Exmo. Senhor
Presidente do Metro do Porto, S.A.
Avenida Fernão de Magalhães, 1862, 7º
4350-158 Porto

S/ referência

Assunto:

Data

N/ referência

Data

S010743-202102-CD

16/02/2021

DECAPE – Metro do Porto, S.A.
Linha Circular – Troço Liberdade/S.Bento – Boavista/Casa da Música

Serve a presente para comunicar a emissão da Decisão de Conformidade do Projeto de
Execução – DECAPE, relativa ao projeto referido em epígrafe. Em consequência o projeto
está, nos termos da lei, em condições para prosseguir para a próxima fase de execução,
nomeadamente para o início da obra.
Como adiante se detalha, e sem prejuízo da emissão da DECAPE e no seu cumprimento,
existem determinadas componentes a desenvolver e acompanhar, bem como informação
ainda a submeter à Autoridade de AIA. Nesse sentido, é determinada na DECAPE a
constituição de uma Comissão de Acompanhamento Ambiental do Projeto (CAA). Esta CAA
será instituída muito brevemente e acompanhará quer o presente projeto quer o projeto
Linha D – Prolongamento a Vila D’Este, igualmente objeto de DECAPE. A composição da
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CAA incluirá, por isso, entidades relevantes para ambos os projetos e linhas. A APA presidirá
à referida CAA.
A presente DECAPE deveria ter sido emitida no final de 2020, contudo, dado a especial
complexidade do projeto e a necessidade de recolher informação adicional e analisar em
detalhe um vasto conjunto de documentação, foi necessário abrir um período de
diligências complementares, posteriormente prorrogado pelos mesmos motivos. Estas
prorrogações foram comunicadas a V.Exas.
Decorreram ainda contactos com V. Exas com vista ao esclarecimento de várias questões
relativas ao projeto, bem como foi atualizado por V.Exas um vasto conjunto de informação.
Este projeto de execução - o RECAPE, é marcado por uma particular idiossincrasia, detetada
aliás noutros projetos de iniciativa pública, a saber: o lançamento do concurso para
execução da obra transferiu para a empresa vencedora desse concurso ações que,
materialmente, apenas podem ser apreciadas após a emissão da DECAPE, sob pena de
poder por em causa a obra e o consequente financiamento por parte do POSEUR.
Assim, foram tidos em conta para a presente decisão dois vetores essenciais: em primeiro
lugar, a ponderação de valores em presença, tais como o manifesto interesse público deste
projeto, o carácter exclusivamente público do promotor (Metro do Porto, S.A.), a
disponibilidade atempada de centenas de milhões de euros de financiamento, e a
salvaguarda operacional dos valores ambientais em presença; em segundo lugar, um juízo
de oportunidade quanto à entrega de determinada informação em momento posterior ao
presente, tendo-se concluído por essa possibilidade. Decorre do exposto, a necessidade da
RECAPE referida acima, instrumento que é aliás utilizado periodicamente em determinados
projetos cuja complexidade o justifica.
Foi agora possível concluir pela conformidade do projeto de execução com a Declaração de
Impacte Ambiental, sem embargo de, como referido, igualmente se ter concluído pela
necessidade de prosseguir o acompanhamento de diversos aspetos do projeto após a
emissão da DECAPE, fruto da especial complexidade e capilaridade do projeto e do facto
de determinados elementos carecerem ainda de desenvolvimento. De seguida elencam-se
os aspetos mais relevantes e tidos em conta para sustentar a emissão da DECAPE.
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1. Elementos a apresentar
Plano de Gestão Ambiental
O promotor informou da elaboração de uma versão de trabalho do PGA, que se encontra
em discussão com o empreiteiro e que se relaciona com vários outros aspetos do projeto.
O promotor deverá, assim, no prazo de um mês, submeter o PGA final.
Ruído
No RECAPE e na apreciação da Comissão de Avaliação da AIA são identificados vários
aspetos relativos ao ruído que deverão ser acautelados na execução da obra do projeto e,
posteriormente, na operação da linha de metro.
Estudo de ruído: foram remetidos dados adicionais pelo promotor, nomeadamente no
respeitante aos estaleiros, os quais serão analisados pela APA que detém competências
próprias nesta matéria.
Escavação em contínuo. Esta possibilidade não se encontrava inicialmente prevista na DIA,
tendo sido entretanto colocada pelo promotor. Trata-se de uma abordagem que impõe
uma adequada ponderação dos diferentes interesses em presença, ou seja, o das
populações no período noturno em particular, e o do desenvolvimento da obra que deverá,
por um lado, decorrer no mais curto período de tempo possível e assim minimizar
incómodo temporalmente, mas por outro lado, assegurar a disponibilidade de
financiamento que tem uma janela temporal de poucos anos. Consequentemente, tendo
em conta o manifesto interesse público deste projeto, está prevista a emissão de uma
correspondente declaração de interesse público e derrogação de determinados limites de
ruído pela tutela competente em razão da matéria, e a realização de obras em período
noturno deverá também carecer de uma Licença Especial de Ruído (LER) a emitir pela
competente entidade municipal. A CAA acompanhará esta matéria.
Vibrações
Estudo de vibrações. O estudo foi complementado pelo proponente e permite, assim,
concluir-se pela adoção de soluções técnicas que minimizam as vibrações, tanto na fase de
construção como de exploração.
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Em particular, na fase de exploração, serão construídos 3 tipos de assentamento de via: (a)
Via betonada – Sistema tipo Low Vibration Track (LVT) com pantufa; Este tipo de via foi
adotado para a extensão da Linha Circular e para os ramais de ligação; (b) Via betonada em
laje flutuante sobre material anti vibratório tipo SYLOMER; Este tipo de via foi adotado nas
zonas mais críticas sob o ponto de ruído e vibrações; e (c) Via balastrada com travessa de
betão tipo STEDEF; Este tipo de via foi apenas adotado na zona em trincheira do Ramal 1,
na ligação com a Linha C, em conformidade com o tipo de via existente.
Avaliação de paisagem enquanto “Paisagem Histórica Urbana” conforme recomendação
da ICOMOS-Unesco
O Plano de Salvaguarda do Património estabelece as linhas orientadoras para essa
monitorização; define as resoluções e formatos para os registos obtidos; e discrimina
também pontos específicos para registo. Por outro lado, no respeitante à evolução visual
da paisagem durante e após obra, esta tarefa está a cargo do empreiteiro, pelo que deverá
ser objeto de acompanhamento pela CAA. O promotor deverá produzir documentação da
progressão da obra que complementará a monitorização. O promotor irá igualmente
atualizar, no prazo de um mês, o Plano de Salvaguarda do Património.
Identificação dos locais de implantação dos estaleiros (incluindo do eventual estaleiro
social), locais de depósito temporário e definitivo de terras, acessos à obra e de todas as
outras áreas de apoio à obra.
Esta informação deverá ser apresentada no prazo de um mês e incorporada no Plano de
Gestão Ambiental atualizado a apresentar pelo empreiteiro. No respeitante ao Património
Cultural, as restrições/medidas ao nível dos estaleiros e locais de depósito de terras
encontram-se especificamente enquadradas na execução do Plano de Salvaguarda do
Património, estando a cargo dos recursos humanos com capacitações específicas, lideradas
pelo designado Gestor para o Património. A DGPC integrará a CAA e, nos termos da lei,
detém a competência para a emissão das devidas autorizações em matéria de património
cultural com relevância para a obra.
Articulação do proponente com a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, os Centros de
Emprego e as Associações Empresariais e com os proprietários e residentes das áreas
afetadas.
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As articulações desenvolvidas com a Câmara Municipal do Porto foram no sentido de
definição de projeto. A articulação no âmbito da empregabilidade deverá, assim, ser levada
a cabo pelo promotor com a maior brevidade possível. A atualização do PGA, a efetuar no
prazo de um mês, deverá incluir informação sobre esta temática.
O promotor deve ainda, no prazo de um mês, apresentar a atualização do Plano de
Comunicação para o projeto, com um maior detalhe em termos de ações e articulação com
as partes interessadas.
Plano de circulações para a área de afetação do quarteirão da rua General Norton de Matos
e da rua Pedro Hispano e Praça da Galiza. Plano de circulação em fase de obra
O promotor deverá apresentar, 30 dias após a consignação da empreitada, estes planos,
em resultado de articulação com a Câmara Municipal do Porto em função das suas
competências legais específicas.
2. Medidas de Minimização
Compatibilizar a conceção da Estação Galiza com a preservação integral do Jardim de
Sophia, único, de autor e que se apresenta num estádio maduro. Eventual afetação da sua
integridade física deve ser reposta em termos do seu desenho e dos materiais inertes
originais devendo ser sempre consultado o autor do projeto. No que diz respeito ao
património arbóreo o mesmo deve ser mantido sem qualquer afetação direta ou indireta
assim como a envolvente verde e murete da Fonte de Rosália de Castro
O promotor foi convidado a uma aprofundada articulação com a Câmara Municipal do
Porto sobre esta medida, que apresenta uma particular sensibilidade para a cidade e que,
a ser reformatada, carecia de adequada ponderação. Assim:


A implantação da estação é condicionada pelo desenho da via de circulação do Metro,
uma vez que os raios de curvaturas mínimas, inclinações máximas, e afastamentos às
caves dos edifícios circundantes determinaram o seu traçado e, por consequência, a
localização do cais da estação. O promotor apresentou várias alternativas estudadas,
mas em nenhuma delas foram identificadas vantagens e, pelo contrário, foram
identificas em todas desvantagens intransponíveis.
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Por conseguinte, O projeto de execução apresentado implica inevitavelmente a
necessidade de redesenhar o Jardim de Sophia, tendo o promotor justificado tal
necessidade e demonstrado a devida articulação com a Câmara Municipal do Porto.



Ainda assim, atendendo ao referido pela Comissão de Avaliação do AIA, o promotor
reavaliou o projeto de estruturas e reformulou o projeto de Paisagismo. Foi assim
aumentada a altura de solo para permitir a plantação das espécies previstas.



Consultada a autora do projeto, esta declinou o convite feito para colaboração no
projeto.



O projeto de Paisagismo foi desenvolvido pela equipa do Arquiteto Souto Moura, que
integra um Engenheiro Agrónomo e um Arquiteto Paisagista. O Jardim de Sophia
redesenhado assumirá uma solução de compromisso e de equilíbrio entre a afetação
verificada e a nova envolvente paisagística e urbana, os fluxos e movimentos de
pessoas que utilizam esta nova infraestrutura e sempre considerando a vivência deste
novo espaço. A relação pretendida entre ambos os espaços deve estar bem
estabelecida, cabendo por isso, em nosso entendimento, à equipa de projeto da
Estação da Galiza a definição das regras a que o desenho de superfície deve obedecer.

Assegurar que são selecionados os métodos e técnicas construtivas, bem como os
equipamentos que originem o menor ruído e vibrações possível.
O promotor demonstrou empregar as soluções técnicas adequadas a esta medida, tais
como: Adoção pelo método de escavação sequencial (NATM – New Austrian Tunneling
Method) para a escavação dos túneis; Poços de Emergência e Ventilação são executados
com escavação sequencial e parcializada em planta; Execução das estacas de betão armado
moldadas “in situ”, aplicável quer a estruturas de contenção provisória quer a estacas a
incorporar na estrutura definitiva. Não são assim admitidas soluções de cravação de
estacas ou perfis com recurso a bate estacas ou outros métodos que provocam mais ruído
e vibrações, a níveis desadequados face aos locais onde se prevê a sua utilização; Execução
de paredes moldadas com recurso a hidrofresa no caso da estação Liberdade, face às
particularidades do local e da proximidade ao edificado. Está proibida a utilização de
trépano, equipamento que introduz vibrações não aceitáveis; Escavação da Estação
Liberdade e da Estação Boavista/Casa da Música ao abrigo do Método Invertido, o que
permite que as escavações sejam realizadas com menor transmissão de ruído para o
exterior; os equipamentos a utilizar pelo Adjudicatário para a execução da obra cumprirão
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obrigatoriamente com as disposições legais no que respeita à emissão de ruído e vibrações
para além das medidas que constam no Plano de Gestão Ambiental; os equipamentos a
integrar, bem como as disposições de montagem e fixação, foram selecionados tendo em
consideração as suas características de emissão de ruído e vibração. No caso dos
equipamentos, pela sua relevância, destinados à ventilação e desenfumagem, como são os
ventiladores estes estão equipados com atenuadores acústicos selecionados por forma a
garantir condições ambientais acústicas adequadas no exterior das instalações
(Regulamento Geral Sobre o Ruído – Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro de 2007).
Prevê-se também elementos de atenuação de vibração nas fixações destes equipamentos
à sua estrutura base de apoio.
Face ao exposto, comunica-se a V. Exa nos termos legais a emissão da DECAPE relativa ao
projeto referido em epígrafe.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P

Nuno Lacasta
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