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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente documento constitui o Sumário Executivo desenvolvido no âmbito do Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do troço Antas/Gondomar 
do Prolongamento da Linha C - Campanhã/Gondomar, do Sistema de Metro Ligeiro da 
Área Metropolitana do Porto (SML). 

Do troço ora em avaliação foi destacado do trecho Campanhã/Antas, face à urgência de 
construção deste com o objectivo de obter maior funcionalidade dos transportes públicos no 
acesso ao Estádio do Dragão no decorrer do EURO 2004 (para além, naturalmente, de 
objectivos de conclusão simultânea de diversas intervenções planeadas para a zona das 
Antas). 

Face ao exposto, a Avaliação da Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
consubstanciada no presente relatório, respeita ao troço Antas/Gondomar. 

O projecto em apreço insere-se na Rede de Metro do Porto, no âmbito do qual está já em 
exploração uma vasta rede de linhas, quer subterrâneas (essencialmente no centro da cidade 
do Porto), quer à superfície, sendo que no caso presente o espaço canal afecto à linha em 
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avaliação integra a construção, de cerca de 11,2 kms para materializar a ligação ao Concelho 
de Gondomar. 

A entidade proponente deste empreendimento é a Sociedade Metro do Porto S.A., a quem 
foi atribuída, pelo Decreto-lei n.º 394-A/98 de 15 de Dezembro, a concessão do Metro do Porto 
por um período de 50 anos, com o objectivo de conceber, construir e gerir esta infra-estrutura. 

A concepção, projecto, construção, exploração e manutenção da referida rede de Metro está 
portanto concessionada à Sociedade Metro do Porto, que se responsabiliza por todas as 
actividades a realizar para a sua boa execução.  

A entidade licenciadora é o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (na 
sua qualidade de concedente e entidade licenciadora). 

A maior parte da rede designada de 1ª fase encontra-se já actualmente em exploração, 
estando já em desenvolvimento a 2ª fase, a qual respeita ao prolongamento das linhas 
existentes, e eventualmente novas linhas, sendo que este trecho é o primeiro caso da nova 
fase de desenvolvimento da rede do Metro do Porto (Figura 1). 

A elaboração do RECAPE do Troço Antas/Gondomar da linha C ficou a cargo da COBA, S.A. 
Consultores de Engenharia, sendo que os estudos decorreram entre Junho e Setembro de 
2007. 

O troço objecto do presente RECAPE tem uma extensão de 11,2 km, com início a norte da 
actual estação de Antas, ou Estádio do Dragão, e terminando em Gondomar. 

Esta linha desenvolve-se no concelho do Porto e freguesia de Campanhã e no Concelho 
de Gondomar, freguesias de Rio Tinto, Baguim do Monte, Fânzeres e S. Cosme (Figura 2 
- Localização do Empreendimento), apresentando-se na Figura 3, o respectivo Esboço de 
Implantação. 

O principal objectivo do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE) de que faz parte integrante o presente Sumário Executivo, consiste na verificação 
da conformidade ambiental do Projecto de Execução do troço Antas/Gondomar da Linha C 
do Metro do Porto, com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) produzida na sequência do 
processo de Avaliação de Impacte Ambiental que incidiu sobre o Estudo Prévio e respectivo 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Prolongamento da Linha C: Campanhã/Gondomar. 



COBA  
 

3 
1375MPLC. PROLONGAMENTO DA LINHA C DO METRO DO PORTO - ANTAS/GONDOMAR. RECAPE. VOLUME II - SUMÁRIO 
EXECUTIVO. 

 

 
Figura 1 - Faseamento de Implementação do Sistema de Metro Ligeiro da  

Área Metropolitana do Porto 
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Figura 2 - Localização do Projecto

Freguesias e Concelhos da Área de Estudo 
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Face ao exposto, o presente documento respeita às considerações objecto do RECAPE 
relativo ao Projecto de Prolongamento da Linha C: Troço Antas/Gondomar do Metro do 
Porto. 

1.2 - ESTRUTURA DO RECAPE 

Na elaboração do RECAPE teve-se em consideração a legislação actualmente em vigor, 
nomeadamente, o regime de Avaliação de Impacte Ambiental (Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio, com nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro) bem como 
as normas para a sua estrutura, contempladas na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

De acordo com o exposto no Anexo IV da referida Portaria, o Sumário Executivo destina-se à 
divulgação junto do público, e visa resumir as principais informações e conclusões expressas 
nos diversos tomos do RECAPE, pelo que deve contemplar, entre outros, os seguintes 
capítulos: 

♦ Introdução; 

♦ Descrição do Projecto; 

♦ Conformidade do Projecto com a DIA; 

♦ Estudos complementares e Medidas de Minimização; 

♦ Plano de Monitorização Ambiental; 

♦ Conclusões. 

Por sua vez o RECAPE é composto pelos seguintes documentos: 

♦ Volume I - Relatório Técnico 

♦ Volume II - Sumário Executivo 

♦ Volume III - Anexos: 

Volumes onde se incluem os elementos considerados necessários para o 
esclarecimento de aspectos específicos descritos no Relatório Técnico; no caso 
presente desenvolveram-se os seguintes anexos: 

→ Anexo I - Documentação de Processo (DIA); 

→ Anexo II - Ruído e Vibrações 

→ Anexo III - Património Cultural 
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→ Anexo IV - Cláusulas Ambientais Especiais - compreende a sistematização das 
medidas referidas na DIA a serem implementadas na fase de construção, as quais 
são parte integrante de Caderno de Encargos de Obra; 

→ Anexo V - Projecto de Regularização do Rio Tinto 

→ Anexo VI - Índice do Projecto de Execução 

→ Anexo VII - Traçado 

→ Anexo VIII - Ortofotomapa e Traçado do Estudo Prévio e do Projecto de Execução 

→ Anexo IX - Drenagem. 

Refere-se ainda que, na sequência do Parecer da Comissão de Avaliação, relativo ao Estudo 
de Impacte Ambiental realizado na fase de Estudo Prévio, e também da respectiva DIA, foram 
realizados os seguintes estudos e projectos: 

♦ Avaliação do Ambiente Acústico e Vibrações do Ambiente 

Este estudo, que se apresenta nos Capítulos 5.3 e 5.4 do RECAPE, integra a 
avaliação do ruído e de vibrações do ambiente, respondendo desta forma às 
solicitações da DIA, tendo sido devidamente contempladas as solicitações propostas, 
bem como o novo enquadramento legal. 

♦ Prospecção Sistemática do Traçado 

Compreendeu a avaliação sistemática do traçado de acordo com os procedimentos 
legais e normativos e consequentemente avaliação do Património na área de inserção 
do projecto. 

♦ Regularização do Rio Tinto e Avaliação de Riscos de Cheia 

Compreendeu uma avaliação detalhada do projecto de regularização fluvial do rio Tinto 
na zona em que o seu leito de cheia é intersectado pela nova infra-estrutura, incluindo 
as diversas acções preconizadas e a avaliação de situações de risco associadas a 
episódios de cheia, por forma a assegurar a verificação e adopção de medidas 
propostas na DIA;  

♦ Inserção Urbana e Integração Paisagística (PIP)  

Fazendo parte integrante do Projecto, compreende diversos elementos que visam 
contribuir para a harmoniosa inserção do traçado do metro na área urbana em questão. 

♦ Obras de Arte Especiais 

Para além de outros aspectos, de projecto, ressalva-se no caso presente o viaduto do 
Taralhão e o Túnel S. João de Deus - Parque Nascente, incluindo a indicação de 
disposições construtivas e de concepção. 
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2 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A linha de metro em estudo desenvolve-se em via dupla, com bitola europeia (1,435 m), com 
carris embutidos em betão, desenvolvendo-se por 11,2 km maioritariamente ao longo de vias 
rodoviárias de dupla faixa de rodagem existentes ou previstas em planeamento municipal 
aprovado. 

A linha de metro em via dupla ocupa em geral uma faixa de 6,50 m a 6,80 m e terá 17 
estações; com início imediatamente a seguir à estação das Antas, desenvolve-se pela Rua 
Conde Castelo Melhor, lateralmente e à direita deste arruamento, até à estação de Contumil; 
aqui o espaço canal afasta-se dos eixos ferroviários, vindo a passar inferiormente a Linha do 
Norte, após atravessar a zona de Contumil/S. João de Deus, onde se preconiza um novo eixo 
rodoviário no qual se irá inscrever o metro. 

A passagem sob a linha do Minho será efectuada em túnel, o qual se desenvolve por cerca de 
970 m, passando ainda inferiormente a estrada da circunvalação (EN12), surgindo novamente 
à superfície já no concelho de Gondomar, após passar sob o centro comercial Parque 
Nascente, em estrutura já construída para o efeito no decurso da construção dessa unidade 
comercial.. 

Insere-se então num espaço canal ao longo do vale do rio Tinto, desenvolvendo-se para norte 
até Paço, passando pelo jardim e piscinas de Rio Tinto, escola secundária de Lourinha e área 
desportiva de Paço; esta implantação determina o desenvolvimento de algumas soluções de 
projecto de regularização do rio Tinto, contribuindo adicionalmente para a melhoria da situação 
actual no que respeita ao risco de cheias. 

A partir de Paço dá-se o desenvolvimento para sul até Gondomar, ocupando o metro a faixa 
central de arruamento projectado até Carreira, e dai até Taralhão na faixa lateral, minimizando 
interferências com a avenida da conduta e, consequentemente, com as adutoras de 
abastecimento de água que aí se desenvolvem. 

De referir que esta avenida integra o eixo Norte/Sul de Gondomar, o que se identifica em 
planeamento urbano já aprovado na sua quase totalidade, onde se encontram previstas 
construir diversos edifícios de habitação á semelhança do que já hoje ocorre na zona de Venda 
Nova. 

No final desta avenida, e à aproximação de Monte Crasto, atravessa em viaduto, e em canal 
segregado, o vale do rio Torto, até se inserir novamente em novo canal rodoviário previsto 
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desenvolver no centro de Gondomar, vindo a terminar na zona do mercado e feira de 
Gondomar. 

Adicionalmente torna-se importante reter que o projecto da metrovia assegura ainda ligações 
futuras à linha de circunvalação de Leixões (entre S. João de Deus/Parque Nascente), bem 
como o seu desenvolvimento para Valongo a partir da zona entre Lourinha/Paço. 

Há 17 estações/paragens neste troço (Figura 4) as quais têm 70 m de extensão, 
nomeadamente em: Contumil, Nicolau Nasoni, S. João de Deus, Parque Nascente, Rio Tinto, 
Lourinha, Paço, Carreira, Venda Nova, Cabanas, Carvalha, Manariz, Taralhão, Quintã, Monte 
Crasto, S. Cosme e Gondomar. Destas, Lourinha, Manariz e Gondomar, terão três vias para 
assegurar a quebra de frequência e a reversão do sentido de marcha. 

 
Figura 4 - Esquema do Traçado Antas/Gondomar 

Refere-se ainda a consideração de interfaces de estacionamento para apoio ao uso do metro 
nomeadamente em Lourinha, Paço (2), Venda Nova, Cabanas, Manariz e Gondomar, para 
além de cerca de 500 lugares de estacionamento longitudinal ao longo dos arruamentos onde o 
metro se irá implantar, bem como outras pequenas unidades geralmente nas proximidades das 
estações referidas. 
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O novo canal metroviário desenvolve-se, em grande parte da sua extensão, próximo do terreno 
natural/cotas de inserção das novas rodovias, prevendo-se contudo alguns muros de suporte, 1 
viaduto, 1 túnel, 1 passagem inferior na zona do Paço para assegurar o desnivelamento do 
metro face a uma das faixas rodoviárias do eixo Norte/Sul, que se desenvolve entre Paço e 
Taralhão. 

Para materialização da plataforma prevêem-se ainda 300 000 m3 de escavações, 200 000 m3 
de aterros, 160 000 m3 de decapagem de solos, determinando a condução a depósito de 
previsivelmente 100 000 m3 de terras sobrantes. 

De acordo com o estudo geotécnico, considerou-se na generalidade do traçado, para os 
taludes em escavação e em aterro, uma geometria de V/H = 1/1,5 com banquetas de 3 m de 
largura afastadas de 6 m na vertical. Esta inclinação deverá, garantir condições de estabilidade 
global e a longo prazo, e permitirá o revestimento dos taludes com terra e a fixação de 
espécies vegetais adequadas, minimizando os riscos de ravinamento provocado pela 
escorrência de água superficial (conforme Projecto de Integração Paisagística). 

Quanto ao sistema de drenagem da plataformas da Via e áreas envolventes, este teve como 
principal objectivo o restabelecimento das infra-estruturas de drenagem pluviais existentes a 
interceptar pela Via projectada, e a drenagem das águas pluviais provenientes da plataforma 
da Via e áreas adjacentes, tendo sempre em consideração, quer as características do traçado 
e das áreas limítrofes, quer as características das infra-estruturas existentes a interceptar e/ou 
a utilizar como ponto de descarga final e evacuação de caudais. 

A composição a utilizar será previsivelmente a que já circula no metro (Figura 5), sendo que, 
no que respeita às condições de exploração, foram considerados os seguintes cenários de 
frequência (n.º de comboios/hora) que serviram de base à avaliação de impactes: 

♦ 5 composições/hora/sentido - fora das horas de ponta; 

♦ eventual duplicação nos períodos de ponta (7h-10h e 17h-20h); 

♦ 20 composições/hora/sentido - situação excepcional (afluências pontuais concentradas 
ao Estádio das Antas); 

♦ 8 composições - período nocturno (23h-7h, contudo sem circulações entre a 1h e as 
6h). 
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Figura 5 - Esquema do Material Circulante 

Refere-se ainda que alternativamente poderá ser adoptada uma composição do tipo Tram-
train, a qual se reveste de requisitos de maior aptidão para longo curso, quer seja pelo maior 
número de lugares sentados, quer pelas maiores velocidades médias. 

3 - CONFORMIDADE DO PROJECTO COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE 
AMBIENTAL  

O EIA deste Prolongamento, realizado em 2002 em fase de Estudo Prévio, foi enviado ao 
Ministério do Ambiente, por forma a desencadear o respectivo Processo de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA). 

De todo o processo resultou a respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) (Anexo I), 
datada de 9 de Junho de 2003, tendo sido emitido “parecer favorável ao traçado da Solução 
Base condicionada a: 

♦ Ao cumprimento das medidas e planos de monitorização propostos no Estudo de 
Impacte Ambiental e aceites pela Comissão de Avaliação e das medidas e planos de 
monitorização descritos no Parecer da Comissão de Avaliação.” 

Na sequência da DIA, e de acordo com a legislação em vigor, deveria ser elaborado o Relatório 
de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do Prolongamento da Linha 
C: Campanhã/Gondomar. 

Contudo, o projecto veio a ser segmentado em dois troços autónomos: 

♦ Campanhã/Antas e 

♦ Antas/Gondomar, 

Tendo-se desenvolvido 2 RECAPES após prévia obtenção de concordância de parte da 
Autoridade de AIA. 
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Deste modo, desenvolveu-se o RECAPE do troço Campanhã/Antas, o qual viabilizou 
ambientalmente o respectivo Projecto de Execução. 

Posteriormente, no decurso do Projecto de Execução do troço Antas/Gondomar, a Metro do 
Porto ausculta a Autoridade do AIA no sentido de obter confirmação quanto à validade da DIA, 
a qual foi assegurada pela Agência Portuguesa de Ambiente, tendo-se então iniciado os 
estudos conducentes à verificação da respectiva conformidade, cuja sumula integra o RECAPE 
cujo Sumário Executivo ora se apresenta. 

Durante a realização dos vários elementos de Projecto, foi preocupação das várias equipas de 
trabalho envolvidas (projectistas e equipa ambiental), a análise detalhada do traçado 
relativamente à existência de condicionantes locais, tendo-se desde logo introduzido, no 
próprio projecto, as medidas propostas no EIA, dado que as mesmas eram já o resultado de 
uma avaliação conjunta e consequentemente proposta a incorporar os estudos subsequentes. 

Assim, no que se refere ao presente Projecto, todas as medidas preconizadas na DIA foram 
objecto de uma análise cuidada e concretizadas em Projecto, desde que aplicáveis, cabendo 
aqui destacar, pelas implicações directamente relacionadas, as seguintes: 

♦ Regularização do rio Tinto; 

♦ Medidas de carácter geotécnico e de terraplenagens; 

♦ Inserção urbana e integração paisagística, mediante a incorporação de soluções de 
requalificação do espaço canal e de medidas de estabilização de taludes; 

♦ Adequado projecto de drenagem que integra as medidas propostas que respeitam, no 
essencial a boas práticas de dimensionamento e execução; 

♦ Incorporação de soluções minoradoras da perturbação potencialmente induzida pelas 
vibrações;  

♦ avaliação das condições de execução do túnel; 

♦ avaliação do ruído e do património cultural; 

♦ entre outras. 

Com o objectivo de reavaliar as condições acústicas e de vibrações associadas ao 
empreendimento, foi elaborado um estudo tendo em consideração o novo quadro legal, as 
características técnicas das composições, bem como medições reais efectuadas para os troços 
de metro já em exploração. De acordo com o estudo efectuado, conclui-se não ser necessária 
a adopção de medidas de minimização. 
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Do ponto de vista do património não foram identificados ocorrências relevantes; contudo 
propõe-se a realização de sondagens na base do sopé do Monte Crasto, antes de se dar início 
às obras nesse local; para além disso atender-se-á ao acompanhamento arqueológico de todas 
as acções de obra, incluindo estaleiros, acessos e áreas de depósito temporário e definitivo, 
conforme determinado na DIA. 

Quanto aos Projectos de Inserção Urbana e Integração Paisagística, os mesmos foram 
elaborados no sentido de minimizar e compensar os impactes negativos da obra e assegurar a 
harmoniosa integração da via no meio envolvente, incluindo a sua integração em arruamento 
viário urbano ou em unidades de maior relevância biofísica, procedendo-se ao devido 
tratamento das áreas intervencionadas. 

Admite-se inclusivamente, e a semelhança de outras situações já verificadas de inserção 
urbana do metro, que o projecto em avaliação se irá constituir como elemento relevante de 
estruturação e valorização urbana do concelho de Gondomar. 

Pelo que, de acordo com os estudos efectuados, e elementos de projecto a desenvolver, 
conforme se apresentam sinteticamente no capítulo seguinte, se admite a conformidade 
global do projecto de execução desta linha de Metro com a Declaração de Impacte 
Ambiental favorável condicionada emitida no âmbito do procedimento de AIA do 
prolongamento da linha de Metro entre Antas e Gondomar, nomeadamente. 

♦ À implementação da regularização fluvial proposta para o rio Tinto (Anexo 7 do Parecer 
da Comissão de Avaliação); 

Considera-se que o projecto desenvolvido representa uma melhoria efectiva face à proposta 
anterior constante do Anexo 7 do parecer da CA, pelo que se pode afirmar que esta 
condicionante da DIA se encontra integralmente cumprida e que inclusivamente a solução 
proposta no Projecto de Execução vai para além daquela recomendação, assegurando-se 
a materialização do projecto, incluindo intervenções associadas, que não só não agravam a 
situação actual, como asseguram uma melhoria muito significativa da mesma. 

♦ À adopção das Alternativas: 

→ Alternativa 3 - devendo, ser salvaguardadas adequadas condições de segurança 
na trincheira prevista; 

→ Alternativa 4; 

→ Alternativa 5 - desde que sejam adoptadas medidas que minimizam o conflito de 
tráfego existente no cruzamento da Carvalha, mas que não sejam indutoras de 
impactes ao nível da segurança, salientando-se que se deverá, também ser tida 



COBA  
 

14 
1375MPLC. PROLONGAMENTO DA LINHA C DO METRO DO PORTO - ANTAS/GONDOMAR. RECAPE. VOLUME II - SUMÁRIO 
EXECUTIVO. 

em consideração a área de servidão da Conduta Adutora das Águas do Douro e 
Paiva. 

Apesar de se terem identificado reduzidas diferenças entre as alternativas e a Solução Base 
consideradas no Estudo Prévio, em sede de AIA, determinou-se a adopção das alternativas 3, 
4 e 5; destas, a A3 e a A5 foram adoptadas, assegurando-se boas condições de circulação 
viária sem colidir com o metro, inserção no novo eixo viário Norte/Sul, e avenida de conduta. 

Destaca-se a não adopção da Alternativa 4, na medida em que se considerou que da mesma 
não resultaria uma efectiva minimização de impactes no que respeita às condições de 
circulação viária na Av. da Conduta, impondo ainda condições mais negativas de inserção 
urbana e de impacte visual junto à Rua do Repelão (dado que esta alternativa incluía um 
viaduto que ficaria 6 m acima das cotas da rodovia onde se insere o metro);  

♦ Ao cumprimento das medidas e planos de monitorização propostos no Estudo de 
Impacte Ambiental e aceites pela Comissão de Avaliação e das medidas e planos de 
monitorização descritos no Parecer da Comissão de Avaliação. 

Para a fase de exploração, o Plano de Monitorização do Ruído é apresentado no Capítulo 7 
do presente estudo. Já para a fase de construção, considerou-se mais adequado que a 
monitorização do ruído fosse desenvolvida pelo empreiteiro, mediante a percepção precisa das 
actividades ruidosas específicas, respectivos locais de ocorrência e cronograma de obra, 
incluindo a prévia definição de estaleiros e acessos à obra, elementos que se admitem virem, a 
ser definidos pelos diferentes empreiteiros a afectar à materialização do presente projecto 
(nomeadamente para a via, túnel ou viaduto do Taralhão, entre outros). 

Face à resolução dos problemas de estrangulamento do rio Tinto que o metro irá assegurar, 
considerou-se que, e salvo melhor opinião, a monitorização relativa às condições de 
escoamento das linhas de água atravessadas na fase de construção deveria ser assegurada 
no decurso do acompanhamento ambiental da obra; já no que respeita à fase de exploração, e 
porque quaisquer dificuldades de escoamento impostas pela nova infra-estrutura são 
susceptíveis de afectar directamente a exploração do metro, assumiu-se que a verificação das 
implicações de cheias eventuais deveriam ser interligadas nas acções de 
manutenção/verificação do funcionamento da própria metrovia. 

Face ao exposto, admite-se que estão assim, asseguradas da forma mais eficaz, as acções de 
monitorização consideradas no processo de AIA. 
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Em síntese, na sequência dos estudos realizados no âmbito do Projecto foram já incorporadas 
as medidas propostas no EIA e aprovadas pela CA, bem como todas as medidas propostas 
pela CA. 

♦ O Programa de Acompanhamento Ambiental da obra deve estar incluído no caderno 
de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser realizados, para efeitos 
de construção da obra. 

De acordo com o procedimento habitual do Metro do Porto, as medidas de minimização são 
integradas no Caderno de Encargos da Obra. 

♦ A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com esta DIA deve ser 
efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos do artigo 28º do Decreto-Lei nº 69/2000, 
de 3 de Maio, previamente à emissão, pela entidade competente, da autorização do 
Projecto de Execução. 

Após a conclusão do presente documento o mesmo será submetido a processo de Pós-
avaliação, conforme legislação em vigor e texto constante da DIA. 

♦ Os relatórios de Monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor, 
nomeadamente à Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

No Programa de Monitorização proposto no Capítulo 7 refere-se esta medida. 

♦ As questões colocadas no decurso da consulta pública foram contempladas no 
respectivo Relatório e adequadamente incorporadas no parecer da Comissão de 
Avaliação. 

O documento de consulta público foi analisado no âmbito do presente estudo, constando essa 
avaliação do Capítulo 6. 

♦ A listagem das Medidas de Minimização referidas no EIA e no Parecer da CA, bem 
como dos Planos de Monitorização e respectivas alterações da CA encontra-se em 
anexo. 

As medidas constantes no anexo à DIA, foram adoptadas no Projecto de Execução, 
salvaguardando-se situações especificas. 

4 - ESTUDOS COMPLEMENTARES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Dado o carácter definitivo das soluções adoptadas, na presente fase de Projecto houve a 
necessidade de aprofundar a análise de impactes realizada na fase de Estudo Prévio 
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relativamente a alguns dos descritores ambientais, pelo que foram realizados alguns estudos 
complementares. 

Destes assumem relevância estudos específicos nos domínios ambientais com destaque para 
a regularização do rio Tinto, a avaliação do ambiente acústico e respectiva verificação de 
conformidade do projecto, avaliação do património cultural, ou integração paisagística e 
inserção urbana do empreendimento. 

Seguidamente apresentam-se de forma sintética, os aspectos mais relevantes dos estudos 
específicos realizados. 

Ruído 

♦ dos 20 locais analisados, 10 têm já hoje valores superiores aos considerados 
admissíveis para zonas não classificadas (dois dos quais na área de influência das 
linhas do Douro e Minho) e as restantes devido a tráfego rodoviário actual; 

♦ a metodologia adoptada considerou a avaliação acústica do metro, das rodovias e de 
ambas as infra-estruturas em simultâneo, tendo presente o cenário mais provável de 
circulação do metro, na hora de maior tráfego, cenário que se admite relativamente 
constante desde o ano início ao ano horizonte de projecto; 

♦ devido à circulação do metro registar-se-á afectação numa faixa até 3 m ao longo do 
espaço canal, pelo que, da sua circulação não resultarão impactes negativos no 
ambiente acústico; 

♦ a rodovia, implicará a afectação numa faixa até 8 m, não havendo igualmente 
ultrapassagem dos limites legais estabelecidos; 

♦ para ambas as infraestruturas pode-se concluir, considerando-se os níveis sonoros 
legais para zonas não classificadas que: 

→ da implementação da Linha de Metro não resultam impactes de natureza negativa 
significativa; 

→ os níveis sonoros devidos ao Metro são, em média, inferiores em 11 dB(A) 
relativamente aos valores que caracterizam a Situação de Referência; 

→ os níveis sonoros prospectivados sofrem um ligeiro acréscimo em alguns locais 
analisados (em 8 situações registar-se-á a subida de 1 dB(A) face à situação 
actual; as restantes situações respeitam a aumentos de 2 dB(A) em Nicolau 
Nasoni, Lourinha e Venda Nova; de 3 dB(A) no Paço; 4 dB(A) em Gondomar e 
Carreira e 8 dB(A) em Quintã); 

→ não se verifica, em nenhuma das situações analisadas, a necessidade de adopção 
de medidas de minimização; 
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♦ caso a maior parte da área envolvente venha a ser classificada como sensível no 
concelho de Gondomar (ainda que tal não seja expectável face à inserção do metro 
maioritariamente em espaço canal rodoviário), registar-se-ão situações de 
incumprimento devido a impactes cumulativos do metro e rodovia em, Lourinha, 
Carvalha e Manariz. 

♦ é ainda importante reter que a exploração do metro irá traduzir-se em impactes 
positivos, ao contribuir para a redução/controlo do tráfego rodoviário local,  e 
consequente melhoria global do ambiente acústico da área de inserção e de influência 
da nova linha; 

♦ Do estudo efectuado no que respeita a vibrações pode-se concluir que, relativamente à 
componente vibrações, e adicionalmente tendo em conta as medidas de minimização 
já contempladas no projecto, não se prevê a ocorrência de qualquer local sensível que 
possa ficar exposto a impactes negativos significativos neste domínio. 

Património Cultural 

♦ Foram identificadas essencialmente ocorrências patrimoniais (30) de cariz etnográfico 
(17) e/ou arquitectónico (12), registando-se apenas 1 sitio arqueológico, o Monte 
Crasto, o qual se distancia cerca de 280 m da área de projecto;  

♦ será a este elemento que, na zona do traçado, se atribui maior sensibilidade face à 
provável ocorrência de vestígios romanos, pelo que se propôs a realização de uma 
pesquisa mais profunda antes de se avançar para a obra neste local, incluindo, 
eventualmente, a realização de sondagens; 

♦ as restantes medidas mitigadoras admitem-se adequadas à especificidade de cada 
uma das ocorrências. Estas medidas referem-se a tarefas de diagnóstico e salvamento 
de contextos com relevância patrimonial, prévias aos trabalhos de obra. 

Inserção Urbana e Integração Paisagística 

♦ A linha do metro irá inscrever-se maioritariamente ao longo de espaços canal 
rodoviários, existentes ou previstos, seja na faixa lateral seja na faixa central dos 
mesmos; 

♦ a tipologia geral da inserção urbana do metro ( e à semelhança de outras intervenções 
já realizadas) respeita a espaço canal duplo para a linha, passeios de ambos os lados 
com iluminação e árvores de alinhamento e arranjo das áreas remanescentes fachada 
a fachada, de acordo com articulação acordada com as autarquias; considera ainda 
tratamento específico na zona das estações as quais na sua maioria respeitam a 
tipificação do metro; 

♦ o Projecto de Integração Paisagística visou adicionalmente a valorização visual e 
estética do espaço canal metroviário, considerando as diferentes tipologias de espaços 
verdes a tratar nomeadamente: 
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→ a área imediatamente adjacente à linha;  

→ várias zonas verdes vizinhas; 

→ as estações;  

→ as árvores de arruamento dos passeios vizinhos. 

♦ Toda a área será regada e objecto de plantação de árvores e arbustos cumprindo a 
DIA. 

♦ Adicionalmente refere-se a afectação de uma área relevante de sobreiros na zona 
de Cabanas, cuja afectação não é directa e totalmente imputável ao metro, dado que a 
mesma se encontrava já comprometida na sequência da aprovação de eixo viário e 
planeamento urbano previsto para a área envolvente; contudo não deixa de se realçar 
a importância desta afectação, assumindo-se o transplante de espécimens afectados 
(cerca de 140) para as áreas de enquadramento da metrovia. 

Regularização Fluvial do Rio Tinto 

♦ A avaliação das implicações da nova infra-estrutura ao nível do rio Tinto assumiram 
uma importância muito relevante; 

♦ O projecto de regularização do rio Tinto teve como objectivo assegurar o 
cumprimento de critérios de dimensionamento e execução emanadas das entidades 
competentes; 

♦ as obras de regularização fluvial a executar visam atenuar os fortes estrangulamentos 
que existem actualmente na travessia da Rua das Perlinhas (≈ km 5,4 do rio Tinto) e na 
ponte da Rua da Lourinha (≈ km 5,85), e ainda a implantação do troço de jusante do 
afluente da margem esquerda, seguindo tanto quanto possível, o seu alinhamento 
natural; 

♦ as intervenções projectadas são as descritas seguidamente, de montante para jusante, 
e tiveram como objectivo garantir a redução de situações de cheia que se fazem 
actualmente sentir (por forma a salvaguardar a própria infraestrutura) bem como 
assegurar que não haverá agravamento dessas situações: 

→ intervenções na zona da Estação da Lourinha - tratamento do leito principal do rio 
Tinto sob os pilares do viaduto Perlinhas-Lourinha e o afluente da margem 
esquerda, na zona adjacente à escola; 

→ encaminhamento do escoamento na zona de aproximação da travessia da Rua das 
Perlinhas; 

→ obras na zona coberta sob a travessia da Rua das Perlinhas (Pontão das 
Perlinhas); 

→ ligeiro reperfilamento do curso de água entre as pontes das ruas das Perlinhas e 
da Lourinha; 
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→ alargamento da zona de aproximação à travessia da Rua da Lourinha. 

Avaliação do Risco de Cheias 

♦ tendo presente medida da DIA, incluindo o uso de metodologia específica, foi avaliado 
o risco de cheia, constatando-se que a maioria da área adjacente ao troço de metro 
que se desenvolve na área do rio Tinto não se encontra em situação de risco; 
salvaguardam-se no entanto 2 habitações uni-familiares que se encontram em leito de 
cheia. 

♦ desta forma, considera-se que deverão ser tomadas medidas, as quais, contudo, não 
decorrem da existência deste projecto, estando este a melhorar expressivamente a 
situação actual; competirá então às entidades que gerem os recursos hídricos e/ou o 
território, a pesquisa de soluções adequadas neste domínio, que poderão passar, 
neste caso, por uma relocalização, a prazo, e/ou a sensibilização dos 
residentes/proprietários para a aquisição de seguros adequados. 

Viaduto do Taralhão 

♦ o viaduto com 498 m de extensão, constitui uma obra muito relevante, atravessando o 
vale do rio Torto; inicia-se ao km 19+285 e termina ao km 19+783; o tabuleiro será 
constituído por duas vigas com 15 vãos intermédios de 30 m e 2 de 24 m nas 
extremidades; o tabuleiro ficará a uma altura variável entre 4 e 21 m; 

♦ o eixo do traçado do Viaduto intersecta uma pequena ribeira aproximadamente ao 
km 19+500, entre os pilares P7 e P8, e o rio Torto ao km 19+600, entre os pilares P10 
e P11. Não existe interferência entre os pilares e as linhas de água; 

♦ a sua importância e localização urbana justificaram um cuidado especial na concepção 
da estrutura, incluindo integração estética dos elementos estruturais e paisagística 
especificas. 

Túnel 

♦ Entre as estações São João de Deus e Parque Nascente desenvolve-se um secção 
subterrânea e ser construída como túnel mineiro; este túnel tem os seguintes 
elementos principais: 

→ o emboquilhamento Oeste estará localizado imediatamente adjacente à estação 
São João de Deus (km 27+018); 

→ a primeira secção do túnel, com 352 m de comprimento, será construída a céu 
aberto (até ao km 26+959) até ao emboquilhamento mineiro do túnel; nesta secção 
encontra-se a estrutura para a futura ligação ferroviária a Leixões (que não integra 
o presente projecto), a construir igualmente a céu aberto;  

→ ao km 26+600 encontra-se o poço de ventilação/saída de emergência, com 29 m 
de profundidade; este poço irá apoiar a escavação do túnel mineiro;  
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→ segue um troço com 243 m (km 26+351), de túnel mineiro, a ligar a uma estrutura 
tipo caixa; esta com extensão de 47 m, encontra-se já construída sob o Centro 
Comercial Parque Nascente; 

→ depois da estrutura tipo caixa, e com uma extensão de 184,67 m, o túnel mineiro 
continua até ao km 26+117, onde se localiza o emboquilhamento mineiro nascente. 
A secção entre o portal do túnel mineiro e o portal final, ao km 26+038, vai ser 
construída a céu aberto; 

→ o tramo entre o portal final do túnel e a estação Parque Nascente vai executar-se 
por meio de um muro de contenção no lado esquerdo do traçado; 

♦ o túnel será impermeável, construído segundo técnicas apropriadas, e será 
monitorizado no decurso da sua construção, por forma a registar os movimentos da 
estrutura e do material do subsolo, e para avaliar a adequação do método de 
construção adoptado; 

♦ os limites para as deformações do terreno devem aplicar-se de modo tal que o risco 
de danos a prédios e estruturas permaneça entre desprezável e leve. Será efectuado o 
levantamento prévio de edifícios; 

♦ serão igualmente monitorizadas as vibrações devidas a desmonte a fogo, executado 
de acordo com as normas aplicáveis, bem como os poços e minas existentes ao longo 
do alinhamento do túnel; 

Em síntese, e de acordo com os estudos e verificações realizadas, nomeadamente no que 
respeita à regularização do rio Tinto, verificação de risco de ocorrência de cheias, condições de 
execução e monitorização do túnel S. João de Deus/Parque Nascente, inserção urbana e 
paisagística, avaliação patrimonial, entre outras, verifica-se o comprimento, na globalidade, das 
medidas de DIA, e consequente conformidade do Projecto de Execução. 

Quanto às medidas a adoptar refere-se que foram definidas medidas de minimização 
específicas para a fase de construção do presente empreendimento, as quais integram o 
Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem devidamente contempladas pelo empreiteiro.  

Quanto às medidas de protecção acústica refere-se que, de acordo com os estudos realizados, 
foi possível concluir que o empreendimento respeitará a legislação em vigor pela inexistência 
de impactes, não justificando a adopção de medidas. 

Refere-se ainda que, para a fase de construção, foi recomendada a adopção de medidas de 
controlo do ruído, que passam sobretudo por restrições temporais impostas às acções 
construtivas susceptíveis de causar impactes expressivos no seu decurso; já para a fase de 
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exploração, foi recomendada a monitorização como forma mais eficaz de validação das 
prospectivas efectuadas, indo simultaneamente ao encontro de medidas constantes da DIA. 

5 - MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Atendendo às medidas de monitorização preconizadas no EIA e aprovadas pela CA, bem como 
às medidas de monitorização propostas adicionalmente pela CA, foi proposta para o troço 
Antas/Gondomar a monitorização do ambiente acústico para a fase de exploração. Quanto aos 
recursos hídricos, propôs-se a consideração de procedimentos de monitorização a serem 
considerados no decurso das actividades de manutenção/verificação das condições de 
exploração da metrovia. 

Quanto à monitorização do ruído e das condições de drenagem transversal no decurso da 
obra, considerou-se que deveriam ser adoptadas pelo empreiteiro, de acordo com a natureza, 
periodicidade e intensidade das diversas acções construtivas e por forma a assegurar uma 
maior eficácia na resolução de eventuais problemas nessa fase. 

6 - CONCLUSÕES 

O presente documento sintetiza a verificação das medidas introduzidas no Projecto do Troço 
Antas/Gondomar do prolongamento da Linha C do Metro do Porto, para além de demonstrar a 
sua conformidade com a respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida na 
sequência do Parecer da Comissão de Avaliação sobre o Estudo de Impacte Ambiental 
realizado na fase de Estudo Prévio. 

O projecto disponível para avaliação da conformidade foi desenvolvido na sequência do Estudo 
Prévio, integrando já as medidas aplicáveis propostas na DIA. 

Foram ainda desenvolvidos alguns estudos, nomeadamente de ruído e vibrações, enquanto 
que outros foram desenvolvidos de forma a serem incorporados na execução da obra, 
nomeadamente no que respeita a inserção urbana e paisagismo. 

Da análise da DIA, e incluindo os estudos adicionais efectuados, pode-se considerar que as 
medidas se encontram incorporadas no Projecto, dado que maioritariamente decorrem de 
propostas do EIA, ou de procedimentos de obra integrados em boas práticas ambientais, 
incluindo o cumprimento de normas e requisitos legais. 
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Adicionalmente, as medidas de minimização a considerar no decurso da obra e a integrar o 
Caderno de Encargos da mesma, foram agrupados no Anexo IV de forma a serem 
contempladas durante as diferentes fases dos trabalhos de construção. Também o Sistema de 
Gestão Ambiental da Obra a desenvolver, tem como objectivo garantir a concretização dos 
pressupostos ambientais estabelecidos no EIA do Estudo Prévio, na DIA e no RECAPE, 
durante a fase de construção. 

Em síntese, com a adopção das medidas de minimização no próprio projecto, nomeadamente 
através de algumas alterações, a par da identificação e sistematização das medidas ambientais 
integradas no Caderno de Encargos da Obra, considera-se atingido o objectivo de minimizar, 
significativamente, os impactes anteriormente identificados. 

Pode pois concluir-se que o Projecto de Execução incluindo a inserção urbana, bem como os 
estudos adicionais que foram realizados relativamente a alguns dos aspectos ambientais, e a 
implementação do Sistema de Gestão Ambiental da Obra, demonstram a conformidade do 
Projecto de Execução com as condições estabelecidas na DIA. 

 

Dezembro de 2007 
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