio. 

 

1.3. A Linha Casa da Música – Santo Ovídio, ou Linha Rubi, tem um desenvolvimento total de 

6,27 km de extensão entre eixos de estações, dos quais 1,63 Km no concelho do Porto, 

com troços enterrados, à superfície e em viaduto.  

Localização das diversas componentes no concelho do Porto:  

 Oito estações, das quais 2 no território do Porto: Casa da Música e Campo Alegre;  

 3 Poços de Ventilação e Emergência (PEV) e 2 Poços de Emergência, dos quais 2 no 

território do Porto;  

 Ramal de ligação nas Estações Casa da Música e Santo Ovídio para a injeção e 

retirada de veículos e via para realizar a inversão de veículos após as estações;  

 Obra de Arte especial – Ponte sobre o Rio Douro – e viadutos de acesso;  

 Reformulação do espaço urbano (incluindo vias rodoviárias) de superfície: nas 

extensões em que a nova linha de metro está à superfície, nas zonas das estações e 

poços.  

 

1.4. De forma a garantir o cumprimento dos prazos previstos no referido diploma legal, a APA 

definiu como data para emissão do parecer final o dia 3 de novembro de 2022, tendo a 
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DMPOT solicitado prorrogação de prazo até ao dia 7 de novembro, tendo o mesmo sido 

aceite. 

 

2. Antecedentes  

 NUD/89319/2022/CMP em NUP/13393/2022/CMP - Pedido de Informação – EIA do Projeto 

da linha CM-SO. 

 

3. Pareceres 

Foram solicitados os pareceres a várias unidades orgânicas do Município e à Águas e Energia 

do Porto, E.M., que se anexam e que constituem parte integrante desta informação. 

De forma resumida, os pareceres referem o seguinte: 

 

3.1. Departamento Municipal de Planeamento Urbano (DMPU) 

NUD/643846/2022/CMP de 07/11/2022: 

Analisada a integração urbana e paisagística da ponte, especificamente o ponto condicionado 

que constitui a cota de amarração da ponte no tecido urbano da cidade do Porto, considera-se 

que implica um impacte negativo na paisagem que advém, sobretudo, do facto da ferrovia 

entrar no concelho do Porto à superfície, e não em túnel, causando roturas com a sensível 

malha urbana designada por “os caminhos do Romântico”, conforme é, aliás, referido no 

subcapítulo 4.4.6.2.4. 

Considerando o mencionado ponto de amarração, para além do tabuleiro da ponte, o troço 

antecedente à estação do Campo Alegre desenvolve-se em viaduto, implicando um elevado 

número de apoios, com um forte impacte na estrutura urbana e paisagem existentes.  

Por outro lado, atendendo a que será edificada uma estação de metro no terreno existente 

junto à rua do Campo Alegre, considera-se que será, pois, esta a oportunidade de conceber 

uma entrada no Pólo Universitário, redesenhando todo o espaço público, de modo a não criar 

mais um obstáculo viário/ferroviário, concorrendo para promoção da utilização de modos 

suaves de transporte e de minimização do impacto visual causado pela nova infraestrutura. 

Para a ocupação definitiva da estação Campo Alegre para a resolução de incompatibilidades 

com o PDM do Porto é sugerido a alteração à PO-CQS, na “área especificamente ocupada 

pela futura Estação do Campo Alegre” sugerindo-se a “alteração da qualificação do solo para 

“Espaços de Uso Especial – Infraestruturas”, que poderá ser acolhida aquando de um futuro 

momento de alteração do Plano. Todavia, no PDM é proposto um parque de estacionamento 

dissuasor (Parque de franja - Pf), sendo que se recomenda a elaboração de estudo que 

contemple a proposta do PDM e que se adeque com a estação do Campo Alegre. 

Finalmente, a fase terminal dos poços (P1-EV e P2-E) deverá ser objeto de uma maior atenção 

na sua inserção urbana, ao nível do tratamento à superfície. 
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3.2. Departamento Municipal de Planeamento e Gestão Ambiental (DMPGA)  

NUD/629531/2022/CMP de 31/10/2022: 

O DMPGA reafirma o conteúdo do parecer já emitido, em fase de Estudo Prévio do Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) do Projeto “Linha Casa da Música – Santo Ovídio”.  

O DMPGA evidenciou preocupações em três áreas distintas, a saber: alterações climáticas, 

rede hídrica subterrânea e ruído. 

No tocante ao tema alterações climáticas, propõe a obtenção de uma relação direta ao nível da 

quantificação da redução da utilização de veículos de combustão (trafego rodoviário, individual) 

com impacto na redução das emissões de GEE.  

No tocante aos recurso hídricos, não foram efetuadas alusões ou evidenciados eventuais 

impactos, se existentes, resultantes das variações dos níveis piezométricos na proximidade do 

cemitério de Agramonte. 

Relativamente ao ambiente sonoro, desde que cumprido o preconizado (12.2.10. Ambiente 

sonoro, RNT) e respetivas medidas elencadas, o DMPGA considera que estarão reunidas 

condições aceitáveis para ver diminuídas as possibilidades de desconforto com a 

incomodidade sonora sentida na envolvente dos trabalhos e posteriormente na fase de 

exploração.  

No decurso da fase “execução/construção da obra”, as atividades ruidosas temporárias, a 

existirem, deverão ser devidamente fundamentadas, evidenciando-se as medidas passivas 

adotadas em sede de planeamento em conformidades como o EIA, a sua 

insuficiência/desadequação ou cariz excecional.  

Deverá ser apresentada memória descritiva das soluções temporárias a adotar bem como 

plantas (à escala adequada) com identificação dos recetores sensíveis, valores limites de 

exposição e implantação dos trabalhos previstos a executar incluído máquinas e/ou 

equipamentos utilizados.  

Deverá, ainda, ser estabelecido procedimento de acesso do município do Porto aos sistemas 

de monitorização contínua do ruído instalados (MM.AS.01) assim como das medidas de 

mitigação identificadas (MM.AS.02.).” 

 

3.3. Departamento Municipal de Espaços Verdes e Gestão de Infraestruturas (DMEVGI): 

NUD/641236/2022/CMP de 04/11/2022: 

Refere que a fase de construção vai ter impactos negativos importantes, afetando o património 

arbóreo e os espaços verdes da Cidade do Porto (sumidouros de carbono), onde serão 

colocadas em causa algumas árvores e zonas de caldeiras, que funcionam também como 

áreas permeáveis. Estes efeitos deverão ser minimizados, repostos e/ou acrescentados, no 

final. 
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O DMEVGI refere algumas preocupações e procedimentos a adotar, salientando que deverão 

ser esgotadas todas as possibilidades para a preservação do arvoredo e os procedimentos a 

seguir deverão garantir o menor impacto sobre o arvoredo. 

Neste parecer são descritos os procedimentos a seguir, concluindo que todos os 

condicionamentos deverão ser previamente apresentados, avaliados e aprovados pelo 

Município do Porto. 

Mais refere, que no âmbito da promoção dos espaços verdes e do património arbóreo, é 

importante a sua salvaguarda, proteção e manutenção e, sempre que possível, o seu 

acréscimo. 

 

3.4. Departamento Municipal do Espaço Público (DMEP):  

NUD/641690/2022/CMP de 04/11/2022: 

Destaca a situação particular da área afeta à nova estação de metro, no atual parque de 

estacionamento do Campo Alegre, reconhecendo‐o, inevitavelmente, como um momento 

indutor de fluxos pedonais, amplificado pela sua acomodação no epicentro de um polo 

universitário, pelo que exigirá um foco especial na avaliação e na previsão do volume desses 

fluxos, posteriormente refletidos num criterioso planeamento e dimensionamento do espaço 

público, no sentido de assegurar a compatibilização da fruição das suas funcionalidades, 

conjugada com a necessidade da salvaguarda da sua qualidade, permeabilidade e 

preservação. 

Na perspetiva do planeamento e do projeto, deverão ser considerados os parâmetros de 

dimensionamento recomendados na legislação em vigor e também nos regulamentos 

municipais. 

 

3.5. Departamento Municipal da Mobilidade (DMM): 

NUD/629978/2022/CMP de 31/10/2022: 

Identifica os seguintes impactes para a fase de construção e fase de exploração: 

- Fase de construção, com impactes negativos importantes, essencialmente ao nível de 

afetação e condicionalismos na rede viária municipal estruturante e complementar. Nesta fase, 

os diferentes modos de mobilidade serão afetados e deverão sofrer alguns condicionamentos, 

que deverão ser minimizados, dando especial atenção ao transporte coletivo e, também, ao 

individual, que assume grande relevância nas deslocações diárias nos concelhos do Porto e 

Vila Nova de Gaia. A construção da nova Ponte sobre o rio Douro, que também terá uma 

ciclovia e percurso pedonal, comporta impactes negativos ao nível da mobilidade, afetação 

direta e indireta de propriedade pública e privada e, também, implica a demolição de um Posto 

de Abastecimento de Combustível, cuja afetação terá de ser compensada.  

O DMM, na sua informação, salienta os locais e vias onde será expectável que os principais 

condicionalismos e impactes negativos ocorram. 
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- Fase de exploração, com impactes maioritariamente positivos e certos, nomeadamente ao 

nível da mobilidade mais sustentável e do ordenamento e estruturação do território envolvente. 

A Linha Rubi também será importante para o reforço da intermodalidade de transportes 

coletivos, criação de percursos cicláveis e pedonais e, previsivelmente, para a redução da 

utilização do transporte rodoviário individual nos diversos tipos de deslocação. A previsível 

redução na procura e utilização de transporte rodoviário irá traduzir-se em ganhos económicos, 

ambientais e sociais substanciais, e que são transversais a outros domínios, designadamente 

qualidade do ar e saúde pública, pela redução do consumo energético, redução de emissões e 

redução dos tempos de percurso.  

O DMM salienta, ainda, que todos os condicionamentos de trânsito devem ser previamente 

apresentados, avaliados e aprovados pelo Município.  

Mais refere que, para promoção da mobilidade pedonal e aumento da abrangência da Estação 

do Campo Alegre, seria muito importante existir uma ligação pedonal da cota baixa (Rua do 

Ouro) ao tabuleiro da ponte. 

 

3.6. Departamento Municipal de Estudos e Projetos Urbanísticos (DMEPU): 

NUD/643546/2022/CMP de 07/11/2022: 

Refere que a ligação em causa constitui um elevado impacte na paisagem urbana desta parte 

da cidade e com elevado impacte no tecido urbano das áreas de contacto da nova ponte com o 

território municipal. 

Na área do Campo Alegre, o DMEPU salienta que o desenvolvimento do projeto deverá 

confirmar a viabilidade da solução proposta, procurando, na medida do possível, ir mais longe 

no esforço de integração e de adequação à escala urbana em presença. Deverá, ainda, ser 

potenciado o tratamento conjunto da área de chegada do tabuleiro superior da nova ponte com 

a área de intervenção da nova estação do Campo Alegre, no sentido de aproveitar a 

intervenção para melhorar a ligação pedonal norte-sul, entre as faculdades de Arquitetura e de 

Letras e o Campo Alegre, bem como para criar um espaço público qualificado, com identidade 

e utilidade. 

Deverá o projeto demonstrar de forma clara o impacte sobre as faculdades que integram o polo 

universitário do Campo Alegre, nomeadamente sobre os percursos de acesso às faculdades de 

Arquitetura, Letras e Ciências (acessibilidades a partir do metro, trajetos pedonais, acessos 

viários, etc.). 

Na marginal, a DMEPU verifica alguma dificuldade em compatibilizar a grande escala da 

estrutura com a pequena escala do local de inserção, carecendo a proposta apresentada de 

verificação do âmbito (que poderá ser mais abrangente), da forma (que poderá adequar-se 

melhor à morfologia e ao contexto urbano da área) e dos objetivos (percursos, elevador, 

demolições). 
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3.7. A Águas e Energia do Porto E. M.: 

NUD/643210/2022/CMP de 02/11/2022: 

Pronunciou-se nos termos da informação que se anexa, salientando que o estudo apresentado 

não contém o detalhe necessário que permita uma correta avaliação do impacto deste projeto 

nas infraestruturas de que é responsável e no Ciclo Urbano da Água da cidade do Porto.    

Não obstante ao referido, descreve as infraestruturas principais e coincidentes com a faixa 

envolvente de 100 metros à nova linha, e que devem ser especialmente acauteladas tanto em 

fase de projeto, como em fase de obra, ao nível do abastecimento de água, drenagem de 

águas residuais domésticas e pluviais, da bombagem, do Sistema de Bombagem de Águas 

Residuais, dos Resíduos gerados em obra e dos Arranjos exteriores à superfície. 

 

4. Conclusão 

Atendendo aos vários pareceres anexos e supra referidos, afigura-se que, em fase de 

desenvolvimento do projeto, deverá ser demonstrada a resposta adequada às várias questões 

apontadas e que também deverão ser consideradas aquando da execução da obra. 

Deverá ser tido em consideração o referido relativamente à mitigação dos impactes negativos 

causados pelo ponto de amarração da ponte prevista do lado do concelho do Porto.  

Por outro lado, a estação do metro do Campo Alegre deverá ser desenhada de forma a criar uma 

entrada no Polo Universitário, com especial atenção ao desenho do seu espaço público e à 

criação de ligações francas e acessíveis, ao nível dos modos suaves, às diferentes faculdades. 
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Assunto: Parecer técnico – Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º AIA3532 
Projeto: Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi) 

 

 

1. Enquadramento 
 
1.1. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vem solicitar ao Município do Porto parecer específico sobre 

o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto AIA3532: Linha Casa da Música 
– Santo Ovídio (Linha Rubi), ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro na sua atual redação. 

 
1.2. O projeto em fase de estudo prévio tem como proponente a Metro do Porto, SA, doravante designada 

como MP. Trata-se da 3.ª Fase do sistema de metro ligeiro da área metropolitana do Porto, que 
apresenta como um dos pontos essenciais uma nova linha de metro a unir os concelhos do Porto e de 
Vila Nova de Gaia. A Linha Rubi (LR), também conhecida como a “segunda linha de Gaia” irá ligar a 
estação da Casa da Música até à estação de Santo Ovídio. 

 
1.3. A Linha Casa da Música – Santo Ovídio, ou Linha Rubi, tem um desenvolvimento total de 6,27 km de 

extensão entre eixos de estações, dos quais 1,63 Km no concelho do Porto, com troços enterrados, à 
superfície e em viaduto.  
A localização das diversas componentes no concelho do Porto, a seguir descritas, está representada na 
figura seguinte:  
 Oito estações, das quais 2 no território do Porto: Casa da Música e Campo Alegre;  
 3 Poços de Ventilação e Emergência (PEV) e 2 Poços de Emergência, dos quais 2 no território do 

Porto;  
 Ramal de ligação nas Estações Casa da Música e Santo Ovídio para a injeção e retirada de veículos 

e via para realizar a inversão de veículos após as estações;  
 Obra de Arte especial – Ponte sobre o Rio Douro – e viadutos de acesso;  
 Reformulação do espaço urbano (incluindo vias rodoviárias) de superfície: nas extensões em que a 

nova linha de metro está à superfície, nas zonas das estações e poços.  
 
 
 
 
 

Porto, 07/11/2022 
NUD/643846/2022/CMP 
Titular do processo: Agência Portuguesa do 
Ambiente 
Resposta ao documento: Ofic. Circ. S062479-
202210-DAIA.DAP | DAIA.DPPA.00218.2022 

 
Processo  NUP/78363/2022/CMP 
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Figura: Extrato da Figura1 – Localização do Projeto da Linha Casa da Música – Santo Ovídio sobre extrato da Carta Militar (CMP) 

- Recorte referente ao território do concelho do Porto, in Volume 01: RTNC 

 
 

1.4 A DMPOT irá debruçar-se sobre a documentação disponibilizada pela APA em 
https://nbox.apambiente.pt/s/krnQ4d2BxL7smBN referente EIA do projeto da linha Casa da 
Música – Santo Ovídeo, nas versões datadas de setembro de 2022, dos quais se destacam: 
 Volume 01 - Resumo não técnico consolidado; 
 Volume 02a - Relatório síntese consolidado / Capítulos introdutórios e descrição do projeto; 
 Volume 02b - Relatório síntese consolidado / Caracterização da situação de referência, impactes, 

medidas de minimização e planos de monitorização; 
 Aditamento. 

Foram elaboradas sínteses-resumo dos documentos que constituem o anexo 1 da presente informação. 
 
1.5 De forma a garantir o cumprimento dos prazos previstos no referido diploma legal, a APA definiu como 

data para emissão do parecer final o dia 3 de novembro de 2022, tendo a DMPOT solicitado prorrogação 
de prazo até ao dia 7 de novembro, tendo o mesmo sido aceite (conforme anexo 2). 
 

1.6 De acordo com despacho proferido em NUD/621713/2022/CMP, de modo a elaborar o parecer 
específico a remeter à APA, foram solicitados pareceres e demais informação a outros serviços do 
universo da CMP, designadamente: 
 Departamento Municipal de Planeamento e Gestão Ambiental; 
 Departamento Municipal de Espaços Verdes e Gestão de Infraestruturas; 
 Departamento Municipal do Espaço Público; 
 Departamento Municipal da Mobilidade; 
 Departamento Municipal de Estudos e Projetos Urbanísticos; 
 Águas e Energia do Porto E. M. . 

 
1.7 A presente informação pretende dar resposta ao despacho da Chefe da DMPOT, para analisar a 

documentação e produção de parecer técnico no âmbito das competências da Unidade Orgânica, 
designadamente em matéria de planeamento e ordenamento do território no concelho do Porto, de modo 
a integrar parecer específico (geral) da CMP.  
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2. Antecedentes  
 

 NUD/89319/2022/CMP em NUP/13393/2022/CMP - Pedido de Informação – EIA do Projeto da linha CM-
SO. 

 
3. Parecer  

 
No volume 02A - Relatório síntese consolidado, o subcapítulo 4.4.6.2.4 Integração urbana do traçado e dos 
apoios (pág. 125) menciona especificamente o seguinte: 
“o atravessamento e desembarque da ponte sobre esta área da cidade faz-se entre Imóveis de Interesse 
Patrimonial evidente. Nesta zona, sobre a curva da Via Panorâmica entre a antiga casa da escritora Agustina 
Bessa Luís e a Casa Rosa, da Faculdade de Arquitetura (Antiga mansão da Quinta da Póvoa), a interferência 
com o tecido urbano é considerada sensível. O traçado da ponte sobrepõe-se ao muro de delimitação da 
faculdade, sendo, de facto, a maior fragilidade do traçado. Contudo, pelo traçado exigido pelo transporte, 
torna-se inevitável este confronto com o património edificado. Foi analisada a hipótese, de neste ponto da 
cidade, o tabuleiro da ponte entrar em túnel (possibilidade de estabelecer uma passagem sob a Via 
Panorâmica, prolongando o túnel até à sua marginal sul), mas não cumpria o requisito de cota imposto pelo 
ponto 3 do traçado do caderno de concurso. Além disso, esta solução implicaria um maior custo, conduziria 
a uma assimetria na ponte principal, em virtude da grande diferença de cotas entre os dois lados e acarretaria 
maiores pendentes longitudinais no tabuleiro tanto para o metro como para peões e ciclistas, o que foi 
considerado uma desvantagem funcional.”  
 
Analisada a integração urbana e paisagística da ponte, especificamente o ponto condicionado que constitui 
a cota de amarração da ponte no tecido urbano da cidade do Porto, considera-se que implica “um impacte 
negativo na paisagem bastante significativo, estrutural e, sobretudo, cenicamente” (pág. 34, volume 01 – 
Resumo Não Técnico Consolidado).  
Este impacte advém, sobretudo, do facto da ferrovia entrar no concelho do Porto à superfície, e não em 
túnel, causando roturas com a sensível malha urbana designada por “os caminhos do Romântico”, conforme 
é, aliás, referido no subcapítulo 4.4.6.2.4 supra transcrito. 
 
Atendendo ao mencionado ponto de amarração, para além do tabuleiro da ponte, o troço antecedente à 
estação do Campo Alegre desenvolve-se em viaduto, implicando um elevado número de apoios, com um 
forte impacte na estrutura urbana e paisagem existentes.  
Pelo exposto, afigura-se que, caso a cota do ponto de amarração fosse inferior, certamente que os impactos 
negativos ao nível da paisagem da cidade do Porto seriam significativamente minimizados. 
 
Por outro lado, independentemente do mencionado em 4.4.6.2.4 (Vol. 02A, pág. 125) que: “A intervenção 
no Pólo Universitário envolve uma redefinição das áreas verdes, das áreas de circulação, uma requalificação 
do desenho urbano e uma correção às cotas na curva da Via Panorâmica” e, que “o jardim frente à faculdade 
em estado de abandono, usurpado pelo estacionamento ad hoc, será alvo de ordenamento pela mão do 
Arq. Siza.”, a implantação da linha do metro entre a Faculdade de Arquitetura e a Faculdade de Letras, causa 
mais uma barreira no já muito fragmentado Pólo Universitário do Campo Alegre. Assim, afigura-se que estas 
ligações entre as diferentes faculdades carecerão uma maior atenção. 
 
Atendendo a que será edificada uma estação de metro no terreno existente junto à rua do Campo Alegre, 
considera-se que será, pois, esta a oportunidade de conceber uma entrada no Pólo universitário, 
redesenhando todo o espaço público, de modo a não criar mais um obstáculo viária/ferroviária, concorrendo 
para promoção da utilização de modos suaves de transporte e minimizar o impacto visual causado pela nova 
infraestrutura. 
Para a ocupação definitiva da estação Campo Alegre para a resolução de incompatibilidades com o PDM 
do Porto é sugerido a alteração à PO-CQS, na “área especificamente ocupada pela futura Estação do Campo 
Alegre” sugerindo-se a “alteração da qualificação do solo para “Espaços de Uso Especial – 
Infraestruturas”, que poderá ser acolhida aquando de um futuro momento de alteração do Plano. Todavia, 
no PDM é proposto um parque de estacionamento dissuasor (Parque de franja - Pf), sendo que se 
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recomenda a elaboração de estudo que contemple a proposta do PDM e que se adeque com a estação do 
Campo Alegre. 
Finalmente, ao nível da superfície, a fase terminal dos poços (P1-EV e P2-E) deverá ser objeto de uma maior 
atenção na sua inserção urbana. 
 
Deverá ser tido em consideração o referido no ponto 3 da presente informação, sendo certo que a amarração 
da ponte do lado do Porto causa significativos impactos, quer urbanos, quer paisagísticos, que rompem com 
a malha urbana existente e que deverão ser mitigados.  
Por outro lado, a estação do metro do Campo Alegre deverá ser desenhada de forma a criar uma entrada 
no Polo Universitário, com especial atenção ao desenho do seu espaço público e à criação de ligações 
francas e acessíveis, ao nível dos modos suaves, às diferentes faculdades. 

 
4. Conclusão 
 
Face ao exposto nos pontos anteriores, propõe-se que o conteúdo da presente informação seja integrado no 
parecer específico a remeter à APA. 
 
5. Anexos  

 Sínteses-resumo dos documentos; 
 E-mail remetido à APA a 02/11/2022 e e-mail de resposta por parte da APA a aceitar a prorrogação de 

prazo proposto para a emissão de Parecer específico por parte da CMP. 
 
À consideração superior, 

 

 

Pela Equipa Técnica 

 

 

 

 

 

Fernando Pau-Preto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa Técnica: Fernando Pau-Preto - Téc. Sup. – Urbanista | Rui Pimpão – Téc. Sup. – Eng.º Civil | Marta Gomes – Téc. Sup. Geógrafa 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
PDM – Plano Diretor Municipal, publicado em DR, 2.ª Série, Nº 131, de 08-07, Aviso n.º 12773/2021 e alterado por adaptação pelo Aviso n.º 1327/2022, de 
20/01 

Assinado digitalmente
por FERNANDO PAU-
PRETO MORGADO
DE ALMEIDA
Data: 2022.11.07
15:13:29 +00:00
Local: Câmara
Municipal do Porto
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Assunto: parecer - “Linha Casa da Música – Santo Ovídio” – Linha RUBI 

 

 

O Departamento Municipal de Planeamento e Gestão Ambiental - DMPGA emitiu parecer inicial sobre o Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto “Linha Casa da Música – Santo Ovídio”, que se encontrava em fase de 

Estudo Prévio, através do documento NUD/125068/2022, em 28/02/2022. 

 

O DMPGA evidenciou preocupações em três áreas distintas, a saber: alterações climáticas, rede hídrica 

subterrânea e ruído. É de todo importante reafirmar o seu conteúdo, considerando as vertentes aí 

consubstanciadas, dado os impactes e incidências ambientais serem de facto impactantes, quer na fase de 

execução/construção quer posteriormente na fase de exploração. 

Acresce: 

No tocante ao tema alterações climáticas, propôs-se a obtenção de uma relação direta ao nível da 

quantificação da redução da utilização de veículos de combustão (trafego rodoviário, individual) com impacto 

na redução das emissões de GEE, sendo necessário maior aprofundamento deste item. Igualmente se reforça 

a disponibilidade de informação robusta, à escala concelhia, vertida na Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas (https://ambiente.cm-porto.pt/alteracoes-climaticas/alteracoes-climaticas) e do 

Diagnóstico Territorial de base à revisão do PDM  - Clima e Ambiente Urbano): https://pdm.cm-

porto.pt/documentacao/. 

No tocante aos recurso hídricos, não foram efetuadas alusões ou evidenciados eventuais impactos, se 

existentes, resultantes das variações dos níveis piezométricos na proximidade do cemitério de Agramonte. 

 

Porto, 31/10/2022 
NUD/629531/2022/CMP 
Titular do processo: Agência Portuguesa do 
Ambiente 
Local da obra: ,  
 

 
Processo NUP/78363/2022/CMP 
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Relativamente ao ambiente sonoro, desde que cumprido o preconizado (12.2.10. Ambiente sonoro, RNT) e 

respetivas medidas elencadas, parece-nos que estarão reunidas condições aceitáveis para ver diminuídas as 

possibilidades de desconforto com a incomodidade sonora sentida na envolvente dos trabalhos e 

posteriormente na fase de exploração.  

  

No decurso da fase “execução/construção da obra”, as atividades ruidosas temporárias, a existirem, deverão 

ser devidamente fundamentadas, evidenciando-se as medidas passivas adotadas em sede de planeamento em 

conformidades como o EIA, a sua insuficiência/desadequação ou cariz excecional. Mais, será cumulativa a 

identificação clara e concreta de medidas de atenuação sonora preconizadas e a sua compatibilidade com os 

limites legais, devendo para o efeito ser apresentada memória descritiva das soluções temporárias a adotar 

bem como plantas (à escala adequada) com identificação dos recetores sensíveis, valores limites de exposição 

e implantação dos trabalhos previstos a executar incluído máquinas e/ou equipamentos utilizados.  

Deverá ser estabelecido procedimento de acesso do município do Porto aos sistemas de monitorização 

contínua do ruído instalados (MM.AS.01) assim como das medidas de mitigação identificadas (MM.AS.02.). 

 

 

À Consideração superior. 

 

 

O Técnico Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinado digitalmente por AMÂNDIO JORGE GONÇALVES MUCHA
Data: 2022.10.31 10:49:14 +00:00
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Assunto: Parecer técnico no âmbito do Estudo Prévio | Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do 

Porto | Linha Casa da Música - Santo Ovídio | Ponte sobre o Rio Douro e Acessos entre o Porto e Gaia. 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

 

Da consulta e análise do procedimento de avaliação de impacto ambiental do projeto em assunto e, das peças 

apresentadas que integram o Estudo Prévio do Projeto que servirá a linha de Metro entre Casa da Música e 

Santo Ovídio, somos a informar:  

 A fase de construção vai ter impactos negativos importantes. Será promovida a emissão de gases com 

efeito de estufa (GEE), a circulação de veículos/equipamentos, a manufatura de cimentos e os 

consumos energéticos e de água. Será também afetado o património arbóreo e os espaços verdes da 

Cidade do Porto (sumidouros de carbono), onde serão colocadas em causa algumas árvores e zonas 

de caldeiras, que funcionam também como áreas permeáveis. Estes efeitos deverão ser minimizados, 

repostos e/ou acrescentados, no final. 

 Importa referir que não são especificadas quais as árvores a abater e a transplantar. Alerta-se que se 

deverão esgotar todas as possibilidades para a preservação do arvoredo e/ou transplante do mesmo 

não só na área da implementação como nas áreas envolventes (ex.: estaleiro). 

 Para o caso concreto da estação Campo Alegre, que será construída no sistema “cut and cover”, não 

evita o impacto no arvoredo existente, incluindo a necessidade de transplante. 

 Deve ser definido em Projeto de Execução e de acordo com os levantamentos efetuados das árvores 

potencialmente afetadas, o número exato de exemplares arbóreos a abater e o número de árvores a 

compensar pelo abate (sempre superior aos exemplares abatidos), para as áreas de implementação 

de obra e estaleiros, acessos e outros. 

Exmo. Senhor 
 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, nº. 9 - 9A 
0000 - 000  

Porto, 04/11/2022 
NUD/641236/2022/CMP 
Titular do processo: Agência Portuguesa do 
Ambiente 
Local da obra: ,  
 

 Processo NUP/78363/2022/CMP 
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 Deve-se proceder à realização de memória descritiva de transplantes de árvores com indicação clara 

do período de manutenção, da metodologia e das tarefas a desenvolver. 

 Alerta-se para a necessidade de autorização do ICNF no âmbito das árvores classificadas como 

Arvoredo de Interesse Público e Espécies Florestais Protegidas. 

 Deve-se proceder à clara delimitação das áreas de proteção de todas as árvores que permanecam nos 

locais de obra, assim como das árvores classificadas de interesse público na zona do Campo Alegre, 

das quais a Canforeira – Cinnamomum camphora e a Faia – Fagus sylvatica. Registe-se que a 

canforeira localiza-se ao lado do local de construção da parte inicial da nova travessia sobre o Rio 

Douro e que a Faia se encontra localizada junto a um dos estaleiros de obra. 

 Recomenda-se que sejam ministradas ações de formação a todos os funcionários alocados à obra nas 

margens do Porto sobre condicionantes existentes relativamente ao património arbóreo e às árvores 

classificadas, já identificadas. 

 Deve-se proceder à realização de uma monitorização mensal da estado fitossanitário dos exemplares 

arbóreos e das árvores classificadas. 

 Recomenda-se que seja evitada a realização de ações de desarborização do património arbóreo, 

nomeadamente de grande porte, na altura de primavera, por se tratar do período mais crítico para a 

maioria das espécies de aves. 

 O projeto de arquitetura paisagista deverá contemplar a plantação de um número igual ou superior de 

árvores, relativamente às abatidas, devendo atender-se em particular ao disposto na Lei n.º 59/2021 

de 18 de agosto, que constitui o regime jurídico de gestão do arvoredo urbano e demais regulamentos 

em vigor. 

 No caso de ocorrer a afetação de exemplares arbóreos de espécies não sensíveis à Xylella fastidiosa 

em bom estado de conservação, desverá ser avaliada a viabilidade de transplante dos mesmos e 

estudada uma área de viveiro temporário para receber estas árvores, no caso de não serem replantadas 

de imediato.  

 

Conclusão 

 

Face ao exposto, no âmbito das competências destes Serviços, temos a referir que todos os condicionamentos 

deverão ser previamente apresentados, avaliados e aprovados pelo Município do Porto. 

Mais se refere que no âmbito da promoção dos espaços verdes e do património arbóreo, é importante a sua 

salvaguarda, proteção e manutenção e, sempre que possível, o seu acréscimo. 

 
À consideração superior, 

 
O Técnico superior 

Assinado digitalmente por JOSÉ
BASÍLIO LOUSADA
Data: 2022.11.04 15:44:36 +00:00
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Processo: NUP/78363/2022/CMP

Documento: N/a

Despacho:

Despacho
Visto

Em resposta ao solicitado, destacamos a situação particular da área afeta à nova estação de metro, no atual parque de estacionamento do Campo Alegre,
reconhecendo‐o, inevitavelmente, como um momento indutor de fluxos pedonais, amplificado pela sua acomodação no epicentro de um polo
universitário, pelo que exigirá um foco especial na avaliação e na previsão do volume desses fluxos, posteriormente refletido num criterioso planeamento e
dimensionamento do espaço público, no sentido de assegurar a compatibilização da fruição das suas funcionalidades, conjugada com a necessidade da
salvaguarda da sua qualidade, permeabilidade e preservação.
Na perspetiva do planeamento e do projecto, será de considerar os parâmetros de dimensionamento recomendados na legislação em vigor e também nos
regulamentos municipais, nomeadamente, o referido no artigo 112.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal do Porto: “a largura dos novos corredores
pedonais deverá garantir a acessibilidade inclusiva, preferencialmente com valor mínimo de 2,40 m sempre que se trata de passeio e 2,70 m quando se trate
de novas ligações pedonais.”

Na certeza que haverá o esforço na garantia do desenho universal e inclusivo, mais reforçamos a necessidade do cumprimento da legislação em vigor em
matéria de acessibilidade ‐ Decreto‐Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto e ainda da previsão dos pavimentos táteis segundo a NP 4564:2019, Norma Portuguesa
“Pavimentos Táteis em espaço público exterior”, junto das passagens de peões, nas paragens de transportes públicos e junto de escadas e rampas.

Autor do Despacho: Manuela Maria Martins Bernardes ﴾CMP.DMEP﴿

Data de Despacho: 04/11/2022

ASSINATURA

Gabinete do Munícipe | Contactos:

Portal do Munícipe: portaldomunicipe.cm‐porto.pt

Linha Porto. 220 100 220 ‐ 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 19h00 ﴾chamada para a rede fixa nacional﴿

Atendimento presencial ﴾marcação através da Linha Porto. 220 100 220﴿:

Praça General Humberto Delgado, 266, 4000‐286 Porto
De 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 17h00

NUD/641690/2022/CMP

Diretora do Departamento do Espaço Público, no uso da
competência subdelegada pela O.S. NUD/353416/2022/CMP de
14/6.

Assinado digitalmente por MANUELA MARIA MARTINS
BERNARDES
Data: 2022.11.04 16:59:59 +00:00
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ASSUNTO: Parecer interno 

 
 
1. Enquadramento 
 
A presente informação é realizada no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto da Linha do 
Metro Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi), cuja consulta pública foi promovida pela APA. 
 
 
2. Análise técnica 
 
No âmbito da mobilidade, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), identifica os seguintes impactes para a fase de 
construção e fase de exploração: 
 
 Fase de construção 

 
A fase de construção vai ter impactes negativos importantes, essencialmente ao nível de afetação e 
condicionalismos na rede viária municipal estruturante e complementar. 
Nesta fase do Projeto, os diferentes modos de mobilidade serão afetados e deverão sofrer alguns 
condicionamentos, que deverão ser minimizados, dando especial atenção ao transporte coletivo e, também, ao 
individual, que assume grande relevância nas deslocações diárias nos concelhos do Porto e Vila Nova de Gaia. 
A construção da nova Ponte sobre o rio Douro, que também terá uma ciclovia e percurso pedonal, comporta 
impactes negativos ao nível da mobilidade, afetação direta e indireta de propriedade pública e privada e, 
também, implica a demolição de um Posto de Abastecimento de Combustível, cuja afetação terá de ser 
compensada. 
 
Será expectável que os principais condicionalismos e impactes negativos ocorram nos seguintes locais e vias, 
considerando as tipologias de intervenções e o carácter de ocupação de áreas previsto para esses locais: 
 

 Rua Caldas Xavier / Largo de Ferreira Lapa (P1-EV – áreas de ocupação temporária e de ocupação 
definitiva); 

 Rua de Gonçalo Sampaio (traçado); 
 Rua de Gonçalo Sampaio / Bairro Bom Sucesso (P2-E – área de ocupação temporária e definitiva); 
 Via Panorâmica / Rua de Entrecampos / Estacionamento Campo Alegre (Estação Campo Alegre, zona 

de estaleiro (0,58 ha) – área de ocupação temporária e de ocupação definitiva); 
 Rua do Gólgota / Calçada da Boa Viagem / Rua do Bicalho / Rua do Ouro / Estação de Serviço (traçado, 

pilar-encontro PE1, pilar P2 e estrutura provisória PP1 da nova ponte, margem direita – área de 
ocupação temporária e de ocupação definitiva). 

 

Porto, 31/10/2022 
NUD/629978/2022/CMP 
Titular do processo: Agência Portuguesa do 
Ambiente 
Obra: Linha do Metro Casa da Música – Santo 
Ovídio (Linha Rubi)  
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NUP/78363/2022/CMP 
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 Fase de exploração 
 
Para a fase de exploração, considera que haverá impactes maioritariamente positivos e certos, nomeadamente 
ao nível da mobilidade mais sustentável e do ordenamento e estruturação do território envolvente. A Linha Rubi 
também será importante para o reforço da intermodalidade de transportes coletivos, criação de percursos 
cicláveis e pedonais e, previsivelmente, para a redução da utilização do transporte rodoviário individual nos 
diversos tipos de deslocação. 
A previsível redução na procura e utilização de transporte rodoviário irá traduzir-se em ganhos económicos, 
ambientais e sociais substanciais, e que são transversais a outros domínios, designadamente qualidade do ar 
e saúde pública, pela redução do consumo energético, redução de emissões e redução dos tempos de percurso. 
 
 
3. Conclusão 
 
Face ao exposto, no âmbito das competências destes Serviços, temos a referir que todos os condicionamentos 
de trânsito devem ser previamente apresentados, avaliados e aprovados pelo Município. 
Mais se refere, que para promoção da mobilidade pedonal e aumento da abrangência da Estação do Campo 
Alegre, seria muito importante existir uma ligação pedonal da cota baixa (Rua do Ouro) ao tabuleiro da ponte. 
 
À consideração superior. 
 
 

Assinado digitalmente por AGOSTINHO
BARBOSA DOS REIS
Data: 2022.10.31 12:13:57 +00:00
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Processo: NUP/78363/2022/CMP

Documento: NUD/641684/2022/CMP

Despacho:

Despacho
Para conhecimento

1. Trata‐se de uma área com um elevado impacte na paisagem urbana desta parte da cidade e com elevado impacte no tecido urbano das áreas de contacto
da nova ponte com o território municipal.

2. No campo Alegre
 a. Os elementos apresentados ilustram uma solução que se procura adequar ao local de chegada do tabuleiro superior da nova ponte de uma forma já
muito comprometida, ao nível do traçado e cotas, pelo que o desenvolvimento do projeto deverá confirmar a viabilidade da solução proposta, procurando,
na medida do possível, ir mais longe no esforço de integração e de adequação à escala urbana em presença.
 b. Deverá ser potenciado o tratamento conjunto da área de chegada do tabuleiro superior da nova ponte com a área de intervenção da nova estação do
Campo Alegre, no sentido de aproveitar a intervenção para melhorar a ligação pedonal norte‐sul, entre as faculdades de Arquitetura e de Letras e o Campo
Alegre, bem como para criar um espaço público qualificado, com identidade e utilidade ﴾e não apenas o arranjo de um espaço sobrante, resultado da
necessidade de construir uma nova estação subterrânea.
 c. Relativamente a esta área, deverá o projeto demonstrar de forma clara o impacte sobre as faculdades que integram o polo universitário do Campo Alegre,
nomeadamente sobre os percursos de acesso às faculdades de Arquitetura, Letras e Ciências ﴾acessibilidades a partir do metro, trajetos pedonais, acessos
viários, etc.﴿.

3. Na marginal
A proposta enuncia alguns princípios de integração na área de implantação da estrutura da nova ponte. Contudo, verifica‐se alguma dificuldade em
compatibilizar a grande escala da estrutura com a pequena escala do local de inserção, carecendo a proposta apresentada de verificação do âmbito ﴾que
poderá ser mais abrangente﴿, da forma ﴾que poderá adequar‐se melhor à morfologia e ao contexto urbano da área﴿ e dos objetivos ﴾percursos, elevador,
demolições﴿.

Autor do Despacho: Paulo Alexandre Monteiro Vieira ﴾CMP.DMDU.DMEPU﴿

Data de Despacho: 07/11/2022

ASSINATURA

Gabinete do Munícipe | Contactos:

Portal do Munícipe: portaldomunicipe.cm‐porto.pt

Linha Porto. 220 100 220 ‐ 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 19h00 ﴾chamada para a rede fixa nacional﴿

Atendimento presencial ﴾marcação através da Linha Porto. 220 100 220﴿:

Praça General Humberto Delgado, 266, 4000‐286 Porto
De 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 17h00

NUD/643546/2022/CMP

Assinado digitalmente
por PAULO ALEXANDRE
MONTEIRO VIEIRA
Data: 2022.11.07
12:51:27 +00:00
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Contributo e recomendações da MUBi para a Linha Rubi,
na fase de consulta pública

1. Introdução

Congratulamo-vos por esta nova linha do Metro e do seu enorme contributo para a
mobilidade sustentável na Área Metropolitana do Porto.Acreditamos que este projeto
aumentará a qualidade de vida das populações e edificará novas metas e objetivos de
crescimento económico e social e proteção ambiental. Alcançar estas metas requer um
grande esforço e investimento colectivo do Estado para uma profunda alteração da
mobilidade urbana na região e em Portugal.

Desta forma, apresentamos algumas recomendações que consideramos pertinentes.

2. Comentários e recomendações

2.1 Ponte sobre o rio

O corte-tipo da ponte apresenta um perfil com um espaço ciclável, bidirecional, partilhado
com peões de 2.4m e um corredor pedonal de 1.2m, sendo os diferentes espaços
sinalizados com piso de diferentes materiais
Segundo os princípios de Planeamento e Desenho de Redes Cicláveis1, uma pista ciclável
bidirecional e partilhada com peões deve ter uma largura de 3m ou um mínimo de 2.5m,
sendo o proposto inferior.
Ao se encontrar numa área exposta a fortes ventos laterais, estes tornam os movimentos
dos utilizadores de bicicleta mais erráticos.2

O projeto também apresenta bancos colocados no espaço canal, que reduzem
pontualmente a sua largura e podem tornar-se um obstáculo para a circulação em 2
sentidos, principalmente se estiverem em uso.

Tendo em conta o anteriormente exposto, e dependendo dos níveis esperados de procura
para os diferentes modos, poderá ser proveitoso uma diferente distribuição do espaço canal,
com uma segregação mais realçada de peões e bicicletas para evitar situações de conflito.

Este reordenamento seria possível, a título de exemplo, com uma ciclovia unidirecional
exclusiva de 1.8m e um espaço pedonal de 1.8m, mantendo assim a área dedicada aos
meios suaves com os mesmos 3.6m propostos. Os bancos, por apresentarem risco de

2 Brief Dutch Design Manual for Bicycle and Pedestrian Bridges - ipv Delft
1 Rede Ciclável - Princípios de Planeamento e Desenho - IMT

_____
1

https://bicycleinfrastructuremanuals.com/manuals4/ipvdelft-brief_dutch_design_manual_for_bicycle_and_pedestrian_bridges_v1.5.pdf
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Planeamento/DocumentosdeReferencia/PacotedaMobilidade/Documents/Pacote%20da%20Mobilidade/Rede%20Cicl%C3%A1vel_Princ%C3%ADpios%20de%20Planeamento%20e%20Desenho_Mar%C3%A7o%202011.pdf


colisão ao fazerem parte do corredor ciclável, seriam movidos para a fronteira entre o
corredor ciclável e pedonal.

2.2 Avenida Eng. Edgar Cardoso

Relativamente à solução apresentada para o espaço-canal da Avenida Eng. Edgar Cardoso
gostaríamos de chamar a atenção para alguns pontos.

Pelas figuras 4.141 e 4.142 do volume 02A, é possível constatar que algumas interseções
da ciclovia com acessos a propriedades não estão sinalizadas com passadeiras ou tratadas
como passeio e ciclovia, nomeadamente o acesso ao posto de combustível.
Nesse sentido, a nossa recomendação é que as mesmas também sejam sinalizadas.

O traçado da ciclovia ao longo desta Avenida também apresenta várias viragens com
ângulos de 90º, situação que não é desejável para utilizadores de bicicleta. Nestes casos, a
ciclovia deveria ser alargada para permitir curvas mais suaves.

________________________________________________

MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta
https://mubi.pt/ porto@mubi.pt

16 de Novembro de 2022

_____
2
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Ex.ºs Senhores, 

O Grupo Municipal da CDU da cidade do Porto, constituído pela Vereadora Ilda Figueiredo e 

pelos Deputados Municipais Rui Sá, Joana Rodrigues e José Manuel Varela, bem como os eleitos 

da CDU na Assembleia da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, Casimiro Calisto 

e Delfim Sousa, analisado o Estudo de Impacte Ambiental relativo à Linha Rubi, manifesta a 

seguinte posição no âmbito da respetiva consulta pública: 

Concordando com a importância desta linha para a cidade do Porto e para a Área Metropolitana 

do Porto (que há muito vem defendendo, criticando os sucessivos adiamentos registados na sua 

construção), não podem, os referidos eleitos autárquicos, deixar de chamar a atenção para os 

seguintes aspetos negativos: 

1. A exata localização da nova ponte sobre o rio Douro contraria o PDM que estava em 

vigor aquando da apresentação do respetivo concurso de ideias (PDM de 2006), dado 

que este previa a localização da ponte a jusante da Faculdade de Arquitetura – 

localização suscetível de causar um menor impacte no território da cidade do Porto; 

 

 
 

Planta de Ordenamento do Território do PDM da Cidade do Porto de 2006 

 

2. A opção por esta localização da ponte, ao contrário do que sucede com uma parte do 

traçado da linha do lado de Gaia, não foi sujeita, no âmbito do EIA, a nenhum estudo de 

cenários alternativos, que comparasse impactes ao nível técnico, de custos e de 

consequências para as zonas afetadas, o que se considera inadmissível; 

3. O EIA não acautela questões fundamentais do lado do Porto, que decorrem, na sua 

maior parte, do erro na definição da localização da ponte: 

a. Menospreza o ruído causado aquando da construção e funcionamento da linha 

Rubi, não prevendo medidas de proteção efetivas (caso de colocação de janelas 

com vidros duplos e reforço do isolamento acústico de paredes e coberturas) 

das residências que se situam próximo, ou por baixo, da ponte e viaduto; 

b. Menospreza o risco de quedas de objetos a partir do tabuleiro da ponte, não 

propondo medidas para reforço da cobertura dos edifícios localizados por baixo 

ou nas imediações da mesma; 



c. Não considera as perdas económicas de atividades comerciais (designadamente 

de alojamento local) de estabelecimentos que, com a construção da ponte, 

perderão as suas caraterísticas distintivas (paisagem, sossego e privacidade); 

d. Não considera as perdas, ao nível da privacidade, que ocorrem ao nível dos 

logradouros e jardins de inúmeros edifícios que, com a construção da ponte, 

ficam devassados (não se prevendo nenhuma medida mitigadora a este nível); 

e. Não considera o impacto que a construção do pilar no início da Rua do Gólgota 

terá nesta rua, impedindo, ou pelo menos dificultando, o acesso de viaturas à 

mesma, sendo que esta só tem esse acesso para viaturas (dado que termina em 

escadas e o acesso à Rua da Pena é muito estreito) – como se pode ver na figura 

seguinte, retirada do EIA: 

 
 

f. O EIA não refere que, durante a fase de construção, vão ser eliminadas centenas 

de lugares de estacionamento, designadamente no parque de estacionamento 

do Campo Alegre e em terrenos situados a Nascente e Sul da Faculdade de 

Arquitetura, não propondo quaisquer alternativas ou medidas mitigadoras; 

g. O EIA trata de uma forma ligeira as consequências de duas alterações ao traçado 

da Rua de Entre Campos e da Via Panorâmica, “esquecendo” que esta é uma 

das principais entradas e saídas do Porto e que, designadamente ao nível da 

entrada, qualquer problema tem, pela sua proximidade, impacto na VCI e, 

consequentemente, em toda a cidade do Porto - e, também, na cidade de Gaia. 

h. O EIA não faz uma análise sobre quais vão ser os percursos a utilizar para a 

retirada de inertes produzidos em obra, nem dos materiais necessários à sua 

execução (designadamente betão), nem esclarece sobre quais as medidas 

mitigadoras que, para o efeito, vão ser adotadas. 

4. Cremos, assim, que importa aprofundar, desde já, estas questões, que estando 

efetivamente expressas no EIA, permitirão a adoção das medidas adequadas à 

proteção/compensação dos cidadãos que vão ser afetadas pela construção da ponte 

sobre o Douro inserida na linha Rubi do Metro do Porto. 
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https://www.aguasdoporto.pt/files/uploads/cms/adp/7/files/1644324394-6AH83bwAHy.pdf
https://www.aguasdoporto.pt/files/uploads/cms/adp/7/files/1644324394-6AH83bwAHy.pdf
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Assunto:  Processo de AIA n.º 3532: “Linha Casa da Música - Santo Ovídio (linha Rubi)”. Parecer 
especifico 

 

Exmos. Senhores, 

No seguimento do pedido formulado pelo ofício circular S061791-202210-DCOM.DCA de 3 outubro pp, as 

concessionárias das atividades de transporte de gás através da Rede Nacional de Transporte de Gás (“RNTG”) e de 

transporte de eletricidade através da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (“RNT”), respetivamente, REN – 

Gasodutos, S.A. e REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. (“REN-E”), com a presente missiva pretendem compilar as 

informações consideradas relevantes para vossa consideração sobre as zonas de servidão da RNTG e RNT e eventuais 

interferências com as servidões destas infraestruturas na área de implementação deste projeto, considerados os 

pressupostos e princípios expostos de seguida. 

Relativamente às infraestruturas da RNTG e RNT, atuais ou previstas em sede de planeamento, nomeadamente nos 

respetivos planos de desenvolvimento e investimento para o período 2022-2031, as quais foram objeto de Avaliação 

Ambiental Estratégica, informa-se que não se encontram previstas novas infraestruturas na área de implantação do 

projeto em apreciação.  

Com os melhores cumprimentos 

 
 
 

     Francisco Parada 
Engenharia e Inovação 

Qualidade, Ambiente, Segurança e Desempenho 
  
 
 

À 
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Apartado 7585 
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Dados da consulta 

Nome resumido Linha Casa da Música  - Santo Ovídio (Linha Rubi) 

Nome completo Linha Casa da Música  - Santo Ovídio (Linha Rubi) 

Descrição Linha Casa da Música  - Santo Ovídio (Linha Rubi) 

Período de consulta 2022-10-06 - 2022-11-17 

Data de ínicio da avaliação 2022-11-18  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia Procedimento de Avaliação 

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto Metro do Porto, SA 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora Agência Portuguesa do Ambiente 

Técnico Clara Sintrão 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

Resumo Não Técnico Documento 2022.09.16_1_RNT_Linha Rubi_c anexos.pdf 

Relatório Síntese A Documento 
2022.08.15_2A_RS LR Vol 2A 
D_Projeto_3998.pdf 

Relatório Síntese B Documento 
2022.09.15_2B_RS LR Vol 2B_SR, 
IMP_V01.pdf 

Anexos Documento 
VOLUME 03 - ANEXOS TEMÁTICOS - PARTE 1 
V01.pdf 

Anexos II Documento 
VOLUME 03 - ANEXOS TEMÁTICOS - PARTE 2 
V01_6769.pdf 

Aditamento Documento 2022.09.16_EIA Linha Rubi - ADIT_MP.pdf 

Peças desenhadas - enquadramento Documento 2 - Enquadramento.zip 

Peças desenhadas - RH de superfície Documento 4 - RH de Superfície.zip 



Peças desenhadas hidrogeologia Documento 5 - Hidrogeologia.zip 

Peças desenhadas - solo e capacidade 
de usos do solo 

Documento 6 - Solos e Capacidade de Uso do Solo.zip 

Peças desenhadas ambiente sonoro Documento 10 - Ambiente Sonoro.zip 

Peças desenhadas vibrações Documento 11 - Vibrações.zip 

Peças desenhadas rede de metro Documento 13 - Rede de Metro e BRT sobre Ortofoto.zip 

Anexo de peças desenhadas Documento 
VOLUME 04 - ANEXO DE PEÇAS 
DESENHADAS V01.pdf 

 

Participações 

${id#1}  ID 49798 Filipe Borges Teixeira em 2022-11-17 

Comentário: 

Ao analisar o projeto em causa e a AIA apresentada, existem alguns pontos que importa 
refletir e que me causam preocupação:  - Uma das consequências apresentadas pela 
construção da linha reside no impacto ambiental positivo ao retirar da Ponte da Arrábida 
milhares de veículos, reduzindo o tráfego e a poluição emanada por esses veículos. Ora, 
se a redução do trânsito automóvel é prevista, não será então essencial a construção da 
ponte, podendo a linha Rubi ser construída na atual Ponte da Arrábida por via da redução 
do número de faixas de rodagem de 3+3 para 2+2; - Ainda, tendo em conta que o 
problema da Ponte da Arrábida reside nos acessos tanto do lado do Porto como de Vila 
Nova de Gaia, a redução do número de vias na ponte não terá um efeito tão prejudicial; - 
A construção da linha não resolve nenhum problema atual do Metro do Porto na cidade 
do Porto, pelo contrário, irá causar uma sobrecarga adicional no troço comum, mesmo 
com a construção da linha rosa; - Deveria ser dada continuidade entre a linha Rubi e a 
linha Rosa, tornando-a uma só linha; - Em alternativa, deverá ser dada continuidade com 
o troço comum. - Não é garantida uma ligação pedonal e por ciclovia entre a cota alta e a 
cota baixa do rio, pelo que o uso das mesmas pode não justificar a premissa de que a 
ponte será relevante para o uso de meios suaves; - A quota da ponte parece elevada 
demais para o uso frequente e recorrente dos meios suaves mencionados acima; - O 
comprimento da ponte parece ser demasiado extenso para o uso frequente e recorrente 
dos meios suaves mencionados acima; - Não está devidamente acautelado o impacto 
negativo nas edificações existentes do lado do Porto, quer em termos de ruído, vibrações 
e perda de valor; - As curvas apresentadas antes da entrada da ponte causam ruído entre 
as composições e os trilhos, situação que não parece estar acautelada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#2}  ID 49797 Francisco Furtado de Meneses Veloso Ferreira em 2022-11-17 

Comentário: 

Segue em ficheiro anexo o teor da participação 

Anexos: 49797_Ruídos - 17-11-2022 (002).pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#3}  ID 49796 Manuel Gomes em 2022-11-17 

Comentário: 

Relativamente à construção da Estação Santo Ovídio, deveria ser estudada solução 
alternativa, tal como feito para o troço que lhe dá acesso, com a solução base e 
alternativa. A deslocação mais para sul do local da estação, poderia diminuir a 
necessidade de demolições das habitações existentes no local previsto atualmente, 
evitando danos irreparáveis para os moradores que lá construíram toda uma vida e cujo 
quotidiano está todo centrado nessa localização. O espaço atualmente ocupado pela 
igreja de Santo Ovídio parece oferecer possibilidades idênticas às identificadas no projeto 
como justificação para a escolha do local da estação, e a demolição e reconstrução da 
igreja noutro local, eventualmente mais dispendiosa financeiramente, seria muito menos 
danosa para os habitantes do local, que nunca serão devidamente compensados pelas 
medidas que serão aplicadas. De lamentar, ainda, que os moradores nunca tenham sido 
ouvidos ou que lhes tenha sido explicado em tempo útil, tendo apenas descoberto pelas 
notícias e sido confrontados com , num curto período de tempo, a mudança radical da 
sua vida quotidiana, que dificilmente poderá ser reposta por "justa indemnização" que 
nunca terá em conta os prejuízos morais e psicológicos que poderão surgir. 

Anexos: 49796_eso.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#4}  ID 49795 Maus à Quinta em 2022-11-17 

Comentário: 

Linha Rubi – Ponte nova   Em primeiro lugar, entendemos que não devia ser contruída 
uma nova Ponte, considerando as questões económicas e funcionais. A ponte da Arrábida 
deveria ser reabilitada e adaptada à nova linha Rubi, através da redução do número de 
faixas de rodagem de modo a receber o canal do metro ligeiro, considerando também a 
recuperação do espaço pedonal e ciclável num eventual alargamento do dois tabuleiros 
laterais e, paralelamente, a recuperação e reativação dos elevadores, para uma 
mobilidade pedonal acessível e confortável à cota-alta, cota-baixa. Esta solução permitiria 
uma redução substancial de custos, menor impacto na paisagem e a salvaguarda de 
valores patrimoniais e, por outro lado, contribuiria para a descongestionamento do 

 



tráfego automóvel na Arrábida. Quanto à proposta da nova ponte, consideramos muito 
importante ter em conta o seguinte:  - A amarração da ponte do lado de Gaia não levanta 
grandes questões, uma vez que se implanta em zonas verdes de enquadramento. Deverá 
no entanto ter-se em consideração para além da salvaguarda ambiental da escarpa, a 
previsão de acessos à cota baixa na margem esquerda do Douro, considerando que esta 
terá por função o modo ciclável e pedonal, podendo esta área ser requalificada como 
parque urbano. - A amarração do lado do Porto é mais problemática considerando que 
atravessa áreas urbanas consolidadas, com impacto relevante sobre a malha urbana e as 
estruturas viárias. Propomos que a plataforma pedonal e ciclável possa (no encontro com 
a margem do Porto) ter um desenvolvimento de modo a ligar à cota baixa da Margem 
direita do Douro. - Outras questões tais como a salvaguarda de imóveis e conjuntos de 
interesse patrimonial na escarpa do Porto devem ser objeto de aprofundamento 
acompanhado de estudos de enquadramento paisagístico, de modo a mitigar o impacto 
na fruição das vistas sobre o Douro e sua foz.  Porto, 17 de novembro de 2022 Maus à 
quinta 

Anexos: 49795_Participa_Mausaquinta.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#5}  ID 49794 MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta em 2022-11-17 

Comentário: 

Em Anexo 

Anexos: 49794_Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#6}  ID 49793 Olga Fernanda cardinal Cardoso em 2022-11-17 

Comentário: 

Esta linha vai passar numa zona onde ainda existe sossego no Porto. Para além do perigo 
enorme que representa para a população que vive por baixo dessa futura ponte. Essa 
ponte não vai servir os interesses do Porto ao passar em zonas em que coloca em perigo 
as pessoas e a beleza desta grande cidade. Gostaria de perceber como antes do covid 
havia uma ponte a passar em sitio totalmente diferente do que está programado agora. 
Esta alteração foi feita durante a altura do Covid e sem ser ouvido a população que vai 
viver por baixo da dela. Esta ponte onde passa não serve os interesse do povo do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#7}  ID 49792 Wise-Acústica, Lda. em 2022-11-17 

Comentário: 

Ex.mo(s) Sr.(s).  A Wise-Acústica, Lda., no âmbito da consulta pública do Estudo de 
Impacto Ambiental da construção da Linha Rubi (Casa da Música - Santo Ovídio), junta em 
anexo a participação, a pedido dos Moradores e Utilizadores da Rua de Gólgota - Vale de 
Massarelos, identificados no documento em anexo.  Solicitam a vossa maior atenção e 
consideração, de forma a minimizar ou eliminar os eventuais impactos, assim como 
esclarecer todas as dúvidas expressas no referido documento.  Melhores cumprimentos,  
WISE-ACÚSTICA, Lda. 

Anexos: 49792_2134_REL.MoradoresRuaGolgota_Consultoria_signed.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#8}  ID 49791 Fapas - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade em 
2022-11-17 

Comentário: 

PRONÚNCIA DA FAPAS – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDASDE SOBRE O EIA DO PROJETO DA LINHA CASA DA MÚSICA – SANTO 
OVÍDIO   No geral damos o nosso apoio ao EIA da linha Rubi, por não levantar problemas 
ambientais de maior; embora consideremos que o EIA é demasiado extenso (resumindo, 
tem muita “palha”), desnecessariamente.  Sobre o impacte na Fauna e na Flora, tema que 
mais nos interessa, não é problema grave nesta obra, tirando (como é referido) alguma 
flora ornamental, particularmente do lado do Porto, mas nada de grave.   No que toca à 
fauna, não há grandes conflitos, mas a caracterização é muito incompleta; por exemplo, 
não refere a (grande) população de osga-moura ou osga-comum (Tarentola mauritanica) 
espécie rara no Litoral Norte de Portugal, mas muito comum na zona das caves de Vinho 
do Porto e, porventura, a espécie mais significativa da zona de influência do projeto  
Algumas notas:  Pág. 24 – “Rio Horto”.   Esta não é a designação desta linha de água. 
Deverá ser “Ribeira da Telheira”; “Rio Horto” (de resto falta o “do”) é uma designação 
moderno talvez baseada no facto do ribeiro passar e servir o (horto) Viveiro Mário Mota, 
que ali existiu nos inícios do séc. XX. A cartografia é omissa quanto a este hidrotopónimo. 
A Ribeira da Telheira, hoje entubada em grande parte, oferecia, no passado, alguns 
hotspots locais de biodiversidade, como é o caso da pequena zona húmida existente 

 



(ainda) junto ao Gaia Shopping.  A obra prevista seria uma excelente oportunidade de 
revitalizar esses locais.  Pág. 29 “Identifica-se ainda um impacte positivo, pouco 
significativo, para uma espécie de morcego na fase de exploração devido ao facto dessa 
espécie poder utilizar a nova ponte sobre o Rio Douro como abrigo.”   Falta identificar a 
espécie de morcego, sendo pouco provável que use como abrigo uma estrutura de betão, 
sem orifícios nem fendas, a não ser que, em projeto e obra, haja a preocupação de criar 
condições para abrigo e reprodução de morcegos e de aves cavernícolas, o que 
vivamente se recomenda e que, hoje, é pratica corrente na Europa.  Seria uma boa 
oportunidade para compensar a grande colónia de andorinhões-pretos (Apus apus), 
espécie protegida, que a Linha do Hospital de Gaia destruiu na Rua Clube de Caçadores.   
Uma espécie que tem usado a Ponte Maria Pia (e eventualmente as outras) para 
nidificação é o Falcão-peregrino (Falco peregrinus), que é relativamente comum na zona 
e poder vir a usufruir da nova ponte; o fomento da sua presença é muito importante pois 
é um dos poucos predadores de gaivotas, que aqui são excessivas.  Relatório B- Pág- 105 
“No que concerne ao VTA (Visual Tree Assessment), os defeitos que ocorrem mais 
frequentemente são os ramos ou codominâncias com casca inclusa e noutros exemplares 
a presença de madeira morta, concretamente a presença de ramos secos. Pode-se 
encontrar algumas árvores mortas que constituem risco elevado, como três Acer 
pseudoplatanus que se encontram no parque de estacionamento em terra batida junto 
da Faculdade de Letras, uma Persea americana entre a Via Panorâmica Eng. Edgar 
Cardoso e a Faculdade de Letras e um Diospyrus kaki na Rua Alfredo Keil em Mafamude, 
Vila Nova de Gaia.”   Aprecia-se o detalhe da análise, mas na Rua Alfredo Keil, s.m.o., não 
se localiza (em Nov. 2022) qualquer diospireiro; os dois que havia, em terrenos 
particulares, há muito que foram removidos. Não será confusão (pouco provável) com o 
Cato do Peru, Cereus repandus, que existe nessa rua e, esse sim, a cair sobre a via 
pública?  Quinta de Chão de Carvalhos, Vila Nova de Gaia, 17/11/2022 Nuno Gome 
Oliveira Presidente da FAPAS 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#9}  ID 49789 Nair Cardoso em 2022-11-17 

Comentário: 

Devido aos perigos ambientais existentes e localização da ponte em zona altamente 
urbana da zona do Porto,  é inadmissível fazerem a construção da mesma. Os interesses 
instalados não podem prevalecer em detrimento da população que vive e tem negócios 
na zona. Em risco até de vida,  espero que a câmara municipal do porto se  este projecto 
for avante, assuma todas as responsabilidades sociais,  civis, destruição de património 
urbano e não urbano, que este projecto possa vir a ter no presente e no futuro. Havia 
uma opção que não prejudicava tanto os residentes, nem havia tanta urbanização, e não 
tinha tantos impactos ambientais! Assim solicito que reconsiderem a localização da 
ponte, pois são  eleitos para defenderem as populações e não os vossos interesses 
pessoais.  A zona de Massarelos , armazém do bacalhau   ruelas, caminhos do romântico, 
zonas para manter e não destruir. 

Anexos: Não 

 



Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#10}  ID 49786 John Locheil Graham em 2022-11-17 

Comentário: 

Exmos. Senhores, John Lochiel Graham, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de 
Mary Violet Graham, residente na Rua do Gólgota, n.º 63, 4150-351 Porto, titular do 
número de identificação fiscal 119633663, vem, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 
29.º do Regime Jurídico da Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31.10 na última redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10.12),  
exercer o direito de participação na fase de consulta pública, a qual se submete em anexo 
e para a qual se requer a vossa melhor atenção. Com os melhores cumprimentos,  John 
Graham 

Anexos: 49786_Participação_ Consulta Pública JG_.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#11}  ID 49785 Susana Bettencourt em 2022-11-17 

Comentário: 

Exmos Senhores  No âmbito da consulta pública da Linha da Casa da Musica – Santo 
Ovídio (Linha Rubi) – AIA3532, vem o Município do Porto apresentar a sua Participação, 
nos termos do documento anexo. Anexamos, ainda, o parecer emitido pelo Município do 
Porto no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): Linha Casa da 
Música – Santo Ovídio (Linha Rubi), cujo teor reiteramos.   Os melhores cumprimentos,  
Susana Bettencourt Município do Porto DMDU/DMPU 

Anexos: 49785_ConsultaPublica-LinhaRubi_ParticipaçãoCMP.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#12}  ID 49784 Grupo Municipal da CDU na Cidade do Porto em 2022-11-17 

Comentário: 

Ex.ºs Senhores, O Grupo Municipal da CDU da cidade do Porto, constituído pela 
Vereadora Ilda Figueiredo e pelos Deputados Municipais Rui Sá, Joana Rodrigues e José 
Manuel Varela, bem como os eleitos da CDU na Assembleia da União de Freguesias de 
Lordelo do Ouro e Massarelos, Casimiro Calisto e Delfim Sousa, analisado o Estudo de 
Impacte Ambiental relativo à Linha Rubi, manifesta a seguinte posição no âmbito da 
respetiva consulta pública: Concordando com a importância desta linha para a cidade do 
Porto e para a Área Metropolitana do Porto (que há muito vem defendendo, criticando os 
sucessivos adiamentos registados na sua construção), não podem, os referidos eleitos 
autárquicos, deixar de chamar a atenção para os seguintes aspetos negativos: 1. A exata 
localização da nova ponte sobre o rio Douro contraria o PDM que estava em vigor 
aquando da apresentação do respetivo concurso de ideias (PDM de 2006), dado que este 
previa a localização da ponte a jusante da Faculdade de Arquitetura – localização 
suscetível de causar um menor impacte no território da cidade do Porto;     Planta de 
Ordenamento do Território do PDM da Cidade do Porto de 2006  2. A opção por esta 
localização da ponte, ao contrário do que sucede com uma parte do traçado da linha do 
lado de Gaia, não foi sujeita, no âmbito do EIA, a nenhum estudo de cenários 
alternativos, que comparasse impactes ao nível técnico, de custos e de consequências 
para as zonas afetadas, o que se considera inadmissível; 3. O EIA não acautela questões 
fundamentais do lado do Porto, que decorrem, na sua maior parte, do erro na definição 
da localização da ponte: a. Menospreza o ruído causado aquando da construção e 
funcionamento da linha Rubi, não prevendo medidas de proteção efetivas (caso de 
colocação de janelas com vidros duplos e reforço do isolamento acústico de paredes e 
coberturas) das residências que se situam próximo, ou por baixo, da ponte e viaduto; b. 
Menospreza o risco de quedas de objetos a partir do tabuleiro da ponte, não propondo 
medidas para reforço da cobertura dos edifícios localizados por baixo ou nas imediações 
da mesma; c. Não considera as perdas económicas de atividades comerciais 
(designadamente de alojamento local) de estabelecimentos que, com a construção da 
ponte, perderão as suas caraterísticas distintivas (paisagem, sossego e privacidade); d. 
Não considera as perdas, ao nível da privacidade, que ocorrem ao nível dos logradouros e 
jardins de inúmeros edifícios que, com a construção da ponte, ficam devassados (não se 
prevendo nenhuma medida mitigadora a este nível); e. Não considera o impacto que a 
construção do pilar no início da Rua do Gólgota terá nesta rua, impedindo, ou pelo menos 
dificultando, o acesso de viaturas à mesma, sendo que esta só tem esse acesso para 
viaturas (dado que termina em escadas e o acesso à Rua da Pena é muito estreito) – 
como se pode ver na figura seguinte, retirada do EIA:    f. O EIA não refere que, durante a 
fase de construção, vão ser eliminadas centenas de lugares de estacionamento, 
designadamente no parque de estacionamento do Campo Alegre e em terrenos situados 
a Nascente e Sul da Faculdade de Arquitetura, não propondo quaisquer alternativas ou 
medidas mitigadoras; g. O EIA trata de uma forma ligeira as consequências de duas 
alterações ao traçado da Rua de Entre Campos e da Via Panorâmica, “esquecendo” que 
esta é uma das principais entradas e saídas do Porto e que, designadamente ao nível da 
entrada, qualquer problema tem, pela sua proximidade, impacto na VCI e, 
consequentemente, em toda a cidade do Porto - e, também, na cidade de Gaia. h. O EIA 
não faz uma análise sobre quais vão ser os percursos a utilizar para a retirada de inertes 
produzidos em obra, nem dos materiais necessários à sua execução (designadamente 
betão), nem esclarece sobre quais as medidas mitigadoras que, para o efeito, vão ser 
adotadas. 4. Cremos, assim, que importa aprofundar, desde já, estas questões, que 
estando efetivamente expressas no EIA, permitirão a adoção das medidas adequadas à 

 



proteção/compensação dos cidadãos que vão ser afetados pela construção da ponte 
sobre o Douro inserida na linha Rubi do Metro do Porto. NOTA: anexamos ficheiro com 
esta participação, dado que a transcrição da mesma para este espaço "cortou" as figuras 
que dela constavam. 

Anexos: 49784_participação na discussão pública EIA Linha Rubi.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#13}  ID 49783 Shakur em 2022-11-17 

Comentário: 

Good 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#14}  ID 49782 Pamela Souza em 2022-11-17 

Comentário: 

Acredito que a nova linha tenha grande valia pela questão de mobilidade, no entanto, é 
importante dar atenção aos fatores ambientais. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#15}  ID 49781 Md jahed miah em 2022-11-17 

Comentário: 

Casa da música to santa Ovídio help all perple Porto and near side área 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#16}  ID 49780 Alexandre Mota em 2022-11-17 

Comentário: 

Vai ser útil porque vai permitir criar um corredor circular de linha de metro na área 
metropolitana do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#17}  ID 49778 Isabel Magalhães em 2022-11-17 

Comentário: 

Faz parte da minha vida excelente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#18}  ID 49777 Jose Pedro Valente Oliveira em 2022-11-17 

Comentário: 

Exmos. Srs.,  O meu nome é José Pedro Valente de Oliveira (CC11571970) e sou morador 
na Rua do Bicalho 29, Entrada A, localizado nas imediações da localização dos pilares, da 
nova ponte sobre o Rio Douro, a construir, do lado da cidade do Porto. No âmbito da 
iniciativa prevista para a construção da nova ponte, confesso não ter perfeitamente 
presente as implicações directas efetivas que tal realização terá na nossa qualidade de 
vida e no nosso património, durante a construção da ponte e durante a operação da 
mesma, mas confesso estar confiante que se cumprirão as medidas de mitigação e de 
compensação justas e necessárias. Obviamente que preferia que a construção desta 
ponte não tivesse lugar, uma vez que me impacta de forma que eu não previa e altera de 
forma incontornável a vista e exposição que tenho a sorte de ter no sítio onde habito 
com a minha família. Mas por princípio, quero acreditar que os estudos, que suportam a 
opção pelo traçado da linha de metro e consequentemente pela localização da ponte, 
foram realizados com a devida e atenta competência técnica e que foi selecionada a 
solução melhor de entre as disponíveis, tendo presente o enorme impacto que tal 
realização tem em vários munícipes, nas suas expectativas pessoais e património (onde 
eu me incluo), com vista à superior beneficiação da qualidade de vida, mobilidade e 
créscimo sustentável das cidades do Porto e V. N. Gaia. Dito isto, e conhecendo de forma 
“diagonal” o projecto, mais em particular no que toca aos apoios dos pilares no lado da 
Cidade do Porto (onde agora se encontra a Bomba de Combustível da REPSOL), com 
alguns desenhos que foram disponibilizados, confesso que dada a intervenção esperava 
que houvesse um benefício evidente que teria lugar e que seria o acesso directo à ponte, 
quer através de escadaria, quer através de um elevador ou outra solução. Entendo que 

 



possa existir um desafio técnico e eventualmente mais questões com segurança em 
utilização, etc… mas parece-me que será uma oportunidade perdida caso esse acesso não 
tenha lugar. Eventualmente o mesmo se aplica ao apoio vertical da ponte do lado de V. N. 
de Gaia, mas confesso não conhecer da mesma forma. A meu ver, as vantagens da 
existência desse acesso são significativas:~  1 – desde logo a possibilidade de poder 
aceder de forma rápida ao tabuleiro de circulação pedonal;  2 – Servir toda a zona 
ribeirinha com acesso (indirecto mas mais rápido) ao metro – não necessariamente no 
meio da ponte, mas a estação do lado do Porto será “logo ali” - a de Gaia ser´á 
sensivelmente igual. A ligação mais próxima ao metro (penso) será futuramente no 
“Mota e Galiza”, que ainda se encontra bastante distante para um percurso pedonal; 3 - 
Acesso rápido a Gaia; Acesso Rápido ao Porto (às faculdades) e demais área;  4 – Acesso 
turístico entre vários outros.  Em suma, a infrastrutura mais crítica já lá se encontrará 
(que é a ponte, e os apoios verticais em particular) pelo que não se percebe o sub-
aproveitamento previsto ou, pelo menos, a limitação apenas ao acesso em escadaria e 
elevador à Rua do Bicalho e aos moradores e bairro habitacional localizado na encosta, 
cujo acesso efetivamente nem hoje existe naquele local e não sei até que ponto terá 
assim tão maior vantagem face ao que é a realidade de hoje. De referir igualmente que é 
meu entendimento que sem a existência desse acesso direto ao tabuleiro da ponte a 
partir da zona ribeirinha, francamente não se vislumbra nenhuma outra vantagem 
relevante para os locais como contrapartida/benefício face à invasão urbanística que terá 
ali lugar, por muito evidente e necessária que seja.  Desde já grato pela atenção 
dispensada, Melhores cumprimentos,  José Oliveira 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#19}  ID 49776 José Reis em 2022-11-17 

Comentário: 

Bom investimento 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#20}  ID 49775 joaquim em 2022-11-17 

Comentário: 

ja peca por vir tarde excelente para tanto habitantes do porto como de gaia referencias 
hospital santos silva vila desre onde tenho filhos optimo para os visitar mais vezes 
excelente para quem vive nessa zona Para bens 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#21}  ID 49774 MARIA TERESA MARTINS BORGES em 2022-11-17 

Comentário: 

Após análise dos documentos em consulta pública, sou de opinião que a nova ponte 
sobre o Douro para a Linha Rubi não serve os interesses locais, especialmente para o 
Município do Porto, e zona afetada pela nova linha em particular, pois não vai contribuir 
para resolver problemas ligados aos habitantes locais, nem contribuir para o 
cumprimento dos ODS definidos pela ONU.  Trata-se de um projeto megalómano em 
geral, com uma ponte excessivamente alta e larga, onde até se prevê circulação de peões 
(com bancos e guardas de vidro para o rio a 70m de altura! ) e uma ciclovia, numa zona 
ventosa, com tempestades, havendo também uma ausência de proteção destes 
relativamente à via de circulação do metro (prevista só uma linha luminosa). A 
experiência relativamente à circulação pedonal na P. da Arrábida deveria servir de aviso – 
quem experimentou não repetiu, tendo sido desativados inclusive os elevadores 
existentes). Não são tidos em conta no projeto outros aspetos tão importantes como os 
seguintes:  A Perda de valores culturais – o património paisagem (rio, margens, foz do 
Douro), a descaraterização das margens encostas do rio Douro já muito flageladas por 
urbanismo inadequado e perda de vegetação). A isto acresce a perda de valor turístico da 
paisagem que era património imaterial do Porto. O nível de ruído (e vibração) que 
passará a existir – basta ver o que se passa com a zona afetada pela Ponte da Arrábida 
(ex: Jardim Botânico e sua envolvente).  A construção por cima de habitações existentes é 
inconcebível. Os obstáculos visuais que passarão a existir, o ruído, o perigo de queda de 
materiais/pessoas/viaturas não foram considerados. Basta ver a frequência prevista para 
as composições para imaginar o inferno que passará a existir para os habitantes locais. E 
há ainda a perda de valor patrimonial das habitações. E isto é mais grave sobretudo 
tendo sido equacionadas outras opções. O tráfego automóvel na zona da Ponte da 
Arrábida e sua envolvente continuará o mesmo, pois dirige-se para Sul ou para Norte, não 
circulando entre Casa da Música e St Ovídeo. Não tendo sido melhorados os acessos à 
ponte, o caos rodoviário continuará a existir. Logo, não há benefício na área dos 
transportes. E é ingenuidade pensar que os futuros utentes da nova linha irão de Metro 
ao Centro Comercial Arrábida e ao Hospital – ver o exemplo do Norte Shopping, que tem 
o Metro próximo e os parques de estacionamento sempre cheios. A Estação Casa da 
Música e zona envolvente, já tão congestionada, irá ficar bem pior, com a descarga de 
utentes das linhas Rosa e linha Rubi, para além dos de todas as outras. A isto irá somar-se 
o acréscimo de tráfego automóvel atraído pelo futuro El Corte Ingles.  Muito mais haveria 
a contestar, que não vai ser exposto para o texto não ser excessivamente longo. 

 



Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#22}  ID 49773 Maria de Fatima Bernardes de Castro e Melo Mendes em 2022-11-16 

Comentário: 

Venho por este meio manifestar o meu desagrado em relação à nova travessia do Rio 
Douro. O EIA veio alertar para o impacto bastante negativo que a nova ponte terá na 
paisagem. Estou completamente de acordo. De facto, a sua dimensão, em termos de 
altura e largura é brutal. Espero que este projecto possa ser revertido a bem da cidade do 
Porto e das várias dezenas de portuenses que habitam a zona onde o pilar a norte vai ser 
implantado. Houve a preocupação de preservar a Ponte da Arrábida, mas o efeito será 
completamente o contrário, tornando-a insignificante. Maria de Fátima Bernardes de 
Castro e Melo Mendes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#23}  ID 49772 Carlos Alberto Ochoa Pinto Almeida em 2022-11-16 

Comentário: 

Boa tarde ,venho por este meio mostrar o meu desagrado pela monstruosidade que vai 
ser além do incomodo das obras o impacto paisagistico da obra em causa nesta 
localizaçâo. 

Anexos: 49772_DOC-20221115-WA0001..pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#24}  ID 49771 Eduardo de Andrade filipe em 2022-11-16 

Comentário: 

A linha Rubi vai ser muito benéfica, fará com que deixe de ser necessário ir para a 
trindade para mudar de linha. Sou completamente a favor! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#25}  ID 49770 Carolina Vilar em 2022-11-16 

Comentário: 

A linha será bastante útil uma vez que vai evitar com que faça mais deslocações, 
deslocações essas que acabam por me fazer perder tempo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#26}  ID 49769 luana braga em 2022-11-16 

Comentário: 

acho útil a criação de uma linha nova para conectar as regiões do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#27}  ID 49768 José Ferraz em 2022-11-16 

Comentário: 

Linha com imensa utilidade para ambos os concelhos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#28}  ID 49767 Elisabete pinto em 2022-11-16 

Comentário: 

É uma mais valia para muita gente. Nós devíamos ter até Gondomar. O metro é das 
melhores coisas.vou 3 dias por semana a Gaia e faz-me muito jeito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#29}  ID 49766 Adriano Gonçalves Teixeira em 2022-11-15 

Comentário: 

Exmos. Senhores,  Adriano Gonçalves Teixeira e Maria Teresa de Jesus Soares Teixeira, 
moradores em habitação prevista para demolição (zona da VL8, Candal, Vila Nova de 
Gaia) no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), vêm pronunciar-se sobre o teor do mesmo 
nos seguintes termos:  Não sem alguma perplexidade, verificamos que o EIA reflete 
preocupação com os efeitos nefastos que este projeto terá no meio ambiente, 
esquecendo, quase por completo, os efeitos nefastos que a execução do projeto tem 
sobre a vida daqueles que vão ser expropriados. De facto, percorrendo centenas de 
folhas e páginas do EIA (documento técnico e de difícil leitura para os leigos que não 
dominam este tipo de linguagem), constata-se que os expropriados tem como medida… 
uma compensação. Isto é, a afetação da vida dos expropriados merece uma frase de duas 
linhas em todo este estudo. Parece-nos desadequado e manifestamente desproporcional 
que aos expropriados se consagre uma frase de duas lacónicas linhas: “MC.SE.01 – 
Compensar os arrendatários e/ou proprietários de edifícios de habitação ocupados como 
residência habitual ou temporária previstos a demolir.” Questiona-se: compensação de 
quais danos? Os danos que sofrem aqueles – tal como a subscritora desta pronúncia – 
que vivem no local há mais de 40 anos e que se vão ver privados da sua casa deveriam ser 
objeto de uma análise mais profunda, designadamente mais humana, que permitisse 
uma adequada e ajustada ponderação.  Será que esta medida contempla – como se nos 
afigura ser da mais elementar justiça – uma compensação pelo sofrimento provocado por 
ter que abandonar a sua casa de mais de 40 anos? E será que a compensação será 
suficiente para colocar os expropriados na mesma situação em que estão atualmente? 
Estas são as dúvidas que os expropriados – em especial a requerente – têm, de forma 
legítima e que não vem contempladas no EIA e, menos ainda, pesadas. Pelo que requer 

 



seja – na parte da compensação a que supra se aludiu – a medida mais clara e 
aprofundada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#30}  ID 49765 Maria Lucinda Abreu Carvalho em 2022-11-15 

Comentário: 

Venho por este meio manifestar a minha total discordância relativamente à localização 
da nova ponte do metro, atendendo à sua dimensão desmedida e à sua inserção, do lado 
do Porto, numa zona da encosta do rio com uma elevada densidade de construção, o que 
vai criar um impacto visual extremamente negativo numa das zonas mais emblemáticas 
da cidade, na população que nela habita e na própria ponte da Arrábida que a Metro diz 
querer proteger, mas que será relegada definitivamente para segundo plano.  A 
qualidade de vida, em termos do sossego dos residentes, vai ser gravemente afetada por 
via do ruido que tais obras irão, necessariamente, provocar e, posteriormente, também 
pelo funcionamento do próprio metro. Esta situação bem como o impacto na vista e na 
exposição solar do edificado envolvente, terá como consequência forçosa e inevitável 
uma forte diminuição do valor de mercado dos imóveis. De referir que os investimentos 
feitos em património imobiliário nesta zona da cidade colaboraram fortemente para a 
sua requalificação urbana, dado tratar-se de zona histórica que se encontrava em 
degradação acelerada.  A segurança das pessoas e bens dos moradores desta área irão 
ser afetadas, seja na fase de construção da ponte, seja, posteriormente, pelo 
funcionamento do próprio metro, com a agravante de existir uma forte probabilidade de 
ocorrerem danos estruturais nos edifícios durante a obra. Não obstante o levantamento 
do estado do prédio onde habito que a Metro será obrigada a fazer, chamo a atenção 
para a necessidade de serem implementadas medidas que mitiguem os referidos danos, 
alertando-se desde já para a possibilidade de poderem ocorrer situações irreversíveis em 
virtude de o prédio ser fundado em estacaria.  Por último, mas não menos relevante, 
registo o facto de o projeto ter consumado a tal velocidade, sem ter sido explicada a 
razão da alteração do traçado previsto no plano diretor, mais a jusante que o atual e com 
a inserção no Porto a ser feita numa zona sem construções e, por isso, sem impactos 
relevantes. Para além disso, questiono-me por que razão não foram auscultadas, em 
devido tempo, as opiniões das instituições e da própria população.  No caso da minha 
habitação, que ficará junto ao pilar onde se encontra atualmente a Repsol, estou certo de 
que o valor de mercado vai ficar fortemente desvalorizada em resultado dos aspetos 
atrás referidos.  Assim, caso a construção da ponte avance, solicito a implementação de 
medidas compensatórias que correspondam à diferença entre o valor das frações de hoje 
e o valor depois da execução da obra. 

Anexos: 49765_11 2022 - Apreciação ao AIA.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#31}  ID 49764 Filipe Martins em 2022-11-15 

Comentário: 

Localização da ponte prejudicará fortemente os moradores locais do lado do Porto e 
provocará uma desvalorização patrimonial substancial. No que toca aos moradores da 
Rua do Ouro 108, por exemplo, essa desvalorização é evidente, em particular nos andares 
superiores que possuem terraço e que verão a sua privacidade totalmente 
comprometida. Alguns terraços ficarão mesmo ao alcance dos projéteis que os peões 
decidirem atirar. Depois há a questão do ruído, da vista para o rio que se perde, etc., etc. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#32}  ID 49763 Catarina Martins em 2022-11-15 

Comentário: 

Muito util 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#33}  ID 49762 José almeida em 2022-11-15 

Comentário: 

Como residente do concelho de Gaia apoio a criação da Linha Rubi pois irei necessitar 
menos do automóvel e desejo um país mais “verde” 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#34}  ID 49761 Alcina de Freitas em 2022-11-15 

Comentário: 

Estou de acordo completamente, uma vez que o percurso é atraente, uma vez que vai 
passará ponte para os portugueses e para os turistas e em termos de tempo de 
deslocação entre Gaia e a Boavista. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#35}  ID 49760 Eder Azzoni em 2022-11-15 

Comentário: 

A ampliação do metro vai ajudar desenvolver o sitiopara Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#36}  ID 49759 Luisa Marina Gonçalves Ferreira Cardoso em 2022-11-15 

Comentário: 

Remeto aqui para o ficheiro anexado 

Anexos: 49759_11 2022 - Apreciação ao AIA.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#37}  ID 49758 Frederico Teves em 2022-11-15 

Comentário: 

Um projecto forçado e manifestamente com estudo impacto ambiental que demonstra 
inequívocamente que é mau para o Porto que afecta gravemente prédios e moradias na 
zona, afecta exposição solar o que prejudica aquecimento das casas e prédios, e que já 
existem há mais de 70 anos, desvalorização de património privado sem qualquer tipo de 
contemplações, sabendo que existem alternativas que não afectam os moradores, a 
cidade do Porto. A ponte Dona Maria!!! Já existe, reabilitação mais barata e fácil 
adaptação de trajecto da linha rubi. Entre outras. Não devia valer tudo na política e na 
vida pública. Argumento de aproveitar fundos comunitários não pode sobrepor-se aos 
interesses da cidade!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#38}  ID 49757 Idalina Barbosa em 2022-11-15 

Comentário: 

Acho bem que façam o mais rapido possivel. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#39}  ID 49756 Andrea Teves em 2022-11-15 

Comentário: 

Notas para o Estudo de Impacto Ambiental associado à construção da ponte sobre o rio 
Douro para a nova Linha de Metro que ligará a Casa da Música a Santo Ovídio (Linha 
Rubi).   Como é possível que para a construção de uma linha de metro, usem a via que 
maior Impacto tem nos moradores, no habitat, na descaracterização da zona!!   Linha de 
metro sim, mas aproveitando outras sugestões com menor impacto. 

Anexos: 49756_11 2022 - À Agência Portuguesa do Ambiente - DOUROSA PLACE.docx 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#40}  ID 49755 Sandra vaz em 2022-11-15 

Comentário: 

Pessoalmente acho que devia haver metro em mais locais, além de ser de acesso fácil e 
de haver vários e acho seguros pessoalmente como tenhonvarios problemas de saúde 
este meio de transporte e o mais seguro, para o meu qduilibrio. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#41}  ID 49754 Francsco em 2022-11-15 

Comentário: 

Vai me dar bastante jeito visto que resido em Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#42}  ID 49753 Residentes do Prédio sito à Rua do Bicalho nºs 11, 29, 31 e 81 em 2022-11-15 

Comentário: 

Remeto, em anexo, a nossa participação no procedimento de EIA, subscrita pelos 
residentes no prédio sito à Rua do Bicalho com entradas nºs 11, 29, 31 e 81, desta cidade 
do Porto, que se requer que seja devidamente atendida e ponderada no procedimento 
administrativo em curso.  E.R.D.  Os Subscritores, 

Anexos: 49753_Agencia Portuguesa Ambiente.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#43}  ID 49752 Ismael guimares em 2022-11-15 

Comentário: 

Apoio esta construção e percebo a sua utilidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#44}  ID 49751 António Bastos em 2022-11-15 

Comentário: 

É extremamente útil e interessante pois possibilita a ligação com as restantes linhas 
facilitando uma mobilidade e ecológica para a área metropolitana de porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#45}  ID 49750 Maria Albuquerque em 2022-11-15 

Comentário: 

Tudo que for para o melhor das pessoas eu concordo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#46}  ID 49749 Nuno em 2022-11-15 

Comentário: 

A linha vai ser bom para nos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#47}  ID 49748 Elionai Santos em 2022-11-15 

Comentário: 

parece ser muito util para a locomoção da população que queira ir até a zona comercial, 
melhorando o transito, e diminuindo o uso de combustiveis ( no caso de precisarmos 
chamar um taxi).  depender dos autocarros para ir em algumas zonas torna-se chato pelo 
tempo de espera e congestionamento das vias publicas no horario de almoço e saida dos 
trabalhadores e alunos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#48}  ID 49747 Tiago Moreira Pinto em 2022-11-15 

Comentário: 

Discordo com a construção da nova ponte na localização proposta no lado do Porto. O 
traçado previsto no PDM foi ignorado e agora propõem “violar” zonas históricas em 
Massarelos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#49}  ID 49746 Marcos Hehn Pinto da Silva em 2022-11-15 

Comentário: 

Em nome da entidade que faz a exploração turística em regime de AL do edifício sito na 
Rua do Gólgota 21, venho manifestar a nossa grande preocupação com o impacto da 
Ponte no nosso negócio, sobretudo, mas não só, durante o período de cerca de 3 anos de 
construção. Gostaríamos de ter a certeza que esta localização é a melhor possível e com 
menor impacto ambiental, para a travessia do douro com vista à ampliação da rede de 
metro. Como sabemos o tema é polémico e tememos que a solução presente seja fruto 
de uma urgência com vista a aproveitar fundos europeus, que poderá não ser boa 
conselheira.  Admitindo a necessidade da ponte para melhorar a ligação entre as duas 
margens através do metro, questiono-me sobre pertinência de dotarem a ponte de uma 
segunda valência, a nosso ver, secundária, que é a travessia para peões. As principais 
causas do impacto negativo da ponte sobre o imóvel que exploramos, são a projeção do 
tabuleiro sobre o nosso lote, a devassa do mesmo devido a transeuntes, e o ruído da 
passagem do metro. Ora este impacto será substancialmente diminuído se a ponte for 
exclusivamente para o metro. Com os elementos de que dispomos parece-nos que a 
largura do tabuleiro poderia ser reduzida de 15,4 m para cerca de 9 m, menos 40%, 
sensivelmente.  Entendemos que não impedir a passagem de peões é um erro por 
devassar totalmente o nosso lote e também um risco para a segurança pública. Melhor 
seria, recativar os elevadores da Ponte da Arrábida para travessia de peões. Sobre a 
passagem de peões sobre a ponte passo a citar o Engenheiro Civil e ex-Reitor da 
Universidade do Porto: “Mas percorrer a pé (e talvez mesmo de bicicleta) 960 metros, a 
uma cota que atingiria 76,80 metros em relação à superfície da água no rio (é 
sensivelmente o mesmo que andar na cobertura de um prédio de rés-do-chão e 24 
andares...), com uma guarda a que o Programa Preliminar atribui apenas uma altura de 
1,10 m e com o metropolitano de superfície a passar atrás a 50 km/hora, parece apontar 
para uma verdadeira aventura radical... Com uma extensão bem mais reduzida, o 
atravessamento a pé da Ponte da Arrábida, sobretudo em dias de chuva e vento, pode 
ser uma boa experiência para ilustrar esta previsão”. José Novais Barbosa, in Jornal de 
notícias 23 Novembro 2021 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#50}  ID 49745 João Castro e Melo Saraiva Caldeira em 2022-11-15 

Comentário: 

Submeto em anexo um documento a enumerar todas as razões pelas quais não posso 
concordar com este projeto.  João Castro e Melo Saraiva Caldeira  15 de Novembro de 
2022 

Anexos: 49745_Apreciação ao AIA.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#51}  ID 49744 Maria José Bernardes de Castro e Melo em 2022-11-14 

Comentário: 

Como residente de Massarelos, venho por este meio expressar a minha profunda 
discordância e preocupação com este projeto e respetiva AIA.  Envio em anexo, um 
documento a detalhar todas as razões.  Maria José Melo  14 de Novembro de 2022 

Anexos: 49744_Apreciação ao AIA.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#52}  ID 49742 Paulo Faceira Lages em 2022-11-14 

Comentário: 

Uma ponte que tem impacto brutal na paisagem. Mudança do local previsto no PDM para 
o atual, efetuado de forma desconhecida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#53}  ID 49741 Antonio Maria Bernardes de Castro e Melo em 2022-11-14 

Comentário: 

À Metro do Porto.  Venho por este meio manifestar a minha total discordância 
relativamente à localização da nova ponte do metro, atendendo à sua dimensão 
desmedida e à sua inserção, do lado do Porto, numa zona da encosta do rio com uma 
elevada densidade de construção, o que vai criar um impacto visual extremamente 
negativo numa das zonas mais emblemáticas da cidade, na população que nela habita e 
na própria ponte da Arrábida que a Metro diz querer proteger, mas que será relegada 
definitivamente para segundo plano.  A qualidade de vida, em termos do sossego dos 
residentes, vai ser gravemente afetada por via do ruido que tais obras irão, 
necessariamente, provocar e, posteriormente, também pelo funcionamento do próprio 
metro. Esta situação bem como o impacto na vista e na exposição solar do edificado 
envolvente, terá como consequência forçosa e inevitável uma forte diminuição do valor 
de mercado dos imóveis. De referir que os investimentos feitos em património imobiliário 
nesta zona da cidade colaboraram fortemente para a sua requalificação urbana, dado 
tratar-se de zona histórica que se encontrava em degradação acelerada.  A segurança das 
pessoas e bens dos moradores desta área irão ser afetadas, seja na fase de construção da 
ponte, seja, posteriormente, pelo funcionamento do próprio metro, com a agravante de 
existir uma forte probabilidade de ocorrerem danos estruturais nos edifícios durante a 
obra. Não obstante o levantamento do estado do prédio onde habito que a Metro será 
obrigada a fazer, chamo a atenção para a necessidade de serem implementadas medidas 
que mitiguem os referidos danos, alertando-se desde já para a possibilidade de poderem 
ocorrer situações irreversíveis em virtude de o prédio ser fundado em estacaria.  Por 
último, mas não menos relevante, registo o facto de o projeto ter consumado a tal 
velocidade, sem ter sido explicada a razão da alteração do traçado previsto no plano 
diretor, mais a jusante que o atual e com a inserção no Porto a ser feita numa zona sem 
construções e, por isso, sem impactos relevantes. Para além disso, questiono-me por que 
razão não foram auscultadas, em devido tempo, as opiniões das instituições e da própria 
população.  No caso da minha habitação, que ficará junto ao pilar onde se encontra 
atualmente a Repsol, estou certo de que o valor de mercado vai ficar fortemente 
desvalorizada em resultado dos aspetos atrás referidos.  Assim, caso a construção da 
ponte avance, solicito a implementação de medidas compensatórias que correspondam à 
diferença entre o valor das frações de hoje e o valor depois da execução da obra. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

 



Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#54}  ID 49740 Hugo de Almeida de Azevedo Meireles em 2022-11-14 

Comentário: 

Na qualidade de proprietário do prédio localizado na Rua do Gólgota, 21, 4150-653 Porto, 
para o qual se prevê a sobreposição parcial da cobertura do prédio pelo tabuleiro da 
ponte a construir, venho reclamar pelas seguintes razões: 1.º- Não estão previstas nesta 
zona do projeto quaisquer medidas mitigadoras suficientes do aumento inevitável do 
ruído, nem da proteção quanto à queda de objectos em cima do telhado da casa ou do 
logradouro da mesma, queda que poderá originar graves acidentes ou mesmo a morte de 
habitantes dessa zona do prédio. 2.º- Do mesmo modo, não foram previstas medidas 
adequadas que impeçam a devassa visual do logradouro da casa ou de imagens da 
mesma, já que as previstas proteções do tabuleiro constam apenas de anteparas de 
vidro, com uma altura de um metro e trinta, cuja transparência não impede essa devassa 
visual. Essas mesmas anteparas, previstas no processo construtivo, também não mitigam 
o impacto negativo das circunstâncias referidas no ponto anterior. De facto, o método 
construtivo da cobertura do prédio não previu a necessidade de proteção contra a queda 
de objectos sobre o mesmo, nem a necessidade de isolamento contra o ruído para além 
do que existe actualmente. 3.º- Assim, reclamamos contra a largura do tabuleiro que foi 
projetado para a travessia de peões e ciclistas, o qual, dada a altura do mesmo, será 
pouco usada, particularmente em dias ventosos ou de chuva, para além de existir já uma 
travessia para o efeito na Ponte da Arrábida a qual. além do mais permite, através da 
reativação dos elevadores existentes, a ligação à marginal do rio Douro. Por este motivo, 
entendo que a prevista travessia da ponte para o efeito referido, é secundária ao 
interesse da mesma que é o de permitir a travessia do metro. Reclamamos, também, 
contra a inexistência de adequada proteção contra o ruido, a devassa visual ou a queda 
de objectos.. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#55}  ID 49737 Guilherme Teixeira em 2022-11-14 

Comentário: 

Para mim vai ser muito útil. Vivo em vila deste e vai ser bom. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#56}  ID 49736 Maria Aguiar em 2022-11-14 

Comentário: 

Vai ser muito bom porque o metro é melhor que o autocarro e mais comodo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#57}  ID 49735 Vitor Carvalho em 2022-11-14 

Comentário: 

Acho que vai ser muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#58}  ID 49734 José covelinhas em 2022-11-14 

Comentário: 

Linha muito importante para todos e para mim ainda mais 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#59}  ID 49733 maria Silva em 2022-11-14 

Comentário: 

Muito util crucial para a mobilidade sustentavel em Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#60}  ID 49732 Claudia Eira em 2022-11-14 

Comentário: 

Esta linha será muito útil para os estudantes do pólo universitário do Campo Alegre. 
Ótima decisão! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#61}  ID 49731 josivaldo Silva em 2022-11-14 

Comentário: 

muito util. quanto mais linhas, melhor 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#62}  ID 49730 Arminda Lascasas em 2022-11-14 

Comentário: 

É ótimo para não fazer transbordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#63}  ID 49729 Gonçalo Costa em 2022-11-14 

Comentário: 

Acho que o metro na linha rubi irá oferecer mais liberdade, por isso penso que é um 
projeto que deva apoiar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#64}  ID 49728 Ana Rita Fernandes Padilha em 2022-11-14 

Comentário: 

Excelente iniciativa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#65}  ID 49727 Matheus Leandro Furst em 2022-11-14 

Comentário: 

Muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#66}  ID 49726 Teylon fürst em 2022-11-14 

Comentário: 

Muito legal, enquanto mais metro melhor 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#67}  ID 49725 Ana Maria em 2022-11-14 

Comentário: 

Muito bom � 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#68}  ID 49724 jessica fürst em 2022-11-14 

Comentário: 

Será ótima. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#69}  ID 49723 ana pintado em 2022-11-14 

Comentário: 

top 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#70}  ID 49722 Cristiano Siveira em 2022-11-14 

Comentário: 

acho que vai ser muito util a cidade do Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#71}  ID 49721 sardorjon abdukarimov em 2022-11-14 

Comentário: 

Gostei muito do projeto , acho que vai facitar a vida de muitos trabalhadores. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#72}  ID 49720 Rosa Maria Vaz em 2022-11-14 

Comentário: 

Vai dar bastante jeito as pessoas de gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#73}  ID 49719 Margarida Abreu em 2022-11-14 

Comentário: 

A existência de uma nova linha vai diminuir significativamente o trânsito citadino no 
Porto bem como irá facilitar o acesso dos portuenses à área metropolitana.  No entanto o 
empacto ambiental poderá ser notório 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#74}  ID 49718 Beatriz Moreira em 2022-11-14 

Comentário: 

É uma nova ligação e boa opção para pessoas, que, como eu, vivem e, Gaia, evita a 
mudança de linhas e confusão da estação da Trindade. Ajuda também, a aliviar o trânsito 
nas zonas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#75}  ID 49717 Natan Oliveira em 2022-11-14 

Comentário: 

Deixo meu contributo em forma de conscientização, pois o acesso a ourras regiões tens 
de ser reconhecido e valorizado. A linha rubi veio para acrescentar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#76}  ID 49716 Joana Abreu em 2022-11-14 

Comentário: 

Á custa desta activação no metro de São Bento descobri que vai existir uma linha mais. Só 
tinha conhecimento da linha rosa. Fico contente por o metro estar a crescer e a oferecer 
novas rotas aos seus utilizadores,, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#77}  ID 49715 Cacilda Pereira em 2022-11-14 

Comentário: 

Vai ser otima e vai facilitar a vida a muita gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#78}  ID 49714 Mónica Nogueira em 2022-11-14 

Comentário: 

concordo com a novalinha assim as pessoas tem mais acessos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#79}  ID 49713 Susana Alves em 2022-11-14 

Comentário: 

Sempre a melhorar e sempre a considerar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#80}  ID 49712 Manuela Fonseca em 2022-11-14 

Comentário: 

Acho uma ótima aquisição, vai diretamente para minha casa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#81}  ID 49709 Fábio Peixoto em 2022-11-12 

Comentário: 

Acho que uma boa ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#82}  ID 49708 Diogo Anjos em 2022-11-12 

Comentário: 

partes que necessitam de transporte publico decente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#83}  ID 49707 Sérgio Gonçalves em 2022-11-12 

Comentário: 

A nova linha vai permitir acesso a outras regiões que não são atendidas atualmente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#84}  ID 49706 Karen Weigert em 2022-11-12 

Comentário: 

dinamizar a cidade de gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#85}  ID 49705 fernando oliveira em 2022-11-12 

Comentário: 

a linha ja deveria ter sodo feita ha mais tempo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#86}  ID 49704 José Falcão em 2022-11-12 

Comentário: 

Vai ser uma linha muito importante, primcipalmente para os estudantes, turismo e para o 
acesso hospitalar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#87}  ID 49703 Ricardo Manuel em 2022-11-12 

Comentário: 

e muito boa iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#88}  ID 49702 Claws Maciel em 2022-11-12 

Comentário: 

otima ajuda para o transporte para chegar ao trabalho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#89}  ID 49701 Luzinete em 2022-11-12 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#90}  ID 49700 Lucilene Medeiros em 2022-11-12 

Comentário: 

quanto mais linhas melhor. acredito que vai facilitar a deslocacao para as pessoas que 
nao tem carro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#91}  ID 49699 Ytzibert Seixas em 2022-11-12 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#92}  ID 49698 Mariana Molinari em 2022-11-12 

Comentário: 

Estou de acordo pois vai facilitar a locomoção, entretanto me preocupa o fato da retirada 
da área de arborização no campo alegre para a construção. Pensam em compensar 
plantando mais árvores ¿ 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#93}  ID 49697 Anónimo em 2022-11-12 

Comentário: 

Seria bom ter um metro para foz também 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#94}  ID 49696 Sunny bhairannavar em 2022-11-12 

Comentário: 

Obrigada por me darem a oportunidade de dar a minha opinião e sinto que vai ser bom 
para os estudantes. Obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#95}  ID 49695 Ladislau Paulo em 2022-11-12 

Comentário: 

Como estudante universitária a nova linha do metro é um excelente investimento na vida 
dos jovens estudantes e trabalhadores que necessitam do dobro do tempo para 
chegarem ao seu destino de trabalho. Vai ser um excelente investimento na vida futura 
dos jovens e do país. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#96}  ID 49693 Everton Costa em 2022-11-12 

Comentário: 

Vai me ajudar com o transporte pois não preciso pegar muita integrações e nem preciso 
ficar à espera de outro metro para chegar onde preciso pois vou ter menos tempo de 
espera e vou chegar  ao meu destino com menor tempo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#97}  ID 49692 Maria Inês Pereira em 2022-11-12 

Comentário: 

Poderia ir também para a linha ermesinde diretamente para São Bento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#98}  ID 49691 César Toscano em 2022-11-12 

Comentário: 

Ótimo empreendimento  Deviam expandir mais para Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#99}  ID 49690 Joaquim Lage em 2022-11-12 

Comentário: 

importante para dinamizar a zona e retirar o transito da ponte da arrabida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#100}  ID 49687 Manuel gomes em 2022-11-11 

Comentário: 

Deviam abrir mais linha nos transportes públicos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#101}  ID 49686 Thais santos em 2022-11-11 

Comentário: 

É algo de extrema importância a criação desta linha rubi pois facilita o transporte de 
pessoas que residem em áreas distantes dos centros comerciais ,vejo no país uma visão 
linda de futuro e expansão . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#102}  ID 49685 Moisés pressi em 2022-11-11 

Comentário: 

Será ótimo esta adesão de mais uma linha de metro assim ajudará as famílias a se 
locomover 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#103}  ID 49684 Ana magalhaes em 2022-11-11 

Comentário: 

Estou ansiosa pela sua construção. Que venha rápido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#104}  ID 49683 Igor carvalho em 2022-11-11 

Comentário: 

Ajudará meus colegas de faculdade que moram em Gaia a terem uma maior facilidade 
para estudar, visto que seu tempo de viagem será reduzido. Ademais, facilitará meu 
acesso à linha amarela e a Gaia, pois minha estação de preferência é a Casa da Música. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#105}  ID 49682 Pedro em 2022-11-11 

Comentário: 

A linha deveria ser prolongada para norte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#106}  ID 49681 Ronald Oliveira em 2022-11-11 

Comentário: 

Essa linha nova vai ser muito boa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#107}  ID 49680 Décio portela em 2022-11-11 

Comentário: 

Vou utilizar a LINHA RUBI e serei, por certo, utilizador. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#108}  ID 49679 Nuno matos em 2022-11-11 

Comentário: 

A nova linha Rubi vem colmatar uma lacuna nos transportes públicos no eixo de ligação 
entre Porto e Gaia a oriente. Além da ligação de transporte público, a nova ponte será 
também uma ligação única para a travessia entre as cidades de forma pedonal e ciclovia, 
promovendo as alternativas na mobilidade urbana. Bem haja à nova linha Rubi. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#109}  ID 49678 João coutinho em 2022-11-11 

Comentário: 

Acho que está linha vai beneficiar muito os alunos do campo alegre e também os 
habitantes de Gaia. Por isso acho um investimento importantíssimo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#110}  ID 49677 isabel lisboa em 2022-11-11 

Comentário: 

Exelente e pena ja nao ter cido a mais tempo vai facilitar muito os moradores das duas 
margens 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#111}  ID 49676 Filipe Rola em 2022-11-11 

Comentário: 

Para o concelho de Vila Nova de Gaia está linha Rubi vai facilitar para melhor a 
mobilidade, reduzindo assim os transportes particulares. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#112}  ID 49675 Jorge ribeiro em 2022-11-11 

Comentário: 

Coisa boa porque vai dar para muito transporte para quem trabalha e estudantes, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#113}  ID 49674 Isabela pereira em 2022-11-11 

Comentário: 

Acho excelente visto que facilitará a vida dos estudantes, integrando a vida académica e 
social. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#114}  ID 49673 Vera vital em 2022-11-11 

Comentário: 

Vai criar muitos acessos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#115}  ID 49672 ruben maia em 2022-11-11 

Comentário: 

linha que dara muito jeito para pessoas que vem de santo ovidio diretos para a casa da 
musica 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#116}  ID 49671 Arnaldo Carvalho em 2022-11-11 

Comentário: 

Vais ser uma linha brutal que vai retirar turistas da ponte de Dluis 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#117}  ID 49670 Nuno Ferronha em 2022-11-11 

Comentário: 

A nova linha rubi é uma mais valia para uma maior ligação dos concelhos da AMP porque 
Gaia fica mais acessível e a zona sul do Douro tem mais acesso ao metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#118}  ID 49669 João Fernandes em 2022-11-11 

Comentário: 

Devia estender a linha para lordelo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#119}  ID 49668 mercado urbano - Gestão Imobiliária, S.A., em 2022-11-11 

Comentário: 

Exmos. Senhores,  Mercado Urbano, NIPC 509046762, na qualidade de superficiária do 
Mercado do Bom Sucesso, com sede em Praça do Bom Sucesso, n.º 74/90, piso 3, 
escritório 8, 4150-145 Porto, vem expor e solicitar os seguintes esclarecimentos:   - 
Considerando os inúmeros efeitos e impactes negativos que esta intervenção terá para o 
funcionamento do Mercado do Bom Sucesso, perguntamos: 1. Que medidas 
compensatórias estão previstas, designadamente no que concerne à mitigação dos 
efeitos negativos do ruído, vibrações e circulação rodoviária? 2. Está previsto 
levantamento estrutural do edifício do Mercado do Bom Sucesso? 3. Está previsto 
levantamento fotográfico do edifício do Mercado do Bom Sucesso? 4. As alterações à 
circulação rodoviária serão notificas à Expoente (Mercado Urbano) ou serão apenas 
publicitadas via Edital ou outro? 5. Com quantos dias de antecedência as alterações 
rodoviárias com impacto para o Mercado do Bom Sucesso serão publicitadas/notificadas? 
6. Qual a razão para o Edifício do Mercado do Bom Sucesso não se encontrar assinalado 
como Edifício com uso sensível nos termos da planta “Vibrações – Linha Casa da Música – 
Santo Ovídio”?  Muito obrigado, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#120}  ID 49666 fernando tavares em 2022-11-10 

Comentário: 

Bom projecto para todos nos...ansioso por visualizar a paisagem na viagem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#121}  ID 49665 ana rita moreira em 2022-11-10 

Comentário: 

Na minha opinião esta nova linha será algo que me facilitará a minha deslocação e 
permitirá acessar mais fácilmente varios destinos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#122}  ID 49664 Patrícia Silva em 2022-11-10 

Comentário: 

Acho muito interessante em abrir mais linhas de metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#123}  ID 49663 hugo alves em 2022-11-10 

Comentário: 

acho que pode ser um pouco mais conveniente para a deslocação, mas acho que poderia-
se investir noutras formas de deslocação capaz de facilitar ainda mais os locais e quem cá 
trabalha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#124}  ID 49662 Ehsan Ahmadi em 2022-11-10 

Comentário: 

in my opinion its perfect direction and so necessary thats why is possibility for change 
position in especially part of porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#125}  ID 49661 Beatriz guedes em 2022-11-10 

Comentário: 

Acho super útil para o pessoal de Gaia porque é mais rápido e cómodo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#126}  ID 49660 António moreira em 2022-11-10 

Comentário: 

Acho uma boa ideia, pois vai simplificar a vida de muitas pessoas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#127}  ID 49659 Thalia Seijas em 2022-11-10 

Comentário: 

Vai dar muito jeito o acesso ao Arrábida shopping , permitindo ir lá mais frequentemente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#128}  ID 49658 Ubalda Pinho em 2022-11-10 

Comentário: 

Ando todos os dias de metros, mais do que uma vez. Tenho uma filha em Gaia. Vai ser 
maravilhoso!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#129}  ID 49657 Patricia em 2022-11-10 

Comentário: 

Baniste uma no ideia é muito util 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#130}  ID 49656 Luís Conceição em 2022-11-10 

Comentário: 

Tem melhores acessos a gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#131}  ID 49655 Lotario Pinto em 2022-11-10 

Comentário: 

É uma mais valia para a população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#132}  ID 49654 Sara Marques em 2022-11-10 

Comentário: 

Vai dar muito jeito uma linha direta da casa da Música a Santo Ovídio 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#133}  ID 49653 Fernando Pinto em 2022-11-10 

Comentário: 

A linha é boa e eficaz 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#134}  ID 49652 Luís Martins em 2022-11-10 

Comentário: 

Excelente linha, de muita utilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#135}  ID 49649 Paula Malheiro em 2022-11-09 

Comentário: 

Exmos. Senhores,  Apresentamos, em anexo, o parecer da Águas e Energia do Porto, EM, 
em relação ao Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi) ao ao Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Projeto da Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi).  
Obrigada.  Cumprimentos, 

Anexos: 49649_AEdP_Parecer_EIA_Linha Rubi_Metro do Porto_Portal Participa.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#136}  ID 49644 Giovanni ramos em 2022-11-09 

Comentário: 

Poderia estender da casa da música s atenção s João/arca de água 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#137}  ID 49643 Maria Amélia Gregório em 2022-11-09 

Comentário: 

Vai ser muito bom para a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#138}  ID 49642 Teresa temudo em 2022-11-09 

Comentário: 

Está linha vai ser para mim muito útil . Sugiro que possamos pagar o andante no 
telemóvel e usar a aplicação como bilhete. De contrário deverão colocar   Caixas de 
carregamento em muitos sítios da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#139}  ID 49641 Raphael nunes em 2022-11-09 

Comentário: 

Ótimo pela expansão do transporte público elétrico que vai poupar tempo de viagem a 
que, tinha de aceder a trindade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#140}  ID 49640 Sara moreira em 2022-11-09 

Comentário: 

Acho uma excelente ideia a nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#141}  ID 49639 Maria Azevedo em 2022-11-09 

Comentário: 

Concordo a 100% com a linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#142}  ID 49638 Eileen em 2022-11-09 

Comentário: 

Adorei a linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#143}  ID 49637 Francisca em 2022-11-09 

Comentário: 

Acho que é sempre bom haver muitos meios para quem não tem carro não só por causa 
da sustentabilidade mas por aqueles não conseguem comprar um meio de transporte 
público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#144}  ID 49636 António Ferreira em 2022-11-09 

Comentário: 

É facil para deslocações para o trabalho e comércio e dentro da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#145}  ID 49635 Catarina ferreira em 2022-11-09 

Comentário: 

Gostei do conceito e da ideia, principalmente porque a minha faculdade fica no campo 
alegre e ainda não há metro até lá, o que é bastante incomodativo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#146}  ID 49634 Jose lima em 2022-11-09 

Comentário: 

Acho que esta linha é uma excelente opção, um excelente investimento, pois graças a 
esta nova ligação Gaia- Porto, tudo será muito mais fácil e rápido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#147}  ID 49633 Carlos de matos em 2022-11-09 

Comentário: 

É muito bom viajar com a rubi; veio para ajudar-nos . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#148}  ID 49632 Rodrigo Cabral em 2022-11-09 

Comentário: 

Parece me uma excelente iniciativa pela falta de acessos nas zonas abrangidas pela linha 
sendo uma enorme mais valia para o Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#149}  ID 49631 Beatriz noronha em 2022-11-09 

Comentário: 

Acho muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#150}  ID 49630 Maria moreira em 2022-11-09 

Comentário: 

Ótima, vai dar muito jeito! Porém as linhas do metro podiam ser mais abrangentes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#151}  ID 49629 Ana ferri em 2022-11-09 

Comentário: 

Acredito que vai ser uma linha de grande importância no sentido de desafogar a Trindade 
e trazer mais rapidez às deslocações entre Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#152}  ID 49628 Ana serra em 2022-11-09 

Comentário: 

Acho uma ideia ótima como forma de ligar ainda mais o Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#153}  ID 49627 Fernanda serra em 2022-11-09 

Comentário: 

Excelente ideia é uma zona com muitos residentes e população jovem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#154}  ID 49626 Anonimo em 2022-11-09 

Comentário: 

Quanto maior a flexibilidade e opcoes de linhas de metro melhor para os habitantes e 
visitantes da zona metropolitana do Porto. A inclusao da linha rubi fez todo o sentido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#155}  ID 49623 José Nogueira em 2022-11-08 

Comentário: 

Faz falta, há que inovar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#156}  ID 49622 Eliton costa em 2022-11-08 

Comentário: 

Uso o metro para passear, mas para a minha família é muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#157}  ID 49621 Eduardo Santos em 2022-11-08 

Comentário: 

Pra mim vai facilitar bastante , vai agilizar bastante 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#158}  ID 49620 Pedro fernandes em 2022-11-08 

Comentário: 

Eu concordo com a linha pela sua acessibilidade e as empregadas são simpaticas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#159}  ID 49619 Hiales Paulino em 2022-11-08 

Comentário: 

Acredito que terá uma enorme utilidade, pois a mobilidade urbana é essencial para o 
desenvolvimento da cidade. A movimentação económica se dá pela circulação de 
pessoas. Pois assim é feito o desenvolvimento humano. Com tudo quero deixar minhas 
gratidão por essa atitude governamental. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#160}  ID 49618 Paulo Santos em 2022-11-08 

Comentário: 

É necessária sim mas o metro da trofa ainda mais nessesario é porque está prometido 
desde 2002 Espero que as pessoas que vivam onde passará está linha não sejam 
prejudicadas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#161}  ID 49617 Boaventura santos em 2022-11-08 

Comentário: 

Vem tarde, já devia estar feita 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#162}  ID 49616 Ana Nunes em 2022-11-08 

Comentário: 

A linha será bastante útil pois faço este trajeto com recursos metro e autocarro e, desta 
forma, conseguirei reduzir tempo e melhorar as condições nas viagens. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#163}  ID 49615 Savva Valetskiy em 2022-11-08 

Comentário: 

Acho q o projeto vai ser útil mas não é razão para roubar dinheiro de obras públicas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#164}  ID 49613 Francisco Marques em 2022-11-07 

Comentário: 

Linha útil para a cidade do Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#165}  ID 49612 Soraia Soares em 2022-11-07 

Comentário: 

Tudo magnífico. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#166}  ID 49611 Bárbara teixeira em 2022-11-07 

Comentário: 

Sou aluna da FLUP e faço vários transbordos para consegui chegar à minha instituição de 
ensino, levando cerca de 55 min e 1:30 para cada viagem. Espero a consideração pela 
acessibilidade para o polo do campo alegre.  Não sendo insuficiente mencionar, a ponte, 
deverá estar de acordo com a legislação APA e salvaguarda da paisagem e conservação 
do património natural que a cidade preserva. Espero uma boa solução para todos. Por 
fim, quanto às olhas que exige, perturba-me o que isso vai significar para o ambiente 
sonoro e poluente, segurança dos peões e soluções adequadas para o tráfego. Este é um 
projeto ambicioso! 

Anexos: Não 

 



Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#167}  ID 49610 Alberto Figueiredo em 2022-11-07 

Comentário: 

Acho que vai ser benéfico, facilita o transporte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#168}  ID 49609 Inês Oliveira em 2022-11-07 

Comentário: 

Deviam fazer mais linhas a nível do metro para certas localidades que precisam delas 
neste momento 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#169}  ID 49608 Gustavo Bongiovi em 2022-11-07 

Comentário: 

- Criar um sistema de acompanhamento das frequências da linha em tempo real  - Ajuste 
das frequências à demanda de passageiros, evitando “aglomerações”, por meio de 
melhores algoritmos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#170}  ID 49607 Sheila Sousa em 2022-11-07 

Comentário: 

Sensacional iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#171}  ID 49605 Inês dias em 2022-11-07 

Comentário: 

Acho bastante útil, para os estudantes, turistas e para expandir o metro do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#172}  ID 49604 Branda Nogueira em 2022-11-07 

Comentário: 

Muito útil a paragem na campo alegre. Irá ajudar muitos estudantes. Também seria 
interessante um mais próximo à foz 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#173}  ID 49603 Luís Oliveira em 2022-11-07 

Comentário: 

Sugestão, estação faculdade de ciências. Campo alegre. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#174}  ID 49602 Miguel Evangelho em 2022-11-07 

Comentário: 

A Metro do Porto S.A. tem uma importante influência na criação de dinâmicas sociais e 
urbanas no município do Porto. Por conseguinte, também valoriza a participação pública 
e privada, junto de quaisquer projetos em curso. Parabéns pelo constante 
desenvolvimento e melhorias nas instalações e equipamento móvel. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#175}  ID 49601 Íris faria em 2022-11-07 

Comentário: 

Penso que é bom ter uma estação de metro mais perto do polo do campo alegre, não 
tenho queixas acerca do transporte público no Porto mas assim será ainda melhor. 
também é bom que não tenha tabuleiro para carros, só ia criar mais trânsito. espero que 
de futuro também pensem em criar mais ligações para norte e este da Póvoa de Varzim, 
onde fica a última estação do metro do Porto, a partir daí é que o transporte público é 
muito pobre, da metro do Porto ou em conjunto com outras empresas, parece que todo 
o transporte é só da periferia para o centro e faltavam ligações entre as diferentes 
“periferias”. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#176}  ID 49600 Jorge ferreira em 2022-11-07 

Comentário: 

Acho muito bem! Vai ter muitos passageiros. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#177}  ID 49599 Manuel Luis em 2022-11-07 

Comentário: 

Vou ser utilizador, acho muito útil!! O projeto está espetacular em termos de design. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#178}  ID 49598 Maria Silva em 2022-11-07 

Comentário: 

O metro é um ótimo transporte e deve ser incentivado e devia haver mais linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#179}  ID 49597 Gil moreira em 2022-11-07 

Comentário: 

É interessante.vai ser muito bom! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#180}  ID 49596 Maria Vasconcelos em 2022-11-07 

Comentário: 

Vai dar muito jeito para irmos às caves. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#181}  ID 49595 Patrícia Nunes em 2022-11-07 

Comentário: 

Acho que a linha não é viável. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#182}  ID 49594 António Ferreira em 2022-11-07 

Comentário: 

Facilita a nível de comércio, a nível de trânsito.vai ser bom para o deslocamento para o 
trabalho. Vamos economizar tempo e dinheiro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#183}  ID 49593 Jade Nogueira em 2022-11-07 

Comentário: 

Vai desafogar a trindade e agilizar o deslocamento. Também ter uma linha ao pé da 
universidade do Porto faz muito jeito aos estudantes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#184}  ID 49592 Elisangela Cruz em 2022-11-07 

Comentário: 

vai ser muito bom porque vai ligar Porto a Gaia. Tem muitas vantagens e benefícios para 
a população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#185}  ID 49590 Maria Odete Fonseca em 2022-11-07 

Comentário: 

Acho que vai ser muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#186}  ID 49589 Ana pereira em 2022-11-07 

Comentário: 

Vai ser bom, vai ser útil para a população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#187}  ID 49588 Ana Ramalho em 2022-11-07 

Comentário: 

É uma mais valia e espero que haja mais linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#188}  ID 49587 Márcio Lima em 2022-11-07 

Comentário: 

é uma linha que ajuda na mobilidade das pessoas que vão todos os das trabalhar , ou vão 
para as escolas , e essa nova ponte já ajuda a travessias de Port-Gaia facilitando a vida 
das pessoas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#189}  ID 49586 Emma Mota em 2022-11-07 

Comentário: 

Vai facilitar e muito a minha deslocação para o trabalho sendo que entro na estação 
senhora da hora e saio na Arrábida fazendo transbordo na casa da música. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#190}  ID 49585 João braga em 2022-11-07 

Comentário: 

Sou natural de Santo Ovídio e vai-me dar muito jeito. É um encanto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#191}  ID 49584 Rayssa Leite em 2022-11-07 

Comentário: 

A linha Rubi em minha opinião foi uma ótima ideia e vai facilitar muito para quem mora 
em Gaia e depende de autocarro ou de metro, sendo que é necessário apanhar mais de 
um. Uma linha de Gaia até a casa da música é mais prática, cómoda e eficaz. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#192}  ID 49583 Paulo em 2022-11-07 

Comentário: 

Vai defuma grande mais valia para todos que trabalham. Nos extremos das cidades, 
Porto, Matosinhos até Vila Nova de. Gaia. Parabéns!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#193}  ID 49582 A em 2022-11-06 

Comentário: 

Acho muito importante para o desenvolvimento das duas cidades 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#194}  ID 49581 Marta Leal em 2022-11-06 

Comentário: 

Uma boa mobilidade para a cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#195}  ID 49580 Sara Vara em 2022-11-06 

Comentário: 

Incrível iniciativa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#196}  ID 49579 Albina Gomes em 2022-11-06 

Comentário: 

Linha até ao Arrábida Shopping é a melhor ideia do Mundo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#197}  ID 49578 Guilherme Costa em 2022-11-06 

Comentário: 

Vai se um grande benefício para a região. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#198}  ID 49577 Liliana Simões em 2022-11-06 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia, no entanto, podiam fazer uma até as praias de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#199}  ID 49576 Ana Carvalho em 2022-11-06 

Comentário: 

A nova linha de metro é uma ótima ideia para as pessoas começarem a ter acesso aos 
municípios da sua zona. E para passar a haver menos poluição. O sítio é bem localizado é 
uma boa vista. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#200}  ID 49575 Filipe Silva em 2022-11-06 

Comentário: 

É um ótimo transporte porque diminui a poluição. É um transporte verde e vai beneficiar 
milhares de pessoas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#201}  ID 49574 Anonimo em 2022-11-06 

Comentário: 

Eu acho que este projecto vem dinamizar muito toda esta área de Vila Nova de Gaia. E 
sem dúvida uma mais-valia para todos os que vivem e trabalham em toda a área que 
envolve a nova linha. Irá fazer com que todas as deslocações sejam mais fáceis, rápidas e 
amigas do ambiente, permitindo diminuir o intensidade de tráfego. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#202}  ID 49573 Maria De Fátima Machado em 2022-11-06 

Comentário: 

É uma boa linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#203}  ID 49572 Marco em 2022-11-06 

Comentário: 

Muito bom para o futuro ecológico 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#204}  ID 49571 Anónima em 2022-11-06 

Comentário: 

Considero que o metro é um transporte limpo, rápido e fiável , por isso valioso para os 
cidadãos e para a cidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#205}  ID 49570 José Pessanha em 2022-11-06 

Comentário: 

Acho que vai ser um meio muito positivo porque no meu caso vou passar a fazer a viagem 
casa/trabalho e trabalho/casa toda de metro.. Fantástico. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#206}  ID 49569 A em 2022-11-06 

Comentário: 

Comncordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#207}  ID 49568 Paulo Almeida em 2022-11-06 

Comentário: 

Concordo com a nova linha, no entanto, em vez de ligar a St Ovídio devia fazer uma 
ligação direta a Espinho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#208}  ID 49567 Maria Barbosa em 2022-11-06 

Comentário: 

Já devia ter começado há muito mais tempo, mas mais vale tarde do que nunca… 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#209}  ID 49566 Natália Esteves em 2022-11-06 

Comentário: 

Acho o projeto muito interessante e inovador. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#210}  ID 49565 Manuela Santos em 2022-11-06 

Comentário: 

Acho uma linha muito importante porque vai dar oportunidade a zona que estava muito 
Pobre em transportes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#211}  ID 49564 Vitória em 2022-11-06 

Comentário: 

Metro para todo o lado!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#212}  ID 49563 Sofia Cruz em 2022-11-06 

Comentário: 

Boa acessibilidade + maior mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#213}  ID 49562 Armando sousa em 2022-11-06 

Comentário: 

Uma mais valia para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#214}  ID 49561 Clarisse Fernandes em 2022-11-06 

Comentário: 

Facilita a mobilidade para as pessoas que não tem veículo próprio para as zonas urbanas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#215}  ID 49560 rosa Couto em 2022-11-06 

Comentário: 

Bom para a mobilidade da população - promove a evolução 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#216}  ID 49559 Carlos angélico em 2022-11-06 

Comentário: 

Beneficia a população em geral 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#217}  ID 49558 Ana Paulo em 2022-11-06 

Comentário: 

Concordo por uma melhor e mais sustentável forma de transporte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#218}  ID 49557 Eva Silva em 2022-11-06 

Comentário: 

Vai retirar muito movimento de veículos na ponte de Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#219}  ID 49556 Ilde brando em 2022-11-06 

Comentário: 

Já deveria estar feito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#220}  ID 49555 António Mota em 2022-11-06 

Comentário: 

Já devia ter sido feito há 30 anos! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#221}  ID 49554 Maria Clara em 2022-11-05 

Comentário: 

Do ponto de vista urbano - facilita a mobilidade (estudante da faculdade de arquitetura 
que vive na Afurada). 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#222}  ID 49553 Raquel Dias em 2022-11-05 

Comentário: 

Útil para quem vive em Gaia - facilidade mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#223}  ID 49552 João garrido em 2022-11-05 

Comentário: 

Evolução da cidade e novos trajetos para retirar os carros das restantes pontes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#224}  ID 49551 Miguel Peixoto em 2022-11-05 

Comentário: 

Diminuir a circulação de carros e outra forma de as pessoas atravessarem a ponte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#225}  ID 49550 José Ricardo em 2022-11-05 

Comentário: 

Forma de atravessar Porto para Gaia - ajuda a mobilidade e serve melhor a cidade de 
Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#226}  ID 49549 Mário Azevedo em 2022-11-05 

Comentário: 

Gostei muito da linha porque acho que faz muito sentido ter uma linha destas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#227}  ID 49548 Eduardo Teixeira em 2022-11-05 

Comentário: 

A utilização da rede de metro tornasse uma mais valia no dia a dia de todos os 
utilizadores e moradores na região metropolitana do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#228}  ID 49547 Anónimo em 2022-11-05 

Comentário: 

Boa iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#229}  ID 49546 Anónimo em 2022-11-05 

Comentário: 

:) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#230}  ID 49545 Anónimo em 2022-11-05 

Comentário: 

Gostei. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#231}  ID 49544 Ana Paula em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia- evita o trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#232}  ID 49543 Tiago Silva em 2022-11-05 

Comentário: 

Se pudesses estender a linha para o interior da Gaia para a zona das praias de arcozelo e 
Madalena ou até mesmo canidelo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#233}  ID 49542 Aires Ribeiro em 2022-11-05 

Comentário: 

Gosto da ideia e do conceito. Super prático para ir para a faculdade de ciências sem ter 
de apanhar trânsito ou autocarros cheios de gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#234}  ID 49541 Silvia Soares em 2022-11-05 

Comentário: 

Devia ter casas de banho e nas horas de ponta ter mais carruagens 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#235}  ID 49540 Alice em 2022-11-05 

Comentário: 

Concordo pois vai melhorar a mobilidade , por a linha até a praia ! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#236}  ID 49539 Alfredo Graça em 2022-11-05 

Comentário: 

Preocupação pela distância curta da ponte à casa rosa ( pertofaculdade de arquitetura) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#237}  ID 49538 Patrícia Pinto em 2022-11-05 

Comentário: 

Extremamente útil para residência 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#238}  ID 49537 Diana Harders em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia na facilidade, rapidez e mais cómodo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#239}  ID 49536 Pedro Pimentel em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#240}  ID 49535 Maria em 2022-11-05 

Comentário: 

Vai facilitar muito a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#241}  ID 49534 Sónia costa em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#242}  ID 49533 Alberto Jesus em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#243}  ID 49532 Patrícia Fonseca em 2022-11-17 

Comentário: 

A minha principal preocupação é o estacionamento. Eu moro com a minha família no 
prédio vereda 2 na rua Gonçalo Velho Cabral, mesmo em frente à futura estação 
subterrânea (debaixo do jardim).  Quando o meu marido e eu compramos o 
apartamento, um dos critérios que nos fez escolher este local para vivermos foi o 
estacionamento à porta do prédio. Agora que somos 4 com a recente adição de mais um 
pequenote, ficamos preocupados com a possível ocupação do estacionamento por 
pessoas que queiram utilizar o metro.  Temos também outros habitantes destes prédios 
que precisam de cuidados de saúde quase diários (ambulâncias, enfermeiros, terapeutas 
que vêm ao domicílio) e que estacionam as suas viaturas aqui. Sem este espaço para os 
carros como vão poder responder às necessidades das pessoas que moram aqui? Muito 
obrigada pela atenção dispensada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#244}  ID 49531 Lucia umpierrez em 2022-11-05 

Comentário: 

Facilita a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#245}  ID 49530 Luis em 2022-11-05 

Comentário: 

Grande investimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#246}  ID 49529 Paulo Costa em 2022-11-05 

Comentário: 

Útil a construção da nova linha para facilitar o acesso a Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#247}  ID 49528 Cíntia Silva em 2022-11-05 

Comentário: 

Estou super otimista com estas novas obras e deixava a sugestão de fazerem até Santa 
Maria da feira. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#248}  ID 49527 Maria Magalhães em 2022-11-05 

Comentário: 

Gaia está em crescimento e portanto as acessibilidades tem de acompanhar o 
crescimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#249}  ID 49526 José Lima em 2022-11-05 

Comentário: 

Vai ser muito útil! Principalmente porque vai servir o hospital e vila deste. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#250}  ID 49525 Lucia Félix em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#251}  ID 49524 Pedro Barros em 2022-11-05 

Comentário: 

Obra que irá melhorar a mobilidade dos habitantes de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#252}  ID 49523 Valdemar Fernandes em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia - obra do interesse público e melhoria de vida das pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#253}  ID 49522 Kovacs Magdolna em 2022-11-05 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#254}  ID 49521 João Gaspar em 2022-11-05 

Comentário: 

Uma obra de referencia, essencial para o desenvolvimento de Gaia e redução de trânsito 
das pontes. Projeto de ferrovia, mas de arquitetura. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#255}  ID 49520 Sónia Gaspar em 2022-11-05 

Comentário: 

O metro veio promover a deslocação da população do Porto e Gaia através de 
transportes públicos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#256}  ID 49519 Catarina Oliveira em 2022-11-05 

Comentário: 

Seria uma mais valia para a mobilidadade principalmente para Gaia - diminuição do 
trânsito e melhoria da cessibilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#257}  ID 49518 Anastacia Bakurina em 2022-11-05 

Comentário: 

Mais valia para as pessoas do Porto irem até Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#258}  ID 49517 Viktor Bakurin em 2022-11-05 

Comentário: 

The project is great! Can’t wait to have Arrábida to be connected with Porto via the 
metro! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#259}  ID 49516 Maria José cunha em 2022-11-05 

Comentário: 

Vai valorizar a zona envolvente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#260}  ID 49515 Carla Soares em 2022-11-05 

Comentário: 

Importante criar linhas que liguem a pontos estratégicos em Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#261}  ID 49514 Matilde Soares em 2022-11-05 

Comentário: 

Acho que é bom terem criado uma linha de metro que passe mais por Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#262}  ID 49513 Carla Brandão em 2022-11-05 

Comentário: 

Linha de metro na freguesia da Madalena Vila Nova de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#263}  ID 49512 Artur Silva em 2022-11-05 

Comentário: 

Vai retirar muito trânsito e facilitar a mobilidade de muita gente. Shopping muito mais 
valorizado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#264}  ID 49511 Claudia Silva em 2022-11-05 

Comentário: 

Poderia alongar para as zonas das praias de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#265}  ID 49510 Paulo país em 2022-11-05 

Comentário: 

Muito bom para facilidade de mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#266}  ID 49509 Daniela em 2022-11-05 

Comentário: 

Tendo em conta que vivo em Gondomar/ Fanzeres e trabalho em Gaia (Lake Towers) faria 
imenso sentido a nova linha. O trânsito na ponte da Arrábida é infernal e de autocarro é 
quase impossível chegar a horas a qual lado.  Em suma, seria importantíssimo criar novas 
linhas na zona de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#267}  ID 49508 Gabriela Laureano em 2022-11-05 

Comentário: 

Vai ser bom para facilitar quem é a zona da Boavista 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#268}  ID 49507 Vitor ferreira em 2022-11-05 

Comentário: 

Melhor ideia não podia ter 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#269}  ID 49506 Ondina Sequeira em 2022-11-05 

Comentário: 

Será uma mais valia - facilita a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#270}  ID 49505 Sandra Almeida em 2022-11-05 

Comentário: 

Quanto mais abrangente for a linha do metro para a zona do concelho do Porto e Gaia, 
Maia e outros ao redor melhor! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#271}  ID 49504 Raquel Nunes em 2022-11-05 

Comentário: 

Acho excelente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#272}  ID 49503 Eduardo em 2022-11-05 

Comentário: 

Gostei muito desta iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#273}  ID 49502 Elizabeth Alves em 2022-11-05 

Comentário: 

Uma mais valia para a cidade de Gaia - evita o uso de carro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#274}  ID 49501 Pedro Oliveira em 2022-11-05 

Comentário: 

Será uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#275}  ID 49500 Silvia Magalhães em 2022-11-05 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#276}  ID 49499 Amélia Faria em 2022-11-05 

Comentário: 

Já devia estar feito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#277}  ID 49498 Alexandre Santos em 2022-11-05 

Comentário: 

É boa para atender a população e vale muito a pena. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#278}  ID 49497 Priscila em 2022-11-05 

Comentário: 

Acha uma mais valia- retira os veículos da rua 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#279}  ID 49496 Eduardo Castro em 2022-11-05 

Comentário: 

Muito boa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#280}  ID 49495 Maria José Cabral em 2022-11-05 

Comentário: 

Expandir o metro pela cidade de Gaia - seria uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#281}  ID 49494 Acacio Queirós em 2022-11-04 

Comentário: 

Acho que é uma mais valia para a cidade de Gaia e Porto vai servir muita gente e è mais 
ou menos assim 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#282}  ID 49493 Amílcar em 2022-11-04 

Comentário: 

Em meu entender está linha vem suprir a falta de transportes existentes nesta área, 
nomeadamente transportes que cumpram horários. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#283}  ID 49492 Manuela rocha em 2022-11-04 

Comentário: 

Está muito bonita 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#284}  ID 49491 Luísa Aguiar em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo com este investimento, é fundamental para melhorar o metro do Porto e 
minimizar o o trânsito na ponte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#285}  ID 49490 Rosangela Caldas em 2022-11-04 

Comentário: 

Um excelente investimento para nossa vizinhança acho maravilhoso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#286}  ID 49489 Bernardo Sardinha em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#287}  ID 49488 Maria em 2022-11-04 

Comentário: 

Entendo que a ponte deveria ter um acesso. Acho que  o local de apio no Porto entra em 
conflito com as edificações.Talvez não fosse local mais indicado, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#288}  ID 49487 Jorge Botelho em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo com a linha vai ajudar as universidades e gaienses 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#289}  ID 49486 Manuel lima em 2022-11-04 

Comentário: 

No futuro vai ficar 5 estrelas, uma mais valia para todos os gaienses. A pecar por vir 
tardeamente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#290}  ID 49485 Roberta em 2022-11-04 

Comentário: 

Moro ao lado do Arrábida e será um grande presente para todos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#291}  ID 49484 Mónica Carvalho em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo  Pois vai ser vantajoso em termos de deslocação para diversas zonas de Gaia e 
Porto, evitar o congestionamento do trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#292}  ID 49483 Maria Luísa em 2022-11-04 

Comentário: 

Projeto bastante interessante e que beneficiará a zona Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#293}  ID 49482 Marcelina Duarte em 2022-11-04 

Comentário: 

Vai ser o melhor que podem fazer , e vai aliviar muito o trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#294}  ID 49481 Dara pires em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo inteiramente com esta linha  Muito acessível 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#295}  ID 49480 Alfredina em 2022-11-04 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#296}  ID 49479 Miguel Novo em 2022-11-04 

Comentário: 

A AMP precisava de um projeto do género. Desenvolvendo, assim, as duas cidades e a 
zona das Faculdades de Arquitetura, Letras e Ciências da UP. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#297}  ID 49478 Sara duarte em 2022-11-04 

Comentário: 

Acho uma ótima ideia! Vai facilitar muito a vida das pessoas que andam diariamente de 
transporte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#298}  ID 49477 Flávio Dantas em 2022-11-04 

Comentário: 

Penso que é uma via de transporte extremamente útil visto que o acesso mais rápido de 
Gaia ao campo alegre é apenas a ponte da Arrábida, irá também resolver bastante do 
trânsito dessa mesma ponte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#299}  ID 49476 Rosa crisóstomo em 2022-11-04 

Comentário: 

Preciso urgentemente desta linha, tem de ser rápido vai me dar muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#300}  ID 49475 António silva em 2022-11-04 

Comentário: 

Vivo em Soares dos Reis, perto do hospital e vou beneficiar muito desta nova estação. 
Espero que seja rápido!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#301}  ID 49474 Mónica ferreira em 2022-11-04 

Comentário: 

Está linha vai trazer uma enorme mobilidade e muito útil para a entrelaçado entr a cidade 
de Porto e Gaia. Ajudando também a melhorar empacoto e ambiental 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#302}  ID 49473 Olga ferreira em 2022-11-04 

Comentário: 

Facilidade de ir para o local de trabalho com rapidez 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#303}  ID 49472 José rocha em 2022-11-04 

Comentário: 

O projeto além de ser lindíssimo,é uma obra que vai favorecer muita gente. é 7 estrelas!!! 
Vai favorecer muita gente que vive na zona, não vão precisar de ir de carro. A melhor 
coisa é poder ir de metro. Espero que não demore muito tempo!! Toda a gente está à 
espera!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#304}  ID 49471 Mariana ferreira em 2022-11-04 

Comentário: 

É uma excelente decisão que vai valorizar a zona do candal e facilitar os transportes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#305}  ID 49470 Cristina duarte em 2022-11-04 

Comentário: 

Há muito que esta  linha devia ter sido implementada, penso no entanto que a 
linhadeveria ligar para além do campo alegre toda a avenida da Boavista e a zona de 
fonte da moura,  c concordo com a localização da ponte mas não se entende ainda as 
ligações aos acessos  à rede interna dos arruamentos da cidade  . mesmo considerando os 
impactos ambientais sou sempre a favor de mais ligações entre as cidades e que 
privilegiem os acessos pedonais e ciclaveis.. .  Para finalizar apenas tenho pena de não 
existir também uma ligação a cota baixa , muito necessária e há muito requerida pela 
população ali residente  e não só 

 



Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#306}  ID 49469 Paulo Matos em 2022-11-04 

Comentário: 

Linha necessária, com uma arquitetura espetacular. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#307}  ID 49468 Fernando Paiva em 2022-11-04 

Comentário: 

Gostei muito do nome da linha rubi, ter sido inspirado no vinho do Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#308}  ID 49466 Henrique Gonçalves em 2022-11-04 

Comentário: 

Gostei muito da forma da explicação da como vai ficar esta linha metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#309}  ID 49465 José sousa em 2022-11-04 

Comentário: 

Só peca por tardia. Será um benefício para-a zona metropolitana 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#310}  ID 49464 José Figueiredo em 2022-11-04 

Comentário: 

Iniciativa de louvar pois vai ajudar muito a mobilidade de milhares de pessoas além de 
contribuir para o desenvolvimento económico de toada a região. Espero que a obra se 
finalize no prazo previsto porque durante a sua realização causará grande transtorno em 
toda a zona envolvente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#311}  ID 49463 João sousa em 2022-11-04 

Comentário: 

Excelente projeto que vem complementar a mobilidade na Área Metropolitana do Porto. 
Vila Nova de Gaia fica com um rede de transportes idêntica às melhores cidades da 
Europa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#312}  ID 49462 Orisia adao em 2022-11-04 

Comentário: 

Vídeo ótimo  Boas obras sem interferências  Corra tudo bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#313}  ID 49461 José Adão em 2022-11-04 

Comentário: 

Muito positivo, com acessibilidades boas, esteticamente bem concebida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#314}  ID 49460 Rúben Gonçalves em 2022-11-04 

Comentário: 

Excelente oportunidade para a cidade de Gaia e Porto de eliminarem milhares de carros 
diariamente nas ruas de ambas as cidades, ao mesmo tempo contribuindo para um país 
mais verde 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#315}  ID 49459 Carla pereira em 2022-11-04 

Comentário: 

Vai ser óptimo ter esta linha em funcionamento. As obras na Vl8 é que vão dificultar o 
movimento diário. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#316}  ID 49458 João santos em 2022-11-04 

Comentário: 

Entendo ser uma óptima ideia que vai beneficiar em muito as várias zonas por onde passa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#317}  ID 49457 Rosa Santos em 2022-11-04 

Comentário: 

Vai dar muito jeito, vamos largar o carro e poder andar de metro para ir ao Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#318}  ID 49456 Maria Cordeiro em 2022-11-04 

Comentário: 

Julgo que vai-se benéfico, dado que valoriza a zona e  beneficia o ambiente . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#319}  ID 49455 Renata gomes em 2022-11-04 

Comentário: 

Acho que vai ser uma mais valia para a cidade de Gaia  e para a zona do Arrábida .sou 
moradora aqui só tenho receio da confusão que vai ser aqui 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#320}  ID 49454 Ernesto amaral em 2022-11-04 

Comentário: 

Acho que a linha e útil. Vai para uma zona de movimento da cidade, a rotunda da 
Boavista, retirando alguns carros da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#321}  ID 49453 Elaine tuennerman em 2022-11-03 

Comentário: 

Eu amo este plano! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#322}  ID 49452 Maria Rodrigues em 2022-11-03 

Comentário: 

Ótimo para o turismo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#323}  ID 49451 Claudia Reis em 2022-11-03 

Comentário: 

Estamos ansioso por esta nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#324}  ID 49450 Cristina em 2022-11-03 

Comentário: 

Já devia ter sido feito há mais tempo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#325}  ID 49449 Nuno Marinho em 2022-11-03 

Comentário: 

Esta  linha vai melhorar bastante a mobilidade na minha zona de residência (Soares dos 
Reis), vai diminuir bastante o trânsito na ponte da Arrábida, vai interligar as linhas de 
Metro já existentes e vai contribuir para a diminuição de emissões poluentes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#326}  ID 49448 Irma em 2022-11-03 

Comentário: 

Vai me dar muito jeito! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#327}  ID 49447 Roman Portela em 2022-11-03 

Comentário: 

É uma linha necessária é vital para a dinamização de toda esta zona. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#328}  ID 49446 Maria Fonseca em 2022-11-03 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#329}  ID 49445 Maria Fernanda Silva em 2022-11-03 

Comentário: 

Muitos parabéns pela inovação e progresso no concelho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#330}  ID 49444 Francisco Silva em 2022-11-03 

Comentário: 

Concordo inteiramente com o projeto porque vai valorizar a zona do Porto e Vila Nova de 
gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#331}  ID 49443 Mário em 2022-11-03 

Comentário: 

Acho muito positivo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#332}  ID 49442 Laura Cardoso em 2022-11-03 

Comentário: 

Vai beneficiar uma parte da população quenão tinha metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#333}  ID 49441 João Cardoso em 2022-11-03 

Comentário: 

Acho que é um projeto muito importante para Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#334}  ID 49440 Rosa Barbosa em 2022-11-03 

Comentário: 

Muito útil para o ambiente , muito útil para as pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#335}  ID 49439 Paulo Gomes em 2022-11-03 

Comentário: 

Uma mais valia para Gaia Top 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#336}  ID 49438 Kuis em 2022-11-03 

Comentário: 

Na minha opinião, vem ajudar muito a desbloquear o tráfego que a cidade do Porto 
tem.mas penso que no futuro é necessário mais pontes…..não é suficiente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#337}  ID 49437 Manuela brandao em 2022-11-03 

Comentário: 

Até que ponto esta ponte será solução, tendo em conta o impacto ambiental? Sugiro 
mudança de local. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#338}  ID 49436 António José Sampaio e Melo em 2022-11-03 

Comentário: 

Entendo que é um projeto com muito interesse para os residentes de Vila Nova de Gaia. 
Entendo que deveram ser salvaguardados os espaços verdes/ ambientais e questões 
sonoras e impactos visuais. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#339}  ID 49435 Serafim Portela em 2022-11-03 

Comentário: 

Projecto bastante ambicioso que vai melhorar muito a mobilidade desta parte da cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#340}  ID 49434 Maria José machado em 2022-11-03 

Comentário: 

Uma ótima ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#341}  ID 49433 José machado em 2022-11-03 

Comentário: 

Mais uma linha para melhorar ainda mais os transportes do Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#342}  ID 49432 Mónica carneiro em 2022-11-03 

Comentário: 

Acho bem a nova linha, visto faltar esta ligação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#343}  ID 49431 Eliana Neves em 2022-11-03 

Comentário: 

Considero extremamente importante e benéfico esta ligação entre cidades. Vai abranger 
muitos estudantes e trabalhadores que atualmente sofriam pela demora do trânsito nos 
acessos rodoviários, poupando tempo e dinheiro ao mesmo tempo que é uma solução 
mais ecológica. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#344}  ID 49430 Marta Oliveira em 2022-11-03 

Comentário: 

Está linha vai melhorar a mobilidade no conselho e ajudar ao uso de transportes públicos 
e por isso, ajudar o ambiente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#345}  ID 49429 Fernando Goncalves em 2022-11-03 

Comentário: 

Está nova linha vai ser excecional para Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#346}  ID 49428 Marta quaresma em 2022-11-03 

Comentário: 

É muito importante para as  acessibilidades de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#347}  ID 49427 Maria Moreira em 2022-11-03 

Comentário: 

Otimo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#348}  ID 49426 Joana lima em 2022-11-03 

Comentário: 

Acho que a linha vai ser de extrema importância e utilidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#349}  ID 49425 António fernandes em 2022-11-03 

Comentário: 

Acho uma obra importante para a ligação dos territórios. Peca por não servir como 
alternativa ao fluxo rodoviário que diariamente congestiona o campo alegre. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#350}  ID 49424 Ramiro silva em 2022-11-03 

Comentário: 

Será maravilhoso podermos circular entre o Gaia e Porto sem ter que utilizar a viatura 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#351}  ID 49423 José monteiro em 2022-11-03 

Comentário: 

Precisam de ter em atenção à implementação da Estação de Santo Ovídio. Penso que não 
seria necessária a demolição de prédios de Habitação. Por outro lado, gostaria de saber 
qual o impacto da linha Rubi na rede STCP, pois será redutor acabar com a passagem das 
linhas 902/3/7 na Ponte da Arrábida. Obrigado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#352}  ID 49422 Fátima pena em 2022-11-03 

Comentário: 

Penso que é uma mais valia. Tudo que seja para progresso é bem-vindo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#353}  ID 49421 Franciscano em 2022-11-02 

Comentário: 

Abrir uma linha para a foz 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#354}  ID 49420 Maria em 2022-11-02 

Comentário: 

Um grande investimento para a zona norte de Portugal 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#355}  ID 49419 Fernando em 2022-11-02 

Comentário: 

É um excelente investimento para a zona norte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#356}  ID 49418 Eduardo reis em 2022-11-02 

Comentário: 

Concordo com o investimento que vai ser feito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#357}  ID 49417 Léomike Hébert em 2022-11-02 

Comentário: 

Gosto da nova linha, agora é muito difícil ir de Gaia até Porto se não está perto da linha 
amarela.  Gostaria de teve uma estação mais perto de GaiaShopping e também uma 
extensão pelo norte do lado de Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#358}  ID 49415 Maria Inês Maia Pinto em 2022-11-02 

Comentário: 

Concordo com a linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#359}  ID 49414 João Lima em 2022-11-02 

Comentário: 

Quantos mais opções de transporte melhor 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#360}  ID 49413 Alex em 2022-11-02 

Comentário: 

Gostaria que se divulga se todo o itinerário da linha do metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#361}  ID 49412 João Paiva em 2022-11-02 

Comentário: 

Ótimo projecto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#362}  ID 49411 Maria leonor em 2022-11-02 

Comentário: 

Gosto muito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#363}  ID 49410 Ana em 2022-11-02 

Comentário: 

É tempo de avisar sobre os terrenos que vão ser utilizados 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#364}  ID 49409 Pedro pinho em 2022-11-02 

Comentário: 

Excelente localização e serviço para a zona oeste porto-gaia. Permite melhorar o acesso 
às universidades do Porto, e em paralelo melhorar o acesso de carro pela Arrábida pois 
permite alternativas. Como sugestão, melhorar o acesso do CC Arrábida ao outro lado da 
Vci. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#365}  ID 49408 Vitor em 2022-11-02 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#366}  ID 49407 Paulo Paiva em 2022-11-02 

Comentário: 

Considero um projeto estruturante para  área metropolitana do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#367}  ID 49406 Mariana Pinto da Costa em 2022-11-02 

Comentário: 

Sugeria que a nova ponte tenha na própria ponte um elevador em baixo em Massarelos 
em frente ao rio, para permitir as pessoas subirem e apanharem o metro em cima. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#368}  ID 49405 Luís Reis em 2022-11-02 

Comentário: 

A gentileza das pessoas que me demonstraram o metro , que bom assim tudo foi 
excelente  E o acesso para os jovens estudantes magnífico. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#369}  ID 49404 Paula barros em 2022-11-02 

Comentário: 

Parece um projeto adequado a(s) cidade : (S). No entanto, deixo uma consideração: 
porque não mudar ligeiramente a ponte para poente ao lado das construções em vez de 
fazer a ponte passar no meio de construções do lado do Porto? Deixo também a minha 
esperança de que consigam cumprir os prazos! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#370}  ID 49403 Luís Pereira em 2022-11-02 

Comentário: 

abrange mais uma parte da cidade e serve melhor a população 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#371}  ID 49402 Luís monteiro em 2022-11-02 

Comentário: 

Acho que vai beneficiar bastante o desenvolvimento das freguesias por onde passa. Até 
porque existe alguns pontos de interessse geral ingeridos na mesma. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#372}  ID 49401 Óscar Felgueiras em 2022-11-02 

Comentário: 

Esta linha vai permitir um acesso mais direto a quem vai de Gaia para o pólo universitário 
do Campo Alegre, o que constitui uma inegável mais valia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#373}  ID 49400 Abílio Araujo em 2022-11-02 

Comentário: 

Eu como portuense,mas habitando há alguns anos na cidade de Vila Nova de Gaia,t encho 
a dizer o seguinte moro na marginal junto à Praia da Madalena e sinto que estamos muito 
mal servidos em transportes. Só temos um autocarro dos STCP e que para chegar ao 
Porto,leva no melhor dos casos uma hora. É inconcebível nos tempos que correm,não 
pode ser. Por favor façam qualquer coisa.Obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#374}  ID 49399 Max Archer em 2022-11-02 

Comentário: 

Acho que vai ser muito bom para o turismo, principalmente por poder atravessar 
caminhando , assim como a ponte Luiz 1. Vai desafogar o trânsito nas outras pontes 
existentes , já congestionadas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#375}  ID 49398 António anjo em 2022-11-02 

Comentário: 

Faz muito jeito a linha. Espero que seja o mais rápido possível. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#376}  ID 49397 Linda guimaraes em 2022-11-02 

Comentário: 

Estava há muito tempo à espera desta linha, devido ao trânsito que se faz na ponte da 
Arrábida uma vez que trabalho no Porto. Vai-me dar muito jeito. Espero que esteja 
concluída na data prevista. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#377}  ID 49396 Ana Archer em 2022-11-02 

Comentário: 

Fiquei muito feliz. Nossa VILA NOVA DE GAIA ,  estava mesmo precisando.  Moro aqui 
desde 2018, acredito que a construção dessa linha RUBI irá beneficiar todo nosso PORTO.  
Agradeço muito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#378}  ID 49395 Domingos Pacheco em 2022-11-02 

Comentário: 

Estou de acordo com a construção. Vai ajudar muito a reduzir o trânsito principalmente 
na zona da Arrábida. Tudo o que seja para redução do trânsito, é bom. Os meus netos são 
utilizadores. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#379}  ID 49394 André vieira em 2022-11-02 

Comentário: 

Adoro o projeto, espero que não existam atrasos de maior! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#380}  ID 49393 Noémia Dias em 2022-11-02 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia para quem habitarem Gaia  Daria 1 sugestão que faz muita falta a 
quem vive em Rechousa e Canelas e acreditem são milhares de pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#381}  ID 49392 Bernardo Pegado em 2022-11-02 

Comentário: 

Penso que uma linha de grande importância para o concelho de v n Gaia quer no tocante 
ao tráfego de pessoas como orodoviario 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#382}  ID 49391 Helena pegado em 2022-11-02 

Comentário: 

Ótimo desenvolvimento 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#383}  ID 49390 Diogo martins em 2022-11-02 

Comentário: 

Vai ser uma linha bastante importante pois vai ajudar várias pessoas a deslaçarem-se e 
também vai ajudar a diminuir o trânsito nas ruas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#384}  ID 49389 Catarina Barbosa em 2022-11-02 

Comentário: 

Será uma linha muito útil para toda a comunidade de Gaia. Sugiro uma linha de acesso às 
maravilhosas praias de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#385}  ID 49388 Maria António Freitas Gonçalves em 2022-11-02 

Comentário: 

Acho excelente, apesar de não ser uma pessoa assídua. Adoro o nome e acho que vai ser 
muito bom. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#386}  ID 49387 Mário Gonçalves em 2022-11-02 

Comentário: 

Parece ser interessante o projeto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#387}  ID 49386 Goretti Costa em 2022-11-01 

Comentário: 

O progresso deverá ser valorizado! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#388}  ID 49385 Felipe Dias em 2022-11-01 

Comentário: 

Gostaria de fazer algumas sugestões.  A primeira delas é o compartilhamento da nova 
ponte Arrábida<->Universidade do Porto para além do metro, peões e bicicletas, para 
que sejam compartilhados com os autocarros que utilizam a ponte do Arrábida. Desta 
forma, haverá uma redução nos horários de pico entre 30 e 40 minutos para os 
autocarros, que ficam presos nos engarrafamentos. A segunda sugestão é a construção 
de um amplo estacionamento ao lado do Shopping Arrábida e que faça ligação com o 
mesmo. Pelo fato de ser a ultima estação de Gaia, haverá um aumento significativo no 
Shopping em questão, que pode criar muitos constrangimentos, visto que a quantidade 
de vagas para estacionamento no Shopping, não comportará este aumento significativo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#389}  ID 49384 Fernando Leite em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito útil para aliviar o condicionamento entre Porto e Gaia.  No entanto acho que 
temos que continuar a aumentar as linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#390}  ID 49383 Isis silva em 2022-11-01 

Comentário: 

A linha é muito favorável para os moradores de Vila Nova de Gaia, visto que so ha uma 
linha de metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#391}  ID 49382 André pinto em 2022-11-01 

Comentário: 

aumenta a ligação dos diferentes polos universitarios 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#392}  ID 49381 Luísa Tovar em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#393}  ID 49380 Diogo Tovar em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#394}  ID 49379 Alexandre Sousa em 2022-11-01 

Comentário: 

É muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#395}  ID 49378 Rodnei Almodovas em 2022-11-01 

Comentário: 

Ótimo projeto, moderno e bastante funcional. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#396}  ID 49377 Andrea em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#397}  ID 49376 Francisco Tovar em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#398}  ID 49375 Zé Maria em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#399}  ID 49374 João Pinto em 2022-11-01 

Comentário: 

O metro é  sempre uma mais valia para o país e para as regiões 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#400}  ID 49373 José Ferreira em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#401}  ID 49372 DREI Bernard em 2022-11-01 

Comentário: 

Its a very great investiment. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#402}  ID 49371 Luis megre em 2022-11-01 

Comentário: 

Não há metro para a foz do porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#403}  ID 49370 Diana Poinho em 2022-11-01 

Comentário: 

Muito bem, já devia ter acontecido há mais tempo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#404}  ID 49369 Eliana rocha em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que este investimento vai valorizar bastante Gaia e que vai facilitar bastante a nossa 
vida diária. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#405}  ID 49368 Patrícia Silva em 2022-11-01 

Comentário: 

Ótima ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#406}  ID 49367 Inês em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#407}  ID 49366 Francisco Sá em 2022-11-01 

Comentário: 

A linha vai ser bastante útil por passar no campo alegre e nos ligar a Gaia tao facilmente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#408}  ID 49365 Isabel Megre em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que vai ser um grande investimento 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#409}  ID 49364 Lucilene Gomes em 2022-11-01 

Comentário: 

As obras da nova linha vão facilitar a vida dos moradores dessa região,  principalmente.  E 
esse é o meu caso, que perco muito tempo no trânsito.  Vai demorar,  mas, o resultado 
será espetacular. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#410}  ID 49363 Joana Rodrigues em 2022-11-01 

Comentário: 

A nova linha vai ser muito útil no meu dia a dia nas deslocações casa/trabalho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#411}  ID 49362 Alexandre Simões em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que é uma bom solução. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#412}  ID 49361 Renata em 2022-11-01 

Comentário: 

Muito importante para a região que está mal servida de transporte público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#413}  ID 49360 António Ferreira em 2022-11-01 

Comentário: 

Através do vídeo apresentado, fiquei com a impressão que quem estiver na zona do 
Marco, costeiras, e agro, se quiser seguir para sul terá obrigatoriamente seguir pela Rua 
José Falcão, uma vez que os cruzamentos com a VL vão ser eliminadas. Julgo que essa 
opção ir criar grandes constrangimentos na Rua José Falcão 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#414}  ID 49359 Teresa peixoto em 2022-11-01 

Comentário: 

Seria importante considerar os atravessamentos nas zonas das rotundas que vão ser 
suprimidas. As ruas laterais não vão comportar o trânsito para inversão de marcha, e em 
termos ambientais não faz sentido obrigar a fazer toda a avenida para mudar de sentido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#415}  ID 49358 Maria Costa em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo plenamente com a localização e traçado da nova ponte  Esperemos que os 
prazos de construção sejam cumpridos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#416}  ID 49357 Liliana Marques em 2022-11-01 

Comentário: 

Será muito útil para a população de Gaia. Irá ajudar muita gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#417}  ID 49356 Isabel Castro em 2022-11-01 

Comentário: 

Bastante útil e com a certeza de utilizar sempre que necessario 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#418}  ID 49355 Cecilia santos em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo plenamente com a nova linha rubi, pois será muito útil para minha vida diária, 
assim como de minha familia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#419}  ID 49354 Ana Ribeiro em 2022-11-01 

Comentário: 

Gostei da nova linha e da sua inserção na paisagem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#420}  ID 49353 Catarina Moreira em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho a construção deste projeto muito útil mas também tem de ser ter atenção as 
mudanças na paisagem e se vai ser problemático para as habitações debaixo da suposta 
ponte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#421}  ID 49352 Cosme Santos em 2022-11-01 

Comentário: 

Espero que seja uma linha muito útil para o dia a dia das pessoas, tenho a certeza que 
sim. Deverá haver mais segurança nas estações. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#422}  ID 49351 Marisela Acevedo em 2022-11-01 

Comentário: 

Excelente atenção por parte dos promotores; muito obrigada 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#423}  ID 49350 Cristina Magalhães em 2022-11-01 

Comentário: 

A linha vai favorecer muito a zona abrangida.  As jaquetas são muito esclarecedoras e 
educativas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#424}  ID 49349 Beatriz Ferreira em 2022-11-01 

Comentário: 

Adoro a ponte. Liga me 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#425}  ID 49348 Filipe em 2022-11-01 

Comentário: 

Gostei da linha rubi 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#426}  ID 49347 Hugo ferreira em 2022-11-01 

Comentário: 

Vai ser útil. Vivo perto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#427}  ID 49346 Rosa mendes em 2022-11-01 

Comentário: 

Belíssima ❤️❤️ 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#428}  ID 49345 Filipe Teixeira em 2022-11-01 

Comentário: 

Mais uma obra de grande relevo para a mobilidade do grande porto, uma oportunidade 
que não deve ser desperdiçada. A ponte tem grande valor estético. A inclusão do 
elevador é uma mais valia para a dinâmica do atravessamento do rio. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#429}  ID 49344 Magda silva em 2022-11-01 

Comentário: 

Uma linha importante para Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#430}  ID 49343 Maria Peleteiro em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho útil, porque vai beneficiar as faculdades e as pessoas que vivem em Gaia. Eu gosto 
muito de andar de metro, porque o metro não falha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#431}  ID 49342 Fernanda amaral em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito boa, já devia ter acontecido mais tempo. MelhoriS é o que nós precisamos!!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#432}  ID 49341 Eduardo Pinto em 2022-11-01 

Comentário: 

Extremamente útil e vai servir muitas gentes, sobretudo os estudantes e muito lucrativa 
vai ser uma linha com muita adesão 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#433}  ID 49340 Natália Gonçalves em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo plenamente, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#434}  ID 49339 Arlete oliveiro em 2022-11-01 

Comentário: 

A nível de design é espetacular uma mais valia para as duas cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#435}  ID 49338 Bernardo Gonçalves em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que a nova linha rubi vai ser fantástica. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#436}  ID 49337 Luísa gomes em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito útil, vai abranger mais áreas e fica mais perto da minha área de residência, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#437}  ID 49336 Francisco Pereira em 2022-11-01 

Comentário: 

A ponte vai ser útil para a população de Gaia e do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#438}  ID 49335 Geani Silva em 2022-11-01 

Comentário: 

Pra mim será ótimo pois serei utilizadora, pois moro em santo ovídeo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#439}  ID 49334 Liliana pimenta em 2022-11-01 

Comentário: 

Para além das questões ambientais que se deve levar em consideração, também é 
importante levar em consideração a privacidade dos habitantes que terão as suas vidas 
afetadas porque passarão a morar “debaixo da ponte”, perdendo a privacidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#440}  ID 49333 Rosa Alice em 2022-11-01 

Comentário: 

Vai ser muito util 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#441}  ID 49332 Alberto Goncalves em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que vai ser muito bom para o Porto e Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#442}  ID 49331 António ribeiro em 2022-11-01 

Comentário: 

Para mim vai ser excelente, já não preciso de levar carro para o trabalho . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#443}  ID 49330 Letícia goncalves em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#444}  ID 49329 Nagilla gonçalves em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#445}  ID 49328 Bárbara Domingues em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo plenamente com a linha. Não utilizo o metro , mas vou beneficiar 
indiretamente. Vai reduzir o trânsito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#446}  ID 49327 José peixes em 2022-11-01 

Comentário: 

Vai ser útil para o trânsito. Eu ando todos os dias pela estrada e vai ser muito bom. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#447}  ID 49326 Paula Peixe em 2022-11-01 

Comentário: 

Estou de pleno acordo, acho que é muito bom termos uma nova linha aqui no Arrábida 
principalmente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#448}  ID 49325 Ana Rebelo em 2022-11-01 

Comentário: 

A Repsol vai-me fazer falta, mas a linha vai ser útil para a população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#449}  ID 49324 José barros em 2022-11-01 

Comentário: 

Informação útil para quem como eu utiliza diariamente os transportes públicos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#450}  ID 49323 José Pereira em 2022-11-01 

Comentário: 

Vai ajudar muita gente. Trabalho entre Gaia e Porto. Vai dar muito jeito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#451}  ID 49322 Laurentina alves em 2022-11-01 

Comentário: 

Facilidade em chegar ao Porto de modo a fugir do trânsito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#452}  ID 49321 Carla Oliveira em 2022-11-01 

Comentário: 

Será uma mais valia de modo a chegar o mais rápido e de forma cómoda à Cidade do 
Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#453}  ID 49320 Daniela Rodrigues em 2022-11-01 

Comentário: 

Perante o que nos foram informando sobre a linha, creio que a mesma vá dar um valor 
inovador ao Porto e também facilitar o acesso a pontos estratégicos, ajudando assim 
quem não tem transporte próprio também. Vejo como um bom investimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#454}  ID 49319 Adriel Sousa em 2022-11-01 

Comentário: 

Será um bom investimento para ajudar na mobilidade e também será produtiva para 
sociedade, tendo em vista o objetivo de reduzir o consumo excessivo de gases o2. Uma 
construção muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#455}  ID 49318 Catarina santos em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho muito bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#456}  ID 49317 Tiago Ribeiro em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho bem, vai fazer fluir o trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#457}  ID 49316 Paula Mendes em 2022-11-01 

Comentário: 

Vai valorizar muito a minha zona. A estação do cardal é perto de minha casa. Vai-me 
facilitar a vida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#458}  ID 49315 Gustavo barros em 2022-11-01 

Comentário: 

Acho que a linha é uma coisa importante pois nos levam para lugares especais 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#459}  ID 49314 Alexandrina Barros em 2022-11-01 

Comentário: 

É bem vinda, vai me facilitar a vida e é um transporte extremamente conforta 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#460}  ID 49313 João chaves em 2022-11-01 

Comentário: 

Está nova linha do metro é uma boa opção para os residentes de Vila Nova de Gaia em 
deixar o automóvel em casa. Menos poluição e melhor utilidade de transporte público. 
Concordo com esta nova linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#461}  ID 49312 António barroso em 2022-11-01 

Comentário: 

O futuro está nos transportes públicos. Assim sendo e da maior importância apostar 
nesses méis em benefício do ambiente e dos bem estar dos cidadãos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#462}  ID 49311 António Almeida em 2022-11-01 

Comentário: 

Concordo com a nova linha do metro. Vai dar muito jeito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#463}  ID 49310 Maria Almeida em 2022-11-01 

Comentário: 

Muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#464}  ID 49309 António rodrigues em 2022-11-01 

Comentário: 

Linha que faz emensa falta. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#465}  ID 49308 José Ribeiro em 2022-11-01 

Comentário: 

Excelente peça de engenharia. Apareça rápido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#466}  ID 49307 Francisco em 2022-11-01 

Comentário: 

Obra excelente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#467}  ID 49306 Cristina Vilaverde em 2022-11-01 

Comentário: 

Tudo muito bem feito. Concordo plenamente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#468}  ID 49304 Guilherme em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo pois vai ter mais acessos gaiaporto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#469}  ID 49302 Pedro Saraiva em 2022-10-31 

Comentário: 

Possibilitará e facilitará o acesso ao metro e maior mobilidade de muitas pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#470}  ID 49301 Margarida Alves em 2022-10-31 

Comentário: 

Melhorar os acessos é uma mais valia para todos. Inclusive para quem não é do Concelho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#471}  ID 49300 Sérgio costa em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo com a realização da obra. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#472}  ID 49299 Salvador em 2022-10-31 

Comentário: 

Vai facilitar a vida de muito A gente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#473}  ID 49298 Ana em 2022-10-31 

Comentário: 

concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#474}  ID 49297 Arlindo em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#475}  ID 49296 Diana em 2022-10-31 

Comentário: 

Chega com atraso.  Parabéns.  Mais mobilidade verde ☺️ 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#476}  ID 49295 Vitor Batista em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho que é um investimento significativo,, mas necessário para criar mobilidade mais 
sustentável. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#477}  ID 49294 Inês silva em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo com esta nova linha pois na minha opinião já fazia falta uma vez que frequento 
muito o shopping Arrábida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#478}  ID 49293 Diogo Araújo em 2022-10-31 

Comentário: 

Todo o investimento em mobilidade é urgente e necessário 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#479}  ID 49292 Jaime Ferreira em 2022-10-31 

Comentário: 

Vai ser muito util, pois resido perto do Largo Soares dos Reis 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#480}  ID 49291 Tatiana Barbosa em 2022-10-31 

Comentário: 

A Linha Rubi vai dar mais acessibilidades para chegar a vários pontos de importância. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#481}  ID 49290 Zé em 2022-10-31 

Comentário: 

Uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#482}  ID 49289 Daniel em 2022-10-31 

Comentário: 

Será bom para poupar tempo e dinheiro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#483}  ID 49288 Gonçalo Teixeira em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho isto uma boa causa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#484}  ID 49287 Sara em 2022-10-31 

Comentário: 

A nova linha é uma mais valia uma vez que fará com que o trânsito fluirá muito melhor na 
ponte Arrábida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#485}  ID 49286 Tiago em 2022-10-31 

Comentário: 

Fui eu que fiz a maquete foi um prazer 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#486}  ID 49285 dayane em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#487}  ID 49284 Digo Costa em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho que é um bom investimento aumenta os metodos de viagem disponiveis. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#488}  ID 49283 Tomás em 2022-10-31 

Comentário: 

Facilita a movimentação da população 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#489}  ID 49282 Emanuel Almeida em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo vai ser benéfico para o trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#490}  ID 49281 José Duarte em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo só que acho que na zona do campo alegre o impacto nos habitantes que irão 
ficar de baixo da ponte vai ser enorme , apesar do projeto ser útil para a população em 
geral das duas cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#491}  ID 49280 Eduarta em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo é uma mais valia para o transporte público 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#492}  ID 49279 A em 2022-10-31 

Comentário: 

Toda esta alteração obviamente vai ter um impacto muito positivo para todos os 
portuenses e gaienses e afins 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#493}  ID 49278 Pedro Gomes em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho que se trata de uma linha bastante útil nas deslocações entre as duas cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#494}  ID 49277 Ricardo em 2022-10-31 

Comentário: 

Devia ser também para os carros e nao são metro e pessoas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#495}  ID 49276 A em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo uma coisa extraordinária para a ligação Gaia Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#496}  ID 49275 Quitéria Augusta Soares em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho muito útil, a dois minutos da porta de casa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#497}  ID 49274 Vanessa eloiza Marques siqueira em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo, vai dar muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#498}  ID 49273 Rita de Cássia Souza em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo totalmente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#499}  ID 49272 Eugénia Costa em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo totalmente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#500}  ID 49271 Anonimo em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo plenamente com a nova linha de metro Rubi, mas atendendo às circunstâncias 
do local, é uma grande oportunidade perdida de efetuar uma ponte mista, de metro mais 
rodoviária, uma vez que, quer na margem sul quer na margem Norte existem já acessos 
rodoviários excelentes para uma alternativa excessionavel  para alternativa à ponte 
Arrábida. Está nova ponte seria usada mais para trânsito urbano libertando a ponte 
Arrábida para o eixo norte/sul, além de ser alternativa à Arrábida sempre que há 
acidentes na A1(via da ponte Arrábida) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#501}  ID 49270 Delfina em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo perfeitamente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#502}  ID 49268 Iuri Melo tavares em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#503}  ID 49267 Anónima em 2022-10-31 

Comentário: 

Um novo motor de desenvolvimento da região. Parabéns a todos os que lutaram por esta  
linha. Muito obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#504}  ID 49266 Anónima em 2022-10-31 

Comentário: 

Extremamente importante é útil para milhares de pessoas, tornando uma maior 
flexibilidade para todos os cidadãos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#505}  ID 49265 Fernando ramos em 2022-10-31 

Comentário: 

fantástico caminho, que espero ver concretizado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#506}  ID 49264 Anónima em 2022-10-31 

Comentário: 

Será uma mais valia para os habitantes da cidade e os demais. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#507}  ID 49263 Rosa Oliveira em 2022-10-31 

Comentário: 

Está ponte,na minha oplniao só irá enriquecer a nossa cidade e será muito mais útil para 
todos se poderem deslocar de uma direção para outra. Será uma vista magnífica ao 
podermos atravessar também a pé. Na minha opinião será um bom investimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#508}  ID 49262 Anónima em 2022-10-31 

Comentário: 

Será bom desenvolvimento da cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#509}  ID 49261 Elaine aparecida Berlanda Trindade em 2022-10-31 

Comentário: 

Que seja tao bonita como a ponte dom Luís. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#510}  ID 49260 Maria em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#511}  ID 49259 A em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#512}  ID 49258 A em 2022-10-31 

Comentário: 

concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#513}  ID 49257 Samuel anjos em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo com a nova linha do metro, como estudante vai me permitir poupar imenso 
tempo nas minhas viagens diárias para a faculdade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#514}  ID 49256 Sandra sousa em 2022-10-31 

Comentário: 

A comunicação entre as duas áreas é fundamental do ponto de vista do turístico, 
profissional e dos habitantes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#515}  ID 49255 Steven Sá em 2022-10-31 

Comentário: 

Desenho da ponte bem integrado. Linha será muito útil e mais um reforço á mobilidade 
inteligente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#516}  ID 49254 Carlos Isidora em 2022-10-31 

Comentário: 

Gostaria que a linha fosse até Matosinhos após a casa da música 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#517}  ID 49253 Daniela Ribeiro em 2022-10-31 

Comentário: 

Trabalho no Arrábida shopping, tenho veículo próprio, mas secalhar  até vou começar a 
vir de transportes. Vou poupar tempo e dinheiro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#518}  ID 49252 Beatriz em 2022-10-31 

Comentário: 

Uma linha que já está a fazer falta há muito tempo! Para quem faz Gaia - Campo Alegre 
todos os dias, não podia estar mais satisfeita � 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#519}  ID 49251 Vitória Sousa em 2022-10-31 

Comentário: 

Concordo plenamente. Estou à espera há muito tempo! Foi uma boa decisão. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#520}  ID 49250 José Miguel Antunes em 2022-10-31 

Comentário: 

Penso que esta linha é um projeto de grande valia para a cidade de Gaia, e deve começar 
o mais rapidamente possível.. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#521}  ID 49249 Pedro monteiro em 2022-10-31 

Comentário: 

Esta ponte só peca pela demora…. Vai melhorar bastante o dia a dia dos Gaienses. 
Obrigada 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#522}  ID 49248 Viviana antunes em 2022-10-31 

Comentário: 

A linha já vem tarde. Concordo plenamente com esta linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#523}  ID 49247 José moreira em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho perfeito, era uma necessidade para Vila Nova de Gaia e para a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#524}  ID 49246 Mariola Porto em 2022-10-31 

Comentário: 

É uma coisa boa, para retirar os automóveis da estrada e termos um ambiente muito 
melhor. Vai ser bom para os meus filhos e netos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#525}  ID 49245 Sérgio pires em 2022-10-31 

Comentário: 

A linha rubi representa uma enorme vantagem em termos de mobilidade para uma das 
zonas mais densamente povoadas da Área Metropolitana do Porto. Irá permitir a muitos 
milhares de utilizadores abdicarem do automóvel em benefício do transporte público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#526}  ID 49244 Rui Neto em 2022-10-31 

Comentário: 

Adorei a apresentação do projeto e da forma como fui recebido. Vai ser um projeto de 
grande utilidade para a zona de Gaia e especificamente a zona do Arrábida Shopping, na 
qual eu moro perto. Bem haja por se lembrarem de Vila Nova de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#527}  ID 49243 Gisela Almeida em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho fundamental. Era a linha que faltava. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#528}  ID 49242 Rui sousa em 2022-10-31 

Comentário: 

Linha nova bastante útil. Facilita deslocação e poupa bastante tempo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#529}  ID 49241 Dora Lopes em 2022-10-31 

Comentário: 

Sugestão de nome da paragem no Arrábida: ArrabidaShopping 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#530}  ID 49240 Armando Veloso em 2022-10-31 

Comentário: 

Muito bom ver a inovação e a luta contra o aumento do custo de vida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#531}  ID 49239 Júlia veloso em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho uma obra bastante interessante e útil para a população que se propõe a servir. Serei 
com certeza uma utilizadora desta mais valia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#532}  ID 49238 Ester Fernandes em 2022-10-31 

Comentário: 

Muito bom. Vai ser excelente para ligar a zona do candal ao Porto via metro. Incluir 
ciclovia é uma excelente ideia. Sugiro que se estenda a ciclovia tb p circuitos notes e 
depois da nova ponte. Bom trabalho! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#533}  ID 49237 Bernardo Freire em 2022-10-31 

Comentário: 

Para quem estivesse na marginal, seria muito útil usufruir desta nova ponte utilizando 
elevadores ( transparentes)  que fossem implementados na ponte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#534}  ID 49236 Elias Barroso em 2022-10-31 

Comentário: 

Permite uma circular, no geral vai ser vantajoso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#535}  ID 49235 Amâncio Ramos em 2022-10-31 

Comentário: 

Vai ser bom, vai tirar muito trânsito em casa. Eu vou deixar sempre o carro na estação. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#536}  ID 49234 Alexandre souto em 2022-10-31 

Comentário: 

Considero que a linha rubi irá proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos 
habitantes e será uma forma de reduzir a poluição. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#537}  ID 49233 Sónia Souto em 2022-10-31 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#538}  ID 49231 Paulo sousa em 2022-10-31 

Comentário: 

A polémica da ponte, não concordo com a passagem junto a faculdade. Mas considero 
que a linha vai ser muito útil, apesar da controvérsia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#539}  ID 49230 Silvino martins em 2022-10-31 

Comentário: 

Em minha opinião está linha é fundamental para o hospital da Arrábida. Um grande 
empreendimento a ter lugar no Porto. Felicito- vos por tudo o que tem feito pelo Porto. 
Obrigado Silvino Martins 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#540}  ID 49229 Isaura Rodrigues em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho que vai ser útil. Vai retirar trânsito nas principais pontes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#541}  ID 49228 Maria Martins em 2022-10-31 

Comentário: 

O Porto só pode estar de parabéns pela criação desta nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#542}  ID 49227 Deolinda santos em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho muito bem, porque vai diminuir o trânsito. Vai ser direto, entramos e saímos onde 
queremos. Poluição já estamos nós cheios. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#543}  ID 49226 Maria Santos em 2022-10-31 

Comentário: 

A evolução faz parte do futuro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#544}  ID 49225 Irma Dominguez em 2022-10-31 

Comentário: 

Gosto muito assim dá mais liberdade de transporte, sem a necessidade de ter que levar o 
carro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#545}  ID 49224 Otilia Moura em 2022-10-31 

Comentário: 

Irá ser uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#546}  ID 49223 Filomena Viana em 2022-10-31 

Comentário: 

É uma mais valia para a cidade do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#547}  ID 49222 Jorge Viana em 2022-10-31 

Comentário: 

É necessário porque é mais uma entrada/saída para Porto à parte comercial e 
habitacional 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#548}  ID 49221 Manuel ferreira em 2022-10-31 

Comentário: 

Penso que vai ser uma mais valia para o shopping e para as pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#549}  ID 49220 António Pereira em 2022-10-31 

Comentário: 

Acho de bastante interesse público sta nova linha. Vem trazer mais comodidade ao 
utentes. Irá aliviar certamente muito trânsito rodoviário também na ponte da Arrábida de 
um modo geral. Para não falar nos postos de trabalho que irão criar. Os meus parabéns. E 
boas obras! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#550}  ID 49218 Benedita Guerra em 2022-10-30 

Comentário: 

Melhor mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#551}  ID 49217 Júlia Ribeiro em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#552}  ID 49216 Tomás Rodrigues em 2022-10-30 

Comentário: 

Um passo importante na mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#553}  ID 49215 Miguel Rodrigues em 2022-10-30 

Comentário: 

Importante passo para a melhoria da mobilidade no grande Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#554}  ID 49214 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Uma obra para o bem da comunidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#555}  ID 49213 Rui em 2022-10-30 

Comentário: 

Plenamente, já devia ter sido há mais tempo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#556}  ID 49212 Alexandra Ferreira em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho super rápido , confortável sra perfeito a continuação de novas linhas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#557}  ID 49211 Ariane em 2022-10-30 

Comentário: 

Excelente projeto que irá beneficiar muita gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#558}  ID 49210 Álvaro em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#559}  ID 49209 A em 2022-10-30 

Comentário: 

A meu ver acho que vai ser uma mais valia pois vai aliviar as outras linhas, sendo mais 
fácil de circular nas horas de ponta. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#560}  ID 49208 Cátia Gonçalves em 2022-10-30 

Comentário: 

Uma excelente ideia para melhorar os acessos da ponta de Arrábida (horas de pico ) e 
para promover e incentivar cada vez mais as pessoas a utilizar os transportes públicos . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#561}  ID 49207 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai ser ufanais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#562}  ID 49206 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Que os custos das passagens sejam de acordo com os rendimentos dos portugueses. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#563}  ID 49205 Francisco Meira em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#564}  ID 49204 Jorge em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#565}  ID 49203 Manuel Martinho em 2022-10-30 

Comentário: 

Ligação de acesso a uma zona habitacional cada vez mais desenvolvida junta junta de 
fraguesia de Canidelo: 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#566}  ID 49202 Joaquim Ribeiro em 2022-10-30 

Comentário: 

A minha participação e diária 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#567}  ID 49201 Paulo viera em 2022-10-30 

Comentário: 

Bastante útil é importante para a mobilidade na área metropolitana do Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#568}  ID 49200 Amilcar em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma ligação que favorece várias zonas de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#569}  ID 49199 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Gosto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#570}  ID 49198 Gabriela Antun em 2022-10-30 

Comentário: 

Acredito que está linha se faz mais que necessária para o deslocamento mais confortável 
nestas zonas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#571}  ID 49197 Inês Brás em 2022-10-30 

Comentário: 

Esta nova linha vai ser muito útil para me locomover até à faculdade e também me irá 
permitir poupar bastante tempo e dinheiro na minha rotina diária. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#572}  ID 49196 Anonimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Que façam rápido 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#573}  ID 49195 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#574}  ID 49194 Luís Manuel Costa em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai diminuir o trânsito automóvel 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#575}  ID 49193 Águeda em 2022-10-30 

Comentário: 

Inovadora,útil,sustentável,peça de arte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#576}  ID 49192 Francisco Freitas em 2022-10-30 

Comentário: 

A linha do metro vai ser uma mais valia para unir as duas cidades em novos pontos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#577}  ID 49191 Mónica Couto em 2022-10-30 

Comentário: 

Muito útil e um excelente investimento público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#578}  ID 49190 Rui em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho que vai ser uma grande mais valia, para a ligação entre as duas cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#579}  ID 49189 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Tenho a certeza que vai ser uma mais valia para o Porto e Gaia tanto para os estudantes e 
população no geral. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#580}  ID 49188 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Ajuda bastante no tráfego! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#581}  ID 49187 Gabriela em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho que vai ser muito bom para a locomoção das pessoas para a faculdade e trabalho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#582}  ID 49186 Claudia em 2022-10-30 

Comentário: 

Quanto mais cedo melhor ! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#583}  ID 49185 Joel em 2022-10-30 

Comentário: 

Uma boa ideia. E faz todo o sentido. É uma forma de melhorar a mobilidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#584}  ID 49184 paula em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho muito bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#585}  ID 49183 Anonimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Melhor coisa que  inventaram 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#586}  ID 49182 Anonimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo muito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#587}  ID 49181 Sandra Soares em 2022-10-30 

Comentário: 

Aumentar a linha até aos Carvalhos! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#588}  ID 49180 Manuel Joaquim em 2022-10-30 

Comentário: 

Claro que sim! Concordo 100% 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#589}  ID 49179 Adriana Rocha em 2022-10-30 

Comentário: 

Maior mobilidade e acesso entre Gaia e porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#590}  ID 49178 Luis em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#591}  ID 49177 Jorge Ferreira em 2022-10-30 

Comentário: 

Aumento da linha pela costa de Gaia até Ovar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#592}  ID 49176 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma boa aposta para diminuir o tráfego entre as duas cidades, como também ajuda a 
diminuir o impacto ambiental. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#593}  ID 49175 Bruno em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo plenamente, da me imenso jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#594}  ID 49174 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai permitir diminuir tráfego de automóveis o que isso permitirá diminuir a poluição 
ambiental. Permitirá também obter maior facilidade de acessos para todo o lado entre 
Gaia e Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#595}  ID 49173 Pedro Matos em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo devido a facilidade que os estudantes terão 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#596}  ID 49172 João rocha em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#597}  ID 49171 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma excelente ideia, pois além de ser mais sustentável, é uma maneira de haver mais 
mobilidade entre uma cidade e a outra 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#598}  ID 49170 Ricardo em 2022-10-30 

Comentário: 

Já devia ter feita há 10 anos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#599}  ID 49169 Paiva em 2022-10-30 

Comentário: 

É pena a maquete não ter luz 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#600}  ID 49168 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo, pelo acesso aos locais e a diminuição de tráfego. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#601}  ID 49167 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo, pela facilidade de acessos a zonas com maior tráfego. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#602}  ID 49166 Anónimo em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo, porque facilita a mobilidade das pessoas e reduz o tráfego. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#603}  ID 49165 Jose em 2022-10-30 

Comentário: 

Fundamental para ligar as duas cidades. Descarbonizar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#604}  ID 49164 Rogério em 2022-10-30 

Comentário: 

É bom estes investimentos no norte de portugal 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#605}  ID 49163 A em 2022-10-30 

Comentário: 

Funcional 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#606}  ID 49162 Catarina em 2022-10-30 

Comentário: 

Ainda não tenho opinião bem fundamentada sobre o assunto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#607}  ID 49161 Juliana Silva em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia para a cidade do Porto e de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#608}  ID 49160 Eduardo Faria em 2022-10-30 

Comentário: 

Devia haver mais postos de validação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#609}  ID 49159 Ana Pereira em 2022-10-30 

Comentário: 

Utilizo diariamente e gosto. Podia haver mais metros no horário de ponta, não gosto de 
cheirar os sovacos dos outros Mais higiénico face à pandemia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#610}  ID 49158 Claudia Machado em 2022-10-30 

Comentário: 

Sugiro a validação dos passes com mais postos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#611}  ID 49157 José Carvalho em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho que está linha vai ser importantíssima para a mobilidade entre as duas cidades e de 
uma forma amiga do ambiente. Acho que vai facilitar imenso a mobilidade entre as duas 
cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#612}  ID 49156 Diana silva em 2022-10-30 

Comentário: 

Obra com interesse para a mobilidade da sociedade. Gostava também de ter acesso 
antecipado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#613}  ID 49155 Luísa Coutinho em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo com a obra e discordo com o programa para a mesma. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#614}  ID 49154 Margarida Valente em 2022-10-30 

Comentário: 

Faz muita falta porque vai cobrir uma área que não tem este tipo de transportes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#615}  ID 49153 Fernando Cardoso em 2022-10-30 

Comentário: 

Muito útil. Já vem tarde, mas nunca é tarde. A ponte da Arrábida está sempre 
bloqueada,espero que as pessoas passem a ir de metro ou de bicicleta ou a pé . Penso 
que seja esse o objetivo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#616}  ID 49152 Paulo ribeiro em 2022-10-30 

Comentário: 

Investimento positivo com rápida conclusão.melhoria da condição de trânsito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#617}  ID 49151 António Oliveira em 2022-10-30 

Comentário: 

Espero que seja rápida a obra e penso que vai melhorar a mobilidade entre as duas 
margens. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#618}  ID 49150 Ana Monteiro em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho útil. A melhor que estão a fazer. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#619}  ID 49149 Márcio Pinto em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma mais valia porque vai evitar o congestionamento e é mais uma opção de 
deslocação entre o Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#620}  ID 49148 Diogo Pereira em 2022-10-30 

Comentário: 

Benéfica particularmente em questão laboral visto que faço com frequência o trajeto 
Porto Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#621}  ID 49147 Celeste Ramos em 2022-10-30 

Comentário: 

Para as pessoas que utilizam diariamente a Ponte da Arrábida é um benefício, no entanto 
deverão pensar na criação de uma alternativa para as pessoas do sul de Gaia puderem 
deixar os carros em casa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#622}  ID 49146 António Batista em 2022-10-30 

Comentário: 

É bom para o progresso de desenvolvimento dos transportes públicos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#623}  ID 49145 Glauciano Soares em 2022-10-30 

Comentário: 

Estou ansioso pela conclusão das obras e ver Gaia mais moderna e bonita. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#624}  ID 49144 Tiago Gonçalves em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma mais valia para os residentes e melhora a acessibilidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#625}  ID 49143 Ana Gonçalves em 2022-10-30 

Comentário: 

A nível de acessibilidade é top! Dá acessibilidade a várias pessoas e é um bom 
investimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#626}  ID 49142 Joaquim Silva em 2022-10-30 

Comentário: 

Facilita a mobilidade e acesso e evita o uso de transportes próprios. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#627}  ID 49141 Fernando Teixeira em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma mais valia para todos nós, principalmente para quem tem negócio. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#628}  ID 49140 Ana Oliveira em 2022-10-30 

Comentário: 

Mais uma linha que vai ser uma mais valia para circular na grande cidade do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#629}  ID 49139 Jacinto Carvalho em 2022-10-30 

Comentário: 

Deveria estar há mais tempo. Se tivesse sido há mais tempo, teria tido melhor qualidade 
de vida. Trabalho no Arrábida shopping há 18 anos e moro nas devesas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#630}  ID 49138 Marieta Monteira em 2022-10-30 

Comentário: 

Já vem tarde. Pois o prometido era para 2012.  Quem espera, sempre alcança. Espero que 
desta vez seja mesmo 2026, e não tenhamos que esperar mais 20 anos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#631}  ID 49137 Cristiano Brauner em 2022-10-30 

Comentário: 

É importante o projecto para conexão e melhoriada mobilidade do grande Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#632}  ID 49136 Gilson Almeida em 2022-10-30 

Comentário: 

Muito bom. Para a nossa localidade vais ser ótimo. Qualidade de vida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#633}  ID 49135 Joana Figueiredo em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho o projeto muito bom. Acho que faria sentido mais tarde fazer ligação da estação de 
Santo Ovídio pela VL3 até à Madalena. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#634}  ID 49134 José Peito em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma mais valia, vai ficar espetacular 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#635}  ID 49133 Karina paiva em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai trazer muito mais valias ao concelho de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#636}  ID 49132 Joaquim Fernando Coelho em 2022-10-30 

Comentário: 

Encontro-me expectante, presumindo que o projeto é fantástico. Estou com expectativas 
elevadas em relação à nova linha rubi. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#637}  ID 49131 Ana Costa em 2022-10-30 

Comentário: 

Eu concordo com a criação da linha Rubi na cidade do Porto. A linha Rubi irá permitir a 
redução do tráfego rodoviário, principalmente na Ponte D’Arrábida e em horários de 
ponta. Irá também permitir aos agentes que consigam deslocar mais facilmente para um 
dos maiores centros comerciais e também ao Hospital da Luz Arrábida, mas também para 
o conselho de Vila Nova de Gaia. De um modo geral, traz benefícios para a nossa 
sociedade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#638}  ID 49130 Violeta Valle em 2022-10-30 

Comentário: 

É uma mais valia para ambas as cidades a ampliação das possibilidades de transporte 
público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#639}  ID 49129 Sónia soares em 2022-10-30 

Comentário: 

Desenvolvimento da cidade e da população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#640}  ID 49128 André crespo em 2022-10-30 

Comentário: 

Desenvolvimento obrigatório da minha cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#641}  ID 49127 Zulmira Mendonça em 2022-10-30 

Comentário: 

O metro é prático, eficiente e vai ter boas paragens e basicamente sou fã do metro do 
porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#642}  ID 49126 José Mendonça em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho que é muito bom ter o metro e é o transporte mais rápido que há e o 
estacionamento também é fácil. Gosto muito do metro porque é rápido e eficiente. Cada 
metro havia de ter um polícia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#643}  ID 49125 Bruno Cunha em 2022-10-30 

Comentário: 

Uma mais valia para os gaienses 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#644}  ID 49124 António pinto em 2022-10-30 

Comentário: 

Concordo plenamente. Deveria ter acontecido há 20 anos. Que apareça a obra 
rapidamente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#645}  ID 49123 Márcio sansone em 2022-10-30 

Comentário: 

Muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#646}  ID 49122 João Catrino em 2022-10-30 

Comentário: 

Irá ser uma mais varia para Gaia e Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#647}  ID 49121 Tiago Freire em 2022-10-30 

Comentário: 

Quanto mais linha houver melhor, é bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#648}  ID 49120 Susana Campos em 2022-10-30 

Comentário: 

Facilidade de estacionamento para acesso a nova linha de metro com capacidade 
suficiente para os moradores de canídeo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#649}  ID 49119 Carlos Marques em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai me fazer poupar gasolina, vai me dar jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#650}  ID 49118 António costa em 2022-10-30 

Comentário: 

Uma mais valia para a população de Gaia. Aqui para o Arrábida é indispensável. Vai 
favorecer muito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#651}  ID 49117 Henrique correia em 2022-10-30 

Comentário: 

Excelente projeto que irá ajudar na ligação entre o Porto e Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#652}  ID 49116 Branca Silva em 2022-10-30 

Comentário: 

É pena só vir agora, mas é uma excelente ideia! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#653}  ID 49115 Laura Bras em 2022-10-30 

Comentário: 

Linha totalmente inovadora, que nos permite ter mais liberdade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#654}  ID 49114 Jorge Malheiro em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai resolver uma parte do problema do congestionamento na ponte da Arrábida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#655}  ID 49113 Rui costa em 2022-10-30 

Comentário: 

Acho bom é grande vantagem para a sociedade e útil para todas as pessoas e para meio 
ambiente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#656}  ID 49112 Augusto Tinoco em 2022-10-30 

Comentário: 

Moro aqui ao lado e dá-me jeito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#657}  ID 49111 António Cordeiro em 2022-10-30 

Comentário: 

Ajuda as populações do Porto e de Gaia, porque quantos mais transportes melhor para as 
duas localidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#658}  ID 49110 Maria José Ferraria em 2022-10-30 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia muito esperada já há mais de 23 anos e finalmente vai chegar um 
transporte de qualidade superior. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#659}  ID 49109 Fernando Vieira em 2022-10-29 

Comentário: 

Boa ligação entre Porto e Gaia - pode tirar trânsito na Arrábida e freixo principalmente 
nas horas de ponto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#660}  ID 49108 Sara Pinheiro em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior mobilidade entre Gaia e porto e pode melhorar o trânsito e tempo q se demora a 
chegar aos sítios 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#661}  ID 49107 Bernardino em 2022-10-29 

Comentário: 

Mobilidade no seu melhor ! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#662}  ID 49106 Maria sousa em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma mais valia para Gaia e vão potenciar o fluxo de pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#663}  ID 49105 Anonimo em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma mais valia para o trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#664}  ID 49104 Clara branco em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior facilidade da mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#665}  ID 49103 Anónimo em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#666}  ID 49102 Ana Valente em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior mobilidade entre Gaia e porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#667}  ID 49101 Israel Dionísio em 2022-10-29 

Comentário: 

Zona que precisava de ligação de metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#668}  ID 49100 Cecília Almeida em 2022-10-29 

Comentário: 

Facilita a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#669}  ID 49099 Laura Caine em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior facilidade na mobilidade entre Gaia e porto e diminua a utilização de veículos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#670}  ID 49098 Filipe em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo já que a linha amarela fica entupida nas horas de ponta. Sugeria que também 
fosse possível a passagem de motociclos pela ponte para potenciar a utilização de meios 
de transporte públicos e pouco poluentes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#671}  ID 49097 Ana Sofia Correia em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma obra q se for bem concluída e rápida irá descomposição as vias existentes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#672}  ID 49096 António Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

É bom para o desenvolvimento do Norte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#673}  ID 49095 Manuela em 2022-10-29 

Comentário: 

Eu sugiro que simplifiquem a forma do utente poder andar de metro muito boa ideia é 
muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#674}  ID 49094 Arlindo em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma mais valia , e já devia ter vido feito há, mais tempo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#675}  ID 49093 Ricardo em 2022-10-29 

Comentário: 

Acessibilidade às zonas das faculdades do Campo Alegre. Maior facilidade de turismo 
ligado à cidade de Gaia. Menor trânsito. Menor poluição 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#676}  ID 49092 nathaly soares em 2022-10-29 

Comentário: 

Facilita o transporte já que são poucos o acesso a Gaia e até mesmo para a zona da 
Boavista 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#677}  ID 49091 Telmo Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Acha que deveria estar a mais tempo construída 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#678}  ID 49090 Carolina Alves em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais valia para união das cidades 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#679}  ID 49089 Sara Barros em 2022-10-29 

Comentário: 

Concorda com a ligação a cidade, mas discorda do formato do concurso realizado - deixar 
ao critério das equipas do que da estipulada 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#680}  ID 49088 Lucia Alves em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais mobilidade porque os veículos estão a causar muito trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#681}  ID 49087 Maria em 2022-10-29 

Comentário: 

Boa iniciativa! Projeto ambicioso :) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#682}  ID 49086 Octávio Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais valia para a região 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#683}  ID 49085 Daniel Oliveira em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais valia na deslocação sem ser veículos, já que emitem poluição 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#684}  ID 49084 Anonimo em 2022-10-29 

Comentário: 

Adoro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#685}  ID 49083 Ana Teixeira em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho ótimo porque os shoppings em Gaia acabaram Por ser prejudicados pelo acesso dos 
transportes. A linha tb implica maior mobilidade a zona da Boavista, já que por autocarro 
e super condicionado. Toda essa zona irá ser sobre valorizada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#686}  ID 49082 Anónimo em 2022-10-29 

Comentário: 

Parabéns pela iniciativa. Pensar na mobilidade urbana é de extrema importância para os 
cidadãos. Num mundo mais sustentável são estes investimentos públicos que fazem 
sentido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#687}  ID 49081 Amélia Silva em 2022-10-29 

Comentário: 

Acha imanais valia para libertar o tráfego das pontes existentes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#688}  ID 49080 Orlando Cunhada em 2022-10-29 

Comentário: 

Considero um bom projeto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#689}  ID 49079 Lia em 2022-10-29 

Comentário: 

Facilita imenso para vir trabalhar no Arrábida. ❤️ 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#690}  ID 49078 Susana pinto leite em 2022-10-29 

Comentário: 

Seja uma construção rápida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#691}  ID 49077 Inês Negrão em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma mais valia para a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#692}  ID 49076 Ana Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Muito importante para o desenvolvimento da cidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#693}  ID 49075 Cláudio Costa em 2022-10-29 

Comentário: 

Boa iniciativa, bom design e vai permitir tirar muitos carros da escola. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#694}  ID 49074 Silvia Frutuoso em 2022-10-29 

Comentário: 

Seria uma mais valia na deslocação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#695}  ID 49073 Pedro branco em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior facilidade de deslocação; não só entre Porto e Gaia mas também entre Gaia e 
aceder a pontos chaves do q momento não existe 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#696}  ID 49072 Bruno Ferreira em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo com a linha, já devia estar feita 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#697}  ID 49071 Diamantina Bilhoto em 2022-10-29 

Comentário: 

Desejávamos que fosse rápido e respeitado o ambiente criando zonas verdes 
envolventes. Pessoas prejudicadas fossem indemnizadas ou re alojados. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#698}  ID 49070 Martim Carvalho em 2022-10-29 

Comentário: 

Apesar da discordância de algumas pessoas acho que é um projeto muito interessante 
para acessibilidade entre as duas cidades principalmente para a camada estudantil que 
estuda no porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#699}  ID 49069 Samuel Fontes em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo em finalmente ter o metro ao lado do trabalho e de casa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#700}  ID 49068 Lídio guedes em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais próxima da ponte da Arrábida para não estragar a vista 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#701}  ID 49067 Cristina Machado em 2022-10-29 

Comentário: 

Muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#702}  ID 49066 Maria Lina em 2022-10-29 

Comentário: 

Gostei de ver está nova proposta. A mobilidade é muito importante 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#703}  ID 49065 Pedro Ferreira em 2022-10-29 

Comentário: 

Que a ponte seja também para veículos evitando a sobre carga da ponte da Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#704}  ID 49064 Andréia Barbosa em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma linha que já devia de existir algum tempo. Uma ligação muito importante para as 
duas cidades, onde ambos os habitantes serão muito beneficiados. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#705}  ID 49063 Dayse Sousa em 2022-10-29 

Comentário: 

Facilita o trajeto entre Porto e Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#706}  ID 49062 Joaquim Brito em 2022-10-29 

Comentário: 

Preocupação com a inserção na envolvente do Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#707}  ID 49061 Catarina em 2022-10-29 

Comentário: 

Cconcordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#708}  ID 49060 Daniel Cardoso em 2022-10-29 

Comentário: 

Já há muito tempo que era necessária uma linha de metro na zona de coimbrões ao 
Arrábida, com acesso ao Porto sem a necessidade da STCP e a passagem pela ponte de 
Arrábida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#709}  ID 49059 António Aluai em 2022-10-29 

Comentário: 

Seria uma mais valia para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#710}  ID 49058 Beatriz Amorim em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior facilidade para estudantes sem passar pela trindade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#711}  ID 49057 Maria Pinto em 2022-10-29 

Comentário: 

Progresso ! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#712}  ID 49056 Joaquim dias em 2022-10-29 

Comentário: 

Só falta mesmo unificar as cidades 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#713}  ID 49055 Ana coelho em 2022-10-29 

Comentário: 

Acha que seria uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#714}  ID 49054 Ana Pinto em 2022-10-29 

Comentário: 

Valorização da cidade nomeadamente facilitando a vida diária de estudantes e de quem 
trabalha a norte de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#715}  ID 49053 Viviana costa em 2022-10-29 

Comentário: 

Seria uma mais valia apesar de haver autocarros, o metro facilita a mobilidade de 
deslocação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#716}  ID 49052 Beatriz Baião em 2022-10-29 

Comentário: 

Importante a ligação de Santo Ovídio ao polo universitário do campo alegre sem passar 
pela trindade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#717}  ID 49051 António santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Muito bom para o desenvolvimento da nossa cidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#718}  ID 49050 Paula alves em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo vai beneficiar muito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#719}  ID 49049 Mário boa nova em 2022-10-29 

Comentário: 

Acha que está espetacular o projeto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#720}  ID 49048 Rafael Pinto Marques em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#721}  ID 49047 Maria castro em 2022-10-29 

Comentário: 

Possibilidade redução transporte próprio 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#722}  ID 49046 Diogo Barros em 2022-10-29 

Comentário: 

Seria uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#723}  ID 49045 Filipe Monteiro em 2022-10-29 

Comentário: 

Favorável 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#724}  ID 49044 Carolina Ignácio em 2022-10-29 

Comentário: 

Maior facilidade para transporte - ser um transporte certo e rápido q o autocarro q pode 
ter impedimentos de cumprir o horário pelo trânsito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#725}  ID 49043 Tremia Lemos em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#726}  ID 49042 Tânia em 2022-10-29 

Comentário: 

é importante extender a mais pessoas - rede é maior facilitação de mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#727}  ID 49041 Diana Portela em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho que está linha é uma mais valia para o concelho de Vila Nova de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#728}  ID 49040 Cristiane de Andrade Franco em 2022-10-29 

Comentário: 

Acredito que trará melhorias significativas para o Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#729}  ID 49039 Eder Martins Franco em 2022-10-29 

Comentário: 

Precisávamos mesmo de uma nova alternativa do Porto para Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#730}  ID 49038 Rafael Isento em 2022-10-29 

Comentário: 

Evitar o transporte individual no centro da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#731}  ID 49037 Luísa Sá em 2022-10-29 

Comentário: 

que a nova ponte pudesse tb facilitar a circulação de veículos devido a sobrecarga das 
pontes existentes nomeadamente a da Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#732}  ID 49036 Miguel Correia em 2022-10-29 

Comentário: 

Sou um grande fã do metro do Porto. A melhoria dos transportes metropolitanos é a 
única solução para os dilemas ambientais que se vivem. Saudo este aumento da linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#733}  ID 49035 Inês Correia em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho uma ótima ideia a construção de uma nova ponte. Também valorizo muito a criação 
de novos espaços verdes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#734}  ID 49034 Carla Rodrigues em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai ajudar a ter mais aceso para os estudantes para com carros 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#735}  ID 49033 Rosário Tormenta em 2022-10-29 

Comentário: 

Eu quero poder vir ao Arrábida mais facilmente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#736}  ID 49032 Margarida Fernandes em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma mais valia de ligação entre Gaia e o polo universitário da Boavista 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#737}  ID 49031 Américo Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Super importante para o desenvolvimento das duas cudades 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#738}  ID 49030 Daniel Preto em 2022-10-29 

Comentário: 

Acesso facilitado e rápido 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#739}  ID 49029 Emília Nogueira em 2022-10-29 

Comentário: 

Facilita as deslocações , e  servido pelos transportes públicos - deveria estender até 
circunvalação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#740}  ID 49028 João Rebelo em 2022-10-29 

Comentário: 

Tem bons acessos e é essencial para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#741}  ID 49027 Albertina Azevedo em 2022-10-29 

Comentário: 

Acha excelente pelas imagens demonstradas e pelo projeto em si 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#742}  ID 49026 Fátima Portela em 2022-10-29 

Comentário: 

Mais valia para concelho de Vila Nova de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#743}  ID 49025 Rodrigo Ribeiro em 2022-10-29 

Comentário: 

Construído rápido e facilitação de movimentação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#744}  ID 49024 Jaime Ribeiro em 2022-10-29 

Comentário: 

Desespero a conclusão da linha para meu comodismo e valorização do património 
pessoal 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#745}  ID 49023 João Moreira em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho que vai melhorar muito a circulação da população e tirar tráfego na hora de ponta. 
Além de que irá ser mais rápido chegar ao Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#746}  ID 49022 Pedro norte em 2022-10-29 

Comentário: 

Sustentabilidade. Excelente iniciativa. Esperamos que a construção cumpra os prazos 
definidos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#747}  ID 49021 Filipe Monteiro em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma mais valia; sem dúvida alguma 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#748}  ID 49020 Rui Silva em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma obra que vem com duas décadas de atraso, por isso é bem-vindo. Penso que ponte 
poderia ter faixas rodoviárias. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#749}  ID 49019 Ana fonseca em 2022-10-29 

Comentário: 

Devia ter havido mais auscultação  pública e divulgação de informação  em relação à 
localização, ao impacto, aos benefícios e prejuízos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#750}  ID 49017 Hugo Fangueiro em 2022-10-29 

Comentário: 

A localização deveria ser colada à Ponte da Arrábida com saída junto ao Planetário 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#751}  ID 49016 Ilda Almeida em 2022-10-29 

Comentário: 

ter metro mais perto para os residentes mais vantajoso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#752}  ID 49014 Maria Remelgado em 2022-10-29 

Comentário: 

É um projeto de grande importância para o desenvolvimento de toda a área sul do 
distrito e muito importante para as pessoas se deslocarem e usarem mais os transportes 
públicos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#753}  ID 49012 José Dias em 2022-10-29 

Comentário: 

Cumprir o orçamento 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#754}  ID 49011 Alcino Fernandes em 2022-10-29 

Comentário: 

Projeto muito interessante .melhora a comunicação viária entre Porto e gaia 
descongestionando em sua decorrência a grave saturação que se vírifica nas pontes  
viárias existentes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#755}  ID 49010 Jessika Jesus em 2022-10-29 

Comentário: 

Consiga fazer a obra no prazo previsto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#756}  ID 49008 Mariana Teixeira em 2022-10-29 

Comentário: 

Seria uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#757}  ID 49007 Fabiola Santos em 2022-10-29 

Comentário: 

É preciso melhorias nas sinalizações que estão a indicar as obras, pois estão a falhar em 
muitos sítios, eu perdi um pneu porque a estrada em Santo Ovídio estava em reforma e 
não tinha sinalização adequada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#758}  ID 49006 Marcelo Teixeira em 2022-10-29 

Comentário: 

Preocupação com a movimentação da estação de Santo Ovídio - falta de espaço na 
estação para residentes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#759}  ID 49005 António silva em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo 100%. Quero o mais rapidamente possível. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#760}  ID 49004 Fábio Azevedo em 2022-10-29 

Comentário: 

Por favor analisem muito bem a situação da estação da rotunda em Gaia para maximizar 
a captação de passageiros. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#761}  ID 49003 Isabel Jesus em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma mais valia, não só para os residentes, mas principalmente para o acesso facilitado 
ao Hospital da Luz. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#762}  ID 49002 Rui Cardoso em 2022-10-29 

Comentário: 

Considero uma linha essencial para a mobilidade entre as duas cidades. Projeto muito 
bom. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#763}  ID 49001 Rosa rocha em 2022-10-29 

Comentário: 

Super útil. Uma questão de desanuviar o trânsito, principalmente em dias úteis. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#764}  ID 49000 Beatriz Guimarães em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#765}  ID 48999 Márcia Tavares em 2022-10-29 

Comentário: 

Quanto mais se desenvolver o Metro, melhor para os residentes porque é um transporte 
rápido e eficiente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#766}  ID 48998 Anabel Brunner em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho que é ótimo porque vai facilitar o acesso não só aos residentes mas também aos 
turistas que vão ter acesso facilitado ao centro histórico de Gaia e às caves,… E estávamos 
a precisar desta ponte porque não havia um acesso tao facilitado do Porto para Gaia sem 
ser a Ponte D Luís. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#767}  ID 48997 Jorge Fernandes em 2022-10-29 

Comentário: 

Já é uma mais valia com o acesso Santo Ovídio-Vila D’este. De Santo Ovídio a casa da 
música será o chamado o “Ouro sobre azul”, ou seja, o famoso Rio D'Ouro que é sem 
sombra de dúvida um valioso TESOURO da capital do norte de Portugal, ou seja a CIDADE 
DO PORTO. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#768}  ID 48996 Paulo pinto em 2022-10-29 

Comentário: 

Excelente. Vai trazer muita vida ao Arrábida Shopping. Uma mais valia para toda a 
população que vive em Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#769}  ID 48995 Marta Maceiras em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia para o Arrábida shopping. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#770}  ID 48994 Umberto Jesus em 2022-10-29 

Comentário: 

Na minha opinião seria mais vantajoso passar pela zona do canídeo (no centro) e fletir em 
direção à rotunda do morango, indo depois para as devesas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#771}  ID 48993 Helena Mesquita em 2022-10-29 

Comentário: 

Considero, do ponto de vista estético e paisagístico,  uma ponte bonita e bem 
enquadrada na paisagem. A localização da linha, no seu todo, é facilitadora  da utilização 
por parte da população na ligação Gaia- Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#772}  ID 48992 Filipe José Ferreira da silva em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho que vai ter bastante acessibilidade contudo deveria de chegar ao hospital de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#773}  ID 48991 Patrícia Ferreira em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai fazer muita utilidade para o acesso ao arrabidashopping principalmente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#774}  ID 48990 Teresa Jesus em 2022-10-29 

Comentário: 

A ligação e interessante, embora devesse ter uma extensão a servir a zona marginal da 
beira mar e da beira rio 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#775}  ID 48989 António cerejo em 2022-10-29 

Comentário: 

Concordo com a linha. De todas as formas de usar o dinheiro dos alemães, acho que é das 
melhores. Espero não ter que pagar mais impostos por causa disso. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#776}  ID 48988 Beatriz Macedo em 2022-10-29 

Comentário: 

É uma ótima ideia para desviar passageiros da linha principal e para dar acesso aos 
residentes de Gaia à zona da Casa da Música. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#777}  ID 48987 Rosângela Ormerod em 2022-10-29 

Comentário: 

Importante para uma maior mobilidade da população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#778}  ID 48986 Luís Sousa em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai ser útil para a cidade, uma excelente ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#779}  ID 48985 Elisa Reguengos em 2022-10-29 

Comentário: 

Muito útil a nova linha…..talvez uma nova linha no futuro a ligar praias de Gaia pudesse 
dar jeito a todos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#780}  ID 48984 Carina Oliveira em 2022-10-29 

Comentário: 

A vinda do metro aqui para o Arrábida shopping vai ser muito útil. Vai poupar tempo e 
dinheiro a muita gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#781}  ID 48983 Tiago Montilla em 2022-10-29 

Comentário: 

Êxito para o concelho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#782}  ID 48982 Isabel Ferreira em 2022-10-29 

Comentário: 

Vai facilitar a vida e vai provocar evolução. Podia ter uma estação até canidelo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#783}  ID 48981 José Coelho em 2022-10-29 

Comentário: 

A criação da linha rubi é uma excelente opção de mobilidade para diminuir trânsito e 
melhorar acessos à cidade do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#784}  ID 48980 Cátia Ribeiro em 2022-10-29 

Comentário: 

Linha rubi, será muito útil…obrigada pela iniciativa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#785}  ID 48979 Joaquim santos em 2022-10-29 

Comentário: 

Estimulante e em linha com os princípios de mobilidade urbana. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#786}  ID 48978 Luís Torres em 2022-10-29 

Comentário: 

Não concordo com a localização da estação Soares dos Reis. Deveria ser por baixo do 
jardim. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#787}  ID 48977 Isabel doria em 2022-10-29 

Comentário: 

Acho que está linha vai ser muito útil. As pessoas de Gaia já percisavam disto. Vai permitir 
que muita gente se desloque em metro, desimpedindo as ruas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#788}  ID 48976 Marta Valente em 2022-10-29 

Comentário: 

Uma mais valia para as pessoas que se deslocam entre Gaia e Porto e para as faculdades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#789}  ID 48975 André Coutinho em 2022-10-29 

Comentário: 

Na minha opinião deveria existir uma estação intermédia da Linha Rubi entre as já 
previstas das Devesas e Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia. A área de influência de 
uma nova estação intermédia, na Barrosa/Maravedi, serviria uma zona com uma 
densidade populacional elevada e com bastantes serviços e infraestruturas públicas tais 
como a estação dos CTT, as escolas básicas e preparatória, a piscina municipal, o 
conservatório de música e o seminário do cristo rei. A distância alargada entre as 
estações das Devesas e Soares dos Reis permite perfeitamente a implantação de uma 
nova estação, potenciando a captação de mais população à rede do metro do Porto. 

 



Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#790}  ID 48897 Patricia Monteiro em 2022-10-28 

Comentário: 

Acho muito importante novas linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#791}  ID 48896 Sofia em 2022-10-28 

Comentário: 

adoro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#792}  ID 48895 Mariana Rocha em 2022-10-28 

Comentário: 

A construção da linha rubi será sem dúvida essencial para não só facilitar a mobilidade 
entre diversos pontos em gaia e no Porto como também contribuir a acessibilidade aos 
mesmos. Deste modo, acho que esta linha será uma ótimo aquisição. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#793}  ID 48894 Maria Cardoso em 2022-10-28 

Comentário: 

Concordo, acho que pode vir a ser bastante viável para os utilizadores. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#794}  ID 48893 Armando Abalada em 2022-10-28 

Comentário: 

Tudo o que acresce ao metro acho ótimo , e espero que não pare por aqui 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#795}  ID 48892 idalia Veloso em 2022-10-28 

Comentário: 

Muito importante é benéfico para os cidadãos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#796}  ID 48890 Arlete de Sousa em 2022-10-28 

Comentário: 

Qto à linha rubi, só tenho pena que vá demorar algum tempo, pela construção de uma 
nova ponte, mas é mto necessária. Vila Nova de Gaia é um concelho que pode albergar 
mto estudante universitário para o Pólo do Campo Alegre. É mto difícil, moroso e 
fastidioso para se chegar lá. Daí, as minhas saudações, aplauso e contentamento para 
este feito! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#797}  ID 48889 Celeste Couto em 2022-10-28 

Comentário: 

Acho muito bem , só não concordo com mais uma ponte no rio douro . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#798}  ID 48887 Angélica Santos em 2022-10-28 

Comentário: 

Vai ser bom pra mim 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#799}  ID 48886 Fernanda chaves em 2022-10-28 

Comentário: 

Vai me dar muito jeito! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#800}  ID 48883 Karolina Gonçalves em 2022-10-28 

Comentário: 

Gosto da linha rubi 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#801}  ID 48882 Yara rocha em 2022-10-28 

Comentário: 

Concordo com a linha, vai ser útil porque da para ir para diversos sítios. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#802}  ID 48880 Fernando Sousa em 2022-10-28 

Comentário: 

100% útil para mim 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#803}  ID 48878 Ana Oliveira em 2022-10-28 

Comentário: 

Ótimo, faz jeito! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#804}  ID 48874 Mariana Pinto Bulhosa em 2022-10-28 

Comentário: 

Obrigada Por fazerem finalmente ligação entre o candal e santo Ovídio, pois os 
transportes públicos estão completamente cheios. Obrigada por se preocuparem com o 
ambiente e gerações futuras . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#805}  ID 48873 Laurinda cardoso em 2022-10-28 

Comentário: 

Para mim a melhor coisa que existe é o metro por isso, concordo com a construção desta 
nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#806}  ID 48871 Edgar costa em 2022-10-28 

Comentário: 

Muito útil para o concelho de Vila Nova de Gaia e porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#807}  ID 48840 Manuela Morais em 2022-10-27 

Comentário: 

Vai facilitar muito a ida ao Arrábida shopping. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#808}  ID 48839 Graciete henriques em 2022-10-27 

Comentário: 

Parece me mto positivo dado que neste momento o único acesso direto q conheço é o 
autocarro 907 que é muito demorado e lotado. E para o campo alegre seria um acesso 
direto que até agora não existe 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#809}  ID 48838 João Oliveira em 2022-10-27 

Comentário: 

É uma linha que fazia falta, porque faz a circulação de Gaia Porto e a ligação à casa da 
música muito importante 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#810}  ID 48837 Guilhermina Castro em 2022-10-27 

Comentário: 

Acho que vai ser muito bom! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#811}  ID 48834 Carla Monteiro em 2022-10-27 

Comentário: 

Vai ser uma maravilha e vai facilitar a vida a muita gente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#812}  ID 48830 Teresa monteiro em 2022-10-27 

Comentário: 

Acho que vai ser muito útil, mais desmgiestioonar a ponde de arranida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#813}  ID 48827 João Monteiro em 2022-10-27 

Comentário: 

A linha Rubi é muito importante para mobilidade no concelho de Vila Nova De Gaia que é 
um dos mais populosos do país. Os serviços de autocarros são insuficientes e não têm a 
qualidade do Metro. O metro é mais rápido, mais confortável, e mais prática .  É muito, 
muito, muito importante está linha, será um grande passo em frente na mobilidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#814}  ID 48826 Rosa Couto em 2022-10-27 

Comentário: 

Está inovação é cinco estrelas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#815}  ID 48825 José Sousa em 2022-10-27 

Comentário: 

Só pelo facto de ser mais uma extensão, estou agradecido porque vou conseguir chegar a 
mais sítios! Que tudo corra bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#816}  ID 48822 José cunha em 2022-10-27 

Comentário: 

É mais uma linha para dar trabalho as pessoas . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#817}  ID 48821 Rúben Maia em 2022-10-27 

Comentário: 

Ligação mais facilitada, entre pessoas que vive, perto do Arrábida shoppimg, com o 
centro de Gaia, como também ao centro da Boavista 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#818}  ID 48820 Cleizana martins em 2022-10-27 

Comentário: 

Excelente muito bom! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#819}  ID 48818 Dulce anios em 2022-10-27 

Comentário: 

Vai ser muito útil, 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#820}  ID 48817 Joaquim Castro em 2022-10-27 

Comentário: 

A linha do metro é o melhor transporte que existe, é o transporte mais pontual é pena 
não ir a todos os sítios mas é bom e vai me dar jeito! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#821}  ID 48779 Lucinda Castro em 2022-10-26 

Comentário: 

Mais valia para quem quiser ir para Santo Ovídio e casa da música (e vice-versa). 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#822}  ID 48776 Ana sousa em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai me ajudar mais a nivel de trabalho, nas deslocacoes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#823}  ID 48775 Laura Sousa em 2022-10-26 

Comentário: 

Mais rápido muito bom! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#824}  ID 48771 Maria Carmen em 2022-10-26 

Comentário: 

Gosto imenso! Devia ir até a Santa Maria da Feira, passando pelos Carvalhos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#825}  ID 48764 Caroline Oliveira em 2022-10-26 

Comentário: 

A linha vai ajudar muitas pessoas a terem o fácil acesso a vários sítios com mais facilidade 
e menos tempo de espera que os autocarros. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#826}  ID 48762 Ana pereira em 2022-10-26 

Comentário: 

Top, e do melhor. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#827}  ID 48758 Agostinho Machado em 2022-10-26 

Comentário: 

Esta nova linha para mim vai ser a mais favorável e a que eu mais ansiava 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#828}  ID 48757 Maria de Jesus em 2022-10-26 

Comentário: 

Estou contente por fazerem está linha porque vai dar muito jeito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#829}  ID 48755 Maria Silva em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia, tudo bom, o metro é muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#830}  ID 48754 Amélia Ribeiro em 2022-10-26 

Comentário: 

Metro trás muitas vantagens à cidade do Porto e gaia, vai mais de viajar com a vantagem 
da sustentabilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#831}  ID 48753 José sousa em 2022-10-26 

Comentário: 

É excelente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#832}  ID 48751 Maria Santo em 2022-10-26 

Comentário: 

O Porto e arredores precisava muito desta linha, porque evita o uso excessivo de 
autocarros (que também são mais poluentes). 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#833}  ID 48750 Maria Ribeiro em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai dar muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#834}  ID 48749 Sumaya Chaouk em 2022-10-26 

Comentário: 

A linha ampliará a acessibilidade a baixa do Porto, bem como facilitar acesso aos polos 
universitários que hoje não são atendidos pelo Metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#835}  ID 48748 Vinicios Nakahodo em 2022-10-26 

Comentário: 

A linha vai facilitar a mobilidade entre gaia e porto, e melhorar os acessos entre todas as 
zonas é melhor localização e acesso às universidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#836}  ID 48747 Maria Ferreira em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai dar muito jeito porque nos vai levar a uma parte da cidade que está completamente 
isolada em termos de metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#837}  ID 48746 Maria ferreira em 2022-10-26 

Comentário: 

Acho uma excelente ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#838}  ID 48741 João goncalves em 2022-10-26 

Comentário: 

Linha favorável e com muita utilidade para tirar os carros da rua com muita utilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#839}  ID 48738 Maximiano Pereira em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai me dar muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#840}  ID 48737 Manuel teixeira em 2022-10-26 

Comentário: 

Vindo a servir mais uma vez a população de Gaia dentro do seu conçelho esta linha rubi 
será sempre uma excelente mais valia para os gaienses 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#841}  ID 48736 Cristiano Teixeira em 2022-10-26 

Comentário: 

Vai ser bom, uma mais valia! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#842}  ID 48705 Inês Lopes em 2022-10-25 

Comentário: 

Uma linha já há muito necessária 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#843}  ID 48702 Maria Vieira em 2022-10-25 

Comentário: 

Que vá para a frente, é o que a gente precisa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#844}  ID 48700 Ângela braga em 2022-10-25 

Comentário: 

Considero excelente o desdobramento de linhas. Gaia e Porto beneficiaram imenso do 
Metro e será sempre bem-vindo tudo o que beneficie a população.  Espero que os 
projetos continuem a fluir bem como a respetiva realização. Muito agradecida em nome 
de todos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#845}  ID 48698 Madalena Carvalho em 2022-10-25 

Comentário: 

Olá boa tarde. Adorei o vosso projecto e vai ser uma mais valia para o Porto e Gaia Irei ao 
máximo usufruir. Muito Obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#846}  ID 48696 Getúlio Carlos Medeiros em 2022-10-25 

Comentário: 

Muito satisfeito com a linha Rubi. A linha vai realmente atender a muitas demandas 
antigas e necessidades de todas as faixas etárias e perfis 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#847}  ID 48695 Elisabete Santos em 2022-10-25 

Comentário: 

Acho muito bom para todos terem mais transportes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#848}  ID 48694 Carlos azevedo em 2022-10-25 

Comentário: 

A linha será de grande utilidade desde o momento em que qualquer transporte de maior 
brevidade em questões de horário será ótimo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#849}  ID 48693 Jorgiana Freire em 2022-10-25 

Comentário: 

A linha , vai ser muito importante para os cidadãos, principal os estudantes , tem algumas 
zonas que fica perto das faculdades e como o metrô e mas rápido e mais acessível 
facilidade muito nos estudante . E não só ajuda tem muito para circular para as zonas da 
linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#850}  ID 48692 Ana silva em 2022-10-25 

Comentário: 

A linha rubi vai ser muito útil para mim uma vez que tenho consultas no hospital de Gaia  
várias vezes e estando a estudar no centro da Maia saiU na casa da Música e vou para 
Gaia . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#851}  ID 48691 Priscila Duarte em 2022-10-25 

Comentário: 

A linha Rubi vai complementar o nosso transporte público, facilitando mais mobilidade 
para nós estudantes trabalhadores que dependemos tanto do metro! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#852}  ID 48690 Maria Monteiro em 2022-10-25 

Comentário: 

Apesar de ser necessário, no presente, fazer uma data de obras (o que implica muito 
transtorno à atividade das cidades envolvidas) parece-me uma mais valia para os utentes. 
Com está linha será muito mais fácil a circulação das pessoas e com certeza que mais 
carros vão ficar em casa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#853}  ID 48687 Claudia santos em 2022-10-25 

Comentário: 

Vai ser uma linha muito útil e trazer muitas vantagens aos moradores de Gaia e não só. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#854}  ID 48683 Suelly pombares em 2022-10-25 

Comentário: 

A linha rosa é essencial para apoiar o nosso trabalho de instrução. Queremos que chegue 
depressa! Excelente ideia!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#855}  ID 48682 Raquel Azevedo em 2022-10-25 

Comentário: 

Acho que esta linha vai dar muita flexibilidade para todos.   Anseio muito pelo começo 
destas obras.   A ideia de juntar o porto a gaia outros sitios de gaia é uma ideia inovadora 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#856}  ID 48681 Maria Nogueira em 2022-10-25 

Comentário: 

Linha rubi vai valorizar a minha mobilidade entre Porto e gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#857}  ID 48679 Augusta teixeira em 2022-10-25 

Comentário: 

Vai dar muito acesso tanto a Gaia com9 ao porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#858}  ID 48676 Renato Lucas Souza Dantas carvalho em 2022-10-25 

Comentário: 

Acredito, que a nova linha será mais uma Excelente opção de trajeto pra a população, 
principalmente a de gaia, tendo uma linha mais rápida e eficaz para outro destino, sem 
precisar mudar de linha na estação de trindade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#859}  ID 48674 Elisabete Moreira em 2022-10-25 

Comentário: 

Acho bastante interessante, uma mais valia aos cidadãos de Vila Nova de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#860}  ID 48673 Amélia Almeida em 2022-10-25 

Comentário: 

Parecer-me um bom projeto e facilita-me a ida a gaia para visitar a minha amiga. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#861}  ID 48665 Iann em 2022-10-25 

Comentário: 

Para quem passa por essa rota, será ótimo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#862}  ID 48662 Miguel Soares em 2022-10-25 

Comentário: 

Impacto paisagístico muito negativo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#863}  ID 48661 Fátima Araújo em 2022-10-25 

Comentário: 

Como tudo na vida tem vantagens e desvantagens . Porquê uma nova ponte. E não 
acrescentar um tabuleiro inferior a uma das pontes já existentes. E também ainda não é 
verdadeiramente do conhecimento de todos o impacto ambiental… Espero que as 
vantagens superem em maioria as possíveis desvantagens e venha a ser mais uma linha 
de sucesso conseguido! � 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#864}  ID 48660 Alberto Pereira em 2022-10-25 

Comentário: 

Projecto benéfico às cidades do Porto e V.N. De Gaia e ao país. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#865}  ID 48642 Manuel Carvalho em 2022-10-24 

Comentário: 

Bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#866}  ID 48641 Arminda Lascasas em 2022-10-24 

Comentário: 

É importante que exista está linha. Evita que se faça transbordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#867}  ID 48640 Aerolito Oliveira em 2022-10-24 

Comentário: 

Será de muito valia para todos. Se metro cresce a cidade se move. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#868}  ID 48639 Luan Oliveira em 2022-10-24 

Comentário: 

Achei ótimo pela nova linha e deve facilitar também no dia a dia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#869}  ID 48638 Marciel Lima em 2022-10-24 

Comentário: 

Acredito que irá resolver os problemas de locomoção e diminuir lotação nas demais 
linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#870}  ID 48637 João Pinheiro em 2022-10-24 

Comentário: 

Espero que tenha casas de banho activas em todas as estações. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#871}  ID 48636 Guilhermina Janeiro em 2022-10-24 

Comentário: 

Linha com utilidade para as preferias entre outros pontos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#872}  ID 48635 Isabela bastos em 2022-10-24 

Comentário: 

Extremamente necessário 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#873}  ID 48634 Camile Macedo em 2022-10-24 

Comentário: 

Acho que vai ser bem mais prático de ir a casa da música, apoio bastante. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#874}  ID 48633 Carolina Bessil em 2022-10-24 

Comentário: 

A cidade do porto necessita desta linha, é importante ter mais uma linha a conectar nossa 
cidade. Esta linha por exemplo, me ajuda no modo de que me aproxima de meus 
familiares, já que moram ao fim desta linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#875}  ID 48631 Cristiano em 2022-10-24 

Comentário: 

Acho bem vai ser muito útil  aos utilizadores 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#876}  ID 48627 Joaquim alves em 2022-10-24 

Comentário: 

Vai ser util 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#877}  ID 48626 Carlos Mendes em 2022-10-24 

Comentário: 

Penso que será uma linha com muita utilidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#878}  ID 48625 Levi Urbano em 2022-10-24 

Comentário: 

Tendo e, conta que vou muitas vezes para santo Ovídeo está linha vai me ser muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#879}  ID 48624 Sandra Ferreira em 2022-10-24 

Comentário: 

Vai muito ser útil para andar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#880}  ID 48623 Gabriela Benner em 2022-10-24 

Comentário: 

I think that this line Will be a big help because some of the stops are used by me and it 
Will save me time. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#881}  ID 48622 Artur Pereira em 2022-10-24 

Comentário: 

Acho muito boa, vai beneficiar os utilizadores de gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#882}  ID 48621 Patrícia Marinho em 2022-10-24 

Comentário: 

Pra mim vai ser maravilhoso algo para complementar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#883}  ID 48620 Rosa mendonça em 2022-10-24 

Comentário: 

Uma linha muito bonita  e exponencial 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#884}  ID 48619 Liliana Pinto em 2022-10-24 

Comentário: 

Linha visualmente bonita no entanto a relva é muito má a nível profissional. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#885}  ID 48618 Patrícia Silveira em 2022-10-24 

Comentário: 

Linha com excelente acesso a pontos importantes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#886}  ID 48617 Albina em 2022-10-24 

Comentário: 

Muito boa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#887}  ID 48616 Filipe martins em 2022-10-24 

Comentário: 

Que venha rapido 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#888}  ID 48615 Rosa Silva em 2022-10-24 

Comentário: 

Favorece muito a população 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#889}  ID 48614 José Moreira em 2022-10-24 

Comentário: 

Ótimo para ambas as cidades 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#890}  ID 48613 Sérgio santos em 2022-10-24 

Comentário: 

Penso que a linha nova vem ajudar muito a cidade e a criar mais emprego. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#891}  ID 48612 Rosário Borges em 2022-10-24 

Comentário: 

Uma linha que vai facilitar muito ótima ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#892}  ID 48611 Teresa loureiro em 2022-10-24 

Comentário: 

Axo espetacular muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#893}  ID 48610 Nuno Martins em 2022-10-24 

Comentário: 

Vai ser muito importante para as pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#894}  ID 48609 Agostinho Silveira em 2022-10-24 

Comentário: 

Concordo com esta linha é muito bom para todos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#895}  ID 48608 Fernando Santos em 2022-10-24 

Comentário: 

É uma mais valia para a rede e para a população em geral 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#896}  ID 48607 José Brito em 2022-10-24 

Comentário: 

Boa para igar as zonas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#897}  ID 48606 Gleiciana Martins em 2022-10-24 

Comentário: 

Vindo para facilitar o ir e vir com, mais praticidade e o que importa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#898}  ID 48605 Lizianne em 2022-10-24 

Comentário: 

Será muito boa uma nova linha, pois ajudará ainda mais o deslocamento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#899}  ID 48604 José Teixeira em 2022-10-24 

Comentário: 

É uma obra de engenharia fantástica que o Porto já estava a precisar, a procura por 
soluções boas para o ambiente e para os portuenses não pode ser esquecida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#900}  ID 48602 Nuno Pires em 2022-10-24 

Comentário: 

Acho bem para o apoio da  em servir a rede de transportes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#901}  ID 48601 Ana Martinho em 2022-10-24 

Comentário: 

Excelente iniciativa, vai ser muito útil ter metro que conecte com a linha amarela e nos 
leve a mais longe na cidade. Compreende-se a demora já que implicará a construção de 
uma nova ponte oxalá não fosse necessário e estivesse pronta a nova linha mais rápido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#902}  ID 48600 Marília pinheiro em 2022-10-24 

Comentário: 

A minha opinião sobre a nova linha e que é uma boa opção para Vila Nova de Gaia visto 
que vai ser mais rápido chegar a zonas que com o autocarro e a camioneta é muito 
demorada devido ao trânsito ou a falha nos transportes. Deviam também conseguir ter 
uma paragem perto do Gaiashopping que também é uma zona com muita afluência, 
tanto ou mais que o Arrábidashopping. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#903}  ID 48599 Manuel santos em 2022-10-24 

Comentário: 

Devem desenvolve a mais 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#904}  ID 48598 Telmo ferreira em 2022-10-24 

Comentário: 

A super esperada linha! Sempre a crescer! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#905}  ID 48589 Susana Barbosa em 2022-10-23 

Comentário: 

Não concordo nada , vai abater árvores e tem um  impacto ambiental negativo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#906}  ID 48586 Rosário campos em 2022-10-23 

Comentário: 

Acho bem. Muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#907}  ID 48585 Vanessa Lemos em 2022-10-23 

Comentário: 

Acho bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#908}  ID 48584 Liliana em 2022-10-23 

Comentário: 

A nova linha vai ligar ainda mais Gaia ao Porto. Vai ajudar a que a população se consiga 
movimentar mais facilmente para a zona da Boavista. Vai ajudar a escoar o trânsito nas 
principais articulações entre as duas cidades, vai ajudar a que o Arrábida ganhe uma nova 
vida, criar mais acessibilidades para quem mora na zona do Candal. Em suma vai criar 
ainda mais movimento. E não esquecer que o projecto de criar uma ponte nova, muito 
mais sustentável, é uma ideia fantástica, ecológica, e que espero ver ser adaptada a mais 
projectos no futuro. Temos que começar a pensar na mobilidade do agora mas na 
adaptabilidade e proteção do futuro também. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#909}  ID 48583 Amândio Silva em 2022-10-23 

Comentário: 

Uma linha TOP para Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#910}  ID 48582 Rafael Rodrigues em 2022-10-23 

Comentário: 

Concordo com a construção desta nova linha, tendo em conta que por onde a mesma vai 
passar abrange um lote populacional que de momento é pouco/mal servido 
ferroviariamente falando. Para além disso é extremamente necessária uma ligação mais 
direta entre Gaia e a região da Boavista encurtando os períodos para quem se desloca 
entre as duas cidades diariamente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#911}  ID 48581 Ricardo Ferreira em 2022-10-23 

Comentário: 

Acho interessante ver o desenvolvimento da Cidade e respetiva mobilidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#912}  ID 48580 Paulo pinto em 2022-10-23 

Comentário: 

Acho que vai ser uma linha com mais valor para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#913}  ID 48579 Joselito Viveiros Nogueira Filho em 2022-10-22 

Comentário: 

Esta linha vai ajudar muito a população. Excelente linha para quem vai ao hospital 
Arrábida, por exemplo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#914}  ID 48578 Manuel ferreira em 2022-10-22 

Comentário: 

Muito positivo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#915}  ID 48577 Felipe silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Eu estou muito feliz com essa novidade ajudar a mim e minha família sou muito grato por 
essa nova linha obrigado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#916}  ID 48576 Claudia Conceição em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai favorecer muita gente e vai ser bom para a cidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#917}  ID 48575 Maria Serra em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que vai ser espetacular, estão num bom caminho O futuro não são os carros 
elétricos, são os transportes públicos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#918}  ID 48574 Gustavo silva em 2022-11-12 

Comentário: 

Vai ser útil. A ligação da linha amarela - casa da música é ambiciosa e necessária. 
Contudo, a opção de fazer uma estação adjacente à atual em Santo Ovídio revela incúria, 
má-fé, falta de cuidado e de respeito para com os cidadãos. A realização de tal ligação 
obrigando à demolição de diversas edificações de 1ª habilitação exigia contactos prévios 
com as pessoas afetadas, além de que deveria ter sido sempre precedido de estudos para 
a inclusão no domínio público das áreas em causa. Terem lançado tal anúncio da nova 
linha e das respetivas implicações na comunicação social como factos consumados, 
causou grande ansiedade, incerteza e sensação de desproteção e incúria do metro nas 

 



pessoas afetadas pelas demolições previstas. Além disso, não reconheço vantagens 
técnicas e de mobilidade urbana da opção de Santo Ovídio face a outras possíveis 
ligações com a linha amarela, nomeadamente a ligação em D. João II. Optar por ligar a 
nova linha em Santo Ovídio, zona da cidade densamente urbanizada e portanto com a 
prevista dificuldade técnica de novas implantações e abertura de túneis obrigaria a 
melhores considerações sobre as hipóteses alternativas. A zona envolvente a D. João II é 
menos urbanizada, oferecendo melhores condições técnicas para o empreendimento de 
um novo interface. A opção de ligação em Santo Ovídio também pode condicionar futuras 
expansões para leste ou sul da nova linha. A saber, a implantação do novo terminal 
poderá resultar num beco sem saída desta linha pela dif 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#919}  ID 48573 Francisco Rocha em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#920}  ID 48572 Rutth teixeira em 2022-10-22 

Comentário: 

A nova linha vai facilitar muito a minha vida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#921}  ID 48571 Murilo Rezende Junior em 2022-10-22 

Comentário: 

Ótimo Adorei o trajeto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#922}  ID 48570 dilmeire alves da silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Exatamente necessário e funcional 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#923}  ID 48569 Mara Carvalho em 2022-10-22 

Comentário: 

Super interessante. Gostei bastante. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#924}  ID 48568 Manuela Lopes em 2022-10-22 

Comentário: 

Uma ótima atualização da mobilidade pública que incentivará as atividades físicas ao ar 
livre! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#925}  ID 48567 Marta Albino em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser muito bom a construção dessa nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#926}  ID 48566 Fernando gomes em 2022-10-22 

Comentário: 

Está muito be. E mais uma vantagem para as pessoas do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#927}  ID 48565 Nuno almeida em 2022-10-22 

Comentário: 

Eu acho que irá ser uma excelente opção de transpore e que irá melhorar muito o 
sistema de metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#928}  ID 48564 Arnaldo Leite em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser bom para toda a gente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#929}  ID 48563 Sofia Nogueira em 2022-10-22 

Comentário: 

Eu considero que a linha vai ser muito útil pois me vai permitir deslocar de uma forma 
mais fácil para locais que frequento bastante como o Arrábida shopping 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#930}  ID 48562 António Jorge Nogueira Lima em 2022-10-22 

Comentário: 

Excelente iniciativa,. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#931}  ID 48561 Filipe Ferreira em 2022-10-22 

Comentário: 

Muito importar-se-á a cidade do Porto; vai valorizar muito a união de ambas as cidades 
(Gaia e Porto) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#932}  ID 48560 Carla fonseca em 2022-10-22 

Comentário: 

Excelente decisão pois é uma mais valia para quem habita e trabalha nessas zonas. Bem 
hajam 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#933}  ID 48559 Nuno machado em 2022-10-22 

Comentário: 

Penso que esta linha e de grande utilidade, para resolver os problemas de tráfego 
automóvel das cidades do Porto e V.N.Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#934}  ID 48558 Noémia silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser muito útil. Vivo em Gaia e trabalho na Boavista e vou muitas vezes ao hospital de 
Santo António. Excelente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#935}  ID 48557 João Duarte em 2022-10-22 

Comentário: 

Várias obras em simultâneo penaliza a mobilidade das pessoas nas várias linhas e ou 
noutros transporte público, porém no final terá impacto muito positivo e era retirar 
trânsito a cidade e aumentar a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#936}  ID 48556 Madalena cardoso em 2022-10-22 

Comentário: 

Gosto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#937}  ID 48555 Mariana arruda em 2022-10-22 

Comentário: 

Achei muito interessante a ideia da linha, irá facilitar bastante o trajeto de quem parte da 
Casa da Música para Gaia, sem a necessidade de fazer baldeação em outras estações. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#938}  ID 48554 Luíza Ielpo em 2022-10-22 

Comentário: 

Curti o trajeto da linha, vai facilitar ainda mais a vida de quem usa o transporte público no 
Porto e cidades ao lado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#939}  ID 48553 Débora amorim em 2022-10-22 

Comentário: 

Parecem-me bastante útil, porém como todas as obras deste metro, causam anos de 
constrangimentos em trânsito, deslocamentos, barulho e sujeira. A cidade existe para 
além das obras e melhorias. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#940}  ID 48552 David José guerra de Oliveira Júnior em 2022-10-22 

Comentário: 

Sim concordo vai ficar muito bom para-o Porto e para as pessoas ótimo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#941}  ID 48551 Fernanda Moreira em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho muito bem fazerem a linha rubi é sempre bom é o progresso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#942}  ID 48550 Lucas Brito em 2022-10-22 

Comentário: 

A linha rubi ir facilitar o acesso enTre Porto e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#943}  ID 48549 Victor Guimarães em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai auxiliar na redução do trânsito na travessia Arrábida nos horários de ponta, vez que 
motivará o uso dos transportes coletivos em vez dos individuais. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#944}  ID 48548 Vera castro em 2022-10-22 

Comentário: 

Muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#945}  ID 48547 Lidiane Henriques em 2022-10-22 

Comentário: 

Ótima obra vai facilitando mais ainda 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#946}  ID 48546 Alberto santos em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que é ótima. É uma forma de divulgar o metro. É excelente. É complicado transitar 
na cidade do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#947}  ID 48545 Thiago Silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Achei interessante a nova linha pois vai ajudar muitos trabalhadores e turistas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#948}  ID 48544 Margarida mendes em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que é mesmo necessária, somos muitos habitantes em Gaia, mais de 300 mil. E só 
por isso já é benéfico. Estou ansiosa que comece 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#949}  ID 48543 Marina Xavier em 2022-10-22 

Comentário: 

Acredito que a nova linha será muito utilizada e facilitará a vida dos moradores da região. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#950}  ID 48542 Paula Silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#951}  ID 48541 Ariane Moura Ciattei Pereira em 2022-10-22 

Comentário: 

Estou de acordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#952}  ID 48540 Beatriz vassiliadis em 2022-10-22 

Comentário: 

Achei a ideia muito interessante, com certeza utilizarei a linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#953}  ID 48539 Ana Vieira em 2022-10-22 

Comentário: 

Novas linhas são sempre boas para chegar a mais sitios 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#954}  ID 48538 Eduardo Couto em 2022-10-22 

Comentário: 

Necessária, mas não suficiente para as necessidades da área metropolitana. Urge um 
maior investimento. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#955}  ID 48537 Albina Ribeiro em 2022-10-22 

Comentário: 

É necessária mais fiscalização porque há muitas pessoas que não têm regra é estragam 
tudo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#956}  ID 48536 Maria bessa em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai me fazer muito grito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#957}  ID 48535 Cícero Silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Será de estrema importância para a cidade do Porto gaia e regiões vizinhas.  Vai facilitar o 
acesso a cidade mas rapidamente e também facilitar a vidas de todos.obrigado por pensa 
sempre na gente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#958}  ID 48534 Márcio Almeida em 2022-10-22 

Comentário: 

Satisfatorio 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#959}  ID 48533 Thaís Longaray em 2022-10-22 

Comentário: 

Linha será útil pois facilitará o acesso a região da arrabida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#960}  ID 48532 Gregory  Betermann em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser muito útil, pois moro em Gaia e vai ser mais prático para ir à Casa da Música, 
aonde por vezes eu trabalho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#961}  ID 48531 Lucas santos em 2022-10-22 

Comentário: 

Estou de acordo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#962}  ID 48530 Bárbara castro em 2022-10-22 

Comentário: 

Irá poupar demasiado tempo entre linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#963}  ID 48529 André Castro em 2022-10-22 

Comentário: 

Eu gostaria que esta linha, seja construída pois daria-me muito jeito ter uma linha direta 
de Santo Ovídio para a casa da música pois tenho aulas no conservatório de música do 
porto, o que seria mais fácil fazer a circulação. O faria com que a viagem fosse mais 
rápida e sem problemas do transbordo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#964}  ID 48528 Marcelo Abreu em 2022-10-22 

Comentário: 

Parabéns pela iniciativa, vai ajudar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#965}  ID 48527 Mónica Monteiro em 2022-10-22 

Comentário: 

Apoio a expansão da linha, será ser excelente para a mobilidade de todos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#966}  ID 48526 Salvador Mascarenhas em 2022-10-22 

Comentário: 

É muito importante a expansão da expansão da linha do metrô porque melhora a 
mobilidade dos cidadãos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#967}  ID 48525 Gabriel Reis em 2022-10-22 

Comentário: 

Como um estudante da FCUP uma paragem perto da faculdade seria muito 
conveniente.Para além disso o melhoramento dos serviços de transporte público é uma 
das prioridades que procuro em candidatos para posições depois poder. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#968}  ID 48524 Mohamed zifri em 2022-10-22 

Comentário: 

It’s is very important route for all local people and tourists as well as  Many thanks to 
metro do porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#969}  ID 48523 Eduarda Fischer em 2022-10-22 

Comentário: 

A linha ira ser otima para acesso a FAUP. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#970}  ID 48522 Guilherme Longhi em 2022-10-22 

Comentário: 

É util pois sou estudade da FAUP e facilitará o acesso aos estudantes da região! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#971}  ID 48521 Júlia Fantini em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que vai ser muito importante principalmente pois sou universitária e passará 
próximo a minha faculdade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#972}  ID 48520 Bianca Ferreira em 2022-10-22 

Comentário: 

Penso que a linha Rubi será útil aos moradores, facilitando um transporte que antes sairia 
mais caro e demorado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#973}  ID 48519 João magalhaes em 2022-10-22 

Comentário: 

Na minha opinião, peço que está nova linha que vai de Santo Ovídio até a Casa da Música, 
será muito útil, pois será uma nova opção de transportes públicos para a humanidade 
que mora em Vila Nova de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#974}  ID 48518 Roberto da Silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Pelo trajecto apresentado para esta nova linha, vai facilitar a minha vida. Vivo em Gaia e 
passo muito tempo perto da Casa da Música. Seja bem. Inda a nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#975}  ID 48517 Joaquim Brochado em 2022-10-22 

Comentário: 

A linha rubi será benéfica para a área em volta. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#976}  ID 48516 Maqsoodhanif em 2022-10-22 

Comentário: 

It is geral for Porto.and help to movimento and explore visiteis and local peoples .i love 
this project,it Will project Porto city more.and helps  to explore porto-riquenho a cite of 
Lightning. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#977}  ID 48515 Marcos Santos em 2022-10-22 

Comentário: 

Essa linha vai melhora ainda mas os deslocamentos! Excelente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#978}  ID 48514 Alan Silva ArrIs em 2022-10-22 

Comentário: 

A nova linha vira para trazer mais acessibilidade ao povo do litoral de Gaia, estou ansioso 
para a inauguração. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#979}  ID 48513 Gustavo Rodrigues da cunha Amaral em 2022-10-22 

Comentário: 

Na minha opinião, a nova linha rubi trará benefícios tanto pra quem trabalha no shopping 
Arrábida quanto para os estudantes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#980}  ID 48512 Jordânia linhares em 2022-10-22 

Comentário: 

A linha vai ser de muita valia para os moradores de Gaia que trabalham no Porto. 
Agilizando o transporte. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#981}  ID 48511 Laís Queiroz em 2022-10-22 

Comentário: 

A nova linha será muito importante para populaça principalmente para quem trabalha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#982}  ID 48510 Patrick em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que é uma ótima ideia quando se trata de propor mais mobilidade aos moradores 
da cidade do Porto e seus arredores. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#983}  ID 48509 Ricardo em 2022-10-22 

Comentário: 

Boa opção para todos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#984}  ID 48508 Hugo azevedo em 2022-10-22 

Comentário: 

Sim estou de acordo é uma mais valia para o concelho de gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#985}  ID 48507 Márcia alves em 2022-10-22 

Comentário: 

Adoro o fato de criarem uma nova linha porque acredito que dá a oportunidade as 
pessoas de escolherem uma outra linha para viajar ao invés de esperarem pelas mesmas 
de sempres. A proposta é realmente boa derivado ao fato da cidade ser bastante turística 
e que acolhe diariamente moradores novos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#986}  ID 48506 Hanane em 2022-10-22 

Comentário: 

Ir Good  idea for me me because i workshop in santo ouvida and May houve is in casa 
música 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#987}  ID 48505 Moulay jaafar em 2022-10-22 

Comentário: 

We like this new line  it Will be retruca my travelling time to Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#988}  ID 48504 Edilane Penha em 2022-10-22 

Comentário: 

Estou muito feliz com a notícia desta nova Linha de Metro, Pois, irá com certeza facilitar a  
nossa mobilidade aqui no Porto. Parabéns pela iniciativa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#989}  ID 48503 Gabriel Pedrosa em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho que será bem útil ajudando todos os moradores 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#990}  ID 48502 Patricia em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser boa valia para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#991}  ID 48501 Mariana Gil em 2022-10-22 

Comentário: 

Considero esta construção útil que vai trazer outro nível maior de utilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#992}  ID 48500 Maria Gil em 2022-10-22 

Comentário: 

Tem no meu ponto de vista uma utilidade e garantia de maior mobilidade na nossa 
cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#993}  ID 48499 Paula Almeida em 2022-10-22 

Comentário: 

Irá ser uma mais valia para o Porto continuar o sonho de qualquer visitante que o visite. 
Um Porto com charme, requinte e FUTURO para todo o português ….PARABÉNS ao metro 
do Porto pela sua visao ampla e inovadora…. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#994}  ID 48498 Miriam Sá em 2022-10-22 

Comentário: 

Acho ótimo, quantas mais existirem melhor para a cidade do Porto. O metro é dos 
melhores meios de transporte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#995}  ID 48497 Manuel Duarte em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser uma óptima realização para Vila Nova de Gaia e para área metropolitana e 
também para o desenvolvimento do país quer ao nível da mobilidade quer ainda na 
economia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#996}  ID 48496 Aldenice Silva em 2022-10-22 

Comentário: 

Muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#997}  ID 48495 Augusto marques em 2022-10-22 

Comentário: 

A expansão da mobilidade faz parte da evolução de qualquer cidade para diminuição dos 
gases tóxicos na atmosfera. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#998}  ID 48494 Talita Nascimento em 2022-10-22 

Comentário: 

Ótimo projeto, avanço em questão de meio ambiente e viabilizar o transporte público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#999}  ID 48493 Júlia Rabelo em 2022-10-22 

Comentário: 

Essa nova linha será muito boa, principalmente por ser uma nova opção para a população 
de gaia, com possibilidades de mais pontos após a casa da musica :) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1000}  ID 48492 Olívia Marques em 2022-10-22 

Comentário: 

Vai ser útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1001}  ID 48491 Adriana em 2022-10-21 

Comentário: 

Considerando que cinco semanas nunca seria tempo suficiente para analisar 
devidamente toda a documentação (com centenas de páginas) anexada a esta Avaliação 
de Impacte Ambiental (questionando por isso se o objetivo será mesmo apelar à 
participação civil ou se não será apenas o cumprimento de uma obrigação legal e 
informar sobre o que será feito), penso que seria necessária uma explicação técnica, 
extensiva e detalhada à população que justifique a não utilização da Ponte da Arrábida 
para a passagem da segunda ligação de metro a Gaia. Isto porque, além de não poder 
negar-se que a construção de uma ponte ou até de um pequeno prédio na zona do 
Campo Alegre teria sempre impacto ambiental, seria importante que a população 
sentisse que, efetivamente, foram analisadas todas as soluções, sendo esta a única viável. 
Além disso, seria interessante saber de que forma responderão e analisarão todas as 
participações que estão a ser submetidas. Porque uma mera participação ou um mero 
comentário não deveriam servir só para fazer o número final e servir à empresa de 
bandeira. Agradeceria um esclarecimento e uma apresentação, por ventura, de um 
estudo, que justifique a não utilização da Ponte da Arrábida para o metro. Não acredito 
que o facto de tratar-se de um Monumento Nacional impeça na totalidade a sua 
adaptação, à semelhança do que aconteceu com a Ponte Luís I. Aliás, a utilizar-se a Ponte 
da Arrábida, seria precisamente um modelo semelhante que sugeria: entrada na travessia 
em túnel, e do lado de Gaia, saída também em túnel. Depois, seguiria o traçado que 
propõem. Mas confesso que não está totalmente esclarecido o motivo pelo qual não se 
utiliza a Ponte da Arrábida e se assume, de uma vez por todas, que o caminho que 
devemos seguir para a neutralidade carbónica é no sentido de tirar espaço aos carros e 
não criar novos caminhos para novas soluções, mantendo os carros a ocupar todo o 
espaço que já conquistaram para si, reforçando ainda mais a sua posição de Deus e 
senhor do espaço público. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1002}  ID 48490 Valério Filipe em 2022-10-21 

Comentário: 

A ponte não faz qualquer sentido naquele local 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1003}  ID 48489 Allan Gonçalo em 2022-10-21 

Comentário: 

Esta linha seria bue otima porque facilitaria a deslocação para faculdade em tempo de 
chuva e quando os autocarros enchem demais para ir. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1004}  ID 48488 Livian Spinola em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ajudar muitos estudantes!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1005}  ID 48487 Vladimiro Carvalho em 2022-10-21 

Comentário: 

Considero que está linha é fulcral para a mobilidade intermunicipal bem como para o 
desenvolvimento das diferentes actividades económicas que abrangem toda a rede do 
metro e mesmo para além destas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1006}  ID 48486 Amanda Amaral Prazeres Santos Assis em 2022-10-21 

Comentário: 

Concordo com o trajeto da linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1007}  ID 48485 Dandara Barcelos em 2022-10-21 

Comentário: 

A linha rubi será ótima para ps estudantes universitários da área do polo universitário do 
campo alegre, irá facilitar a quem mora longe, será extremamente util 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1008}  ID 48484 Augusta Albuquerque em 2022-10-21 

Comentário: 

Tudo por que seja puder deixar o carro e, casa e otimo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1009}  ID 48483 Maria Gabriela Dias em 2022-10-21 

Comentário: 

Será uma mais valia principalmente para aqueles que utilizam o comboio com frequência. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1010}  ID 48482 Roberto Márcio de Souza em 2022-10-23 

Comentário: 

Saudações! Como ciclista eu não poderia deixar de sugerir pontos para o bom 
estacionamento das bicicletas em algumas estações. Bem haja! Roberto Souza 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1011}  ID 48481 viviana em 2022-10-21 

Comentário: 

Deveria de passar por canidelo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1012}  ID 48480 Luana Sofia em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser bom pra mim e pra pessoas que necessitam 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1013}  ID 48479 Paulo Guimaraes em 2022-10-21 

Comentário: 

Claro que vai ser maravilhoso para nossa mobilidade! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1014}  ID 48478 Arcanjo Miguel em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser uma linha muito interessante e vai ser muito prestativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1015}  ID 48477 Ana Moreira em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que será uma linha muito útil por omenos par mim 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1016}  ID 48476 Lara Coelho em 2022-10-21 

Comentário: 

A linha poderia passar na zona de Gondomar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1017}  ID 48475 Carolina Sousa em 2022-10-21 

Comentário: 

passar em gondomar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1018}  ID 48474 Rui em 2022-10-21 

Comentário: 

Lol esperotirar bom proveito e tb estar cá para inauguração 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1019}  ID 48473 Joana Barbosa em 2022-10-21 

Comentário: 

A minha opinião nesta linha é que é de alta importância para permitir a todos os utentes 
que utilizam o metro que percam menos tempo em transportes públicos bem como em 
trocas de transporte. Assim, apoio totalmente a sua construção 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1020}  ID 48472 Jorge Santos em 2022-10-21 

Comentário: 

Mais uma valia para a cidade e para o ambiente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1021}  ID 48471 Diana Isabel pereira costa em 2022-10-21 

Comentário: 

E é ótimo pq assim não se tem de tar sempre a mudar de metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1022}  ID 48470 Tânia Alves em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho muito útil está linha como todas que possa haver. Visto que é dos melhores 
transportes que podiam por na cidade, rápido a hora e muito eficaz… Espero com o 
passar dos anos novas linhas haja para o bem de toda a cidade… 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1023}  ID 48468 Ana Dantas em 2022-10-21 

Comentário: 

Na minha opinião acho que a linha rubi vai ser uma excelente aposta para retirar muito 
trânsito da cidade,sendo muito benéfico para a maior parte dos portuenses. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1024}  ID 48466 Rosa Maria Sanchez Sanchez em 2022-10-21 

Comentário: 

Excelente iniciativa que completa um projeto extremamente útil para uma cidade como a 
nossa, facilitando a vida dias pessoas tornando a muito mais confortável e fácil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1025}  ID 48465 Viviany Souza de Oliveira em 2022-10-21 

Comentário: 

Acredito que vai melhorar a vida de muita gente,facilitando a deslocação ao trabalho, 
passeio e o turismo da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1026}  ID 48464 Paulo Santos em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser top porque vai diminuir o trânsito e vai permitir que possa ir a Gaia de uma forma 
mais rápida e cómoda 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1027}  ID 48463 Daniel duro em 2022-10-21 

Comentário: 

Esta nova linha vem melhorar a vida dos portuenses 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1028}  ID 48462 Mariana em 2022-10-21 

Comentário: 

O aumento da frota de transportes públicos é essencial de um ponto de vista ambiental, 
aumentando a sua adesão, diminui o uso de automóvel e, consequentemente há uma 
redução de pegada carbónica. Por outro lado, viver perto de uma área metropolitana tem 
significado a capitalização de lugares públicos para vítimas. As viaturas ainda existem e 
Portugal ainda é um país precário e pobre. É um absurdo pagar-se um lugar na rua 
pública no local em que se habita, dentro de um sistema que não permite  ao cidadão 
viver sempre no mesmo local e com isto tornar utópico alterar se uma residência 
oficialmente.. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1029}  ID 48461 Nuno Moreira em 2022-10-21 

Comentário: 

A linha Rubi é importante para a mobilidade dos cidadãos das zonas abrangentes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1030}  ID 48460 Hamilton Novais em 2022-10-21 

Comentário: 

Sendo morador em Vila Nova de Gaia, é certo que o metro linha Rubi será de grande valia 
para todos, favorecendo a população em geral. parabéns 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1031}  ID 48459 Amanda Pereira em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que é uma mais valia para todos os habitantes do Porto. Mais fácil acesso a várias 
zonas não acessiveis ainda. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1032}  ID 48458 Nuno Pinto em 2022-10-21 

Comentário: 

Excelente projeto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1033}  ID 48457 Júlia Amaro em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1034}  ID 48456 Maria tavares em 2022-10-21 

Comentário: 

Linha muito útil, pois cada vez mais andar de carro polui e fica caro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1035}  ID 48455 Lídia Dantas em 2022-10-21 

Comentário: 

A nova linha vem sem dúvida dar uma melhoria a todos os níveis, não só na poupança de 
tempo, bem como numa grande melhoria no trânsito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1036}  ID 48454 Cidália em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que vai ser uma óptima ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1037}  ID 48453 Joana Martins em 2022-10-21 

Comentário: 

Poucas paragens para um grande investimento, como no caso da linha rosa. Deveria 
haver mais investimento para outras zonas, nomeadamente Valongo, Gondomar centro e 
trofa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1038}  ID 48452 Amelia Macedo em 2022-10-21 

Comentário: 

Linha que facilita o percurso de Santo Ovídio a Casa da Música. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1039}  ID 48451 Joana Arantes em 2022-10-21 

Comentário: 

Penso eu a linha rubi será uma excelente iniciativa para facilitar o movimento dentro do 
Porto/Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1040}  ID 48450 David Pinto em 2022-10-21 

Comentário: 

Penso que será uma adição importante para os estudantes que têm aulas no Campo 
Alegre principalmente. A não necessidade de fazer uma mudança de transportes na 
Trindade não só é crucial para a comodidade, como também para poupar tempo para 
chegar a tempo as diversas aulas que possam ter. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1041}  ID 48449 Cândida Salgado em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1042}  ID 48448 Manuel Carvalho em 2022-10-21 

Comentário: 

Felizmente uma linha que faltava 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1043}  ID 48447 Maria Fonseca em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1044}  ID 48446 Alexandra Rodrigues em 2022-10-21 

Comentário: 

Minimiza bastante o tempo de deslocação para o meu local de trabalho, para além de 
libertar as estradas de tantos veículos que provocam poluição 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1045}  ID 48445 Ana Marques em 2022-10-21 

Comentário: 

Para mim, a melhoria das linhas de metro é cada vez mais uma mais-valia para todos, 
sobretudo nos dias atuais. Morta por usá-la! � 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1046}  ID 48444 Clarissa Sil em 2022-10-21 

Comentário: 

Ideia ótima. Precisamos de mais linhas e mais alargadas para melhor servir os utentes.  
Uso o metro todos os dias e agradeço pelo bommservico prestado. Venham mais linhas e 
melhores. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1047}  ID 48443 Filomena Monteiro em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho útil renovar as linhas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1048}  ID 48442 Ana Sofia Cerqueira Gonçalves em 2022-10-21 

Comentário: 

Concordo com a nova linha e nova abordagem sustentável 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1049}  ID 48441 Mariana santos em 2022-10-21 

Comentário: 

Penso que a nova linha irá trazer utilidade e se mostra bastante importa no contexto 
atual das linhas de metro existentes. É uma proposta muito pertinente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1050}  ID 48439 Domingos Manuel pinto marques em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que vai ser bom para a nossa cidade a nível de turismo e para os trabalhadores. 
Deveria haver ainda mais linhas, mas tudo a seu tempo! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1051}  ID 48438 Sofia ferreira em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai dar mais visibilidade ao Porto e Gaia Vai atrair turistas Vai ser um cartão de visita à 
nossa cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1052}  ID 48437 José Romão em 2022-10-21 

Comentário: 

Necessário para permitir uma grande parte do concelho de Gaia a transporte sem 
POLUIÇÃO. Em st Ovídio tem de ser junto à estação de comboio para Lisboa. … d João II. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1053}  ID 48436 Pedro silva em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai libertar o trânsito e contribuir para melhoramento da qualidade do ar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1054}  ID 48435 Pedro em 2022-10-21 

Comentário: 

Feito, Joana 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1055}  ID 48434 Bruno em 2022-10-21 

Comentário: 

Concordo com a expansão em geral dos transportes públicos e aconselho o uso do 
mesmo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1056}  ID 48433 Ricardo Rodrigues em 2022-10-21 

Comentário: 

Em relação a linha em si, poderia fazer ligação a senhora da hora ; pois assim vai 
congestionar muito tronco comum. E prolongar mais esta linha ruby 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1057}  ID 48432 Iara fernandes em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que esta linha é uma ótima iniciativa para aumentar a aderência aos transportes 
públicos e irá permitir uma maior mobilidade das pessoas que não tem um veículo 
privado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1058}  ID 48431 Inês Teixeira em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1059}  ID 48430 Silvia Cardoso em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que vai ser uma mais valia para as cidades em questão. Vai ter umas estações 
magníficas. Uma ponte como não há nenhuma. Com umas vistas fantásticas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1060}  ID 48429 Antonio Freitas em 2022-10-21 

Comentário: 

Faz falta ao concelho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1061}  ID 48428 Ana Almeida em 2022-10-21 

Comentário: 

Vai ser muito útil e prática para todo o nosso conforto trabalho e lazer 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1062}  ID 48427 Sandra nascimento em 2022-10-21 

Comentário: 

A nova linha rubi será extremamente vantajosa pois abrange muita população e será uma 
linha rápida para quem tem de ir de Porto para Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1063}  ID 48426 Maria Almeida em 2022-10-21 

Comentário: 

Acho que é uma grande melhoria para nós , um benefício muito bom, que ajuda o nosso 
deslocamento e vai ter acessos fáceis para nós. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1064}  ID 48425 Madalena Alves em 2022-10-21 

Comentário: 

Para quem trabalha na avenida da Boavista e que mora em Gaia vai ser uma linha que vai 
dar jeito, eu sou uma delas! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1065}  ID 48424 Fernanda dias em 2022-10-21 

Comentário: 

É muito bem vinda 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1066}  ID 48423 Antonio Duarte em 2022-10-21 

Comentário: 

É ótimo tudo o que seja em benefício dos utentes da cidade e não só , tudo o que seja a 
mais é tudo bem vindo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1067}  ID 48420 Susana em 2022-10-20 

Comentário: 

Desfavorável 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1068}  ID 48418 Susana jorge em 2022-10-20 

Comentário: 

Nao sou a favor 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1069}  ID 48416 Pedro Soares em 2022-11-15 

Comentário: 

Como morador e proprietário de uma fração situada na Rua do Bicalho 81 Habitação 24, 
estou totalmente contra a instalação da ponte neste local por vários motivos, entre os 
quais a perda de vistas que temos atualmente, ficando limitadas a pequenos espaços 
entre pilares e arcos, a perda de claridade e sol  que atualmente é praticamente todo o 
dia e passará a ser apenas umas poucas horas diárias, a perda de qualidade de vida que 
isso acarreta, a possibilidade de existirem danos irreparáveis no edifício devido às 
fundações que vão fazer encostadas ao prédio para o pilar e para o arco da ponte, a 
perda de segurança porque ficamos debaixo da ponte sujeitos a que sejam arremessados 
objetos a 70 metros de altura sobre o edifício podendo provocar danos físicos e 

 



materiais, a possibilidade de suicídios como acontece frequentemente na ponte da 
arrábida onde os corpos caem na rua, com toda a carga psicológica que acarreta ir à 
janela e ver um cadáver desfeito. Além destes aspetos existe também uma perda muito 
significativa do valor dos apartamentos que vão ficar debaixo de uma ponte com 
dimensões desproporcionais relativamente a todo o restante enquadramento, os nossos 
apartamentos que hoje estão muito valorizados, passarão a não ter o interesse pela 
procura que existe de momento com todo o prejuízo que isso acarreta financeiramente 
para os proprietários, quando compramos os apartamentos não estava previsto no PDM 
a passagem de nenhuma ponte em cima das nossas casas a ponte estava prevista passar 
mais a poente junto à ponte da Arrábida, o PDM foi alterado há cerca de 2 anos sem 
nunca sermos ouvidos e sem nenhuma explicação aceitável para a alteração do local da 
ponte. Além destes motivos existe também o enquadramento de uma ponte de 
dimensões desproporcionais para a zona que fará que uma paisagem única e que deveria 
ser preservada seja eliminada por uma aberração urbanística que como refere o estudo 
de impacto ambiental trará um impacto negativo significativo.  Também me parece que o 
edifício situado na Rua do Bicalho 81, não consta do estudo de impacto ambiental como 
sendo um dos mais afetados pela ponte o que é inadmissível. Vamos ter um pilar de 70 
metros de altura encostado ao edifício e um arco de 500 metros em frente às nossas 
varandas, além de um tabuleiro com cerca de 16 metros de largura em cima.  Estou 
totalmente em desacordo com a construção da ponte neste local. 

Anexos: 48416_11 2022 - Apreciação ao AIA.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1070}  ID 48414 Romeu Oliveira em 2022-10-20 

Comentário: 

Sec. XXI 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1071}  ID 48407 Alexandre Cruz em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho uma linha muito útil para a conexão entre porto e Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1072}  ID 48406 Maria da Conceição Cabral Salgado Rodrigues em 2022-10-20 

Comentário: 

Será uma mais valia para a região norte e todo o país. É muito importante para me 
deslocar para o trabalho e a minha casa vai valer mais. Parabéns. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1073}  ID 48405 Rúben merino em 2022-10-20 

Comentário: 

Julgo necessária visto eu vivia na zona que vai ser privilegiada com está nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1074}  ID 48404 Telma Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

A linha Rubi irá servir uma população atualmente cadenciada a nível de transportes 
públicos, daí ser uma boa decisão governavental. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1075}  ID 48403 Fernando Gil em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho que é uma linha bastante útil para o Porto abrangendo as zonas das faculdades que 
carece muito de transportes públicos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1076}  ID 48402 Miguel Fernandes em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1077}  ID 48401 Maria Oliveira em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho muito útil mas poderiam expandir para outras áreas por exemplo entre a cordoaria 
e a Maia . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1078}  ID 48400 José Manuel Castro villa em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho interessante 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1079}  ID 48399 Domingos Teixeira em 2022-10-20 

Comentário: 

Mais uma valência para a cidade de Gaia e porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1080}  ID 48397 Sofia Ferreira em 2022-10-20 

Comentário: 

Penso que a construção da linha pode ser um bom investimento e tornar o meu dia a dia 
mais prático. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1081}  ID 48396 David trindade em 2022-10-20 

Comentário: 

Vai ser boa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1082}  ID 48395 Ana Peneda em 2022-10-20 

Comentário: 

Já existe uma linha de metro para Gaia, por isso, na minha opinião seria mais útil um linha 
de metro que passe/vá até a área de Valongo e Emersinde. Estas são zonas apenas com 
comboio e autocarro e por isso a deslocação para lá é complicada. Se o objetivo do metro 
é alcançar toda a área metropolitana do Porto seria importante pensarmos em todas as 
zonas, porque para desenvolver áreas rurais é importante apostamos em meios de 
transporte que liguem essas áreas ao centro da cidade. Está linha não está mal pensada, 
mas deveriam apostar numa linha que fosse a sítios onde ainda não existe metropolitano. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1083}  ID 48394 Elizabete Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

por soluções sustentáveis 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1084}  ID 48392 José Cunha em 2022-10-20 

Comentário: 

Aberração de construção de ponte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1085}  ID 48391 Mariana Campos Moreira Pimenta em 2022-10-20 

Comentário: 

Desfavorável 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1086}  ID 48390 Ana Paula Azevedo em 2022-10-20 

Comentário: 

Uma das estruturas  da ponte vai ficar em frente a um bloco de apartamentos,  junto ao 
Rio Douro, o que vai desvalorizar  os imóveis  em questão.  A solução  passaria por pagar 
aos proprietários  dos referidos imóveis,  o valor correspondente  ao valor actual de 
venda. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1087}  ID 48388 Marta Teixeira em 2022-10-20 

Comentário: 

caos visual e caos no transito numa zona já problemática 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1088}  ID 48387 Anabela Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil e prático 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1089}  ID 48386 António Alfarroba em 2022-10-20 

Comentário: 

volume excessivo sobre área residencial, sapata de pilar fronteiro a prédios de habitação, 
insersão de túnel impede ampliação de faculdade de arquitectura 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1090}  ID 48385 Jorge Brandão em 2022-10-20 

Comentário: 

Tenho todo interesse na utilização da nova linha rubi 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1091}  ID 48384 Maria Conceição Prado Pereira em 2022-10-20 

Comentário: 

Concordo plenamente com os novos acessos, que vão permitir maior mobilidade ao 
cidadão. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1092}  ID 48383 José Torres em 2022-10-20 

Comentário: 

Gostei muito da nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1093}  ID 48382 Gonçalo Couto em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito prático 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1094}  ID 48381 Rita Rocha em 2022-10-20 

Comentário: 

Uma boa iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1095}  ID 48380 Francisco em 2022-10-20 

Comentário: 

Concordo e acho necessária. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1096}  ID 48379 Emanuel Sousa em 2022-10-20 

Comentário: 

É sem bem-vindo transportes públicos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1097}  ID 48378 Joana Azevedo Costa em 2022-11-16 

Comentário: 

Boa tarde, Apresento as minhas preocupações como residente e proprietária de imóvel 
na Rua do Bicalho, 81 - apt 25, em Massarelos.  Começo não com palavras minhas, mas 
do Dr. Rui Moreira:  . “Este projeto (da nova ponte sobre o Douro) desenvolve-se em 
espaço urbano densamente povoado, com alta densidade de edificado 
predominantemente residencial.” . “A nova ponte sobre o rio Douro causa um “impacto 
negativo bastante significativo” na paisagem.” . “O novo atravessamento do rio Douro, 
que terá um impacte negativo na paisagem bastante significativo, estrutural e, 
sobretudo, cenicamente” . “Lembrando que desde o anúncio da localização e altura da 
nova ponte manifestou “reservas e preocupação”, Rui Moreira salientou que estudo 
(Estudo do Impacto Ambiental) “vai no mesmo sentido”. . “Não era ali que eu fazia a 
ponte, não fazia a ponte com aquela altura e tenho dúvidas se a ponte é necessária”.   O 
Estudo do Impacto Ambiental (EIA) confirma as palavras do Presidente da CMP: . “Admite 
que a nova ponte sobre o rio Douro causa um “impacto negativo bastante significativo” 
na paisagem e, “sobretudo, cenicamente.” . “A área a intervencionar pelo projeto 
atravessa ainda o conjunto na Zona do Campo Alegre/ Arrábida, junto às Ruas do Campo 
Alegre, da Rainha D. Estefânia, do Bom Sucesso e da Travessa do Campo Alegre - IM - 
Interesse Municipal.”  Esqueceram-se da zona de Massarelos (Rua do Bicalho/Rua do 
Ouro) onde os pilares da ponte vão ser implementados.   Como moradora na Rua do 
Bicalho, não me recordo de ter sido abordada, por qualquer uma das entidades 
envolvidas, sobre o projeto, o impacto, o que irá mudar a minha vida com esta nova 
ponte que vai nascer ao lado de minha casa.  No ficheiro word em anexo, podem 
encontrar os motivos da minha discordância e (grande) preocupação). Mais informo que 
participei numa exposição enviada à APA, e assinada pelos moradores do meu 

 



condomínio, com a data de 14.11.2022 (mas esta plataforma não permite anexar esse 
outro documento).  Cumprimentos, Joana Azevedo Costa 

Anexos: 48378_linha rubi_metro_jaz_20out22.docx 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1098}  ID 48376 Raquel Dias em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito bom uma nova linha , 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1099}  ID 48375 Luís santos em 2022-10-20 

Comentário: 

Conhecimento de nova linha que será muito útil para mim como morador 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1100}  ID 48374 Everton daíLenzi azzoni em 2022-10-20 

Comentário: 

A nova linha irá ajudar diversos usuarios que moram em VNG a ter acesso mais rápido e 
eficaz ao Porto centro . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1101}  ID 48373 Pedro da costa mendes ferreira em 2022-10-20 

Comentário: 

E um perigo construir um pilar daqueles, do lado do Porto, entre dois prédios 
residenciais. O ruído, a vibração e risco de queda relevam grande precipitação. Não foram 
sequer feitas sondagens entre os prédios. Alem de ser um atentado o que estão a fazer a 
cidade, vão estragar a vista da ponte de arrabida de todos os ângulos. Os postais de visita 
da cidade vão ficar estragados. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1102}  ID 48372 Said Umar em 2022-10-20 

Comentário: 

I think  itWill be usefull 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1103}  ID 48371 Leonildo Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

Penso que é uma obra além de necessária, muito importante, inclusive para dinamizar 
melhor o comércio da região, além de atender uma demanda alta de pessoas carentes de 
maior mobilidade urbana na região. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1104}  ID 48370 Telmo Pedrosa em 2022-10-20 

Comentário: 

Uma linha direta da Casa da Música até Samto Ovídio, faria muito jeito, e também 
ajudaria na deslocação. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1105}  ID 48369 Ejaz Majeed em 2022-10-20 

Comentário: 

The line Will be usefull for people 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1106}  ID 48367 Mariana Sousa em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho uma boa criação de linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1107}  ID 48366 Catarina Gomes em 2022-10-20 

Comentário: 

Excelente iniciativa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1108}  ID 48365 Maria Freitas em 2022-10-20 

Comentário: 

Fantástico 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1109}  ID 48364 Mariana Mesquita em 2022-10-20 

Comentário: 

Boa ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1110}  ID 48363 Filomena da Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

Na esperança de que realmente fique pronta será benéfica para quem tem necessidade 
de se deslocar mais rápido será útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1111}  ID 48361 Ana Mafalda em 2022-10-20 

Comentário: 

Boa solução 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1112}  ID 48360 Ângela Fernandes em 2022-10-20 

Comentário: 

Achei o projecto inovador, irá dinamizar tanto Gaia como a região do grande Porto. Em 
relação à Vila Nova de Gaia irá dar um rosto mais moderno e dinâmico. Dará mais opções 
de deslocação de Gaia para o Porto a nível de transporte público, e diminuirá o trânsito 
nas pontes já existente. Fiquei feliz com o que vi no vídeo de divulgação do projecto e irei 
aguardar ansiosa para que esteja pronto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1113}  ID 48358 Claudia Ribeiro em 2022-10-20 

Comentário: 

Será bom para a fluidez do trânsito, bonito para atravessar a nova ponte e 
descongestionará a linha amarela que tem muitos passageiros 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1114}  ID 48357 Sandra Paredes em 2022-10-20 

Comentário: 

Fantástico para aliviar o tráfego na ponte da Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1115}  ID 48356 Célia Stanisce em 2022-10-20 

Comentário: 

vai ser muito bom para a cidade além de dar acesso mais facilitado para os estudantes da 
zona que não possuem o metro logo a porta, e ficam sempre a depender somente dos 
autocarroa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1116}  ID 48355 Jéssica Resende em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito bom para Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1117}  ID 48354 Luciano Costa em 2022-10-20 

Comentário: 

A Linha vai melhorar muito o serviço de transporte no Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1118}  ID 48353 Bruno Barros em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil para os estudantes universitários 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1119}  ID 48352 Daniela Mota em 2022-10-20 

Comentário: 

Lindo perfeito, adoro o metro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1120}  ID 48351 Tatiana Martins em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil para os estudantes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1121}  ID 48350 Marta Carneiro em 2022-10-20 

Comentário: 

A nova limNha vai proporcionar uma maiore cómoda mobilidade entre portões gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1122}  ID 48349 Rosália Didier em 2022-10-20 

Comentário: 

A nova linha é uma óptima  escolha para essa área  metropolitana 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1123}  ID 48348 Carina Vieira em 2022-10-20 

Comentário: 

Bom assesso e sempre a inuvar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1124}  ID 48347 José Vieira em 2022-10-20 

Comentário: 

Estou contra a Linha Rosa, pois poderi ser efetuada em eléctrico Rapido 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1125}  ID 48346 Fulviane spedo em 2022-10-20 

Comentário: 

Será muito útil, e rápido o acesso  Parabéns 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1126}  ID 48345 Diogo Carvalho em 2022-10-20 

Comentário: 

Ótima alternativa para diminuir a utilização de transportes pessoais. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1127}  ID 48344 Liliana marques em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho uma ótima ideia, vai ser muito mais útil pro meu dia a dia obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1128}  ID 48343 Hari prasad adhikari em 2022-10-20 

Comentário: 

Is very good News for all Porto and Gaia people  because we are collect more turista 
about future, and is going to be facillity betwen Gaia and Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1129}  ID 48342 Susana Dinis em 2022-10-20 

Comentário: 

A minha opinião é que esta linha vai ser muito importante para os jovens estudantes, 
para ir para a faculdade. Susana Dinis 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1130}  ID 48340 Alipio Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

Está espetacular, vai favorecer muito Gaia! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1131}  ID 48339 Anesia Quintela em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1132}  ID 48338 Henrique Baptista em 2022-10-20 

Comentário: 

Poderia ser mais extensa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1133}  ID 48337 Cátia em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho uma boa iniciativa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1134}  ID 48335 Jacqueline marchetti em 2022-10-20 

Comentário: 

Porque não aproveitar a ponte e também deixar passarem carros de forma que mais de 
um tipo de transporte aproveite da mesma construção  e evitar a construção excessiva de 
pontes entre Porto e Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1135}  ID 48334 Catarina Amorim em 2022-10-20 

Comentário: 

Fico grata que estejam a investir numa mobilidade mais sustentável na cidade onde 
estudo. Uma maior procura por meios de transportes requer novas medidas! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1136}  ID 48333 Sónia Matos em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho que está linha vai ser muito útil porque tem poucos transportes nesta area 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1137}  ID 48332 Alex Alves Amaral Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

Está nova linha será de grande ajuda a nós usurários do transporte, pois agilizará a ligação 
entre Porto e Gaia  quem trabalha na região do Arrábida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1138}  ID 48331 Talita Santos em 2022-10-20 

Comentário: 

É ótimo a linha do metro expandir, especialmente para Gaia na região da Arrábida que 
possui poucas opções de auto carro e alguns muito demorados. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1139}  ID 48330 Henrique em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho boa a ideia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1140}  ID 48327 Cristiane Puxian em 2022-10-20 

Comentário: 

Este projeto será muito importante para a mobilidade em Gaia e o acesso ao Porto que 
atualmente está sobrelotando os transportes públicos. Parabéns pela iniciativa. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1141}  ID 48326 Fábio Barbosa em 2022-10-20 

Comentário: 

Linha útil para residentes vn Gaia, apenas peca por tardia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1142}  ID 48325 Ana soares em 2022-10-20 

Comentário: 

Uma linha que será muito útil para quem vive em Gaia, apenas peça por tardia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1143}  ID 48324 Sérgio Loureiro em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho que vai ser um grande melhoramento tendo em conta as linhas que já existem mas 
acho uma boa obra 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1144}  ID 48321 José rocha em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho muito importante 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1145}  ID 48320 Ana alves em 2022-10-20 

Comentário: 

Em relação a nova ponte e tudo que se repita a progressão do metro para a cidade do 
Porto acho óptimo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1146}  ID 48319 Augusto Almeida em 2022-10-20 

Comentário: 

Muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1147}  ID 48315 Carlos Martins em 2022-10-20 

Comentário: 

É uma linha já desejada por muitas pessoas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1148}  ID 48314 Joaquim Teixeira em 2022-10-20 

Comentário: 

Mais mobilidade urbana em que retira veículos automóveis do centro da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1149}  ID 48313 Sandra Brito em 2022-10-20 

Comentário: 

Bom dia  Acho uma linha muito útil, espero que seja efectuada mais breve possível para o 
bem de todos .obrigado  Sandra brito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1150}  ID 48312 Manuel Martins em 2022-10-20 

Comentário: 

Linha muito importante e ponte que vai dar boas condições de acesso…obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1151}  ID 48311 Glauce viana em 2022-10-20 

Comentário: 

Olá bom dia,  Grande ideia, fico feliz que a cidade esteja a crescer e ganhar força . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1152}  ID 48310 Marcos em 2022-10-20 

Comentário: 

Adorei a ideia achei super relevante e acho que será uma mais valia para a cidade do 
porto e Gaia e todos que iram poder desfrutar dessa linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1153}  ID 48309 Rúben Silva em 2022-10-20 

Comentário: 

A linha rubi vem ligar o coração da cidade com Vila Nova de Gaia uma mais valia para 
toda a população em questão de transporte e ligação até com o próprio trabalho o 
próprio hospital privado de gaia sim o metro do Porto sempre a inovar . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1154}  ID 48308 Luís Pinto em 2022-10-20 

Comentário: 

Acho que vai ser uma linha muito útil, pois vai servir muita gente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1155}  ID 48307 Eurico Sequeira em 2022-10-20 

Comentário: 

É uma mais valia para o concelho 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1156}  ID 48306 Carlos Calado em 2022-10-20 

Comentário: 

É bom mais uma linha, vai dar trabalho a mais pessoas , a construção da ponte também e 
boa , dá mais acesso a porto-gaia. No geral uma boa obra. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1157}  ID 48263 José Violante em 2022-10-19 

Comentário: 

A implantação da estação Soares dos Reis será feita no lado Este da Av. Infante D. 
Henrique. A referida avenida está já hoje muito congestionada. Na zona da 
implementação da estação, a sul por uma rotunda, a e norte pela bifurcação, esta 
Avenida apresenta passeios muitos estreitos. É exatamente nesta zona que se encontram 
paragens de autocarro, com vários autocarros da STCP e de outos operadores. Há um 
grande congestionamento automóvel e pedonal, que torna as passadeiras existentes um 
pouco perigosas. Tendo em conta um previsível aumento do número de pessoas em 
movimento pedonal, devido à estação de metro, com direção a Oeste da Avenida, devido 
a: Hospital da Trofa, Escola Profissional de Gaia, em direção ao GaiaShopping, e ainda ao 
expressivo aumento de habitação no lado Oeste, é de prever um aumento de 
congestionamento nestes passeios, o que fará aumentar o risco de atropelamentos. 
Assim, sugere-se que seja colocada a hipótese de pelo menos uma das saídas da estação 
seja feita em túnel com saída no lado Oeste da Avenida, por exemplo para a Rua 
Bartolomeu Perestrelo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1158}  ID 48244 Diogo Oliveira em 2022-10-18 

Comentário: 

Das linhas  já existentes , está será a 2 melhor linha que ligará Porto a Gaia! Por o motivo 
que passará nas principais zonas da cidade de Porto e Gaia. Continuação de um bom 
trabalho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1159}  ID 48243 João em 2022-10-18 

Comentário: 

A nova linha do Metro do Porto traz uma facilidade de acesso maior a estudantes das 
faculdades da Universidade do Porto, uma vez que passa no Campo Alegre.   Deve ser 
uma linha com uma frequência relativamente elevada, dado que da acesso a umas áreas  
importantes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1160}  ID 48242 Mónica Ribeiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Esta nova linha vai trazer muitos benefícios aos estudantes universitários do polo 
universitários do Campo Alegre. Enquanto estudante da Fcup, adoro o projeto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1161}  ID 48241 Edna  da veiga em 2022-10-18 

Comentário: 

Boa acessibilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1162}  ID 48240 Cristiano Moreira em 2022-10-18 

Comentário: 

A nível de trânsito, vai ser melhor. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1163}  ID 48239 Rafaela Lopes em 2022-10-18 

Comentário: 

Uma linha que vem a aliviar o trânsito de Vila Nova de Gaia e proporcionar maior 
facilidade na deslocação dos passageiros. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1164}  ID 48238 Rosa Barros em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que seria uma boa iniciativa, já que iria dar uma forma de chegar a novas áreas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1165}  ID 48237 Sofia Moreira em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho esta nova linha muito útil porque facilita o acesso a novas áreas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1166}  ID 48236 Filipa em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho bom por parte do Metro do Porto fazer esta nova linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1167}  ID 48234 Liliana Silva em 2022-10-18 

Comentário: 

É de grande utilidade por ser direto a acrescentar opções a população de gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1168}  ID 48233 Alexandre Tomazini em 2022-10-18 

Comentário: 

Boa tarde sobre a nova linha muito importante pra nossa mobilidade e agilidade no dia 
dia . Estaríamos muito grato se fossem agilizados esse processo dessa nova linha . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1169}  ID 48232 António Jorge em 2022-10-18 

Comentário: 

Será uma linha que irá beneficiar uma camada enorme de população. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1170}  ID 48231 Mário martins em 2022-10-18 

Comentário: 

Top mais acessível 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1171}  ID 48230 Afonso Morais em 2022-10-18 

Comentário: 

A criação desta linha é uma ótima ideia  e irá ser muito util, no meu caso leva-me ate ao 
ginasio 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1172}  ID 48229 Daniela Gomes em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que é uma ótima ideia criar uma linha em que possa unir vários lugares, uma vez 
que oferece uma grande variedade às pessoas para puderem ir até onde precisam. O 
percurso achei bastante interessante! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1173}  ID 48228 Pedro em 2022-10-18 

Comentário: 

É um linha importante porque passa em frente ao meu ginásio é da muito jeito. Obrigado 
Metro do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1174}  ID 48227 Gonçalo Soares em 2022-10-18 

Comentário: 

Achei o conceito da nova linha bastante interessante! A ponte e a linha em si irá em 
muito facilitar a vida de estudantes, tais como eu! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1175}  ID 48226 David Mendes em 2022-10-18 

Comentário: 

Muito útil principalmente para estudantes do campo alegre e a população de Gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1176}  ID 48225 Noelia em 2022-10-18 

Comentário: 

Mais prático por meu trabalho, moro en Póvoa y trabalho en gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1177}  ID 48224 Maria Veiga em 2022-10-18 

Comentário: 

Concordo com a criação da linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1178}  ID 48223 Sofia Monteiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho uma boa ideia criarem está linha. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1179}  ID 48222 Francisca Correia em 2022-10-18 

Comentário: 

Na minha opinião a nova linha h vai ser muito útil a várias pessoas porque vai facilitar os 
transportes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1180}  ID 48221 Nuno Santos em 2022-10-18 

Comentário: 

No meu ponto de vista, está linha será muito útil, uma vez que passará junto da zona 
“Arrábida” 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1181}  ID 48220 Adriana em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho útil, porque encorta a distância para muita gente e são menos paragens, para além 
disso passa em sítios onde só passa autocarros e demora muito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1182}  ID 48219 Teresa Paiva em 2022-10-18 

Comentário: 

Linha com muito interesse para ambas as cidades. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1183}  ID 48218 Rita Magalhaes em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que será uma mais valia, visto unir as pessoas de duas cidades é ser mais uma 
alternativa para quem viaja 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1184}  ID 48217 Miguel Leonardo em 2022-10-18 

Comentário: 

vem unir ainda mais as margens do douro, embora com impacto negativo na paisagem no 
que diz respeito à nova ponte 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1185}  ID 48216 Asad em 2022-10-18 

Comentário: 

I think   Is important ti make metro in avintes Gaia because Tigers is no proper transport 
there to make metro to santo ávido why¿ since is already there and i am student i have to 
wait sometimes more than 2hours to get bus and no proper timing for bus 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1186}  ID 48215 David Duarte em 2022-10-18 

Comentário: 

É muito útil e bem vinda. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1187}  ID 48214 António Brás em 2022-10-18 

Comentário: 

É importante para a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1188}  ID 48213 Bruno em 2022-10-18 

Comentário: 

Considero esta nova linha um bom melhoramento da mobilidade dos portuenses, não 
obestante, penso que deveria também resolver os problemas noutras linhas 
nomeadamente linha B, onde principalmente em horas de ponta apenas uma carruagem 
não é suficiente para a população 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1189}  ID 48212 Tiago FONSECA em 2022-10-18 

Comentário: 

Acredito ser uma grande solução para demais áreas de ligação Porto Gaia para fácil 
trânsito entre as mesmas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1190}  ID 48211 António Cunha em 2022-10-18 

Comentário: 

E muito vantajoso visto que o metro e um dos transportes mais pontuais 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1191}  ID 48210 Nelson bandeira em 2022-10-18 

Comentário: 

A linha Rubi vai permitir que mais zonas de Gaia tenham acesso ao metropolitano .  Rubi 
é um nome engraçado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1192}  ID 48209 Arthur Vida em 2022-10-18 

Comentário: 

Essa linha vai dar mais conforto e comodidade as pessoas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1193}  ID 48208 Aida Ribeiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Na minha opinião está nova linha do metro vai ser muito importante ,para que os 
habitantes e trabalhadores destas zonas tenham uma forma de transporte mais rápida e 
cómoda. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1194}  ID 48207 Marta viegas em 2022-10-18 

Comentário: 

Altamente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1195}  ID 48206 Dário aguia em 2022-10-18 

Comentário: 

A nova linha rubi é  extremamente útil uma vez que possibilita acetinada de milhões de 
veículos do centro da cidade do porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1196}  ID 48205 António Moreira em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que vai ser bom andar  na linha Rubi, porque vão ser mais fácil chegar a Casa da 
Musica. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1197}  ID 48204 Jean Carlos Alves Lobo em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai trazer muitos benefícios para nossa vida. Mais agilidade e conforto ao nossos usuários 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1198}  ID 48203 José Luiz Silva em 2022-10-18 

Comentário: 

Essa linha será fundamental para atender as moradas que estão distantes de outras 
paragens do metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1199}  ID 48202 Fernando Figueiredo em 2022-10-18 

Comentário: 

É uma linha util para passageiros de gaia e casa da música 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1200}  ID 48201 Beatriz Miranda em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai ter um impacto positivo no meu dia-a-dia. Aguardo ansiosamente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1201}  ID 48200 Rui Pinto em 2022-10-18 

Comentário: 

Linha desafiante quanto a implementação do traçado, e muito útil para ligar Porto e gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1202}  ID 48199 Thales em 2022-10-18 

Comentário: 

Olá me chamo thales sou morador do Porto região casa da música e a nova linha irá 
facilitar a minha ida ao trabalho e outros pontos que antes era de difícil acesso ! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1203}  ID 48198 Marlon Oliveira em 2022-10-18 

Comentário: 

Facilitará a rotina de muitos moradores da região do porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1204}  ID 48197 Ricardo Pinto em 2022-10-18 

Comentário: 

Está nova linha é muito importante para a cidade do Porto. Vem preencher um vazio que 
há muito era necessário. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1205}  ID 48196 Alzira Martins em 2022-10-18 

Comentário: 

E útil para a população e mais benéfico porque a casa da música tem mais linhas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1206}  ID 48195 Ana Melo em 2022-10-18 

Comentário: 

É uma mais valia para as pessoas que vivem em Vila Nova de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1207}  ID 48194 Francisca em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho muito interessante esta nova linha rubi.  Irá dar mais acesso mais rápido e mais 
eficaz a localizações onde antes era mais difícil de chegar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1208}  ID 48193 Bruno Lopes em 2022-10-18 

Comentário: 

A linha rubi vai alargar a capacidade de mobilidade na área metropolitana do Porto. 
Deveriam ter em atenção melhores articulações com os autocarros da Stcp. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1209}  ID 48192 Ricardo Claudino em 2022-10-18 

Comentário: 

Será muito gratificante pois facilitará a viagem dos passageiros 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1210}  ID 48191 Hilaria em 2022-10-18 

Comentário: 

Tudo o que faça aumentar a mobilidade das pessoas nesta cidade, acredito que seja 
sempre uma boa iniciativa… as auto-estradas que temos são limitas em comparação com 
a capital. Será bom ter mais do que uma opção para ir para o outro lado.  O facto que 
haver mais opções de escolha para nós cidadãos faz com que possamos reduzir o nmr de 
automóveis na estrada, poupar mos (condutores) imenso no combustível que ta uma 
loucura e ajudar mos o ambiente.  Mais que apoiado . Simples! 

Anexos: Não 

 



Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1211}  ID 48190 António Carvalho em 2022-10-18 

Comentário: 

Estou contente e espero que seja rápido 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1212}  ID 48189 Ana Carvalho em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que faz sentido , pois quantas mais linhas foraem construídas melhor , pois dá aos 
cidades novos transportes , e a linha rubi penso que seja uma mais valia para quem mora 
mais longe. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1213}  ID 48188 Sónia Nunes em 2022-10-18 

Comentário: 

Gosto desta linha, vai dar jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1214}  ID 48187 Manuel sousa em 2022-10-18 

Comentário: 

Espetaculo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1215}  ID 48186 Luísa Silva em 2022-10-18 

Comentário: 

Interessante, muito útil. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1216}  ID 48185 António Pereira em 2022-10-18 

Comentário: 

A linha rubi, além de ter um trajeto espetacular, é muito funcional, principalmente para 
quem vive em V.Nova de Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1217}  ID 48184 Bruno Ramos em 2022-10-18 

Comentário: 

Excelente mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1218}  ID 48183 Maria Figueiredo em 2022-10-18 

Comentário: 

É uma linha muito útil para mim visto que facilita a ir para o meu trabalho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1219}  ID 48182 José Soares em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai fazer muito jeito para o futuro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1220}  ID 48180 Pedro nunes em 2022-10-18 

Comentário: 

Muito bom 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1221}  ID 48179 Gonçalo em 2022-10-18 

Comentário: 

Concordo bastante com a criação desta linhas de metro, porque para além de ser 
bastante útil vai com certeza reduzir o trânsito na estrada e ajuda também o ambiente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1222}  ID 48178 Ana em 2022-10-18 

Comentário: 

É ótimo que estejam fazendo uma linha nova, porém acho que existem lugares mais 
importantes para se alcançar com o metro. Fazê-lo alcançando apenas pontos turísticos é 
deixar a população sem opções além de autocarros 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1223}  ID 48176 Teresa Lourenço em 2022-10-18 

Comentário: 

De grande interesse ,quer narapidez de deslocação como de poluição 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1224}  ID 48175 Nivea Pimenta em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai ser muito válido e prático para o utente. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1225}  ID 48174 Manuel Meireles em 2022-10-18 

Comentário: 

Espero utilizá-la várias vezes . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1226}  ID 48173 Paulo Gomes em 2022-10-18 

Comentário: 

Boas melhorias 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1227}  ID 48172 José Caseiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que vai-se uma mais valia para a cidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1228}  ID 48171 João Cordeiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Muito útil 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1229}  ID 48170 Ana Neves em 2022-10-18 

Comentário: 

Está linha vai dar me muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1230}  ID 48169 Cristina Ribeiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai ajudar e muito a libertação do centro da cidade de gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1231}  ID 48168 Gabrielle Rodrigues Francisco em 2022-10-18 

Comentário: 

Linha muito boa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1232}  ID 48167 Luís Quintanilha em 2022-10-18 

Comentário: 

É um meio de transporte rápido e pratico para toda a poulação nacional e estrangeira 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1233}  ID 48166 Leonardo De Pietro Antunes em 2022-10-18 

Comentário: 

Muito boa a linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1234}  ID 48165 Luciana menezes em 2022-10-18 

Comentário: 

Facilita na deslocação 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1235}  ID 48164 Gisela Melgar em 2022-10-18 

Comentário: 

La linea és May bien publicitada Y ME ENCANTA EN COLOR , 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1236}  ID 48163 Rafael Castro em 2022-10-18 

Comentário: 

Acredito ser muito importante facilitar a mobilidade urbana da população. Com a criação 
de mais linhas, a mobilidade aumenta. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1237}  ID 48162 Yesica pabon em 2022-10-18 

Comentário: 

Linha excelente e otima 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1238}  ID 48161 Rui Vieira em 2022-10-18 

Comentário: 

Uma mais valia para o Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1239}  ID 48160 Walter gomez em 2022-10-18 

Comentário: 

Linha otima 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1240}  ID 48159 Elisabete Pinho em 2022-10-18 

Comentário: 

Isto é maravilhoso e traz muitos mais assecos a nível devtrabalho e também de turismo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1241}  ID 48158 Edite ribeiro em 2022-10-18 

Comentário: 

Sensacional o projeto, servirá praticamente na perfeição para mim e minha família. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1242}  ID 48157 Cláudia Sofia Saldanha Agrela em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que a nova linha será muito útil e facilitará o dia-a-dia de quem precisa de se 
deslocar todos os dias. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1243}  ID 48156 Susana Barbosa em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai ser muito útil a linha passar junto do Arrábida Shopping 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1244}  ID 48155 Robson Freitas Quara em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai facilitar minha ida ao trabalho de gaia para av do campo alegre 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1245}  ID 48154 Jennifer em 2022-10-18 

Comentário: 

Uma linha que vai facilitar ir para av do campo alegre 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1246}  ID 48153 Benjamim Santos em 2022-10-18 

Comentário: 

Vai fazer muito bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1247}  ID 48152 Fernando teixeira em 2022-10-18 

Comentário: 

Acho que é uma mais valia para todo o interior de VNG 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1248}  ID 48151 António Magalhães em 2022-10-18 

Comentário: 

Excelente projeto que devia estender se a outras zonas da área metropolitana Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1249}  ID 48150 José Silva em 2022-10-18 

Comentário: 

Facilita o acesso para os andantes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1250}  ID 48149 Fernando santos em 2022-10-18 

Comentário: 

A linha e óptima e deve ser expandida 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1251}  ID 48148 Tiago Pereira em 2022-10-18 

Comentário: 

Uma mais valia para a comunidade de Gaia, pois vai permitir haver uma maior circulação 
da área envolvente a nova linha rubi. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1252}  ID 48147 Rui Mesquita em 2022-10-18 

Comentário: 

Mobilidade rápida económica de dois concelhos com grande população 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1253}  ID 48146 Rosa Veloso em 2022-10-18 

Comentário: 

Aço ótimo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1254}  ID 48145 Keury Pedro em 2022-10-18 

Comentário: 

Será uma boa iniciativa, vai facilitar muito. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1255}  ID 48144 Bruno em 2022-10-18 

Comentário: 

Na minha opinião, acho a construção desta linha uma mais valia no melhoramento da 
mobilidade de todos os  portuenses 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1256}  ID 48143 Andreia Ferreira em 2022-10-18 

Comentário: 

Lindo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1257}  ID 48142 Sara Machado em 2022-10-18 

Comentário: 

Penso que é uma boa ideia para as pessoas que vão trabalhar naquela zona 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1258}  ID 48141 Mariana Pinto em 2022-10-18 

Comentário: 

Dá muito jeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1259}  ID 48136 Francisco em 2022-10-17 

Comentário: 

Muito brm 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1260}  ID 48135 Leonor Costa em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que a nova linha rubi vai ser uma mais valia para todos os residentes em gaia e no 
porto. Uma boa aposta. Continuem o bom trabalho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1261}  ID 48134 Ana Rodrigues em 2022-10-17 

Comentário: 

Vai ser bom no momento que tenho uma neta em Gaia e vou buscar todas as sextas 
feiras e assim poupo tempo e tempo e dinheiro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1262}  ID 48133 Lívia Campos em 2022-10-17 

Comentário: 

Em minha análise como planejadora urbana, a linha rubi irá caracterizar uma mudança 
importante no cenário de conexão Porto-Gaia, promovendo a retirada de muitos 
automóveis da rua além de promover um meio de transporte mais verde e sustentável. 
Será uma grande obra para a cidade do Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1263}  ID 48132 Cláudia Alves em 2022-10-17 

Comentário: 

Considero a proposta desta linha algo útil pois as zonas em questão carecem de maior 
oferta de transportes a ligar entre os pontos conhecidos, porém, sinto que seria mais útil 
e necessário uma linha que ligasse a Maia a Vila do Conde, por exemplo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1264}  ID 48131 Harry laranja em 2022-10-17 

Comentário: 

Concordo vai facilitar o acesso a novos lugares. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1265}  ID 48130 Stephanie Queiroz Garcia em 2022-10-17 

Comentário: 

Uma excelente iniciativa! Ansiosos pela chega! A ponte vai dár muito jeito!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1266}  ID 48129 Dayane Honorato Gonçalves em 2022-10-17 

Comentário: 

Será para fácil acesso . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1267}  ID 48128 Jose pereira em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho muito bem 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1268}  ID 48127 Maria José Valente em 2022-10-17 

Comentário: 

Excelente, poupança de tempo, logo qualidade de vida. Novas infrastruras, a população / 
clientes agradecem. Bravo 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1269}  ID 48126 Henrique Fernandes em 2022-10-20 

Comentário: 

Concordo com a construção de uma nova linha pois vai dar acesso a outras novas áreas 
do Porto, o que é interessante, e ajudará imenso as pessoas no seu dia a dia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1270}  ID 48125 Gonçalo Maia em 2022-10-20 

Comentário: 

Concordo com esta linha. Acho que será uma boa solução para as estações e zonas 
envolventes como o Arrábida Shopping. Será uma boa zona de comunicação entre Porto 
e Gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1271}  ID 48124 Fernando Sousa em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que devia ter sido feita a mais tempo , é um bem que vem para o porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1272}  ID 48123 Gustavo Santos em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que a linha seria uma boa alternativa para unir o concelho de Gaia ao Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1273}  ID 48122 Nuno barros em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho boa acessibilidade e bom obterese oara a cultura 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1274}  ID 48121 Vitor ribeiro em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que é uma boa implementação para as pessoas que vivem em gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1275}  ID 48120 Eliane castro em 2022-10-17 

Comentário: 

Está linha será muito útil para nós q moramos em Gaia! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1276}  ID 48119 Manuel Teixeira em 2022-10-17 

Comentário: 

Concordo que seja uma boa linha de apoio gaia Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1277}  ID 48118 Daniel Soares em 2022-10-17 

Comentário: 

E bom por causa do turismo e de ter muita gente na zona do porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1278}  ID 48117 Venus Alecrim em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho uma linha bastante útil, especialmente para residentes de gaia que vivem em zonas 
que não são abrangidas pela linha D 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1279}  ID 48116 bernardo em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho muito bom a empresa Metro do Porto expandir as suas linhas do metro pois é 
muito mais eficiente para toda a comunidade do porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1280}  ID 48115 jacinto soares em 2022-10-17 

Comentário: 

Quanto maior a mobilidade. Melhor a qualidade de vida dos cidadãos. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1281}  ID 48114 Felisbela Neiva em 2022-10-17 

Comentário: 

Julgo que à semelhança da rede já existente, a linha rubi será uma mais valia para os 
concelhos que irá servir. Venham mais linhas como esta que não só  servirá a população e 
como também reduzirá os níveis de poluição. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1282}  ID 48113 Edita Maria Rodrigues Ribeiro Guimarães em 2022-10-17 

Comentário: 

Excelente !! Mais linhas serão precisas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1283}  ID 48112 Jose alves em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho necessário e fico satisfeito 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1284}  ID 48110 Luísa Martins em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que o cotidiano e a fruição pública devem ser sempre a prioridade, o Porto conta 
com uma rede de transportes muito eficiente e a linha rubi acentua isso. A facilidade e 
maior conexão são sempre bem vindas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1285}  ID 48109 Claudia fernandes em 2022-10-17 

Comentário: 

Muito brm 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1286}  ID 48108 Marília lima em 2022-10-17 

Comentário: 

Linha boa 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1287}  ID 48107 António da Rocha pinto em 2022-10-17 

Comentário: 

Vai ser muito útil para o grande Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1288}  ID 48106 João faria em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho interessante, porém poderiam alargar para além de santo ouvido já que tem muita 
mobilidade e locução para lá 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1289}  ID 48105 Darci Vainickas em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho ótimo! Sucesso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1290}  ID 48104 Rita Magalhães em 2022-10-20 

Comentário: 

Penso que esta linha seja uma mais valia para todos, visto ligar pontos de uma cidade 
para outra (Porto-Gaia) e levar o metro até mais localidades. Como estudante e moradora 
da cidade do Porto sinto que será uma mais valia para o meu futuro. Espero também que 
o objectivo desta linha traga vantagens para todos os moradores 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1291}  ID 48103 Vítor Lima em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que vai ser uma excelente linha!! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1292}  ID 48102 Filipa Jacob Fidalgo em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho uma boa iniciativa! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1293}  ID 48101 Afonso Castro em 2022-10-17 

Comentário: 

O Metro do Porto é das mais importantes infraestruturas da cidade, já que permitem um 
deslocamento facilitado por quase a cidade e area metropolitana.  Acho ótimo que 
estejam a criar novas linhas e a expandir as áreas abrangidas! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1294}  ID 48100 João Azevedo em 2022-10-17 

Comentário: 

É de louvar a iniciativa. Promove as desflorações sustentáveis na área metropolitana do 
Porto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1295}  ID 48099 Alexandre Ramos em 2022-10-17 

Comentário: 

Devia haver uma linha em Leça da Palmeira  A cor da linha não devia ser rubi, é muito 
parecida com vermelho, roxo e rosa. Podia ser uma cor diferente, como o castanho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1296}  ID 48098 Bárbara em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho uma excelente ideia para a zona das Devesas, que vai ficar ainda mais valorizada. 
Gaia e Porto precisavam de mais uma linha de metro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1297}  ID 48097 Patricia Aires em 2022-10-17 

Comentário: 

Espero que ajude muito a mobilidade urbana 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1298}  ID 48096 Monique Aires em 2022-10-17 

Comentário: 

Aumento da mobilidade urbana 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1299}  ID 48095 Lucas em 2022-10-17 

Comentário: 

Concordo com a ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1300}  ID 48094 Fernando Gonçalves em 2022-10-17 

Comentário: 

Penso que a nova linha vai agilizar a movimentação das pessoas dentro da cidade do 
Porto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1301}  ID 48093 Elisa Proença em 2022-10-17 

Comentário: 

Quando cheguei ao Porto, uma das minhas primeiras impressões a respeito do metro foi 
em como todas as linhas se concentram muito em um eixo específico da cidade. Por isso, 
aumentar esse eixo, em outras direções, é muito benéfico a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1302}  ID 48092 Paula cardoso em 2022-10-17 

Comentário: 

Boa tarde,  Óptima linha. Espero que tenha uma óptima velocidade de cruzeiro na ordem 
dos 40 km hora. Espero que não aconteça o mesmo problema que há com o tabuleiro da 
ponte Dom Luís I, ou seja, velocidades ridículas de 10 km hora e enchentes de pessoas na 
ponte.  Obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1303}  ID 48091 Amélia macedo em 2022-10-17 

Comentário: 

Muito mais fácil, poupam-se de tempo entre Porto e gaia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1304}  ID 48090 Mariana Geraldes em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho uma boa aquisição para o Porto pois passa em paragens necessária não só turísticas 
como também para os locais que não tinham tao fácil acesso 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1305}  ID 48089 Ernesto galego em 2022-10-17 

Comentário: 

Maior mobilidade e sustentabilidade ambiental.. Diminuição do trânsito rodoviário, com 
a consequente aproximação de construção desta linha de metro, entre estas duas zonas 
desta  duas cidades, Gaia e Porto,  com grande densidade populacional, da área 
metropolitana Porto.. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1306}  ID 48088 Ermelinda Vieira em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que a linha veio favorecer , sendo uma doente no hospital Santos Silva vai ajudar 
bastante. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1307}  ID 48087 Manuel antonio em 2022-10-17 

Comentário: 

Vai ser benefico 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1308}  ID 48086 Luís Esteves em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho bastante importante porque a linha amarela está muito congestionada. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1309}  ID 48085 José monteiro em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que vai ser uma mais valia na ligação Porto gaia. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1310}  ID 48084 Albino Pinto em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que já devia ser amiga cedo para bem os utilizadores como eu . Obras deste porte 
são sempre bem vinda 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1311}  ID 48083 Gisela Rodrigues em 2022-10-17 

Comentário: 

Boa construção para novas zonas, e remoção de carros das estradas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1312}  ID 48082 José Luz em 2022-10-17 

Comentário: 

Gosto bastante do projeto, mas a ponte devia ser construída de forma à transição 
também de automóveis. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1313}  ID 48081 Ana Sofia em 2022-10-17 

Comentário: 

Bom projeto. Com interesse ecológico e social. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1314}  ID 48080 Sofia Carvalho em 2022-10-17 

Comentário: 

Penso que a linha rubi será muito útil para os estudantes do polo do campo alegre. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1315}  ID 48079 Rita Neves em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho que pode ser bastante útil para algumas pessoas visto que não existe linhas de 
metro para o lado da casa da música 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1316}  ID 48078 Md kamrul islâm em 2022-10-17 

Comentário: 

This line will be very helpfull for us. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1317}  ID 48077 Isabel Vieira em 2022-10-17 

Comentário: 

Uma mais valia para todos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1318}  ID 48076 Rosa Maria Martinho Teixeira em 2022-10-17 

Comentário: 

Adoro 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1319}  ID 48075 Mário Ferreira em 2022-10-17 

Comentário: 

Infelizmente vai me afetar a paisagem no Cais do Cavaco. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1320}  ID 48074 Cláudio Mendes em 2022-10-17 

Comentário: 

Sou apologista da nova linha. Uma mais valia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1321}  ID 48073 António Silva em 2022-10-17 

Comentário: 

Excelente linha rubi ,que vai tirar trânsito no centro da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1322}  ID 48072 Helena Brandão em 2022-10-17 

Comentário: 

Muito bom. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1323}  ID 48071 Hugo Marafona em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho uma linha que já era necessário há imenso tempo, a sua localização já estava 
limitada pela falta de metro. E venham mais linhas ☺️ 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1324}  ID 48070 Fernando Pinto em 2022-10-17 

Comentário: 

Boa boa opção para a mobilidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1325}  ID 48069 Miguel Pereira em 2022-10-17 

Comentário: 

Acho boa ideia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1326}  ID 48068 Marinalva Dioliondo em 2022-10-17 

Comentário: 

Vai ser ótimo. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1327}  ID 48067 Manuel Caetano em 2022-10-17 

Comentário: 

Penso que a Linha Rubi, a sua criação, bem como a construção de uma nova ponte são 
fundamentais para milhares de pessoas na região metropolitana do Porto, assim como 
um forte investimento no desenvolvimento desta área geográfica. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1328}  ID 48066 Joaquim Pinto em 2022-10-17 

Comentário: 

Creio que está linha, irá satisfazer em muito o transporte, deslocação de várias pessoas . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1329}  ID 48065 David Meireles em 2022-10-17 

Comentário: 

Excelente expansão 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1330}  ID 48064 Rui Pilro em 2022-10-17 

Comentário: 

Excelente e inovadora 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

 



Observações do técnico: 
 

${id#1331}  ID 48063 Vitor Pereira em 2022-10-17 

Comentário: 

Agradeço do fundo do coração por ter aderido a esta campanha que entendo que irá ser 
um sucesso . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1332}  ID 48062 Patrícia Cardoso em 2022-10-17 

Comentário: 

Para mim esta linha e extremamente útil. Melhor só mesmo o metro passar no campo 
alegre 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1333}  ID 48061 Manuel Gomes de Sousa em 2022-10-17 

Comentário: 

Considero útil e oportuno está linha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1334}  ID 48060 Armando da Silveira Ferraz em 2022-10-17 

Comentário: 

bom dia,  embora concordante com o projecto de uma maneira geral e em específico pela 
beneficiação da mobilidade intra-muros, não posso deixar de no mínimo, estranhar a 
opção escolhida para a estação terminal em Santo Ovídio, do tamanho de um campo de 
futebol em pleno centro habitacional e de serviços de uma cidade como Vila Nova de 
Gaia. Receio, mas já não dúvido que só o futuro o esclarecerá, que para além de um 
impacto visual completamente inadaptado ao meio habitacional em causa, o caos gerado 
seja nesse ponto nevralgico da cidade venha a ser superior ao benefício obtido. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1335}  ID 48057 Ricardo Teixeira da Silva em 2022-10-16 

Comentário: 

Parabéns pela análise extensiva a compreensiva. Este projeto é, a meu ver, urgente e 
necessário. Contudo, os potenciais impactos exigiam uma análise detalhada que, a meu 
ver, foi bem sucedida. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1336}  ID 48055 antónio costa em 2022-10-15 

Comentário: 

É uma execelente solução que muito vai ajudar a população. Parabéns. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1337}  ID 48051 Jorge Morgado em 2022-10-14 

Comentário: 

A Linha Rubi vai ser espectacular! Vamos lá tirar os milhões de carros que entram no 
Porto todos os dias e que tornam a circulação impossível e caótica. Venha depressa a 
Linha Rubi! 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1338}  ID 48050 Pedro Miguel Pinto César Moura Fernandes em 2022-10-14 

Comentário: 

O metro do porto, no início da sua construção, fez dois erros muito grandes que irão, 
para a eternidade, prejudicar os tempos de percurso de qualquer utilizador que use as 
linhas de matosinhos ou a linha atual de Gaia (amarela).  1- Na linha de matosinhos 
temos curvas de 90º graus à superfície. 2- Na linha amarela, na avenida de Gaia, temos 
muitas interseções pedonais/rodoviárias que fazem o metro andar mais lento que os 
autocarros quando não há trânsito.  Tudo isto prejudica o tempo de percurso de um 
utilizador "global", porque isto tem um efeito dominó. Um utilizador que entre numa 
qualquer linha, por exemplo na linha B e faça transbordo para matosinhos ou santo 
ovídio (na linha amarela) terá sempre o seu tempo de percurso prejudicado por estas 
decisões passadas de fazerem estas duas linhas com estas particularidades muito 
prejudiciais para os clientes do metro.  Quanto ao estudo que é alvo desta consulta 
público, vejo que existe uma solução base e uma solução alternativa. O estudo diz que a 
solução base é mais rápida, por não ter uma curva tão acentuada entre soares dos reis e 
santo ovídio. O mesmo estudo diz que o único problema desta solução é que prevê um 
maior número de demolições (e portanto um maior número de indemnizações). Penso 
que não se devem repetir os erros do passado, que foram feitos na linha de matosinhos e 
na linha amarela, devemos sempre escolher a melhor situação para os utentes (a que 
permite um tempo de percurso mais rápido) e não a melhor situação para umas poucas 
centenas de pessoas que vivem à volta de santo ovídio. Ao escolher a solução alternativa, 
estamos a contribuir para o efeito dominó que falei anteriormente. Além disso, o próprio 
estudo refere que estão a ser estudados modos de construção da solução base que 
permitem fazer menos demolições. Acho que deve ser este o caminho a seguir. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



${id#1339}  ID 48048 João  Almeida em 2022-10-13 

Comentário: 

Boa noite  Tendo em conta: - o resultado do EIA relativamente ao impacto negativo da 
nova ponte -"bastante significativo, estrutural e, sobretudo, cenicamente" - a 
discordância da população residente na zona afectada - o facto de ser uma estrutura que 
se manterá durante gerações - o projecto da nova ponte para o TGV que incluirá também  
transito rodoviário - o valor arquitectónico e estético da ponte da Arrábida - a intenção 
de diminuição do trânsito rodoviário na cidade  penso que seriam mais interessantes as 
hipóteses  1) converter a ponte da Arrábida para um modelo híbrido (metro+rodoviário) 
2) travessia do metro por túnel sub-aquático  Com os melhores cumprimentos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1340}  ID 48045 João Paulo Rodrigues Pereira em 2022-10-13 

Comentário: 

Boa tarde,   Venho por este meio, mostrar a minha total discordância com a solução de 
ponte sobre o Douro apresentada no projeto.  Como indicado no relatório de de 
avaliação ambiental, esta ponte teria um impacto extremante negativo na paisagem do 
Porto dado que estaria a colocar estruturas/barreiras em zonas protegidas e sensiveis, 
como sejam a Universidade de Letras, Universidade Arquitetura (arq. Siza), escarpa da 
Arrabida e colocaria habitações premium literalmente "debaixo de ponte" o que provoca 
a desvalorização patrimonial aos seus propriétarios.   Além disso, também é apontado 
que na zona do Campo Alegre o metro causaria ruido acima dos limites legais.  Dado esta 
zona ser de equipamentos como Universidades, Planetário, Teatro, Jardim Botanico que 
carece que o ruido seja mitigado o mais possivel mas no meu entender nunca deveria ser 
autorizado um equipamento que nem os limites legais consegue cumprir.  
Adicionalmente, a ponte apresentada apenas serviria para o metro, peões e velocipedes, 
que dado aos inconvenientes causados seria sempre dificil de  ser aceite. Para tantos 
impactos negativos esta ponte, além do metro deveria permitir a criação de faixas de 
rodagem para libertar o transito intenso que se vive naquela zona e que a ponte da 
arrabida neste momento já não dá resposta. No limite estas faixas de rodagem poderiam 
estar limitadas a veiculos de emergencia, veiculos policiais, veiculos de transporte publico 
(Bus, táxi, tvde) e motorizadas.    Assim, no meu entender e baseado no relatório do 
impacto ambiental, a construção deste ponte não deverá ser premitida nos moldes 
indicados, pois causaria mais prejuizos aos cidadãos que dividendos.   Para solução de 
atravessamento do Douro aconselho a verificação se estudo "ADAPTAÇÃO DA PONTE DA 
ARRÁBIDA AO METRO LIGEIRO"  de Álvaro Ferreira Marques Azevedo - Professor da FEUP 
e que recebeu o prémio SECIL 2011 é exequivel. 
http://www.alvaroazevedo.com/arrabida/index.html) é exequivel. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#1341}  ID 48044 Pedro Félix Rocha em 2022-10-13 

Comentário: 

A estação da Arrábida é imensamente árida. Com a estação deveríamos trazer uma escala 
mais humana, no entanto pelo projeto e pelas imagens que tive oportunidade  de ver (JN, 
13 de outubro de 2022) mantem em demasia o perfil austero típico de estradas de acesso 
suburbanas. Somando ainda o parque de estacionamento à superfície do centro 
comercial. Será uma zona ária, de betão, muito ventosa e muito pouco apelativa para o 
usufruto da população.  Este perfil humano é ainda mais importante quando a nova 
ponte será ela também pedonal. Queremos que exista incentivo para o cruzamento e que 
exista um espaço interessante do outro lado (sul) já que do outro iremos ter a faculdade 
que por si só já atrai.  Resumindo: menos contrução, mais espaço verde, consideração 
com o vento dominante (minimizando quando possível), incluir centro comercial no 
projeto de forma a enquadrá-lo (relembro que este centro tem um hospital e loja do 
cidadão) dar-lhe uma escala humana e não de viação. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#1342}  ID 48043 Jorge Manuel Araújo Teixeira em 2022-10-13 

Comentário: 

Queria deixar um reparo relativamente aos parques estacionamento construídos. Eu 
entendo a logica que seguem para os parques, mas a verdade é que estes são geradores 
de transito na envolvente de onde são construídos, um parque de estacionamento com 
500 lugares, certamente vai ter um impacto gigante no transito na zona evolvente, além 
de que todos estudos mostram que parques são responsáveis pelo efeito de traffic 
induction.  Seria bem mais interessante estes projetos começarem a ter em conta a 
mobilidade pedonal e clicável, até porque recentemente o governo informou que 
precisamos de aumentar drasticamente as viagens efetuadas nestes modos , por isso em 
vez de todo dinheiro gasto na construção dos parques de estacionamento automóvel, 
poderiam concentrar os recursos para rever os acessos pedonais e clicáveis, por ex uma 
rede clicável em tornos das grandes estações de metro, e parques seguros de 
estacionamento de bicicletas..   Quanto mais recursos colocamos para facilitar o uso do 

 



carro, mais uso do carro vamos ter, quanto mais investimos nos outros modos, mais 
viagens nos outros modos vamos ter. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



Preocupações como residente e proprietária de imóvel na Rua do Bicalho 
 
Começo não com palavras minhas, mas do Dr. Rui Moreira:  
. “Este projeto (da nova ponte sobre o Douro) desenvolve-se em espaço urbano densamente 
povoado, com alta densidade de edificado predominantemente residencial.” 
. “A nova ponte sobre o rio Douro causa um “impacto negativo bastante significativo” na 
paisagem.” 
. “O novo atravessamento do rio Douro, que terá um impacte negativo na paisagem bastante 
significativo, estrutural e, sobretudo, cenicamente” 
. “Lembrando que desde o anúncio da localização e altura da nova ponte manifestou “reservas 
e preocupação”, Rui Moreira salientou que estudo (Estudo do Impacto Ambiental) “vai no 
mesmo sentido”. 
. “Não era ali que eu fazia a ponte, não fazia a ponte com aquela altura e tenho dúvidas se a 
ponte é necessária”. 
 
 
O Estudo do Impacto Ambiental (EIA) confirma as palavras do Presidente da CMP: 
. “Admite que a nova ponte sobre o rio Douro causa um “impacto negativo bastante 
significativo” na paisagem e, “sobretudo, cenicamente.” 
. “A área a intervencionar pelo projeto atravessa ainda o conjunto na Zona do Campo Alegre/ 
Arrábida, junto às Ruas do Campo Alegre, da Rainha D. Estefânia, do Bom Sucesso e da 
Travessa do Campo Alegre - IM - Interesse Municipal.”  
Esqueceram-se da zona de Massarelos (Rua do Bicalho/Rua do Ouro) onde os pilares da ponte 
vão ser implementados. 
 
 
Como moradora na Rua do Bicalho, não me recordo de ter sido abordada, por qualquer uma 
das entidades envolvidas, sobre o projeto, o impacto, o que irá mudar a minha vida com esta 
nova ponte que vai nascer ao lado de minha casa. 
 
Contudo, o EIA identifica “alguém” que poderá fica feliz: “ainda um impacte positivo, pouco 
significativo, para uma espécie de morcego na fase de exploração devido ao facto dessa 
espécie poder utilizar a nova ponte sobre o Rio Douro como abrigo.” 
  
Não sendo um morcego, mas uma moradora preocupada, pelo que tenho lido, elenco os 
impactos que considero bastante significativos: 
 
A localização em zona residencial, entre prédios e casas: 
“Projeto com grande parte do traçado atravessar áreas urbanas.” 
 
A localização em zona de património cultural: 
“É ainda de destacar o impacte visual gerado pela construção da Ponte sobre o Rio Douro sobre 
várias ocorrências do património cultural: Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto; 
Casa da Quinta da Póvoa e Pavilhão Carlos Ramos/Casa do Gólgota; Edifício de Habitação e 
Jardim/Casa da Escritora Agustina Bessa Luís; Bairro de Massarelos/Bairro SAAL em 
Massarelos; Antiga Escola Básica do Gólgota; 2 edifícios de habitação; Armazém Frigorífico de 
Bacalhau/Douro's Place; Edifício Assistência Social Legião Portuguesa e Armazéns da 
Companhia Mercantil Arrozeira.” 
. Deduzo que um dos 2 edifícios de habitação seja o condomínio que aloja o supermercado 
Continente. 
. E não esquecer nunca a Ponte da Árrabida, já tão afetada com as novas construções 
habitacionais. 



. “Respeitar o definido nos instrumentos de gestão territorial das Câmaras Municipais do Porto 
e de Vila Nova de Gaia, com particular ênfase para “Áreas e edificado classificado ou em vias 
de classificaçãoo Zona Especial de Proteção (ZEP) da Ponte da Arrábida, portaria nº140/2019”. 
. “O projeto da Linha Rubi tem previsto a construção de nova ponte sobre o rio Douro com 400 
metros a montante da Ponte da Arrábida.” 
 
A destruição da paisagem da zona ribeirinha do Porto e Gaia: 
. “Paisagem, considerado um fator de maior importância. Pelo facto de o Projeto em avaliação 
possuir uma nova Ponte sobre o rio Douro, com implantação a montante da Ponte da Arrábida, 
a cerca de 400m daquela ponte classificada, o projeto induzirá, necessariamente, um 
importante impacte cénico global.” 
. “Resulta que a sensibilidade paisagística é muito elevada nas subunidades Porto – Centro 
Histórico, Baixo Douro – Centro Histórico e Gaia – Centro Histórico, elevada na subunidade Foz, 
média a baixa nas subunidades Porto - Envolvente ao Centro Histórico e Porto - Foz e Boavista 
e baixa nas restantes unidades. A área de implementação do projeto em estudo apresenta 
sensibilidade paisagística elevada na zona de atravessamento do Douro e baixa nas restantes 
zonas onde o traçado se desenvolve à superfície; atravessa áreas de média a baixa 
sensibilidade paisagística em túnel.” 

. “A implementação do projeto resultará em impactes significativos na paisagem em vários 
locais ao longo do seu traçado durante a fase de construção, pela desorganização da paisagem 
decorrente da presença e movimentação dos elementos estranhos necessários às operações de 
construção e da afetação de elementos valorizadores da paisagem urbana, nomeadamente 
alinhamentos e maciços arbóreos. Durante a fase de exploração, a presença e operação do 
projeto terá um impacte nulo na paisagem em parte da sua extensão (quando o traçado é 
subterrâneo), ocorrendo pontualmente alguns impactes pouco significativos, negativos, 
decorrentes da introdução de novos elementos na paisagem ou positivos, decorrentes do 
reordenamento de áreas desqualificadas. Constitui exceção o novo atravessamento do rio 
Douro, que terá um impacte negativo na paisagem bastante significativo, estrutural e, 
sobretudo, cenicamente.” 
 
A perda de vistas para quem é morador nas zonas a intervir: 
. “A paisagem da área de estudo apresenta qualidade visual muito variável. As subunidades 
Porto – Centro Histórico, Baixo Douro – Centro Histórico e Gaia – Centro Histórico têm muito 
elevada qualidade visual. A subunidade Baixo Douro – Foz tem elevada qualidade visual, 
Para avaliar a capacidade de absorção visual da área em análise, … atendeu-se em particular 
às imagens que melhor sintetizam as observações realizadas, colhidas a partir da colina de 
Santo Ovídio, da Ponte de D. Luiz I, dos jardins do Palácio de Cristal e da margem esquerda da 
foz do Douro. 
A construção da nova Ponte sobre o rio Douro, que também terá uma ciclovia e percurso 
pedonal, comporta impactes negativos ao nível da mobilidade, afetação direta e indireta de 
propriedade pública e privada e, também, implica a demolição de um Posto de Abastecimento 
de Combustível, cuja afetação terá de ser compensada.” 
. Como se compensa quem investiu/pagou para morar numa zona com vistas para rio? 
 
A saúde humana: 
. “A Saúde Humana, considerado um fator com importante, nomeadamente atendendo à 
interface potencial do Ambiente Sonoro (Ruído) e das Vibrações e seus efeitos na saúde.  
. “As atividades previstas na fase de construção poderão induzir impactes negativos na saúde 
da população presente nos espaços onde se prevê intervenções à superfície,…, associados 
essencialmente ao ruído e vibrações gerados na obra, à degradação da qualidade do ar na 
envolvente das áreas de estaleiro (devido à emissão de poeiras), aos constrangimentos à 



mobilidade (viária e pedonal) que ocorrerão necessariamente na envolvência dessas áreas, aos 
efeitos negativos na qualidade de vida e do bem-estar dos residentes.” 
.“Durante a fase de construção, poderá vir a aumentar o número de pessoas que podem vir a 
sofrer de Elevada Incomodidade, já que os níveis sonoros tenderão a aumentar, face à situação 
atual. O mesmo não sucederá para as Elevadas Perturbações do Sono, dado que as atividades 
mais ruidosas deverão ocorrer preferencialmente apenas no período diurno.  
. “No que respeita à fase de exploração, os impactes na saúde humana estarão igualmente 
relacionados com os aspetos de qualidade de vida (socioeconomia e paisagem) e 
principalmente com o ruído e as vibrações decorrentes do Projeto.” 
. Como se compensa quem vai viver com 30 e tal meses de obra à porta? 
 
 
A segurança dos moradores e das habitações durante e após a obra: 
Morando no condomínio do Bicalho, onde se vão erguer a estrutura base e pilares: 
.“Relativamente a estes últimos, edifícios com risco de dano estrutural (em função da 
escavação), será realizada, em fase de projeto de execução, uma pormenorização da avaliação, 
com eventual definição de medidas de minimização em caso de necessidade.” 
. “Vibrações, este fator ambiental deve ser considerado como de maior importância, 
atendendo a que é particularmente relevante conhecer e reduzir os níveis de vibração induzidos 
pelo projeto, nas fases de construção e de exploração, os quais podem propagar-se para o 
interior das habitações.” 
. “Na fase de construção preveem-se diversos condicionamentos rodoviários e afetação 
permanente de diversos edifícios neste troço, no âmbito das intervenções rodoviárias. Foi 
estabelecida uma medida de compensação para estas afetações, que deverá ser realizada 
numa fase prévia à afetação total de edifícios, em particular de habitação, de molde a permitir 
o “realojamento” dos respetivos residentes e compensar proprietários e/ou locatários dos 
mesmos.” 
. “Na eventual necessidade de utilização de explosivos, deve proceder-se a uma detalhada e 
documentada vistoria prévia das habitações e outras construções ou estruturas suscetíveis de 
ser afetadas, e a nova vistoria imediatamente após a execução do fogo, de modo a verificar 
possíveis afetações que, a ocorrerem, devem ser objeto da necessária compensação.” 
. “Na fase de construção os riscos mais relevantes identificados, com origem no projeto, 
estarão associados a danos no edificado devido, a trabalhos de escavação do túnel mineiro 
(incluindo uso de explosivos nos trabalhos de escavação), à potencial queda de objetos no 
campo da obra da ponte sobre o Rio Douro, à circulação rodoviária (camiões e maquinaria 
afeta à obra), ao armazenamento de combustíveis e outras substâncias perigosas e à presença 
de infraestruturas diversas (abastecimento e distribuição de água, drenagem de águas 
residuais, drenagem de águas pluviais, eletricidade, gás, telecomunicações, outros).”  
. “Na fase de exploração os riscos mais relevantes identificados, com origem no projeto, 
estarão associados a potenciais falhas no funcionamento do material circulante e a 
atropelamentos de pessoas (peões e ciclistas).” 
. Como se compensa quem vai viver com 30 e tal meses de obra à porta? 
 
 
O ruído durante e após a obra: 
. “Ambiente Sonoro (Ruído) - este fator ambiental deve ser considerado como de maior 
importância, atendendo a que é particularmente importante conhecer e reduzir os níveis de 
ruído adicional a que a população envolvente à Linha Rubi ficará exposta, nas fases de 
construção e de exploração.” 
. Como se compensa quem vai viver com 30 e tal meses de obra à porta? 
 
 



O desenho da estrutura/base do pilar na zona do Porto: 
Morando no condomínio do Bicalho, onde se vão erguer a estrutura base e pilares: 
. “Com origem fora do projeto, os principais riscos identificados estarão associados à circulação 
rodoviária na envolvente das frentes de obra e à ocorrência de potenciais atos de 
vandalismo/atentados terroristas.” 
. No projeto aparece uma plataforma que é um convite para atos de vandalismo neste 
condomínio; como contornar? 
 
Os condicionalismos da fase construção: 
.“A fase de construção vai ter impactes negativos importantes, essencialmente ao nível de 
afetação e condicionalismos na rede viária municipal estruturante e complementar, no 
povoamento e ocupação de superfícies, no bem-estar das populações e na afetação 
permanente de edifícios de habitação.” 
. “Minimizar os impactes dos processos construtivos através da ocupação de áreas disponíveis 
para a obra e estaleiros de suporte; em particular, o parque de estacionamento do Campo 
Alegre para a construção da estação e o posto de combustível na Rua do Ouro para a 
implantação do pilar.” 
. “…minimize a interferência na mobilidade das zonas afetadas, impondo medidas de gestão de 
tráfego.” 
. “Restringir ao mínimo indispensável a afetação de espaço público minimizando a ocupação da 
via pública, passeios, ciclovias, percursos pedonais, entre outros, com máquinas ou 
equipamentos e, dentro do possível, reduzir ao indispensável o efeito de barreira física 
temporário de vias municipais estruturantes.” 
 
As medidas de compensação 
. “As medidas de compensação ou compensatórias destinam-se a compensar os impactes 
negativos a nível social (património edificado afetado), económico, patrimonial ou ambiental. 
Embora tenham sido propostas medidas compensatórias para os impactes negativos 
significativos que não podem ser minimizados, o Metro do Porto é responsável pela forma 
como estas compensações se concretizarão em função dos tipos de afetações a pessoas e 
bens.” 
. Como vão compensar quem vai ver os seus imóveis desvalorizados? Quem vai viver num caos 
durante os 30 e tal meses de obra? Quem vai ver a sua saúde psicológica afetada? 
 
 
 









 

À Agência Portuguesa do Ambiente 

 
ASSUNTO: Notas para o Estudo de Impacto Ambiental associado à 
construção da ponte sobre o rio Douro para a nova Linha de Metro 
que ligará a Casa da Música a Santo Ovídio (Linha Rubi) 

 
Exmos. Senhores, 

Na qualidade de proprietários de imóvel em prédio urbano 
denominado DOURO’S PLACE sito na Rua do Ouro, n.º 62 a 120 / 
Rua do Bicalho, n.º 187 Lordelo do Ouro 4150-552 Porto junto ao 
posto de abastecimento da Repsol, queremos deixar aqui 
registadas as nossas preocupações quanto ao Impacto Ambiental 
que o projeto da construção da ponte sobre o rio Douro para a nova 
Linha de Metro (denominada Linha Rubi) implicará.  
 
A construção da ponte preocupa-nos a vários níveis: 

a) Alteração drástica da qualidade de vida dos residentes, em 
termos de vista, ruído, e exposição solar.  

Vista: De uma vista panorâmica sobre o rio Douro, que vai até 
à ponte da Arrábida e ao mar, passaremos a um horizonte bem 
reduzido com a presença de um pilar gigantesco da ponte, 
prevista que está a sua implantação na zona atualmente 
ocupada pelo posto de abastecimento da Repsol. 

Ruído: passando a ponte por cima do prédio em questão, é 
expectável que teremos de suportar o ruído inerente à 
circulação das carruagens do metro pela ponte. 

Exposição solar: atendendo à dimensão da ponte, tudo indica 
que irá ensombrar o prédio em questão, até agora bem exposto 
à luz solar durante todo o dia. 

b) Desvalorização de património atualmente muito 
valorizado. É fácil de entender quão diferente será o valor de 
um prédio com vista panorâmica para o rio Douro, de um outro 
situado praticamente debaixo duma ponte de grande dimensão 
como aquela que se prevê construir. 



Além do exposto, acrescem outras dúvidas que nos preocupam 
bastante: 

1. Que tipo de medidas estão previstas para compensar as 
perdas de valor dos imóveis que resultarão da execução do 
projeto da ponte? 

2. Quem fiscaliza e indemniza os proprietários de eventuais 
danos nos imóveis/prédios decorrentes da execução dos 
trabalhos de construção da ponte? Estamos especialmente 
preocupados com a questão das fundações dos prédios.  

 
Porto, 15 de novembro de 2022 

 

Proprietários do Edifício Douro´s Place: 

________________________________________   _____________  
 
________________________________________   _____________ 
 
________________________________________   _____________ 
 
________________________________________   _____________ 
 
________________________________________   _____________ 
 
________________________________________   _____________ 
 
________________________________________   _____________ 
 
________________________________________   _____________ 
 
________________________________________   _____________ 
 
________________________________________   _____________ 
 
________________________________________   _____________ 
 
________________________________________   _____________ 
 
________________________________________   _____________ 
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Exmo. Senhor  

Presidente DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

 

Rua da Murgueira, n.º 9, Zambujal, Alfragide  

2610-124 Amadora 

 

 

John Lochiel Graham, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de Mary Violet Graham, 

residente na Rua do Gólgota, n.º 63, 4150-351 Porto, titular do número de identificação fiscal 

119633663, vem, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 29.º do Regime Jurídico da Avaliação 

de Impacto Ambiental (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31.10 na última redação conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10.12),  por referência  aos prédios descritos na Conservatória do 

Registo Predial do Porto sob os n.ºs 396/20040311, 397/20040311 398/20040311, e inscritos na 

matriz predial urbana sob os artigos 1884, 1307 e 1305, respetivamente, exercer o direito de 

participação na fase de consulta pública, o que faz nos termos e com os seguintes fundamentos: 

 

I. DOS FACTOS 

 

1. O expoente é cabeça de casal da herança indivisa de Mary Violet Graham, integrando a 

mesma os três prédios urbanos acima melhor identificados, situados na União de 

Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, no Concelho do Porto, mais concretamente: 

 

a) O prédio descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o n.º 

396/20040311, inscrito a favor dos herdeiros John Graham, Antony Maxwell Graham 

e Guilherme Diogo Graham, adquirido por sucessão hereditária a Mary Violet Graham 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo matricial 1884, e trata-se de uma casa 

de habitação, com três pavimentos e onze divisões, com um logradouro de 1300m2, 

numa uma área total de 1420m2, sito na Rua do Gólgota, n.º 63, 4150-350 Porto; 

 

b) O prédio descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o n.º 

397/20040311, inscrito a favor dos herdeiros John Graham, Antony Maxwell Graham 

e Guilherme Diogo Graham, adquirido por sucessão hereditária a Mary Violet Graham 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo matricial 1307, tratando-se também de 
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uma casa de habitação, composta por dois pisos e cinco divisões, com um logradouro 

de 180m2, numa área total de 242m2, sito na Rua do Gólgota, n.º 101, 4150-350 Porto;  

 

E, ainda, 

 

c) O prédio descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o n.º 

398/20040311, inscrito a favor dos herdeiros John Graham, Antony Maxwell Graham 

e Guilherme Diogo Graham, adquirido por sucessão hereditária a Mary Violet Graham 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo matricial 1305, que consiste numa cada 

de habitação, composta por dois pisos e quatro divisões, com um logradouro de 330m2 

numa área total de 433m2, sito na rua do Gólgota, n.º 39/57, 4150-350 Porto. 

 

2. Os mencionados imóveis consistem em três casas de habitação, sendo a primeira a 

principal, habitadas há várias gerações, pela família do Expoente. 

 

3. As mesmas são rodeadas por extensas áreas de logradouro ajardinado, conforme imagem 

que ora se junta como Documento 1. 

 

4. Ademais, encontram-se as propriedades, acima melhor identificadas, numa zona 

privilegiada da cidade do Porto, caracterizada pela enorme qualidade de vida e pela vista 

privilegiada sobre o Rio Douro. 

 

5. Localizando-se na zona histórica dos Caminhos do Romântico, nomeadamente no 

percurso que une o Gólgota a Massarelos, que faz parte da herança e património histórico 

e cultural do Porto do século XIX. 

 

6. Na verdade, as moradias acima identificadas preservam a arquitetura típica da época, 

permitindo à cidade do Porto, aos seus habitantes e aos visitantes que ali passam sentir o 

ambiente e o cenário característicos dos Caminhos do Romântico.    

 

7. Como se referiu, as três propriedades integram o património da família Graham há várias 

gerações, fazendo parte das memórias basilares do Expoente e da sua história enquanto 

família.  
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Isto dito, 

 

8. A tranquilidade, qualidade de vida e a herança histórica que as propriedades representam 

para o Expoente e para a sua família, está ostensivamente posta em perigo pela construção 

da linha Rubi do Metro do Porto, que fará a ligação entre a Casa da Música (no Porto) e 

Santo Ovídio (em Vila Nova de Gaia), nomeadamente da nova ponte sobre o rio Douro, 

se a mesma vier a ser construída nos moldes e com o traçado atualmente previsto e 

colocado em Consulta Pública. 

 

Antes de mais, vejamos: 

 

9. A construção da ponte na área onde se situam os imóveis acima identificados – a zona dos 

Caminhos do Romântico do Porto – representará uma afetação incontornável do 

património cultural e histórico da cidade do Porto. 

 

10.  A título de mero exemplo, leia-se o excerto da seguinte descrição, disponível no site do 

Museu da Cidade - CAMINHOS DO ROMÂNTICO - Museu da Cidade Porto - 

[consultado em 16.11.2022]: “Os Caminhos do Romântico abrem a cidade a um rizoma 

de temas que percorrem o ideário Romântico Portuguense. (…) O potencial que o vale de 

Massarelos nos oferece é notável a várias dimensões. Um dos aspetos mais marcantes 

prende-se com a persistência de jardins públicos e privados planeados durante o século 

XIX, de que são exemplo as quintas e as casas burguesas, onde espécies vegetais 

autóctones e exóticas criam uma mancha verde muito apetecível, fazendo-nos render a 

um espírito contemplativo e de fuga ao mundo citadino. O elemento água, sempre 

presente, reforça toda a ambiência romântica pontuada por chafarizes, fontes e 

lavadouros alimentados pelo Ribeiro de Vilar que se funde no Rio Douro, trazendo mais 

moldura ao horizonte. O contraste desta vivência pacata com o bulício industrial 

Oitocentista que se instalou junto ao rio é outro dos traços identitários desta área 

estendida em socalcos serpenteados por caminhos estreitos de altos muros. Uma 

paisagem que ora se oculta, ora se revela, numa relação do corpo, espaço e história.” 

 

11.  Ora, as mencionadas espécies vegetais, assim como o estilo de vida, tranquilo, 

contemplativo e pacato, não poderão subsistir em face do impacto e incómodo, 

https://museudacidadeporto.pt/recurso/caminhos-do-romantico/
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permanentes e definitivos, que resultarão da construção da nova linha Rubi do Metro do 

Porto e da nova ponte sobre o Rio Douro, nos moldes atualmente projetados. 

 

12.  Sendo que, obviamente, estes fatores e os incómodos permanentes, resultantes da 

construção da linha Rubi e da nova ponte, não foram devidamente ponderados no Estudo 

de Impacte Ambiental, no qual se concluiu, dir-se-á que inexplicavelmente, que os 

impactos “são maioritariamente negativos, ainda que minimizáveis”, o que não se pode 

aceitar.  

 

13. Sendo, no mínimo, chocante a classificação, como tendo impacto pouco significativo ou 

pouco relevante, que foi atribuída aos efeitos que recaem sobre os Sistemas Ecológicos 

(ponto 12.2.6), Paisagem (ponto 12.2.8), Qualidade do Ar (ponto 12.2.9), Ambiente 

Sonoro (ponto 12.2.10), Vibrações (ponto 12.2.11), Saúde Humana (ponto 12.2.13) e 

Património Cultural (ponto 12.2.14), a qual não é aceitável. 

 

14.  O Estudo de Impacte Ambiental ignora, desde logo, o ruído permanente que se irá sentir 

nas casas situadas ao redor e por baixo da ponte (como é o caso da habitação do Expoente), 

não propõe medidas mitigadoras do risco de queda de objetos lançados pelos utilizadores 

da ponte (uma vez que esta terá também uma parte pedonal) e não aborda, sequer, a 

influência e o impacto que a ponte terá na privacidade dos moradores das casas junto à 

ponte.  

 

15. Acresce ainda que ficou aquém a ponderação dos perigos de queda de detritos e das 

vibrações causadas pela maquinaria durante a construção da ponte. 

 

16. Sem desprimor pelos pressupostos de análise nos quais o Estudo de Impacte Ambiental 

assenta, foram evidentemente negligenciados os impactos ao nível da reserva da vida 

privada e familiar, ao nível do direito ao ambiente e à qualidade de vida e ainda no plano 

do direito ao repouso, bem como da tutela do património cultural da cidade do Porto. 

  

17.  Sendo que estes domínios integram o Direito ao Ambiente em sentido amplo, nas suas 

dimensões estritamente ligadas ao ambiente e à paisagem, e nas dimensões ligadas ao 

património cultural e à saúde pública. 
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Concretamente no que aos imóveis do Expoente diz respeito: 

 

18. A construção da referida linha de metro, mais concretamente da nova ponte sobre o rio 

Douro, está projetada para passar diretamente por cima dos mesmos, deixando-os, desde 

logo, totalmente ensombrados (conforme frames retirados do vídeo promocional 

publicado pela Metro do Porto, ora identificados como Documento 2) e sujeitos a 

constante ruído, afetando gravemente a saúde e bem-estar do Expoente e da sua família. 

 

19. Note-se que os imóveis em causa se situam na Rua do Gólgota, sendo que um dos 

percursos definidos dos mencionados Caminhos do Romântico é, precisamente, o 

designado “Do Gólgota a Massarelos” que parte da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Porto e passa pelo Gólgota, bairro de operários que trabalhavam na 

indústria ribeirinha, recriando o caminho destes trabalhadores até Massarelos por entre a 

beleza paisagística da Arrábida. 

 

20. Da análise dos elementos disponibilizados no âmbito desta Consulta Pública, decorre, com 

evidência, que o projeto de construção da nova ponte prevê que um dos pilares de suporte 

da mesma o seja construído junto à casa de habitação do Expoente e da sua família (prédio 

mencionado na alínea a), a menos de 50 metros da propriedade, afetando necessariamente 

a vista privilegiada e característica da habitação, a qualidade de vida de quem nela habita 

e a fauna e flora do respetivo jardim. 

 

21. Se, durante gerações, a família do Expoente fruiu da vista do Rio Douro, de forma livre e 

desimpedida, com a construção de um dos pilares da ponte tão próximo da habitação 

principal, a mesma será privada desta vista, assim se desvalorizando toda a propriedade. 

 

22.  Sem desconsiderar o impacto, que queda por avaliar, da construção deste pilar nas 

fundações destas moradias. 

 

23.  Como acima se disse, os imóveis acima melhor identificados dispõem de extensas áreas 

de logradouro, nos quais podem encontrar-se variadíssimos exemplares arbóreos, que não 

só valorizam a propriedade, como complementam a qualidade de vida da família, 

contribuindo para a criação de um espaço arejado, saudável e de uso comum. 
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24. Num dos jardins, concretamente o do imóvel acima mencionado sob a alínea a) – a 

habitação principal - consta, inclusivamente, um exemplar centenário de uma Faia (Fagus 

Sylvatica), espécie arbórea que tem vindo, muitas vezes, a merecer a classificação de 

interesse público por parte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 

 

25.  Trata-se de um exemplar majestoso, com grande dimensão, e tendo o ICNF já referido, 

assumidamente, que este espécime arbóreo “constitui uma marca do passado da cidade 

do Porto, de relevância nacional, no qual a expansão económica atraiu muitas famílias 

estrangeiras que construíram casas com espaços verdes onde dominava um espírito 

botânico colecionista.” (cf. Despacho (extrato) n.º 9919/2020 de 14 de outubro)  

 

26. Assim, e em síntese, no caso dos imóveis acima identificados, será consequência direta da 

construção da linha Rubi com o traçado previsto, e concretamente da construção da nova 

ponte, a perda de luz natural, com o consequente e inevitável perecimento das espécies 

arbóreas e demais vegetação, transformando radicalmente o ambiente e a paisagem no 

local, que passará de tranquilo, verdejante e luminoso, a barulhento, perturbado e lúgubre. 

 

27.  Na realidade, com a construção da ponte e a implantação de um dos seus pilares a menos 

de 50 metros da habitação principal do Expoente e da sua família, resulta evidente que 

não será possível continuar a utilizar o jardim como espaço de convívio e de lazer, 

 

28. E que, não sendo evitável também o ruído, que será permanente, também não poderão ser 

abertas janelas, com a consequente falta de arejamento e inerentes consequências ao nível 

da humidade e da qualidade do ar interior. 

 

29. Em suma, a manutenção do traçado e a construção, nos moldes previstos, da nova ponte 

sobre o rio Douro gerará prejuízos absolutamente irreparáveis, quer para o património 

cultural e histórico da cidade do Porto, quer, ao nível particular, para o Expoente e sua 

família, nas várias dimensões elencadas. 

 

30.  Nem uns, nem outros, foram alvo de adequada ponderação em sede de Estudo de Impacte 

Ambiental, o qual desvaloriza, em absoluto, as consequências negativas do projeto. 

 

 

https://dre.pt/home/-/dre/145344460/details/maximized
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II. DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FACTOS 

 

31. Do que acima ficou dito, resulta a clara postergação de um conjunto relevante de direitos 

que assistem ao Expoente. 

 

32. Com efeito, desde o plano supranacional, ao plano constitucional e infraconstitucional, 

são vários os normativos que não mereceram a devida ponderação, nos aspetos focados 

no Estudo de Impacte Ambiental e do projeto que lhe está subjacente. 

 

Concretamente, 

 

33. A projetada construção da linha Rubi, com o traçado previsto e a construção da nova ponte 

sobre o rio Douro, afeta o direito ao respeito pelo Ambiente associado à proteção do 

domicilio, enquadrado pela jurisprudência europeia no artigo 8.º da Convenção Europeia 

dos Direitos Humanos (doravante, CEDH), através do qual o Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem tem “considerado como uma ingerência ilícita do Estado (…) a 

emissão de fumo, poerias, ruído e vibrações que resultam do desenvolvimento, da 

autorização, da tolerância ou da ausência de supervisão de rotineiras atividades 

produtivos, desenvolvidas pelo Estado ou por terceiros, no exercício de um simples direito 

de iniciativa empresarial. (…) atividades tidas como úteis para o desenvolvimento do 

país, aparentemente benéficas para a sociedade e economia, e supostamente favoráveis 

ao bem-estar dos cidadãos”. 

 

34. O artigo 8.º consagra o direito ao respeito pela vida privada e familiar, nos termos do qual:  

1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar (…) 

2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão 

quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa 

sociedade democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança 

pública, para o bem-estar económico do país, a defesa da ordem e a prevenção das 

infrações penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das 

liberdades de terceiros. 

 

35. O enquadramento deste direito no artigo 8.º tem sido utilizado pelo Tribunal Europeu para 

proteger “as condições de habitabilidade da habitação”, porquanto se reconhece ao 
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domicílio uma vocação fundamental ao desenvolvimento pessoal dos indivíduos e uma 

ligação umbilical ao valor da dignidade humana. 

 

36. Perante uma atividade nociva para a saúde humana, as formas de violação ambiental do 

direito ao domicílio podem surgir através de uma proteção insuficiente, ineficaz ou 

inexistente do Estado. 

 

37.  No entanto, a jurisprudência do Tribunal Europeu (nos quais se encontra a jurisprudência 

sobre atividades de transporte intensivo que, para efeitos de impacto nas situações 

tuteladas pelo artigo 8.º, nomeadamente a tutela do direito ao repouso, convoca a 

equiparação entre transporte intensivo e a circulação contínua de metro ligeiro em ponte 

construída “sobre” o domicilio),  tem sido no sentido de que a forma de prosseguir certas 

atividades, pelos incómodos que causam e pela gravidade das consequências que 

comportam para a qualidade de vida dos moradores, deveria ser repensada, com vista a 

evitar poluição tão intensa, degradação tão grave da qualidade ambiental e perda tão 

significativa de qualidade de vida. (Cf. Alexandra Aragão, in Direito ao respeito pelo 

ambiente associado à proteção do domicílio, Comentário da Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos e dos Protocolos Adicionais, UCP, p.1564). 

 

38. Caso em que a solução pode passar pelo afastamento da atividade das zonas residenciais 

ou, em último caso, a renúncia à atividade. 

 

39. Ora, num primeiro momento o Expoente verá o seu direito afetado através dos incómodos 

da construção da ponte e, num momento seguinte, o qual terá caráter definitivo e 

permanente, por via da circulação constante do metro ligeiro na linha Rubi e de quem 

circulará a pé no tabuleiro da ponte, diretamente sobre a sua habitação.  

 

40.  Pois uma construção como a projetada afetará a qualidade de vida e o repouso que se 

reconhece indispensável a uma vida saudável, e que encontra assento no artigo 24.º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (doravante, DUDH). 

 

41. Reflexo do valor supremo da dignidade humana, a doutrina e jurisprudência têm 

enquadrado o direito ao repouso, ao sono e à tranquilidade de vida no princípio da 
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dignidade humana e na sua inviolabilidade (cf. artigo 1.º da Constituição da República 

Portuguesa - CRP). 

 

42. O direito ao repouso e à tranquilidade de vida, enquanto “requisitos indispensáveis à 

realização do direito à saúde e à qualidade de vida” (Acórdão do Supremo Tribunal de 

Justiça de 18.10.2018, Proc. 3499/11.6TJVNF.12.S2, disponível em http://www.dgsi.pt/ 

[consultado no dia 14.11.2022],  são uma emanação do princípio da dignidade humana e 

estão necessariamente protegidos pela inviolabilidade da sua integridade física e moral, 

consagrada no n.º 1 do artigo 25.º da CRP.  

 

43. Razão pela qual a tutela do direito ao repouso e à tranquilidade de vida “nem sequer é 

afetada pela circunstância de se mostrar respeitado o que se encontra regulamentado 

relativamente ao ruído e/ou de a atividade que o provoca se encontrar, ou não, 

devidamente licenciada, dispensando a ilicitude, nesta perspetiva, a aferição do nível do 

ruído pelos padrões legalmente estabelecidos”, conforme se pronunciou o Supremo 

Tribunal de Justiça no referenciado Acórdão, acrescentando que esta “hierarquização do 

direito ao repouso, ao sono e à tranquilidade de vida, decorre do facto dos mesmos serem 

essenciais para a saúde e bem-estar das pessoas e da violação destes direitos lesar 

baluartes da integridade pessoal”. 

 

44. A perturbação do repouso e até do sono, que serão inevitáveis com a prevista circulação 

das carruagens de metro e de pessoas, tão próxima da habitação dos expoentes, terá 

necessariamente repercussões nefastas na saúde dos mesmos. 

 

45. Repercussões que não pode esta entidade ignorar, nem pode a salvaguarda dos referidos 

direitos ser negligenciada pelas competentes autoridades, impondo a CRP, como tarefa 

fundamental do Estado, a garantia do respeito dos princípios basilares do Estado de direito 

(alínea b) do artigo 9.º da CRP). 

 

46. São também tarefas fundamentais do Estado a promoção do bem-estar e da qualidade de 

vida, assim como a proteção da natureza e do ambiente (alíneas d) e e) do artigo 9.º da 

CRP).  

 

http://www.dgsi.pt/
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47. O direito a um ambiente de vida sadio e ecologicamente equilibrado está consagrado no 

artigo 66.º da CRP. 

 

48. Para assegurar o direito ao Ambiente, incumbe ao Estado, nos termos do n.º 2 do artigo 

66.º da CRP, designadamente: 

a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; 

b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correta 

localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico e a 

valorização da paisagem; 

(…) 

e) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das 

povoações e da vida urbana, designadamente no plano arquitetónico e da proteção das 

zonas históricas; 

f) Promover a integração de objetivos ambientais nas várias políticas de âmbito sectorial; 

(…) 

 

49. Conforme decorre do disposto nas alíneas ora transcritas, a tutela do direito fundamental 

ao ambiente convoca uma atuação diligente e constante do Estado, de modo a que, através 

da prevenção e da promoção da qualidade ambiental, seja assegurado aos cidadãos o seu 

direito a um ambiente sadio, o que manifestamente não sucederá com a perda de exposição 

solar e a mencionada sujeição ao ruído constante. 

 

50. E bem assim, que através do ordenamento do território se assegure a valorização da 

paisagem e a conservação da proteção das zonas históricas. 

 

51. Razão pela qual, não compreende o Expoente como podem as entidades responsáveis pela 

realização do projeto da linha Rubi, e, bem assim, os responsáveis pela elaboração do 

estudo de impacte ambiental, considerar que o direito ao ambiente esteja salvaguardado, 

nomeadamente nas vertentes referidas. 

 

52. São também ostensivas as lesões causadas ao cenário paisagístico que, neste caso, tem 

ainda um pendor histórico, dada a localização dos imóveis.       
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53.  O Supremo Tribunal de Justiça enquadra e relaciona, também, o direito ao repouso e à 

tranquilidade com o direito a um ambiente sadio e saudável, livre de poluição (seja esta 

de que tipo for: “os direitos ao repouso, ao sono e à tranquilidade são emanação dos 

direitos fundamentais de personalidade, à integridade moral e física, à protecção da 

saúde e a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, corolários 

da dignidade humana. Por outro lado, são tarefas fundamentais do Estado (…), o bem-

estar e a qualidade de vida do povo e a efectivação do direito ao ambiente, prevenindo e 

controlando a poluição e os seus efeitos e promovendo a qualidade ambiental das 

povoações e da vida urbana.” (cf. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29.11.2016, 

Proc. 7613/09.3TBCSC.L1.S1, disponível http://www.dgsi.pt/ [consultado em 

15.11.2022]. 

 

54. Nenhuma destas vertentes com proteção constitucional, reforce-se, foi atendida ou alvo 

de adequada ponderação. 

 

55. Assim como foi ignorado o direito à habitação (artigo 65.º da CRP), nomeadamente na 

sua vertente de proteção da reserva da vida privada e familiar. 

 

56. Consagra o n.º 1 do artigo 65.º da CRP que “todos têm direito, para si e para a sua família, 

a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que 

preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar” (destacado nosso). 

 

57. A conexão entre o direito à habitação e a preservação da reserva da vida privada 

consagrada no n.º 1 do artigo 26.º da CRP, nos termos do qual “a todos são reconhecidos 

os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade 

civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da 

intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de 

discriminação” e a conexão ao direito à habitação é também uma repercussão da tutela da 

dignidade da pessoa humana. 

 

58. A habitação, o lar de cada individuo e da sua família, é e deve ser um espaço de refúgio e 

serenidade.  

 

http://www.dgsi.pt/
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59. A construção de uma ponte onde, para além da circulação do metro (que permite a quem 

nele circula ter visão sobre as casas ao redor da ponte), também se permite a circulação 

pedonal, acentuará de forma ainda mais evidente, a falta de privacidade a que o Expoente, 

e a sua família, estarão expostos. 

 

60.  Na medida em que a ponte virá permitir uma vista “privilegiada” sobre os jardins da casa 

e sobre a habitação, privando o Expoente da sua privacidade e do recolhimento que, até à 

presente data, a sua casa tem proporcionado à sua família, geração após geração. 

 

Mais se diga que, 

 

61. A proteção constitucional que ora se enquadrou tem reflexo infraconstitucional, 

nomeadamente ao nível dos instrumentos legislativos de bases do ambiente e do 

património cultural. 

 

62. A Lei de Bases do Ambiente (doravante, LBA) consagra no artigo 5.º o direito ao ambiente 

e à qualidade de vida. 

 

63. Esclarecendo no n.º 2 do artigo 5.º, que o direito ao ambiente consiste no “direito de defesa 

contra qualquer agressão à esfera constitucional e internacionalmente protegida de cada 

cidadão, bem como o poder de exigir de entidades públicas e privadas o cumprimento dos 

deveres e das obrigações” a que se encontram adstritas. 

 

64.  E estabelecendo, igualmente, um dever de proteção, preservação e respeito “de forma a 

assegurar o desenvolvimento sustentável a longo prazo” no n. º1 do artigo 8.º. 

 

65. Note-se que a política do ambiente, para além dos recursos naturais, tem por objeto a 

paisagem e convoca a salvaguarda desta, através da “preservação da identidade estética 

e visual, e da autenticidade do património natural, do património construído e dos lugares 

que suportam os sistemas socioculturais, contribuindo para a conservação das 

especificidades das diversas regiões que conjuntamente formam a identidade nacional” 

(alínea f) do artigo 10.º da LBA). 
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66. A acrescer, a política do ambiente tem também por objeto componentes associados a 

comportamentos humanos, reivindicando uma atuação que tenha por objetivo “a redução 

da exposição da população ao ruído (…) assegurada através da definição e aplicação de 

instrumentos que assegurem a sua prevenção e controlo, salvaguardando a qualidade de 

vida das populações e a saúde humana” (alínea c) do artigo 11.º da LBA). 

 

67. A proteção face à poluição sonora não só é uma incumbência do Estado, mas também das 

autarquias locais e demais entidades públicas, devendo estas, dentro das suas 

competências “promover as medidas de carater administrativo e técnico adequadas à 

prevenção e controlo da poluição sonora” (n. º1 do artigo 4.º do Regulamento Geral do 

Ruído, doravante RGR). 

 

68.  Ora, importa dizer, a este respeito, que o EIA relega para fase posterior, em fase de 

elaboração do relatório de conformidade ambiental do projeto de execução, uma análise 

mais rigorosa e pormenorizada, admitindo que os limites de vibração sejam ultrapassados, 

na fase de construção (podendo aumentar o número de pessoas que sofram de “Elevada 

Incomodidade”), e a ultrapassagem dos limites acústicos na fase de exploração. 

 

Importa ainda relembrar que, 

 

69. A construção desta ponte, na margem norte do Rio Douro, interfere, como acima se disse, 

com o dever de preservação dos Caminhos do Romântico, que integram o património 

cultural e histórico da cidade do Porto. 

 

70. A valorização e proteção do património cultural é uma das tarefas fundamentais do Estado 

que encontra tutela na Lei de Bases de Proteção do Património Cultural (LBPPC). 

 

71. Nos termos do artigo 3.º da LBPPC, é uma tarefa fundamental do Estado assegurar a 

continuidade e a proteção do património cultural do país, enquanto elemento que “unirá 

as gerações num percurso civilizacional singular”.  

 

72. Ora, a construção da nova ponte, com impacto direto num dos percursos dos Caminhos 

Românticos do Porto, retira deste percurso as suas principais características, assim 

deteriorando a memória das gerações vindouras, que não poderão usufruir deste marco 

característico da cidade, da forma como hoje se encontram. 



14 

 

 

73. Note-se que o estudo de impacte ambiental, quando analisa os impactes da implementação 

do projeto na paisagem, conclui que estes são quase nulos em parte da sua extensão, e, na 

grande maioria, pouco significativos, mas admite que “constitui exceção o novo 

atravessamento sobre o rio Douro, que terá um impacte negativo na paisagem bastante 

significativo, estrutural e, sobretudo, cenicamente.” 

 

74.  Para concluir, lamentavelmente, que, apesar disto, a implementação do projeto “não se 

constitui como uma disrupção inaceitável na paisagem da cidade do Porto.” 

 

75. Salvo o devido respeito, dos 14 fatores ambientais analisados, o EIA admite que os 

impactes positivos ocorreram, sobretudo, em apenas 7. 

 

76.  Nos restantes, nos quais se inclui o Ruído, o Património Cultural e os Sistemas 

Ecológicos, o EIA conclui, na p. 61 do Resumo Não Técnico Consolidado – Volume 01, 

que os impactes são maioritariamente negativos, ainda que minimizáveis. 

 

77.  No entendimento do Expoente, a construção da linha Rubi, nos termos projetados, é 

altamente danosa da qualidade de vida, da saúde, do ambiente e do património cultural, 

contribuindo para a degradação de uma zona privilegiada da cidade. 

 

78. Termos em que manifesta a sua expressa e veemente oposição à construção da ponte no 

local projetado, e se requer a realização de estudos complementares, com o propósito de 

se lograr obter uma alteração do traçado da linha Rubi, de modo a minimizar os impactos 

negativos acima elencados. 

 

 

O Expoente 

 

John Graham 
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1. OBJETIVO 

No âmbito da consulta pública do procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental do Projeto da 

Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi), pretende-se, com esta participação, demonstrar 

as preocupações relativamente aos impactos negativos e permanentes, que esta construção poderá 

implicar para os moradores das habitações localizadas na Rua de Gólgota e Vale de Massarelos, 4150-

755 Porto, durante as fases de construção e de exploração. 

Pretende-se também garantir que a construção seja realizada de forma a minimizar ou mitigar os 

impactos já identificados no estudo de impacto ambiental, nomeadamente no que diz respeito ao 

ambiente sonoro. 

 

2. AMBIENTE SONORO 

2.1. Atual 

O ambiente sonoro existente atualmente na Rua de Gólgota, bem como na área envolvente, é 

considerado pelos moradores muito agradável, não interferindo com a sua qualidade de vida. 

No Estudo de Impacto Ambiental é referido que, no Ponto denominado PM04 (ponto que apresenta 

maior proximidade à Rua de Gólgota), os níveis sonoros medidos são mais elevados 

comparativamente com o Mapa de Ruído Municipal, pois consideram a influência de fontes de ruído 

não consideradas no Mapa, nomeadamente o parque de estacionamento da Faculdade de 

Arquitetura e a Via Panorâmica. 

 

Imagem 1 – Extrato da tabela 5.30 – Níveis Sonoros nos Pontos de Medição (medições e mapa de ruído existente), 

retirado do Estudo de Impacto Ambiental 
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Os moradores da Rua de Gólgota, estão disponíveis e interessados em realizar medições no interior 

dos logradouros das habitações de forma a apurar os níveis sonoros atuais, que na opinião dos 

moradores, serão inferiores aos indicados no Estudo de Impacto Ambiental, até porque o ruído 

gerado pelo parque de estacionamento e a Via Panorâmica é residual, nomeadamente no período 

noturno. 

 

2.2. Fase de Construção 

É mencionado no Resumo Não Técnico do Estudo de Impacto Ambiental, a importância dos impactos 

no ambiente sonoro na fase de construção, em particular se a obra se estender ao período noturno. 

Contudo, é descrito que será possível o cumprimento dos limites acústicos legais em todos os 

recetores. 

Os moradores da Rua de Gólgota pretendem ainda que sejam garantidas todas as medidas de 

minimização mencionadas no Estudo de Impacto Ambiental, assim como outras que venham a ser 

necessárias de forma a minimizar o impacto no ambiente sonoro e, mais importante, na sua saúde 

e bem-estar.  

No Relatório Síntese Consolidado Volume 02B também mencionam os horários de laboração das 

obras de construção permitidos para Atividades Ruidosas Temporárias, conforme definido do 

Decreto-Lei n.º 9/2007 de 7 de janeiro (Regulamento Geral de Ruído), bem como os horários e dias 

da semana em que é proibido realizar essas atividades sem Licença Especial de Ruído. Pese embora 

não exista limite legal para os níveis sonoros no período diurno, recomenda-se como boa prática que 

os 65 dB(A) não sejam ultrapassados. Nos restantes períodos esses limites estão bem definidos na 

legislação não podendo ser excedidos, em todos os recetores e independentemente da distância a 

que se encontrem, os 60 dB(A) no período do entardecer e os 55 dB(A) no período noturno. 

Assim sendo, é fundamental que na fase de construção haja uma monitorização em contínuo dos 

níveis sonoros gerados pelas atividades de construção junto às habitações dos morados da Rua de 

Gólgota, para permitir a avaliação da eficácia das medidas de minimização assim como permitir a 

implementação de outras medidas mais eficazes e/ou adequadas.  

Os moradores solicitam ainda que o horário de laboração das obras de construção seja sempre das 

07h às 20h e muito excecionalmente e devidamente justificado junto dos moradores após as 20h, 

para bem da sanidade física e mental dos mesmos.  

É do conhecimento dos moradores, e como abordado nas sessões técnicas/esclarecimento que 

decorreram estes dias sobre este Estudo de Impacto Ambiental, que, em atividades deste género, é 

recorrente a existência de queixas dos moradores do ruído provocado pelas obras de construção e 
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por algumas medidas que são levadas a cabo para reduzir os seus impactos, como sejam, por 

exemplo, o realojamento dos moradores em hotéis. Esta medida embora seja eficaz no contexto da 

redução da exposição ao ruído pelos moradores é uma medida que causa bastante transtorno na 

vida dos mesmos, alterando rotinas, afastando do ambiente de conforto das suas habitações e 

deteriorando a sua qualidade de vida. 

A zona em causa, é habitada maioritariamente por pessoas idosas, doentes e debilitadas, em 

habitações antigas, com soluções construtivas com baixa capacidade de isolamento ao ruído. 

 

2.3. Fase de Exploração 

2.3.1. Impacto no Ambiente Sonoro 

Para a fase de exploração, tal como mencionado no Resumo Não Técnico, os moradores da Rua de 

Gólgota aguardam o Estudo mais rigoroso e pormenorizado previsto, a ser elaborado em fase de 

projeto de execução e de RECAPE, e as respetivas conclusões e medidas de minimização 

correspondentes. 

No Estudo de Impacto Ambiental, foram identificados alguns recetores potencialmente sensíveis 

juntos à Rua de Gólgota, nomeadamente o R06, R07, R10 e os recetores do lado contrário da futura 

Linha Rubi, R03 e R04 (imagens seguintes). 
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Imagem 2 – Extrato do Mapa de Ruído do indicador Lden, (Folha 1 e 2 de 5), retirado do Estudo de Impacto Ambiental 

 

Imagem 3 – Extrato da tabela 7.51 – Níveis Sonoros de Ruído Ambiente (Fase de Exploração), retirado do Estudo de 

Impacto Ambiental 

 

Imagem 4 – Extrato da tabela 7.52 – Diferencial entre o Ruído Ambiente e o Ruído de referência (fase de Exploração), 

retirado do Estudo de Impacto Ambiental 

De acordo com as imagens anteriores, está previsto um diferencial para o ano horizonte 2026 e 2036, 

quase nulo para os recetores R06, R07 e mesmo nulo para o R10, no entanto para os recetores R03 

e R04 com proximidades idênticas, apesar de cotas diferentes, um maior impacto e classificados 

como “Impactos Negativos, Permanentes, Prováveis, de Magnitude Reduzida e Significativos” até 

porque se encontram em zona sensível. 
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Conforme definido no Relatório Síntese Consolidado Volume 02A, o horário de funcionamento 

previsto para a Linha Rubi é das 06h00 às 01h00. Nas imagens seguintes apresentam-se os dados de 

tráfego para os diferentes anos considerados. 

 

Imagem 5 – Tabela 4.17 – Esquema de circulação no cenário com projeto por dia, em 2026 (Tabela retirada do Estudo 

de Impacto Ambiental) 

 

Imagem 6 – Tabela 4.18 – Esquema de circulação no cenário com projeto por dia, em 2051 (Tabela retirada do Estudo 

de Impacto Ambiental) 

Os dados constantes das imagens anteriores correspondem ao número de veículos por dia e por 

sentido pelo que o tráfego diário total corresponde ao dobro dos valores constantes das imagens 

anteriores, ou seja: 

N.º de passagens previstas  

Período diurno 

(7h-20h) 

Período entardecer 

(20h-23h) 

Período noturno 

(23h-7h) 

2026: 230 

2051: 460 

2026: 20 

2051: 40 

2026: 21 

2051: 42 

Tabela 1 – Número de passagens de comboios previstas 
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Tendo em conta o horário de funcionamento da Linha Rubi e o tráfego previsto, o número de veículos 

previstos por hora é o seguinte: 

N.º de passagens previstas por hora 

Período diurno 

(7h-20h) 

Período entardecer 

(20h-23h) 

Período noturno 

(23h-1h e 6h-7h) 

2026: 18 

2051: 35 

2026: 7 

2051: 13 

2026: 7 

2051: 14 

Tabela 2 – Número de passagens de comboios previstas por hora 

Face ao exposto nas tabelas acima, embora o impacto previsto nos pontos R06, R07 e R10 seja quase 

nulo ou mesmo nulo, os moradores da Rua de Gólgota sentem-se preocupados e com dúvidas uma 

vez que a linha está bastante próxima das suas habitações (sensivelmente 5 metros da habitação 

mais próxima) e prevê-se bastantes passagens de comboios por hora, sendo mais preocupante no 

período noturno, conforme se pode verificar na tabela acima. Pretendem, portanto, que estas 

previsões sejam verificadas num estudo mais pormenorizado e rigoroso, nomeadamente na 

caracterização da situação atual tal como referido no ponto 2.1 deste documento, bem como na 

previsão do impacto sonoro face às preocupações acima mencionadas. 

 

2.3.2. Barreiras  

No Relatório Síntese Consolidado Volume 02A, é mencionado que o projeto não prevê elementos 

corretivos para o ruído, nomeadamente a colocação de painéis acústicos ou outros sistemas 

atenuadores do impacto acústico sobre a envolvente gerado pelos comboios.  

Apesar de estar mencionado no Estudo não Técnico, a possibilidade de o carril ser envolvido por 

material resiliente na proximidade dos recetores mais sensíveis, e ainda alternativamente, ou de 

modo complementar, instalação de novas soluções de barreiras acústicas muito baixas mas com 

sistema especial de difração no topo, ou ainda a instalação de barreiras normais totalmente 

transparentes, os moradores da Rua de Gólgota pretendem que sejam instalados sistemas eficazes 

de forma a minimizar o impacto do ruído nas suas habitações, assim como cumulativamente impedir 

a visibilidade para o interior dos logradouros das mesmas. 

Sugere-se assim a instalação de barreiras acústicas com altura adequada. Não um simples 

parapeito de 1,30m em vidro transparente pois não permitirá evitar a poluição sonora e visual 

(devassa da vida privada, designadamente a intimidade), quer na fase de construção quer na fase 

de exploração.  

Para o efeito torna-se imperioso a construção de barreiras com o mínimo de 2,00m a 2,20m, quer 

na fase de construção quer na fase de exploração. 
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Imagem 7 – Imagem retirada do Estudo de Impacto Ambiental de forma a evidenciar a visibilidade que os utilizadores 

da nova ponte terão para os logradouros e habitações dos moradores da Rua de Gólgota 

Os moradores pretendem também que seja garantida a monitorização do ruído na fase de 

exploração de forma a verificar a eficácia das medidas implementadas. 
 

 

3. VIBRAÇÕES 

As vibrações são outra grande preocupação dos moradores da Rua de Gólgota, (não parecem 

devidamente assegurados) quer na fase de construção quer na fase de exploração, dada a 

proximidade à futura linha do metro e ao tráfego esperado. 

Desta forma pretendem que esta questão seja também alvo de Estudo pormenorizado e detalhado, 

permitindo garantir a implementação de medidas de minimização dos seus impactos e reduzir ao 

máximo os efeitos adversos que possam vir a ter na saúde dos moradores. 

 

Póvoa de Varzim, 17 de novembro de 2022. 

 

Elaboração: 

 
David Amaro Delgado, Eng.º Técnico Civil 

Responsável Técnico 

 

NOTA: Este documento foi verificado e aprovado pelos moradores da Rua de Gólgota. 
 



Participa            

                Classificação – discordância e sugestão 

Linha Rubi – Ponte nova  

 

Em primeiro lugar, entendemos que não devia ser contruída uma nova Ponte, considerando as 

questões económicas e funcionais. A ponte da Arrábida deveria ser reabilitada e adaptada à 

nova linha Rubi, através da redução do número de faixas de rodagem de modo a receber o canal 

do metro ligeiro, considerando também a recuperação do espaço pedonal e ciclável num 

eventual alargamento do dois tabuleiros laterais e, paralelamente, a recuperação e reativação 

dos elevadores, para uma mobilidade pedonal acessível e confortável à cota-alta, cota-baixa. 

Esta solução permitiria uma redução substancial de custos, menor impacto na paisagem e a 

salvaguarda de valores patrimoniais e, por outro lado, contribuiria para a descongestionamento 

do tráfego automóvel na Arrábida. 

Quanto à proposta da nova ponte, consideramos muito importante ter em conta o seguinte:  

- A amarração da ponte do lado de Gaia não levanta grandes questões, uma vez que se 

implanta em zonas verdes de enquadramento. Deverá no entanto ter-se em consideração para 

além da salvaguarda ambiental da escarpa, a previsão de acessos à cota baixa na margem 

esquerda do Douro, considerando que esta terá por função o modo ciclável e pedonal, podendo 

esta área ser requalificada como parque urbano. 

- A amarração do lado do Porto é mais problemática considerando que atravessa áreas 

urbanas consolidadas, com impacto relevante sobre a malha urbana e as estruturas viárias. 

Propomos que a plataforma pedonal e ciclável possa (no encontro com a margem do Porto) ter 

um desenvolvimento de modo a ligar à cota baixa da Margem direita do Douro. 

- Outras questões tais como a salvaguarda de imóveis e conjuntos de interesse 

patrimonial na escarpa do Porto devem ser objeto de aprofundamento acompanhado de 

estudos de enquadramento paisagístico, de modo a mitigar o impacto na fruição das vistas sobre 

o Douro e sua foz. 

 

Porto, 17 de novembro de 2022 

Maus à quinta 















































































































 

 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Dr. Nuno Lacasta 

Presidente do Conselho Diretivo da Agência 

Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9 

Alfragide 

2610-124 Amadora 

 

 

 

N/Ref.ª: DIN|DIA - 2022/2011 Data: 10NOV2022 

V/Ref.ª: Ofício n.º S061791 – 202210 - DCOM-DCA de 03/10/2022 

 

ASSUNTO: Consulta – Linha Casa da Música – Santo Ovídeo AIA 3532 

  

Dando cumprimento ao solicitado no vosso ofício em referência, referente ao 

processo de Licenciamento do projeto em título, informa-se que, face ao tipo de 

projeto e às alturas acima do solo do mesmo, incluindo os projetos complementares 

e/ou temporários a executar em fase de construção, considera-se que o mesmo não 

tem impacte em termos das operações da aviação civil. 

Alerta-se, no entanto, para o facto de que, em fase de construção, caso sejam 

utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes são 

considerados obstáculos à navegação aérea, devendo ser balizados de acordo com a 

Circular de Informação Aeronáutica – CIA 10/03, de 06 de maio – Limitações em Altura 

e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea 

 

 

 

Rute Ramalho 

(Por subdelegação de competência – Despacho n.º 2052/2022 

Diário da República, 2.ª série, N.º 33, de 16 de fevereiro de 2022) 
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MINISTÉRIO DA COESÃO TERRITORIAL 

Direção-Geral do Território  
Rua Artilharia Um, n.º 107, 1099-052 Lisboa, Portugal 

Telefone (+351) 21 381 96 00 • Fax (+351) 21 381 96 99 • www.dgterritorio.gov.pt 

 

 Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Diretivo da 
APA 
Rua da Murgeira, 9/9A - Zambujal 
Ap. 7585  
2610-124 Amadora 

  

 
Nossa refª/Our ref.: 

DSGCIG-DGeod 
Sua refª/Your ref.: 

E-mail de 07/10/2022 
Ofício Circular S061791-202210-DCOM.DCA de 03/10/2022 

Of. Nº: 
S-DGT/2022/8708 

12-10-2022 

 

 
Assunto: AIA 3532 - Projeto Linha Casa da Música - Santo Ovídio (linha Rubi). 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e após apreciação efetuada sobre documentação 

disponibilizada no Portal Participa, temos a informar o seguinte: 

 
1 - Rede Geodésica 

1.1 Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as 

marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão 

(RNGAP), são da responsabilidade da Direção-Geral do Território (DGT). A RGN e a RNGAP 

constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação realizados em 

território nacional e encontram-se protegidas pelo Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de abril. 

 

1.2 Relativamente à RGN, deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é 

constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e 

assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções 

constantes das respetivas minutas de triangulação. 

Após análise da informação relativa à localização do Projeto "Linha Casa da Música - Santo 

Ovídio (linha Rubi)", verificou-se que não interfere com nenhum vértice geodésico. 

 

1.3 No que respeita à RNGAP, informa-se que dentro da área de estudo deste projeto existem 

2 marcas de nivelamento, cuja integridade deverá ser assegurada. 

 

1.4 - A informação sobre a localização das marcas de nivelamento que poderão ser afetados 

pela execução deste projeto, já foi enviada previamente à empresa Profico Ambiente e 

Ordenamento Lda., responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, podendo 

também ser obtida através dos serviços WMS em: 

https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos 

DGT
S-DGT/2022/8708
24/10/2022
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Nossa refª/Our ref.: 

DSGCIG-DGeod 
Of. Nº: 

S-DGT/2022/8178 
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2 - Cartografia 

A cartografia topográfica, vetorial ou imagem, nas escalas entre 1:1 000 e 1:10 000, e também 

na escala 1:25 000, deve ser homologada ou oficial, cf. preconizado no Decreto-Lei 193/95, de 

28 de julho, na sua atual redação. 

A utilização de cartografia topográfica sujeita a direitos de propriedade carece de autorização 

de utilização pela respetiva entidade. 

 

3 - Limites Administrativos 

A representação dos limites administrativos deve ser realizada recorrendo à Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) em vigor, disponível na página de internet da DGT. 

 

 

4 - Conclusão 

O parecer da DGT é favorável condicionado, devendo ser respeitado o mencionado em 1. Rede 

Geodésica e no pressuposto do cumprimento do referido em 2. Cartografia e 3. Limites 

Administrativos. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Subdiretor-Geral, por delegação  

conforme Despacho nº 5512/2019, de 20 de maio, 
publicado no DR, II série nº 109, em 06/06/2019 

 
 
 

(Mário Caetano) 

 

 

Mário Sílvio 
Rochinha de 
Andrade Caetano

Assinado de forma digital por 
Mário Sílvio Rochinha de 
Andrade Caetano 
Dados: 2022.10.21 10:24:48 
+01'00'
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Assunto: Consulta Pública do Projeto Linha Casa da Música-Santo Ovídio (Linha Rubi) 

 

 

No âmbito da consulta pública da Linha da Casa da Musica – Santo Ovídio (Linha Rubi) – 

AIA3532, e apesar destas matérias terem já sido objeto de pronúncia no parecer enviado 

para APA (que se anexa), o Município o Porto entende pertinente apresentar, ainda, as 

seguintes considerações: 

 

1. O local escolhido para a chegada da nova linha de metro ao Porto tem uma grande 

sensibilidade paisagística (devido ao relevo acentuado e à existência de áreas verdes 

onde existem árvores classificadas), histórica (é pontuada por diversos exemplares de 

casas de quinta, como a Casa da Quinta da Póvoa, integrada na FAUP, a casa da 

escritora Augustina Bessa Luís, a Casa Coverlay, a Quinta da Pena, a Quinta do Inglês 

da Mão de Pau), arquitetónica (edifícios da Faculdade de Arquitetura, do Frigorífico do 

Bacalhau, Museu do Carro Elétrico, edifícios da antiga Legião Portuguesa, etc.). Este 

local carateriza-se também pela existência de grandes parcelas, ocupadas por 

equipamentos da administração (CCDR-N), por faculdades do Pólo Universitário do 

Campo Alegre (FAUP, FLUP e FCUP) e por duas bolsas de estacionamento que servem 

os equipamentos referidos. Atualmente estas atividades, grandes atractoras de fluxos 

pedonais e automóveis, apresentam-se desconetadas entre si, funcionando a rua de 

Entrecampos, acesso à VCI, como uma barreira que separa e impede o estabelecimento 

de ligações pedonais entre as faculdades e entre estas e o Campo Alegre. 

2. Perante este cenário, considera-se que a proposta colocada a discussão pública para a 

inserção urbana da linha Rubi no território municipal do Porto acarreta riscos para o 

património existente e poderá vir a agravar os problemas de integração urbana e 

de funcionamento viário desta área. 

3. A solução escolhida para a inserção do tabuleiro da nova ponte irá prejudicar a casa da 

escritora Augustina Bessa Luís e a FAUP, cujo acesso pedonal à zona do jardim, onde 

se localizam o pavilhão Carlos Ramos, a casa cor-de-rosa e as cavalariças, se fará 

através de uma travessia de nível à linha de metro ou por uma via sob a ponte.  

https://www.cm-porto.pt/legal/politica-de-privacidade
mailto:rgpd@cm-porto.pt
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4. A este nível, os elementos que ilustram a solução são insuficientes na 

demonstração da integração urbana na envolvente próxima, não sendo 

possível perceber de que forma chegarão a este local os utilizadores dos passeios 

e das vias envolventes.  

5. Nos elementos apresentados não é evidente a preocupação de integração urbana. 

Assim, como forma de mitigar o elevado impacte sobre a paisagem, o espaço 

público, os equipamentos e o funcionamento viário desta parte da cidade, 

considera-se fundamental a apresentação de uma proposta de inserção urbana 

que abranja uma área que compreenda o Campo Alegre, a FCUP, a FAUP, a 

FLUP e a Via Panorâmica, devendo ser estabelecido um programa para esta 

intervenção que contemple os seguintes objetivos: 

 Criação de uma identidade espacial comum, através da continuidade do 

tratamento dos espaços públicos, ao nível da materialidade, das soluções 

construtivas, de paisagismo, mobiliário urbano, etc. 

 Criação de uma rede de percursos pedonais que estabeleça a ligação entre as 

áreas atualmente separadas pela rua de Entrecampos e entre estas e o Campo 

Alegre, dimensionada de modo a corresponder à grande utilização, nomeadamente 

de utentes estudantis; 

 Reavaliação da localização do acesso sul à estação do Campo Alegre, que 

deverá relacionar-se de forma adequada com a rede de acessos pedonais e com 

a proposta de arranjo de superfície; 

 Tratamento conjunto das áreas ocupadas atualmente por bolsas de 

estacionamento, devendo ser encontradas soluções alternativas para o 

estacionamento de automóveis (eventualmente em silo), compatíveis com a 

requalificação dos espaços à superfície; 

 Ligação entre as áreas localizadas a norte e a sul da rua de Entrecampos, 

através de travessia em túnel, ou através da proposta de uma nova topografia que 

permita enterrar a rua de Entrecampos. 

 

https://www.cm-porto.pt/legal/politica-de-privacidade
mailto:rgpd@cm-porto.pt


Direção Municipal de Desenvolvimento Urbano 
Praça General Humberto Delgado 
4049-001 Porto 
 
  

 

 
C03-02-IMP-29 Rev.08  3/3 
 
Gabinete do Munícipe | Contactos: 
Portal do Munícipe: portaldomunicipe.cm-porto.pt 
Linha Porto. 220 100 220 – 2ª a 6ª feira das 9h00 às 19h00 (chamada para a rede fixa nacional) 
Atendimento presencial (marcação através da Linha Porto. 220 100 220):  

Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto 
De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00 
 

Para informações adicionais sobre as práticas de privacidade do Município do Porto, consulte o nosso site em https://www.cm-porto.pt/legal/politica-de-privacidade ou envie 
um email para rgpd@cm-porto.pt 

6. Na área de implantação do arco e dos pilares da ponte a proposta enuncia algumas 

preocupações de integração, procurando estabelecer novas ligações pedonais, através 

de escadas e elevador, entre a cota da marginal e a rede de caminhos existente a uma 

cota mais elevada. No entanto, relativamente a esta área, considera-se que a proposta 

denota desarticulação na forma como todos os elementos que a compõem se 

relacionam entre si, bem como debilidades na escala dos elementos propostos. 

7. No que respeita aos acesso mecanizados, e na sequência da intervenção na envolvente, 

importa prever o acesso a partir e ao Bairro de Massarelos. 

8. Acrescentamos, ainda, que na sequência da ocupação, para desvios de tráfego, dos 

parques de estacionamento da FAUP e do Campo Alegre, devem ser previstas 

alternativas na fase da obra, sem prejuízo de, após a conclusão da mesma, e conforme 

previsto no PDM, se garantir a construção neste local de um parque de estacionamento 

dissuasor. 

9. Por último, salientamos a importância acautelar que no decurso da execução da obra 

devem ser desenvolvidos todos os meios no sentido de mitigar os impactos negativos 

decorrentes da mesma, designadamente ao nível do ruído indesejado provocado, das 

vibrações inerentes às escavações e movimentos de terras, à degradação da qualidade 

do ar, aos impactos no património cultural e na paisagem. 

 

 

A Diretora do Departamento Municipal de Planeamento Urbano 
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Assunto: Parecer técnico – Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º AIA3532 
Projeto: Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi) 

 

 

1. Enquadramento 

 

1.1. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vem solicitar ao Município do Porto parecer 

específico sobre o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto 

AIA3532: Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi), ao abrigo do disposto no n.º 

11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro na sua atual redação. 

 

1.2. O projeto em fase de estudo prévio tem como proponente a Metro do Porto, SA, doravante 

designada como MP. Trata-se da 3.ª Fase do sistema de metro ligeiro da área 

metropolitana do Porto, que apresenta como um dos pontos essenciais uma nova linha de 

metro a unir os concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia. A Linha Rubi (LR), também 

conhecida como a “segunda linha de Gaia” irá ligar a estação da Casa da Música até à 

estação de Santo Ovídio. 

 

1.3. A Linha Casa da Música – Santo Ovídio, ou Linha Rubi, tem um desenvolvimento total de 

6,27 km de extensão entre eixos de estações, dos quais 1,63 Km no concelho do Porto, 

com troços enterrados, à superfície e em viaduto.  

Localização das diversas componentes no concelho do Porto:  

 Oito estações, das quais 2 no território do Porto: Casa da Música e Campo Alegre;  

 3 Poços de Ventilação e Emergência (PEV) e 2 Poços de Emergência, dos quais 2 no 

território do Porto;  

 Ramal de ligação nas Estações Casa da Música e Santo Ovídio para a injeção e 

retirada de veículos e via para realizar a inversão de veículos após as estações;  

 Obra de Arte especial – Ponte sobre o Rio Douro – e viadutos de acesso;  

 Reformulação do espaço urbano (incluindo vias rodoviárias) de superfície: nas 

extensões em que a nova linha de metro está à superfície, nas zonas das estações e 

poços.  

 

1.4. De forma a garantir o cumprimento dos prazos previstos no referido diploma legal, a APA 

definiu como data para emissão do parecer final o dia 3 de novembro de 2022, tendo a 
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DMPOT solicitado prorrogação de prazo até ao dia 7 de novembro, tendo o mesmo sido 

aceite. 

 

2. Antecedentes  

 NUD/89319/2022/CMP em NUP/13393/2022/CMP - Pedido de Informação – EIA do Projeto 

da linha CM-SO. 

 

3. Pareceres 

Foram solicitados os pareceres a várias unidades orgânicas do Município e à Águas e Energia 

do Porto, E.M., que se anexam e que constituem parte integrante desta informação. 

De forma resumida, os pareceres referem o seguinte: 

 

3.1. Departamento Municipal de Planeamento Urbano (DMPU) 

NUD/643846/2022/CMP de 07/11/2022: 

Analisada a integração urbana e paisagística da ponte, especificamente o ponto condicionado 

que constitui a cota de amarração da ponte no tecido urbano da cidade do Porto, considera-se 

que implica um impacte negativo na paisagem que advém, sobretudo, do facto da ferrovia 

entrar no concelho do Porto à superfície, e não em túnel, causando roturas com a sensível 

malha urbana designada por “os caminhos do Romântico”, conforme é, aliás, referido no 

subcapítulo 4.4.6.2.4. 

Considerando o mencionado ponto de amarração, para além do tabuleiro da ponte, o troço 

antecedente à estação do Campo Alegre desenvolve-se em viaduto, implicando um elevado 

número de apoios, com um forte impacte na estrutura urbana e paisagem existentes.  

Por outro lado, atendendo a que será edificada uma estação de metro no terreno existente 

junto à rua do Campo Alegre, considera-se que será, pois, esta a oportunidade de conceber 

uma entrada no Pólo Universitário, redesenhando todo o espaço público, de modo a não criar 

mais um obstáculo viário/ferroviário, concorrendo para promoção da utilização de modos 

suaves de transporte e de minimização do impacto visual causado pela nova infraestrutura. 

Para a ocupação definitiva da estação Campo Alegre para a resolução de incompatibilidades 

com o PDM do Porto é sugerido a alteração à PO-CQS, na “área especificamente ocupada 

pela futura Estação do Campo Alegre” sugerindo-se a “alteração da qualificação do solo para 

“Espaços de Uso Especial – Infraestruturas”, que poderá ser acolhida aquando de um futuro 

momento de alteração do Plano. Todavia, no PDM é proposto um parque de estacionamento 

dissuasor (Parque de franja - Pf), sendo que se recomenda a elaboração de estudo que 

contemple a proposta do PDM e que se adeque com a estação do Campo Alegre. 

Finalmente, a fase terminal dos poços (P1-EV e P2-E) deverá ser objeto de uma maior atenção 

na sua inserção urbana, ao nível do tratamento à superfície. 

 



 

 

 

Pelouro do Urbanismo e Espaço Público 
Pelouro da Habitação 
Rua Guilherme da Costa Carvalho, 38 – 5º Piso 
4000-274 PORTO 
T. +351 222 097 048 
Mail – pelouros.ueph@cm-porto.pt 

 

 

 

3.2. Departamento Municipal de Planeamento e Gestão Ambiental (DMPGA)  

NUD/629531/2022/CMP de 31/10/2022: 

O DMPGA reafirma o conteúdo do parecer já emitido, em fase de Estudo Prévio do Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) do Projeto “Linha Casa da Música – Santo Ovídio”.  

O DMPGA evidenciou preocupações em três áreas distintas, a saber: alterações climáticas, 

rede hídrica subterrânea e ruído. 

No tocante ao tema alterações climáticas, propõe a obtenção de uma relação direta ao nível da 

quantificação da redução da utilização de veículos de combustão (trafego rodoviário, individual) 

com impacto na redução das emissões de GEE.  

No tocante aos recurso hídricos, não foram efetuadas alusões ou evidenciados eventuais 

impactos, se existentes, resultantes das variações dos níveis piezométricos na proximidade do 

cemitério de Agramonte. 

Relativamente ao ambiente sonoro, desde que cumprido o preconizado (12.2.10. Ambiente 

sonoro, RNT) e respetivas medidas elencadas, o DMPGA considera que estarão reunidas 

condições aceitáveis para ver diminuídas as possibilidades de desconforto com a 

incomodidade sonora sentida na envolvente dos trabalhos e posteriormente na fase de 

exploração.  

No decurso da fase “execução/construção da obra”, as atividades ruidosas temporárias, a 

existirem, deverão ser devidamente fundamentadas, evidenciando-se as medidas passivas 

adotadas em sede de planeamento em conformidades como o EIA, a sua 

insuficiência/desadequação ou cariz excecional.  

Deverá ser apresentada memória descritiva das soluções temporárias a adotar bem como 

plantas (à escala adequada) com identificação dos recetores sensíveis, valores limites de 

exposição e implantação dos trabalhos previstos a executar incluído máquinas e/ou 

equipamentos utilizados.  

Deverá, ainda, ser estabelecido procedimento de acesso do município do Porto aos sistemas 

de monitorização contínua do ruído instalados (MM.AS.01) assim como das medidas de 

mitigação identificadas (MM.AS.02.).” 

 

3.3. Departamento Municipal de Espaços Verdes e Gestão de Infraestruturas (DMEVGI): 

NUD/641236/2022/CMP de 04/11/2022: 

Refere que a fase de construção vai ter impactos negativos importantes, afetando o património 

arbóreo e os espaços verdes da Cidade do Porto (sumidouros de carbono), onde serão 

colocadas em causa algumas árvores e zonas de caldeiras, que funcionam também como 

áreas permeáveis. Estes efeitos deverão ser minimizados, repostos e/ou acrescentados, no 

final. 



 

 

 

Pelouro do Urbanismo e Espaço Público 
Pelouro da Habitação 
Rua Guilherme da Costa Carvalho, 38 – 5º Piso 
4000-274 PORTO 
T. +351 222 097 048 
Mail – pelouros.ueph@cm-porto.pt 

 

 

 

O DMEVGI refere algumas preocupações e procedimentos a adotar, salientando que deverão 

ser esgotadas todas as possibilidades para a preservação do arvoredo e os procedimentos a 

seguir deverão garantir o menor impacto sobre o arvoredo. 

Neste parecer são descritos os procedimentos a seguir, concluindo que todos os 

condicionamentos deverão ser previamente apresentados, avaliados e aprovados pelo 

Município do Porto. 

Mais refere, que no âmbito da promoção dos espaços verdes e do património arbóreo, é 

importante a sua salvaguarda, proteção e manutenção e, sempre que possível, o seu 

acréscimo. 

 

3.4. Departamento Municipal do Espaço Público (DMEP):  

NUD/641690/2022/CMP de 04/11/2022: 

Destaca a situação particular da área afeta à nova estação de metro, no atual parque de 

estacionamento do Campo Alegre, reconhecendo‐o, inevitavelmente, como um momento 

indutor de fluxos pedonais, amplificado pela sua acomodação no epicentro de um polo 

universitário, pelo que exigirá um foco especial na avaliação e na previsão do volume desses 

fluxos, posteriormente refletidos num criterioso planeamento e dimensionamento do espaço 

público, no sentido de assegurar a compatibilização da fruição das suas funcionalidades, 

conjugada com a necessidade da salvaguarda da sua qualidade, permeabilidade e 

preservação. 

Na perspetiva do planeamento e do projeto, deverão ser considerados os parâmetros de 

dimensionamento recomendados na legislação em vigor e também nos regulamentos 

municipais. 

 

3.5. Departamento Municipal da Mobilidade (DMM): 

NUD/629978/2022/CMP de 31/10/2022: 

Identifica os seguintes impactes para a fase de construção e fase de exploração: 

- Fase de construção, com impactes negativos importantes, essencialmente ao nível de 

afetação e condicionalismos na rede viária municipal estruturante e complementar. Nesta fase, 

os diferentes modos de mobilidade serão afetados e deverão sofrer alguns condicionamentos, 

que deverão ser minimizados, dando especial atenção ao transporte coletivo e, também, ao 

individual, que assume grande relevância nas deslocações diárias nos concelhos do Porto e 

Vila Nova de Gaia. A construção da nova Ponte sobre o rio Douro, que também terá uma 

ciclovia e percurso pedonal, comporta impactes negativos ao nível da mobilidade, afetação 

direta e indireta de propriedade pública e privada e, também, implica a demolição de um Posto 

de Abastecimento de Combustível, cuja afetação terá de ser compensada.  

O DMM, na sua informação, salienta os locais e vias onde será expectável que os principais 

condicionalismos e impactes negativos ocorram. 
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- Fase de exploração, com impactes maioritariamente positivos e certos, nomeadamente ao 

nível da mobilidade mais sustentável e do ordenamento e estruturação do território envolvente. 

A Linha Rubi também será importante para o reforço da intermodalidade de transportes 

coletivos, criação de percursos cicláveis e pedonais e, previsivelmente, para a redução da 

utilização do transporte rodoviário individual nos diversos tipos de deslocação. A previsível 

redução na procura e utilização de transporte rodoviário irá traduzir-se em ganhos económicos, 

ambientais e sociais substanciais, e que são transversais a outros domínios, designadamente 

qualidade do ar e saúde pública, pela redução do consumo energético, redução de emissões e 

redução dos tempos de percurso.  

O DMM salienta, ainda, que todos os condicionamentos de trânsito devem ser previamente 

apresentados, avaliados e aprovados pelo Município.  

Mais refere que, para promoção da mobilidade pedonal e aumento da abrangência da Estação 

do Campo Alegre, seria muito importante existir uma ligação pedonal da cota baixa (Rua do 

Ouro) ao tabuleiro da ponte. 

 

3.6. Departamento Municipal de Estudos e Projetos Urbanísticos (DMEPU): 

NUD/643546/2022/CMP de 07/11/2022: 

Refere que a ligação em causa constitui um elevado impacte na paisagem urbana desta parte 

da cidade e com elevado impacte no tecido urbano das áreas de contacto da nova ponte com o 

território municipal. 

Na área do Campo Alegre, o DMEPU salienta que o desenvolvimento do projeto deverá 

confirmar a viabilidade da solução proposta, procurando, na medida do possível, ir mais longe 

no esforço de integração e de adequação à escala urbana em presença. Deverá, ainda, ser 

potenciado o tratamento conjunto da área de chegada do tabuleiro superior da nova ponte com 

a área de intervenção da nova estação do Campo Alegre, no sentido de aproveitar a 

intervenção para melhorar a ligação pedonal norte-sul, entre as faculdades de Arquitetura e de 

Letras e o Campo Alegre, bem como para criar um espaço público qualificado, com identidade 

e utilidade. 

Deverá o projeto demonstrar de forma clara o impacte sobre as faculdades que integram o polo 

universitário do Campo Alegre, nomeadamente sobre os percursos de acesso às faculdades de 

Arquitetura, Letras e Ciências (acessibilidades a partir do metro, trajetos pedonais, acessos 

viários, etc.). 

Na marginal, a DMEPU verifica alguma dificuldade em compatibilizar a grande escala da 

estrutura com a pequena escala do local de inserção, carecendo a proposta apresentada de 

verificação do âmbito (que poderá ser mais abrangente), da forma (que poderá adequar-se 

melhor à morfologia e ao contexto urbano da área) e dos objetivos (percursos, elevador, 

demolições). 
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3.7. A Águas e Energia do Porto E. M.: 

NUD/643210/2022/CMP de 02/11/2022: 

Pronunciou-se nos termos da informação que se anexa, salientando que o estudo apresentado 

não contém o detalhe necessário que permita uma correta avaliação do impacto deste projeto 

nas infraestruturas de que é responsável e no Ciclo Urbano da Água da cidade do Porto.    

Não obstante ao referido, descreve as infraestruturas principais e coincidentes com a faixa 

envolvente de 100 metros à nova linha, e que devem ser especialmente acauteladas tanto em 

fase de projeto, como em fase de obra, ao nível do abastecimento de água, drenagem de 

águas residuais domésticas e pluviais, da bombagem, do Sistema de Bombagem de Águas 

Residuais, dos Resíduos gerados em obra e dos Arranjos exteriores à superfície. 

 

4. Conclusão 

Atendendo aos vários pareceres anexos e supra referidos, afigura-se que, em fase de 

desenvolvimento do projeto, deverá ser demonstrada a resposta adequada às várias questões 

apontadas e que também deverão ser consideradas aquando da execução da obra. 

Deverá ser tido em consideração o referido relativamente à mitigação dos impactes negativos 

causados pelo ponto de amarração da ponte prevista do lado do concelho do Porto.  

Por outro lado, a estação do metro do Campo Alegre deverá ser desenhada de forma a criar uma 

entrada no Polo Universitário, com especial atenção ao desenho do seu espaço público e à 

criação de ligações francas e acessíveis, ao nível dos modos suaves, às diferentes faculdades. 
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Assunto: Parecer técnico – Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º AIA3532 
Projeto: Linha Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi) 

 

 

1. Enquadramento 
 
1.1. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vem solicitar ao Município do Porto parecer específico sobre 

o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto AIA3532: Linha Casa da Música 
– Santo Ovídio (Linha Rubi), ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro na sua atual redação. 

 
1.2. O projeto em fase de estudo prévio tem como proponente a Metro do Porto, SA, doravante designada 

como MP. Trata-se da 3.ª Fase do sistema de metro ligeiro da área metropolitana do Porto, que 
apresenta como um dos pontos essenciais uma nova linha de metro a unir os concelhos do Porto e de 
Vila Nova de Gaia. A Linha Rubi (LR), também conhecida como a “segunda linha de Gaia” irá ligar a 
estação da Casa da Música até à estação de Santo Ovídio. 

 
1.3. A Linha Casa da Música – Santo Ovídio, ou Linha Rubi, tem um desenvolvimento total de 6,27 km de 

extensão entre eixos de estações, dos quais 1,63 Km no concelho do Porto, com troços enterrados, à 
superfície e em viaduto.  
A localização das diversas componentes no concelho do Porto, a seguir descritas, está representada na 
figura seguinte:  
 Oito estações, das quais 2 no território do Porto: Casa da Música e Campo Alegre;  
 3 Poços de Ventilação e Emergência (PEV) e 2 Poços de Emergência, dos quais 2 no território do 

Porto;  
 Ramal de ligação nas Estações Casa da Música e Santo Ovídio para a injeção e retirada de veículos 

e via para realizar a inversão de veículos após as estações;  
 Obra de Arte especial – Ponte sobre o Rio Douro – e viadutos de acesso;  
 Reformulação do espaço urbano (incluindo vias rodoviárias) de superfície: nas extensões em que a 

nova linha de metro está à superfície, nas zonas das estações e poços.  
 
 
 
 
 

Porto, 07/11/2022 
NUD/643846/2022/CMP 
Titular do processo: Agência Portuguesa do 
Ambiente 
Resposta ao documento: Ofic. Circ. S062479-
202210-DAIA.DAP | DAIA.DPPA.00218.2022 

 
Processo  NUP/78363/2022/CMP 
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Figura: Extrato da Figura1 – Localização do Projeto da Linha Casa da Música – Santo Ovídio sobre extrato da Carta Militar (CMP) 

- Recorte referente ao território do concelho do Porto, in Volume 01: RTNC 

 
 

1.4 A DMPOT irá debruçar-se sobre a documentação disponibilizada pela APA em 
https://nbox.apambiente.pt/s/krnQ4d2BxL7smBN referente EIA do projeto da linha Casa da 
Música – Santo Ovídeo, nas versões datadas de setembro de 2022, dos quais se destacam: 
 Volume 01 - Resumo não técnico consolidado; 
 Volume 02a - Relatório síntese consolidado / Capítulos introdutórios e descrição do projeto; 
 Volume 02b - Relatório síntese consolidado / Caracterização da situação de referência, impactes, 

medidas de minimização e planos de monitorização; 
 Aditamento. 

Foram elaboradas sínteses-resumo dos documentos que constituem o anexo 1 da presente informação. 
 
1.5 De forma a garantir o cumprimento dos prazos previstos no referido diploma legal, a APA definiu como 

data para emissão do parecer final o dia 3 de novembro de 2022, tendo a DMPOT solicitado prorrogação 
de prazo até ao dia 7 de novembro, tendo o mesmo sido aceite (conforme anexo 2). 
 

1.6 De acordo com despacho proferido em NUD/621713/2022/CMP, de modo a elaborar o parecer 
específico a remeter à APA, foram solicitados pareceres e demais informação a outros serviços do 
universo da CMP, designadamente: 
 Departamento Municipal de Planeamento e Gestão Ambiental; 
 Departamento Municipal de Espaços Verdes e Gestão de Infraestruturas; 
 Departamento Municipal do Espaço Público; 
 Departamento Municipal da Mobilidade; 
 Departamento Municipal de Estudos e Projetos Urbanísticos; 
 Águas e Energia do Porto E. M. . 

 
1.7 A presente informação pretende dar resposta ao despacho da Chefe da DMPOT, para analisar a 

documentação e produção de parecer técnico no âmbito das competências da Unidade Orgânica, 
designadamente em matéria de planeamento e ordenamento do território no concelho do Porto, de modo 
a integrar parecer específico (geral) da CMP.  
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2. Antecedentes  
 

 NUD/89319/2022/CMP em NUP/13393/2022/CMP - Pedido de Informação – EIA do Projeto da linha CM-
SO. 

 
3. Parecer  

 
No volume 02A - Relatório síntese consolidado, o subcapítulo 4.4.6.2.4 Integração urbana do traçado e dos 
apoios (pág. 125) menciona especificamente o seguinte: 
“o atravessamento e desembarque da ponte sobre esta área da cidade faz-se entre Imóveis de Interesse 
Patrimonial evidente. Nesta zona, sobre a curva da Via Panorâmica entre a antiga casa da escritora Agustina 
Bessa Luís e a Casa Rosa, da Faculdade de Arquitetura (Antiga mansão da Quinta da Póvoa), a interferência 
com o tecido urbano é considerada sensível. O traçado da ponte sobrepõe-se ao muro de delimitação da 
faculdade, sendo, de facto, a maior fragilidade do traçado. Contudo, pelo traçado exigido pelo transporte, 
torna-se inevitável este confronto com o património edificado. Foi analisada a hipótese, de neste ponto da 
cidade, o tabuleiro da ponte entrar em túnel (possibilidade de estabelecer uma passagem sob a Via 
Panorâmica, prolongando o túnel até à sua marginal sul), mas não cumpria o requisito de cota imposto pelo 
ponto 3 do traçado do caderno de concurso. Além disso, esta solução implicaria um maior custo, conduziria 
a uma assimetria na ponte principal, em virtude da grande diferença de cotas entre os dois lados e acarretaria 
maiores pendentes longitudinais no tabuleiro tanto para o metro como para peões e ciclistas, o que foi 
considerado uma desvantagem funcional.”  
 
Analisada a integração urbana e paisagística da ponte, especificamente o ponto condicionado que constitui 
a cota de amarração da ponte no tecido urbano da cidade do Porto, considera-se que implica “um impacte 
negativo na paisagem bastante significativo, estrutural e, sobretudo, cenicamente” (pág. 34, volume 01 – 
Resumo Não Técnico Consolidado).  
Este impacte advém, sobretudo, do facto da ferrovia entrar no concelho do Porto à superfície, e não em 
túnel, causando roturas com a sensível malha urbana designada por “os caminhos do Romântico”, conforme 
é, aliás, referido no subcapítulo 4.4.6.2.4 supra transcrito. 
 
Atendendo ao mencionado ponto de amarração, para além do tabuleiro da ponte, o troço antecedente à 
estação do Campo Alegre desenvolve-se em viaduto, implicando um elevado número de apoios, com um 
forte impacte na estrutura urbana e paisagem existentes.  
Pelo exposto, afigura-se que, caso a cota do ponto de amarração fosse inferior, certamente que os impactos 
negativos ao nível da paisagem da cidade do Porto seriam significativamente minimizados. 
 
Por outro lado, independentemente do mencionado em 4.4.6.2.4 (Vol. 02A, pág. 125) que: “A intervenção 
no Pólo Universitário envolve uma redefinição das áreas verdes, das áreas de circulação, uma requalificação 
do desenho urbano e uma correção às cotas na curva da Via Panorâmica” e, que “o jardim frente à faculdade 
em estado de abandono, usurpado pelo estacionamento ad hoc, será alvo de ordenamento pela mão do 
Arq. Siza.”, a implantação da linha do metro entre a Faculdade de Arquitetura e a Faculdade de Letras, causa 
mais uma barreira no já muito fragmentado Pólo Universitário do Campo Alegre. Assim, afigura-se que estas 
ligações entre as diferentes faculdades carecerão uma maior atenção. 
 
Atendendo a que será edificada uma estação de metro no terreno existente junto à rua do Campo Alegre, 
considera-se que será, pois, esta a oportunidade de conceber uma entrada no Pólo universitário, 
redesenhando todo o espaço público, de modo a não criar mais um obstáculo viária/ferroviária, concorrendo 
para promoção da utilização de modos suaves de transporte e minimizar o impacto visual causado pela nova 
infraestrutura. 
Para a ocupação definitiva da estação Campo Alegre para a resolução de incompatibilidades com o PDM 
do Porto é sugerido a alteração à PO-CQS, na “área especificamente ocupada pela futura Estação do Campo 
Alegre” sugerindo-se a “alteração da qualificação do solo para “Espaços de Uso Especial – 
Infraestruturas”, que poderá ser acolhida aquando de um futuro momento de alteração do Plano. Todavia, 
no PDM é proposto um parque de estacionamento dissuasor (Parque de franja - Pf), sendo que se 
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recomenda a elaboração de estudo que contemple a proposta do PDM e que se adeque com a estação do 
Campo Alegre. 
Finalmente, ao nível da superfície, a fase terminal dos poços (P1-EV e P2-E) deverá ser objeto de uma maior 
atenção na sua inserção urbana. 
 
Deverá ser tido em consideração o referido no ponto 3 da presente informação, sendo certo que a amarração 
da ponte do lado do Porto causa significativos impactos, quer urbanos, quer paisagísticos, que rompem com 
a malha urbana existente e que deverão ser mitigados.  
Por outro lado, a estação do metro do Campo Alegre deverá ser desenhada de forma a criar uma entrada 
no Polo Universitário, com especial atenção ao desenho do seu espaço público e à criação de ligações 
francas e acessíveis, ao nível dos modos suaves, às diferentes faculdades. 

 
4. Conclusão 
 
Face ao exposto nos pontos anteriores, propõe-se que o conteúdo da presente informação seja integrado no 
parecer específico a remeter à APA. 
 
5. Anexos  

 Sínteses-resumo dos documentos; 
 E-mail remetido à APA a 02/11/2022 e e-mail de resposta por parte da APA a aceitar a prorrogação de 

prazo proposto para a emissão de Parecer específico por parte da CMP. 
 
À consideração superior, 

 

 

Pela Equipa Técnica 

 

 

 

 

 

Fernando Pau-Preto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa Técnica: Fernando Pau-Preto - Téc. Sup. – Urbanista | Rui Pimpão – Téc. Sup. – Eng.º Civil | Marta Gomes – Téc. Sup. Geógrafa 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
PDM – Plano Diretor Municipal, publicado em DR, 2.ª Série, Nº 131, de 08-07, Aviso n.º 12773/2021 e alterado por adaptação pelo Aviso n.º 1327/2022, de 
20/01 

Assinado digitalmente
por FERNANDO PAU-
PRETO MORGADO
DE ALMEIDA
Data: 2022.11.07
15:13:29 +00:00
Local: Câmara
Municipal do Porto

https://www.cm-porto.pt/legal/politica-de-privacidade
mailto:rgpd@cm-porto.pt


Departamento Municipal de Planeamento e Gestão Ambiental  
Praça General Humberto Delgado  
4049-001 Porto 
 

 
 

CMP 
  1/2 

 
Gabinete do Munícipe | Contactos: 
Portal do Munícipe: portaldomunicipe.cm-porto.pt 
Linha Porto. 220 100 220 – 2ª a 6ª feira das 9h00 às 19h00 (chamada para a rede fixa nacional) 
Atendimento presencial (marcação através da Linha Porto. 220 100 220):  

Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto 
De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00 
 

Para informações adicionais sobre as práticas de privacidade do Município do Porto, consulte o nosso site em https://www.cm-porto.pt/legal/politica-de-privacidade ou envie um email 
para rgpd@cm-porto.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assunto: parecer - “Linha Casa da Música – Santo Ovídio” – Linha RUBI 

 

 

O Departamento Municipal de Planeamento e Gestão Ambiental - DMPGA emitiu parecer inicial sobre o Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto “Linha Casa da Música – Santo Ovídio”, que se encontrava em fase de 

Estudo Prévio, através do documento NUD/125068/2022, em 28/02/2022. 

 

O DMPGA evidenciou preocupações em três áreas distintas, a saber: alterações climáticas, rede hídrica 

subterrânea e ruído. É de todo importante reafirmar o seu conteúdo, considerando as vertentes aí 

consubstanciadas, dado os impactes e incidências ambientais serem de facto impactantes, quer na fase de 

execução/construção quer posteriormente na fase de exploração. 

Acresce: 

No tocante ao tema alterações climáticas, propôs-se a obtenção de uma relação direta ao nível da 

quantificação da redução da utilização de veículos de combustão (trafego rodoviário, individual) com impacto 

na redução das emissões de GEE, sendo necessário maior aprofundamento deste item. Igualmente se reforça 

a disponibilidade de informação robusta, à escala concelhia, vertida na Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas (https://ambiente.cm-porto.pt/alteracoes-climaticas/alteracoes-climaticas) e do 

Diagnóstico Territorial de base à revisão do PDM  - Clima e Ambiente Urbano): https://pdm.cm-

porto.pt/documentacao/. 

No tocante aos recurso hídricos, não foram efetuadas alusões ou evidenciados eventuais impactos, se 

existentes, resultantes das variações dos níveis piezométricos na proximidade do cemitério de Agramonte. 

 

Porto, 31/10/2022 
NUD/629531/2022/CMP 
Titular do processo: Agência Portuguesa do 
Ambiente 
Local da obra: ,  
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Relativamente ao ambiente sonoro, desde que cumprido o preconizado (12.2.10. Ambiente sonoro, RNT) e 

respetivas medidas elencadas, parece-nos que estarão reunidas condições aceitáveis para ver diminuídas as 

possibilidades de desconforto com a incomodidade sonora sentida na envolvente dos trabalhos e 

posteriormente na fase de exploração.  

  

No decurso da fase “execução/construção da obra”, as atividades ruidosas temporárias, a existirem, deverão 

ser devidamente fundamentadas, evidenciando-se as medidas passivas adotadas em sede de planeamento em 

conformidades como o EIA, a sua insuficiência/desadequação ou cariz excecional. Mais, será cumulativa a 

identificação clara e concreta de medidas de atenuação sonora preconizadas e a sua compatibilidade com os 

limites legais, devendo para o efeito ser apresentada memória descritiva das soluções temporárias a adotar 

bem como plantas (à escala adequada) com identificação dos recetores sensíveis, valores limites de exposição 

e implantação dos trabalhos previstos a executar incluído máquinas e/ou equipamentos utilizados.  

Deverá ser estabelecido procedimento de acesso do município do Porto aos sistemas de monitorização 

contínua do ruído instalados (MM.AS.01) assim como das medidas de mitigação identificadas (MM.AS.02.). 

 

 

À Consideração superior. 

 

 

O Técnico Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinado digitalmente por AMÂNDIO JORGE GONÇALVES MUCHA
Data: 2022.10.31 10:49:14 +00:00
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Assunto: Parecer técnico no âmbito do Estudo Prévio | Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do 

Porto | Linha Casa da Música - Santo Ovídio | Ponte sobre o Rio Douro e Acessos entre o Porto e Gaia. 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

 

Da consulta e análise do procedimento de avaliação de impacto ambiental do projeto em assunto e, das peças 

apresentadas que integram o Estudo Prévio do Projeto que servirá a linha de Metro entre Casa da Música e 

Santo Ovídio, somos a informar:  

 A fase de construção vai ter impactos negativos importantes. Será promovida a emissão de gases com 

efeito de estufa (GEE), a circulação de veículos/equipamentos, a manufatura de cimentos e os 

consumos energéticos e de água. Será também afetado o património arbóreo e os espaços verdes da 

Cidade do Porto (sumidouros de carbono), onde serão colocadas em causa algumas árvores e zonas 

de caldeiras, que funcionam também como áreas permeáveis. Estes efeitos deverão ser minimizados, 

repostos e/ou acrescentados, no final. 

 Importa referir que não são especificadas quais as árvores a abater e a transplantar. Alerta-se que se 

deverão esgotar todas as possibilidades para a preservação do arvoredo e/ou transplante do mesmo 

não só na área da implementação como nas áreas envolventes (ex.: estaleiro). 

 Para o caso concreto da estação Campo Alegre, que será construída no sistema “cut and cover”, não 

evita o impacto no arvoredo existente, incluindo a necessidade de transplante. 

 Deve ser definido em Projeto de Execução e de acordo com os levantamentos efetuados das árvores 

potencialmente afetadas, o número exato de exemplares arbóreos a abater e o número de árvores a 

compensar pelo abate (sempre superior aos exemplares abatidos), para as áreas de implementação 

de obra e estaleiros, acessos e outros. 

Exmo. Senhor 
 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, nº. 9 - 9A 
0000 - 000  

Porto, 04/11/2022 
NUD/641236/2022/CMP 
Titular do processo: Agência Portuguesa do 
Ambiente 
Local da obra: ,  
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 Deve-se proceder à realização de memória descritiva de transplantes de árvores com indicação clara 

do período de manutenção, da metodologia e das tarefas a desenvolver. 

 Alerta-se para a necessidade de autorização do ICNF no âmbito das árvores classificadas como 

Arvoredo de Interesse Público e Espécies Florestais Protegidas. 

 Deve-se proceder à clara delimitação das áreas de proteção de todas as árvores que permanecam nos 

locais de obra, assim como das árvores classificadas de interesse público na zona do Campo Alegre, 

das quais a Canforeira – Cinnamomum camphora e a Faia – Fagus sylvatica. Registe-se que a 

canforeira localiza-se ao lado do local de construção da parte inicial da nova travessia sobre o Rio 

Douro e que a Faia se encontra localizada junto a um dos estaleiros de obra. 

 Recomenda-se que sejam ministradas ações de formação a todos os funcionários alocados à obra nas 

margens do Porto sobre condicionantes existentes relativamente ao património arbóreo e às árvores 

classificadas, já identificadas. 

 Deve-se proceder à realização de uma monitorização mensal da estado fitossanitário dos exemplares 

arbóreos e das árvores classificadas. 

 Recomenda-se que seja evitada a realização de ações de desarborização do património arbóreo, 

nomeadamente de grande porte, na altura de primavera, por se tratar do período mais crítico para a 

maioria das espécies de aves. 

 O projeto de arquitetura paisagista deverá contemplar a plantação de um número igual ou superior de 

árvores, relativamente às abatidas, devendo atender-se em particular ao disposto na Lei n.º 59/2021 

de 18 de agosto, que constitui o regime jurídico de gestão do arvoredo urbano e demais regulamentos 

em vigor. 

 No caso de ocorrer a afetação de exemplares arbóreos de espécies não sensíveis à Xylella fastidiosa 

em bom estado de conservação, desverá ser avaliada a viabilidade de transplante dos mesmos e 

estudada uma área de viveiro temporário para receber estas árvores, no caso de não serem replantadas 

de imediato.  

 

Conclusão 

 

Face ao exposto, no âmbito das competências destes Serviços, temos a referir que todos os condicionamentos 

deverão ser previamente apresentados, avaliados e aprovados pelo Município do Porto. 

Mais se refere que no âmbito da promoção dos espaços verdes e do património arbóreo, é importante a sua 

salvaguarda, proteção e manutenção e, sempre que possível, o seu acréscimo. 

 
À consideração superior, 

 
O Técnico superior 

Assinado digitalmente por JOSÉ
BASÍLIO LOUSADA
Data: 2022.11.04 15:44:36 +00:00
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Processo: NUP/78363/2022/CMP

Documento: N/a

Despacho:

Despacho
Visto

Em resposta ao solicitado, destacamos a situação particular da área afeta à nova estação de metro, no atual parque de estacionamento do Campo Alegre,
reconhecendo‐o, inevitavelmente, como um momento indutor de fluxos pedonais, amplificado pela sua acomodação no epicentro de um polo
universitário, pelo que exigirá um foco especial na avaliação e na previsão do volume desses fluxos, posteriormente refletido num criterioso planeamento e
dimensionamento do espaço público, no sentido de assegurar a compatibilização da fruição das suas funcionalidades, conjugada com a necessidade da
salvaguarda da sua qualidade, permeabilidade e preservação.
Na perspetiva do planeamento e do projecto, será de considerar os parâmetros de dimensionamento recomendados na legislação em vigor e também nos
regulamentos municipais, nomeadamente, o referido no artigo 112.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal do Porto: “a largura dos novos corredores
pedonais deverá garantir a acessibilidade inclusiva, preferencialmente com valor mínimo de 2,40 m sempre que se trata de passeio e 2,70 m quando se trate
de novas ligações pedonais.”

Na certeza que haverá o esforço na garantia do desenho universal e inclusivo, mais reforçamos a necessidade do cumprimento da legislação em vigor em
matéria de acessibilidade ‐ Decreto‐Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto e ainda da previsão dos pavimentos táteis segundo a NP 4564:2019, Norma Portuguesa
“Pavimentos Táteis em espaço público exterior”, junto das passagens de peões, nas paragens de transportes públicos e junto de escadas e rampas.

Autor do Despacho: Manuela Maria Martins Bernardes ﴾CMP.DMEP﴿

Data de Despacho: 04/11/2022

ASSINATURA

Gabinete do Munícipe | Contactos:

Portal do Munícipe: portaldomunicipe.cm‐porto.pt

Linha Porto. 220 100 220 ‐ 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 19h00 ﴾chamada para a rede fixa nacional﴿

Atendimento presencial ﴾marcação através da Linha Porto. 220 100 220﴿:

Praça General Humberto Delgado, 266, 4000‐286 Porto
De 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 17h00

NUD/641690/2022/CMP

Diretora do Departamento do Espaço Público, no uso da
competência subdelegada pela O.S. NUD/353416/2022/CMP de
14/6.

Assinado digitalmente por MANUELA MARIA MARTINS
BERNARDES
Data: 2022.11.04 16:59:59 +00:00
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ASSUNTO: Parecer interno 

 
 
1. Enquadramento 
 
A presente informação é realizada no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto da Linha do 
Metro Casa da Música – Santo Ovídio (Linha Rubi), cuja consulta pública foi promovida pela APA. 
 
 
2. Análise técnica 
 
No âmbito da mobilidade, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), identifica os seguintes impactes para a fase de 
construção e fase de exploração: 
 
 Fase de construção 

 
A fase de construção vai ter impactes negativos importantes, essencialmente ao nível de afetação e 
condicionalismos na rede viária municipal estruturante e complementar. 
Nesta fase do Projeto, os diferentes modos de mobilidade serão afetados e deverão sofrer alguns 
condicionamentos, que deverão ser minimizados, dando especial atenção ao transporte coletivo e, também, ao 
individual, que assume grande relevância nas deslocações diárias nos concelhos do Porto e Vila Nova de Gaia. 
A construção da nova Ponte sobre o rio Douro, que também terá uma ciclovia e percurso pedonal, comporta 
impactes negativos ao nível da mobilidade, afetação direta e indireta de propriedade pública e privada e, 
também, implica a demolição de um Posto de Abastecimento de Combustível, cuja afetação terá de ser 
compensada. 
 
Será expectável que os principais condicionalismos e impactes negativos ocorram nos seguintes locais e vias, 
considerando as tipologias de intervenções e o carácter de ocupação de áreas previsto para esses locais: 
 

 Rua Caldas Xavier / Largo de Ferreira Lapa (P1-EV – áreas de ocupação temporária e de ocupação 
definitiva); 

 Rua de Gonçalo Sampaio (traçado); 
 Rua de Gonçalo Sampaio / Bairro Bom Sucesso (P2-E – área de ocupação temporária e definitiva); 
 Via Panorâmica / Rua de Entrecampos / Estacionamento Campo Alegre (Estação Campo Alegre, zona 

de estaleiro (0,58 ha) – área de ocupação temporária e de ocupação definitiva); 
 Rua do Gólgota / Calçada da Boa Viagem / Rua do Bicalho / Rua do Ouro / Estação de Serviço (traçado, 

pilar-encontro PE1, pilar P2 e estrutura provisória PP1 da nova ponte, margem direita – área de 
ocupação temporária e de ocupação definitiva). 

 

Porto, 31/10/2022 
NUD/629978/2022/CMP 
Titular do processo: Agência Portuguesa do 
Ambiente 
Obra: Linha do Metro Casa da Música – Santo 
Ovídio (Linha Rubi)  
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 Fase de exploração 
 
Para a fase de exploração, considera que haverá impactes maioritariamente positivos e certos, nomeadamente 
ao nível da mobilidade mais sustentável e do ordenamento e estruturação do território envolvente. A Linha Rubi 
também será importante para o reforço da intermodalidade de transportes coletivos, criação de percursos 
cicláveis e pedonais e, previsivelmente, para a redução da utilização do transporte rodoviário individual nos 
diversos tipos de deslocação. 
A previsível redução na procura e utilização de transporte rodoviário irá traduzir-se em ganhos económicos, 
ambientais e sociais substanciais, e que são transversais a outros domínios, designadamente qualidade do ar 
e saúde pública, pela redução do consumo energético, redução de emissões e redução dos tempos de percurso. 
 
 
3. Conclusão 
 
Face ao exposto, no âmbito das competências destes Serviços, temos a referir que todos os condicionamentos 
de trânsito devem ser previamente apresentados, avaliados e aprovados pelo Município. 
Mais se refere, que para promoção da mobilidade pedonal e aumento da abrangência da Estação do Campo 
Alegre, seria muito importante existir uma ligação pedonal da cota baixa (Rua do Ouro) ao tabuleiro da ponte. 
 
À consideração superior. 
 
 

Assinado digitalmente por AGOSTINHO
BARBOSA DOS REIS
Data: 2022.10.31 12:13:57 +00:00
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Processo: NUP/78363/2022/CMP

Documento: NUD/641684/2022/CMP

Despacho:

Despacho
Para conhecimento

1. Trata‐se de uma área com um elevado impacte na paisagem urbana desta parte da cidade e com elevado impacte no tecido urbano das áreas de contacto
da nova ponte com o território municipal.

2. No campo Alegre
 a. Os elementos apresentados ilustram uma solução que se procura adequar ao local de chegada do tabuleiro superior da nova ponte de uma forma já
muito comprometida, ao nível do traçado e cotas, pelo que o desenvolvimento do projeto deverá confirmar a viabilidade da solução proposta, procurando,
na medida do possível, ir mais longe no esforço de integração e de adequação à escala urbana em presença.
 b. Deverá ser potenciado o tratamento conjunto da área de chegada do tabuleiro superior da nova ponte com a área de intervenção da nova estação do
Campo Alegre, no sentido de aproveitar a intervenção para melhorar a ligação pedonal norte‐sul, entre as faculdades de Arquitetura e de Letras e o Campo
Alegre, bem como para criar um espaço público qualificado, com identidade e utilidade ﴾e não apenas o arranjo de um espaço sobrante, resultado da
necessidade de construir uma nova estação subterrânea.
 c. Relativamente a esta área, deverá o projeto demonstrar de forma clara o impacte sobre as faculdades que integram o polo universitário do Campo Alegre,
nomeadamente sobre os percursos de acesso às faculdades de Arquitetura, Letras e Ciências ﴾acessibilidades a partir do metro, trajetos pedonais, acessos
viários, etc.﴿.

3. Na marginal
A proposta enuncia alguns princípios de integração na área de implantação da estrutura da nova ponte. Contudo, verifica‐se alguma dificuldade em
compatibilizar a grande escala da estrutura com a pequena escala do local de inserção, carecendo a proposta apresentada de verificação do âmbito ﴾que
poderá ser mais abrangente﴿, da forma ﴾que poderá adequar‐se melhor à morfologia e ao contexto urbano da área﴿ e dos objetivos ﴾percursos, elevador,
demolições﴿.

Autor do Despacho: Paulo Alexandre Monteiro Vieira ﴾CMP.DMDU.DMEPU﴿

Data de Despacho: 07/11/2022

ASSINATURA

Gabinete do Munícipe | Contactos:

Portal do Munícipe: portaldomunicipe.cm‐porto.pt

Linha Porto. 220 100 220 ‐ 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 19h00 ﴾chamada para a rede fixa nacional﴿

Atendimento presencial ﴾marcação através da Linha Porto. 220 100 220﴿:

Praça General Humberto Delgado, 266, 4000‐286 Porto
De 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 17h00

NUD/643546/2022/CMP

Assinado digitalmente
por PAULO ALEXANDRE
MONTEIRO VIEIRA
Data: 2022.11.07
12:51:27 +00:00
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Contributo e recomendações da MUBi para a Linha Rubi,
na fase de consulta pública

1. Introdução

Congratulamo-vos por esta nova linha do Metro e do seu enorme contributo para a
mobilidade sustentável na Área Metropolitana do Porto.Acreditamos que este projeto
aumentará a qualidade de vida das populações e edificará novas metas e objetivos de
crescimento económico e social e proteção ambiental. Alcançar estas metas requer um
grande esforço e investimento colectivo do Estado para uma profunda alteração da
mobilidade urbana na região e em Portugal.

Desta forma, apresentamos algumas recomendações que consideramos pertinentes.

2. Comentários e recomendações

2.1 Ponte sobre o rio

O corte-tipo da ponte apresenta um perfil com um espaço ciclável, bidirecional, partilhado
com peões de 2.4m e um corredor pedonal de 1.2m, sendo os diferentes espaços
sinalizados com piso de diferentes materiais
Segundo os princípios de Planeamento e Desenho de Redes Cicláveis1, uma pista ciclável
bidirecional e partilhada com peões deve ter uma largura de 3m ou um mínimo de 2.5m,
sendo o proposto inferior.
Ao se encontrar numa área exposta a fortes ventos laterais, estes tornam os movimentos
dos utilizadores de bicicleta mais erráticos.2

O projeto também apresenta bancos colocados no espaço canal, que reduzem
pontualmente a sua largura e podem tornar-se um obstáculo para a circulação em 2
sentidos, principalmente se estiverem em uso.

Tendo em conta o anteriormente exposto, e dependendo dos níveis esperados de procura
para os diferentes modos, poderá ser proveitoso uma diferente distribuição do espaço canal,
com uma segregação mais realçada de peões e bicicletas para evitar situações de conflito.

Este reordenamento seria possível, a título de exemplo, com uma ciclovia unidirecional
exclusiva de 1.8m e um espaço pedonal de 1.8m, mantendo assim a área dedicada aos
meios suaves com os mesmos 3.6m propostos. Os bancos, por apresentarem risco de

2 Brief Dutch Design Manual for Bicycle and Pedestrian Bridges - ipv Delft
1 Rede Ciclável - Princípios de Planeamento e Desenho - IMT

_____
1

https://bicycleinfrastructuremanuals.com/manuals4/ipvdelft-brief_dutch_design_manual_for_bicycle_and_pedestrian_bridges_v1.5.pdf
https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Planeamento/DocumentosdeReferencia/PacotedaMobilidade/Documents/Pacote%20da%20Mobilidade/Rede%20Cicl%C3%A1vel_Princ%C3%ADpios%20de%20Planeamento%20e%20Desenho_Mar%C3%A7o%202011.pdf


colisão ao fazerem parte do corredor ciclável, seriam movidos para a fronteira entre o
corredor ciclável e pedonal.

2.2 Avenida Eng. Edgar Cardoso

Relativamente à solução apresentada para o espaço-canal da Avenida Eng. Edgar Cardoso
gostaríamos de chamar a atenção para alguns pontos.

Pelas figuras 4.141 e 4.142 do volume 02A, é possível constatar que algumas interseções
da ciclovia com acessos a propriedades não estão sinalizadas com passadeiras ou tratadas
como passeio e ciclovia, nomeadamente o acesso ao posto de combustível.
Nesse sentido, a nossa recomendação é que as mesmas também sejam sinalizadas.

O traçado da ciclovia ao longo desta Avenida também apresenta várias viragens com
ângulos de 90º, situação que não é desejável para utilizadores de bicicleta. Nestes casos, a
ciclovia deveria ser alargada para permitir curvas mais suaves.
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Ex.ºs Senhores, 

O Grupo Municipal da CDU da cidade do Porto, constituído pela Vereadora Ilda Figueiredo e 

pelos Deputados Municipais Rui Sá, Joana Rodrigues e José Manuel Varela, bem como os eleitos 

da CDU na Assembleia da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, Casimiro Calisto 

e Delfim Sousa, analisado o Estudo de Impacte Ambiental relativo à Linha Rubi, manifesta a 

seguinte posição no âmbito da respetiva consulta pública: 

Concordando com a importância desta linha para a cidade do Porto e para a Área Metropolitana 

do Porto (que há muito vem defendendo, criticando os sucessivos adiamentos registados na sua 

construção), não podem, os referidos eleitos autárquicos, deixar de chamar a atenção para os 

seguintes aspetos negativos: 

1. A exata localização da nova ponte sobre o rio Douro contraria o PDM que estava em 

vigor aquando da apresentação do respetivo concurso de ideias (PDM de 2006), dado 

que este previa a localização da ponte a jusante da Faculdade de Arquitetura – 

localização suscetível de causar um menor impacte no território da cidade do Porto; 

 

 
 

Planta de Ordenamento do Território do PDM da Cidade do Porto de 2006 

 

2. A opção por esta localização da ponte, ao contrário do que sucede com uma parte do 

traçado da linha do lado de Gaia, não foi sujeita, no âmbito do EIA, a nenhum estudo de 

cenários alternativos, que comparasse impactes ao nível técnico, de custos e de 

consequências para as zonas afetadas, o que se considera inadmissível; 

3. O EIA não acautela questões fundamentais do lado do Porto, que decorrem, na sua 

maior parte, do erro na definição da localização da ponte: 

a. Menospreza o ruído causado aquando da construção e funcionamento da linha 

Rubi, não prevendo medidas de proteção efetivas (caso de colocação de janelas 

com vidros duplos e reforço do isolamento acústico de paredes e coberturas) 

das residências que se situam próximo, ou por baixo, da ponte e viaduto; 

b. Menospreza o risco de quedas de objetos a partir do tabuleiro da ponte, não 

propondo medidas para reforço da cobertura dos edifícios localizados por baixo 

ou nas imediações da mesma; 



c. Não considera as perdas económicas de atividades comerciais (designadamente 

de alojamento local) de estabelecimentos que, com a construção da ponte, 

perderão as suas caraterísticas distintivas (paisagem, sossego e privacidade); 

d. Não considera as perdas, ao nível da privacidade, que ocorrem ao nível dos 

logradouros e jardins de inúmeros edifícios que, com a construção da ponte, 

ficam devassados (não se prevendo nenhuma medida mitigadora a este nível); 

e. Não considera o impacto que a construção do pilar no início da Rua do Gólgota 

terá nesta rua, impedindo, ou pelo menos dificultando, o acesso de viaturas à 

mesma, sendo que esta só tem esse acesso para viaturas (dado que termina em 

escadas e o acesso à Rua da Pena é muito estreito) – como se pode ver na figura 

seguinte, retirada do EIA: 

 
 

f. O EIA não refere que, durante a fase de construção, vão ser eliminadas centenas 

de lugares de estacionamento, designadamente no parque de estacionamento 

do Campo Alegre e em terrenos situados a Nascente e Sul da Faculdade de 

Arquitetura, não propondo quaisquer alternativas ou medidas mitigadoras; 

g. O EIA trata de uma forma ligeira as consequências de duas alterações ao traçado 

da Rua de Entre Campos e da Via Panorâmica, “esquecendo” que esta é uma 

das principais entradas e saídas do Porto e que, designadamente ao nível da 

entrada, qualquer problema tem, pela sua proximidade, impacto na VCI e, 

consequentemente, em toda a cidade do Porto - e, também, na cidade de Gaia. 

h. O EIA não faz uma análise sobre quais vão ser os percursos a utilizar para a 

retirada de inertes produzidos em obra, nem dos materiais necessários à sua 

execução (designadamente betão), nem esclarece sobre quais as medidas 

mitigadoras que, para o efeito, vão ser adotadas. 

4. Cremos, assim, que importa aprofundar, desde já, estas questões, que estando 

efetivamente expressas no EIA, permitirão a adoção das medidas adequadas à 

proteção/compensação dos cidadãos que vão ser afetadas pela construção da ponte 

sobre o Douro inserida na linha Rubi do Metro do Porto. 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

destaca-se 
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https://www.aguasdoporto.pt/files/uploads/cms/adp/7/files/1644324394-6AH83bwAHy.pdf
https://www.aguasdoporto.pt/files/uploads/cms/adp/7/files/1644324394-6AH83bwAHy.pdf
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Assunto:  Processo de AIA n.º 3532: “Linha Casa da Música - Santo Ovídio (linha Rubi)”. Parecer 
especifico 

 

Exmos. Senhores, 

No seguimento do pedido formulado pelo ofício circular S061791-202210-DCOM.DCA de 3 outubro pp, as 

concessionárias das atividades de transporte de gás através da Rede Nacional de Transporte de Gás (“RNTG”) e de 

transporte de eletricidade através da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (“RNT”), respetivamente, REN – 

Gasodutos, S.A. e REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. (“REN-E”), com a presente missiva pretendem compilar as 

informações consideradas relevantes para vossa consideração sobre as zonas de servidão da RNTG e RNT e eventuais 

interferências com as servidões destas infraestruturas na área de implementação deste projeto, considerados os 

pressupostos e princípios expostos de seguida. 

Relativamente às infraestruturas da RNTG e RNT, atuais ou previstas em sede de planeamento, nomeadamente nos 

respetivos planos de desenvolvimento e investimento para o período 2022-2031, as quais foram objeto de Avaliação 

Ambiental Estratégica, informa-se que não se encontram previstas novas infraestruturas na área de implantação do 

projeto em apreciação.  

Com os melhores cumprimentos 

 
 
 

     Francisco Parada 
Engenharia e Inovação 

Qualidade, Ambiente, Segurança e Desempenho 
  
 
 

À 
APA – Agência Portuguesa do Ambiente 
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