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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
152-B/2017, de 11 de dezembro, foi submetido no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente – Módulo
de Licenciamento Único Ambiental (processo PL20200207000215), para procedimento de verificação da
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (PE), o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) da "Linha Circular: Troço Liberdade /São Bento – Boavista/ Casa da Música”, bem como o
respetivo Projeto de Execução. O proponente do projeto é a Sociedade Metro do Porto S.A. e a entidade
licenciadora o Ministério do Ambiente e da Transição Energética.
O projeto enquadra-se no artigo 1º, n.º 3, alínea b), subalínea i), enquadrando-se em Áreas Sensíveis (AIA
obrigatória ≥ 1km), da alínea h), do n.º 10, do Anexo II do RJAIA – “Linhas de elétrico, Linhas de metropolitano
aéreas e subterrâneas, Linhas suspensas ou análogas de tipo específico, utilizadas exclusiva ou principalmente
para transporte de passageiros”.
A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, remeteu a documentação submetida no SILiAmb à Comissão de
Avaliação (CA), então nomeada no âmbito da avaliação em fase de Estudo Prévio (EP), constituída pelas
seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, IP: Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA), que
preside, Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (DCOM), Departamento de Gestão Ambiental
(DGA), Departamento de Alterações Climáticas (DCLIMA), e Administração da Região Hidrográfica do Norte
(ARH N); Direção-Geral do Património Cultural (DGPC); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDRN); Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG); Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (FEUP); e, o Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de
Agronomia (CEABN/ISA).
Foram nomeados, pelas entidades acima referidas que integraram a CA, os seguintes representantes:
APA - Eng.ª Dora Beja (presidente)
APA - Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública)
APA – Eng.º Sérgio Fortuna (recursos hídricos)
APA – Eng.ª Maria João Leite (ambiente sonoro)
APA – Engª Patrícia Gama (alterações climáticas)
CCDR Norte – Arq.ª Alexandra Cabral (usos do solo, componente social, qualidade do ar, sistemas
ecológicos e ordenamento do território)
DGPC – Dr. João Marques (património cultural)
LNEG – Dr. Narciso Ferreira (geologia, geomorfologia e recursos minerais)
FEUP – Prof.ª Cecília Rocha (vibrações)
CEABN/ISA – Arq. João Jorge (paisagem)
A DGPC remeteu à Comissão Nacional da UNESCO o Estudo de Impacte Patrimonial revisto no âmbito do
presente RECAPE e que consta no Anexo Técnico 5, com o propósito de ser endereçada consulta ao Centro de
Património Mundial da UNESCO, nos termos do parágrafo 172 e seguintes das “Orientações Técnicas para
Aplicação da Convenção”.
O RECAPE, datado de fevereiro de 2020, foi elaborado pela empresa ARQPAIS - Consultores de Arquitectura
Paisagista e Ambiente, Lda., no período compreendido entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, e é
composto por:
Relatório Base.
Anexos.

Parecer da Comissão de Avaliação
Julho 2020

1

Linha Circular: Troço Liberdade/S. Bento - Boavista/Casa da Música
Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

Peças Desenhadas.
Resumo Não Técnico.
O Projeto de Execução da Linha Circular foi elaborado por uma equipa liderada pelo consórcio projetista
SENER/CJC/NSE ACE, a quem a Metro do Porto, S.A. adjudicou todos os estudos no âmbito de Concurso Público
que excluía os projetos de arquitetura das estações. Os projetos das Estações são realizados por ÁLVARO SIZA
Arquitectos e SOUTO MOURA Arquitectos.
A metodologia de avaliação adotada pela CA contemplou a análise do Projeto de Execução e a avaliação da sua
conformidade ambiental, de acordo com as disposições do artigo 20º do Diploma AIA, bem como a promoção
de um período de Consulta Pública e análise dos respetivos resultados.

2. ANTECEDENTES
O procedimento de Avaliação (AIA n.º 3032) relativo ao Estudo Prévio da "Linha Circular: Troço Liberdade /São
Bento – Boavista/ Casa da Música” decorreu entre julho de 2018 e fevereiro de 2019, ao abrigo do regime
jurídico de AIA, tendo a 15 de fevereiro de 2019 sido emitido pela APA, enquanto Autoridade de AIA, o
respetivo Título Único Ambiental, onde se inclui a Decisão de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada.
O Estudo Prévio desta Linha Circular, Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música, correspondeu ao
trecho entre a Estação da Liberdade/S. Bento até à Estação Boavista/Casa da Música, totalmente em túnel e em
via dupla, com cerca de 3 km de extensão, a qual incluiu duas estações adicionais – Estação Hospital de Santo
António e Estação Galiza – cinco poços de ventilação e emergência e o ramal de injeção de veículos, em via
simples, a partir da Linha C, já em exploração. Foi ainda considerado o ramal de injeção na Linha de Gaia (ramal
2) a partir do ramal de injeção 1 e o futuro ramal de ligação à Linha de Campo Alegre. Foram apresentadas duas
alternativas de traçado
Alternativa 1 – Variante à solução de traçado do Programa Preliminar (PP), resultante da otimização do
traçado.
Alternativa 2 - Com um traçado variante à Alternativa 1 entre a Praça da Liberdade e a Praça da Galiza, com
objetivo de obter um traçado menos sinuoso e mais afastado da Igreja dos Clérigos.
No âmbito das razões de facto e de direito que fundamentaram a decisão, incluídas na Declaração de Impacte
Ambiental/Anexo ao TUA:
“Considerou-se da avaliação efetuada, face às características do projeto e do local de implantação, que os
fatores determinantes na avaliação de impacte ambiental do projeto são o Património e a Socioeconomia.
Como fatores relevantes refere-se a Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, o Ruído, as Vibrações,
seguidos dos fatores Recursos Hídricos, Território e Uso do Solo, Paisagem, Qualidade do Ar e Sistemas
Ecológicos.
No que se refere ao património cultural (arqueológico e arquitetónico), apesar do traçado desta nova Linha
do Metro ser essencialmente subterrâneo, os elementos patrimoniais, nomeadamente os imóveis existentes
com interesse cultural, localizados ao nível da rua, poderão sofrer apenas eventuais impactes negativos
(diretos e indiretos) face à ação do processo de escavação do túnel, nomeadamente devido aos impactes das
vibrações e das alterações do nível freático, com implicações em eventuais deslocamentos e assentamentos
do edificado.
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Realça-se que os impactes sobre o património arqueológico, devido à sua natureza, são essencialmente
negativos, diretos, permanentes e irreversíveis.
Saliente-se ainda a necessidade de o Projeto de Execução da Estação Liberdade / São Bento, apresentar as
melhores soluções para a salvaguarda dos diversos valores patrimoniais com interesse cultural.
Relativamente às duas alternativas em estudo, considera-se que a Alternativa 1 é a solução mais favorável por
apresentar menor número de potenciais impactes.
No âmbito do fator socioeconomia, considera-se que os impactes negativos do projeto ocorrem
principalmente na fase de construção e assumem uma significância elevada, devido à duração temporal da
obra (30 meses), à extensão das intervenções à superfície.
Os impactes mais significativos ocorrem nas áreas de construção das estações que implicarão a interdição de
áreas significativas, em zonas particularmente sensíveis, no que respeita aos usos funcionais do edificado, à
presença de população com estratos vulneráveis, ao valor do património cultural arquitetónico, à intensidade
do tráfego rodoviário, à fruição dos espaços públicos, como são a Praça da Liberdade e envolvente, o Largo
de Abel Salazar, a Praça da Galiza e envolvente, e a Avenida de França.
A desestruturação dos espaços, o condicionamento ou impedimento das circulações rodoviárias e pedonais, a
afetação de propriedade, o incómodo ambiental e a afetação da qualidade de vida em zonas de habitação e
equipamentos sociais (saúde, ensino), a proximidade das frentes de obra a habitações, comércio, hotelaria e
restauração são fatores causadores de impactes significativos, ainda que, na maior parte, temporários.
Na fase de construção relevam-se também os impactes positivos associados à criação de emprego e aquisições
locais. Poderá induzir também a ocorrência de um impacte positivo indireto, enquanto alternativa ao transporte
rodoviário, com efeitos positivos ao nível da qualidade do ambiente urbano (qualidade do ar, ruído, segurança),
pois prevê-se uma redução do volume de tráfego rodoviário de superfície.
Quanto à alternativa menos desfavorável, refere-se que a Alternativa 2 se desenvolve sob áreas com menor
edificação, no entanto, não representa um argumento diferenciador que leve a uma opção taxativa por uma das
alternativas em estudo. O desenvolvimento do traçado sob edificação assume maior relevância para os fatores
ruído e vibrações, e, outros aspetos relacionados com os métodos construtivos.
Relativamente ao fator geologia, geomorfologia e recursos minerais, os impactes previsíveis deverão ocorrer
exclusivamente durante a fase de construção e assumem um caráter negativo, direto, certo, permanente e local,
de baixa magnitude e de baixa significância, constituindo o balanço da movimentação de terras o único fator de
diferenciação entre as alternativas estudadas. Considera-se o balanço entre Escavação/Aterro nas duas
alternativas resultando para a Alternativa 1 = 503.204 m3 e a Alternativa 2 = 529.947 m3.
Refere-se ainda que as duas alternativas se desenvolvem muito próximas e intersectam as mesmas estruturas
geológicas, pelo que o impacte é idêntico para ambas. No entanto, a Alternativa 1, ao apresentar vantagens
ambientais, ainda que marginais, a que acrescem mais baixos custos de construção e manutenção e ainda
vantagens em termos de exploração da via, constitui-se como a Alternativa que, do ponto de vista dos estudos
realizados, apresenta melhores condições para desenvolver em fase de Projeto de Execução.
Em relação ao fator ruído, os principais impactes decorrerão da fase de obra, contudo, as avaliações
apresentadas foram sumárias. Assim, considera-se que face à duração prolongada da obra (cerca de 10 a 13
meses, consoante as Estações, podendo o condicionamento de cada zona prolongar-se até 30 meses), e à sua
natureza e localização em espaço urbano densamente habitado, são expectáveis impactes negativos de
magnitude elevados e significativos para as duas alternativas em estudo, pelo que na fase de projeto de
execução importa realizar uma avaliação de impactes de ruído mais detalhada, a fim de melhor se
concretizarem as medidas de minimização a aplicar.
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Ainda que nenhuma das alternativas atravesse zona classificada como sensível (exceto o Hospital Sto. António,
onde as alternativas se cruzam) e não difiram em termos de zonas ocupadas à superfície, tendo em
consideração a duração da obra e os volumes de terras envolvidos, considera-se como preferível a Alternativa 1.
Relativamente ao fator vibrações, constatou-se que os impactes associados a este projeto, principalmente em
fase de construção, serão manifestamente negativos para toda a envolvente próxima e alargada das principais
zonas de obra. À semelhança do fator ruído a avaliação apresentada foi sumária, pelo que será necessário na
fase de projeto de execução, uma nova avaliação de impactes, uma vez que é espectável a ocorrência de
impactes negativos significativos, que justificam a adoção de medidas minimizadoras na totalidade do
traçado, devendo a sua concretização ocorrer nesta fase. Considera-se ainda, que ambas as alternativas são
equivalentes em termos de impactes.
No âmbito do fator recursos hídricos e qualidade da água, considera-se que os principais impactes na qualidade
dos recursos hídricos superficiais ocorrem essencialmente durante a fase de construção e resultam das
atividades que estão relacionadas com movimentação de terras, o que poderá dar origem a efluentes
contaminados com partículas, metais pesados e hidrocarbonetos, que por escoamento superficial afetem o meio
hídrico recetor. Pelas características da área de estudo e do projeto, não são expectáveis impactes significativos
em qualquer uma das alternativas em estudo.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, considera-se que, associados à fase de construção, os
impactes são induzidos pelo conjunto de ações semelhantes ao identificado para as águas superficiais. Assim, os
impactes assumem um caracter negativo, direto, certo, permanente e local, embora de baixa magnitude e de
baixa significância, nos locais em que interferem com o nível freático ou com os mananciais e poços locais.
Quanto à qualidade da água, os impactes a ocorrer, não irão originar alterações, sendo ainda minimizáveis nas
zonas dos acessos e áreas do estaleiro. Não sendo previsível qualquer alteração no uso dos recursos hídricos,
consideram-se os impactes residuais muito pouco significativos para as duas alternativas.
Assim, e para os recursos hídricos, considera-se que devido ao carácter predominantemente temporário (na
maioria limitados à fase de construção) dos impactes que poderão ocorrer e o facto de se considerarem pouco
significativos, não irão representar uma diminuição significativa quer da qualidade quer do uso destes recursos,
desde que aplicadas as devidas medidas de minimização.
No âmbito do fator uso do solo, considera-se que, de um modo geral, e considerando o facto de o projeto ter
uma expressão muito reduzida à superfície, a grande maioria dos impactes ocorrerão durante a fase de
construção, e estão relacionados com a afetação ou substituição dos usos atuais que passam a estar afetos à
Linha do metro. O planeamento da obra prevê que os poços de ataque para abertura do túnel sejam nos locais
das futuras estações, limitando assim a afetação à superfície. Os impactes estão assim, diretamente associados
às necessidades de instalação dos estaleiros para a concretização da obra na Praça da Liberdade, Jardim do
Carregal, Praça da Galiza e passeio da Avenida da França, condicionando de forma negativa e direta a vivência
local. Também a inevitável circulação de maquinaria e de veículos pesados, condicionará de forma direta a
acessibilidade viária e pedonal obrigando a alterações de tráfego e provocando congestionamentos na
vizinhança.
Trata-se, assim de um impacte negativo, direto, localizado, certo, temporário, reversível, de elevada a
moderada magnitude e significância de acordo com o troço em causa, sendo no entanto minimizável com a
gestão eficaz da obra.
Na fase de exploração, os efeitos previsíveis resultantes da ocupação irreversível da superfície assumem um
caráter definitivo, mas pouco significativos.
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Relativamente ao território, os impactes que resultam das intervenções à superfície são negativos e pouco
significativos a significativos, alguns muito localizados, embora temporários e mitigáveis. Alguns prolongam-se
na fase de exploração apresentando carater permanente.
Quanto às intervenções no espaço subterrâneo, estes traduzem-se em dois tipos de impactes: um que resulta da
afetação direta de serviços diversos, como servidões de utilidade pública e outras condicionantes; e, um
segundo que resulta da eventual perturbação da funcionalidade dos espaços como resultado indireto das
operações construtivas, nomeadamente do resultado de vibrações induzidas nos terrenos e potencial afetação
de estruturas abaixo ou acima do solo.
Entre as duas alternativas em estudo, considera-se não haver grande diferenciação no que concerne a este
fator, pelo que não é possível apontar uma das alternativas como a mais favorável.
No que se refere ao fator da paisagem, os impactes mais importantes ocorrem na fase de construção,
destacando-se nesta fase os impactes significativos decorrentes da intervenção na Praça da Galiza/Jardim de
Sophia e os impactes muito significativos decorrentes da intervenção, em pleno espaço público do Centro
Histórico do Porto, Património Mundial da Humanidade e que se estende pela Praça da Liberdade, Largo dos
Lóios, Rua dos Clérigos, Rua do Almada, Avenida dos Aliados, Rua de Sá da Bandeira, Rua 31 de Janeiro, Rua
da Madeira (início) e Praça de Almeida Garrett.
A grande maioria das intervenções ocorrem em locais de Qualidade Visual “Elevada”, pelo que estão também
em causa impactes que decorrem da destruição irreversível de valores/atributos visuais, como é o caso do
património arbóreo e botânico existente nos jardins públicos que são um contributo muito relevante para o
valor cénico e patrimonial da paisagem urbana do Porto, entendida como “paisagem histórica urbana”
(Unesco). Dos vários espaços públicos, destaca-se o conjunto indissociável composto pela Fonte de Rosália de
Castro e pelo Jardim de Sophia; jardim de autor, de desenho contemporâneo e único na cidade do Porto, cuja
integridade física deve ser mantida.
Para a fase de exploração, podem transitar impactes, associados à potencial perda de património arbóreo
(valor visual) do espaço privado e público – Jardim do Carregal, Praça da Galiza e Praça Mouzinho
Albuquerque - não passíveis de avaliação, quanto à magnitude e significância, no presente, mas que podem
vir a ser significativos, por afetação direta, do sistema radicular e/ou indireta, pelo rebaixamento do nível
hidrostático, provocados pelas obras no subsolo, razão pela qual devem ser monitorizados, também pelo
risco associado à sua estabilidade.
Por último, da análise de alternativas deste fator, conclui-se que a Alternativa 2 é a menos desfavorável.
Em relação ao fator qualidade do ar, durante a fase de construção são previsíveis impactes mais significativos
neste fator que estão associados ao aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades
inerentes à construção deste projeto. O impacte sentir-se-á maioritariamente nas zonas próximas da
construção.
Na fase de exploração é expectável uma redução ao nível da emissão de poluentes atmosféricos, com a entrada
em funcionamento da nova ligação de metro, pelo que se considera os impactes positivos, diretos, imediatos,
prováveis, permanentes, locais, irreversíveis, de magnitude reduzida e significância reduzida a média.
Refere-se ainda que os impactes neste fator são equivalentes para as duas alternativas em estudo.
No âmbito do fator sistemas ecológicos, tendo em conta o carácter urbano da área de intervenção e o facto de
grande parte das intervenções se realizarem em profundidade, considera-se que os possíveis impactes serão
pouco expressivos, independentemente da alternativa de projeto em estudo. Contudo, considera-se a
Alternativa 1 preferencial face ao maior impacte da Alternativa 2.
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Salienta-se o importante papel ecológico que os espaços verdes desempenham numa cidade densamente
urbanizada como é a cidade do Porto, pelo que, os efeitos sobre estes espaços deverão ser minimizados ao
máximo. Considerou-se os impactes neste fator, de magnitude reduzida, locais, reversíveis e pouco
significativos.
Acresce a esta avaliação os pareceres solicitados a entidades externas, e aos contributos recebidos no âmbito
da consulta pública. Considerou-se que as preocupações elencadas nos mesmos se enquadram no âmbito da
avaliação efetuada e encontram-se salvaguardados na presente decisão, designadamente no sentido de se
apresentarem soluções em projeto de execução que assegurem a sua minimização e reduzam a sua
significância.
Face ao exposto, ponderados os impactes negativos bem como a possibilidade de minimização dos mesmos, e
perspetivados os impactes positivos emite-se decisão favorável ao projeto, condicionada à adoção da
Alternativa 1 do estudo prévio e ao cumprimento dos termos e condições expressas no presente documento.”
(bold nosso)

Constam assim da Declaração de Impacte Ambiental/Anexo ao TUA emitida, um conjunto de Condicionantes,
Elementos a Apresentar em RECAPE, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização, para o Projeto de
Execução a desenvolver.
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3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO
Enquadramento geográfico
O projeto localiza-se no concelho do Porto, na União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia,
S. Nicolau e Vitória e na União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos.

7

Objetivos do Projeto
A Linha Circular: Troço Liberdade/ S. Bento – Boavista/ Casa da Música faz parte integrante da proposta de
expansão da rede de Metro do Porto, tendo como objetivo principal responder à procura deste meio de
transporte público na Área Metropolitana do Porto, justificando-se pela estimativa do número de utentes
potencialmente captados pela Metro do Porto e pela sinergia que permite com a rede atual.
Principais características do Projeto de Execução
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no RECAPE e restante
informação disponibilizada. No anexo I apresenta-se a Implantação do Projeto.
O traçado desta nova Linha a integrar a rede de Metro do Porto, a Linha Circular: Troço Liberdade/ S. Bento –
Boavista/ Casa da Música, foi desenvolvido de acordo com a Alternativa 1, nos termos expostos na DIA.
O traçado desenvolve-se numa extensão total de 3,008 km em via dupla subterrânea. Fazem parte do projeto 4
estações: Estação Liberdade/São Bento, Estação Hospital de Santo António, Estação Galiza e Estação
Boavista/Casa da Música e, 3 poços de emergência e ventilação - PEV1 PEV2 e PEV3.
À Linha referida anteriormente acresce ainda o Ramal de Injeção 1, com uma extensão de 465,988 m, que
permitirá a ligação à Linha C existente, e o Ramal de Injeção 2, com uma extensão de 341,920 m, que permitirá
a ligação entre o Ramal de Injeção 1 e a futura Linha de Gaia, com uma extensão de 200 m.
De acordo com o proponente, identificaram-se as seguintes condicionantes ao desenvolvimento do projeto:
De ordem física e patrimonial:
Prolongamento para Nascente: obriga ao atravessamento sobre o túnel da Linha Amarela, o que
condiciona a cota da Estação Liberdade / São Bento; foram estudadas várias hipóteses construtivas que
permitissem minimizar os riscos de atravessamento. A Estação Liberdade/São Bento foi ainda fortemente
condicionada pela ocupação na sua envolvente, designadamente pelo edificado (Palácio das Cardosas,
Igreja de Santo António dos Congregados).
Área disponível para implantação da estação na Praça da Liberdade: condiciona o traçado em planta, a
funcionalidade da estação e o método construtivo das paredes de contenção. Foram ensaiados vários eixos
num processo iterativo com a arquitetura e as equipas de túneis, estruturas e segurança contra incêndios.
Túnel de Ceuta: condiciona a cota da Estação Hospital Santo António (HSA), uma vez que o túnel do metro
tem que passar por baixo desta infraestrutura viária.
Parque de Estacionamento da rua Júlio Dinis: condiciona o traçado em planta e perfil. Houve que baixar o
traçado para minimizar as interferências com o parque enterrado.
Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular (Rotunda da Boavista): trata-se de uma interferência que não
é possível evitar dados os condicionamentos geométricos impostos pela localização da Estação
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Boavista/Casa da Música, do futuro prolongamento para Gaia e da ocupação à superfície, designadamente
terrenos da IP objeto de protocolo com o El Corte Inglês.
Estação Casa da Música existente: condiciona a localização e cota da Estação Boavista/Casa da Música
(BCM) e da Estação da futura Linha de Gaia uma vez que ambos os términos têm que passar por baixo
desta estação.
Viaduto da Rua de Domingos Sequeira - condiciona o traçado em planta do Ramal de Injeção.
Empreendimento Mercadona - foi verificada a compatibilidade do perfil do túnel do Ramal de Injeção com
a implantação em alçado desta edificação; com a informação disponível, conclui-se que é possível passar
com o túnel por baixo deste empreendimento.
Outro património edificado (classificado e não classificado), designadamente Torre dos Clérigos, Hospital
de Santo António, caves dos edifícios do condomínio Les Palaces.
Infraestruturas enterradas, com destaque para os rios encanados: Rio da Vila (Praça da Liberdade/São
Bento), Rio Frio (Jardim do Carregal), Ribeira de Massarelos (Galiza).
Outras condicionantes não evidenciadas encontram-se relacionadas com a integração da obra no contexto
urbano, ao nível das estruturas de ligação à superfície como é o caso dos poços de ventilação e saídas de
emergência, bem como as estações, sendo que nestas também se analisou o espaço necessário para a sua
implantação.
A implantação do eixo do traçado da Linha Circular (Figura 1) segue, sempre que possível, sob os eixos
rodoviários, por forma a evitar, tanto quanto possível, as edificações existentes e minimizar assim as
perturbações resultantes do processo construtivo. Todavia, no troço compreendido entre a Estação Hospital
Santo António e a Estação Galiza, optou-se por desviar a Linha da rua D. Manuel II pois, caso contrário, ser-se-ia
obrigado a passar com a Linha sob o próprio Hospital Santo António.

Figura 1: Implantação do Projeto
Fonte: RECAPE
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Linha Circular – Linha G
A partir da origem da Linha ao PK 0+000, percorre uma distância de 344,570 m em alinhamento reto, desde a
zona poente da rua 31 de Janeiro e ao longo da rua dos Clérigos terminando ao PK 0+344,570. Entre o PK 0+200
e o PK 0+270 encontram-se implantados os cais da estação da Liberdade/São Bento. Entre o PK 0+897,426 e o
PK 0+967,426 localiza-se a estação Hospital de Santo António. Os cais referentes à Estação Galiza localizam-se
entre o PK 1+733,044 e o PK 1+803,044; este alinhamento irá atravessar algumas edificações, fator necessário
para respeitar o local de implantação e enquadramento da Estação Galiza.

9

Ramais de Injeção na Estação Boavista/Casa da Música
Está prevista a implantação de uma ligação a partir do troço comum da Linha C, com uma extensão de 465,988
m, com vista a permitir a injeção de veículos para a Linha Circular, designada de ramal 1, sendo que essa ligação
será materializada com a colocação de um aparelho de via na Linha C. Considerou-se como ponto de origem do
ramal 1 o AMV (Aparelho de Mudança de Via) a instalar no términus na via 2 da Linha Circular ao PK 2+956,922.
Relativamente ao ramal 1, foi tido em consideração a Medida de Minimização 5 da DIA, com o deslocamento
em cerca de 25 m para sul (em relação ao realizado em fase de Estudo Prévio) do ponto de concordância do
ramal de injeção de veículos com a Linha C. Com este reposicionamento evita-se a aproximação ao edifício de
habitação situado na Rua de Pedro Hispano e a afetação do acesso ao respetivo logradouro. O ramal 2 (ligação
da futura Linha de Gaia ao ramal 1) tem uma extensão total de 341,920 m.

Futura Linha de Gaia
O projeto pretende viabilizar a futura Linha de Gaia pelo que foi considerada uma extensão de 200 m para o
troço a estudar no sentido de garantir a sua futura articulação.

Traçado em Perfil Longitudinal
A Linha Circular desenvolve-se em túnel variando a sua profundidade na zona das estações entre os 11,5 m da
Estação Liberdade e os 23,5 m da Estação Hospital Santo António. Apenas no Ramal de Injeção Casa da Música
(Ramal 1), na ligação à Linha C (atualmente em exploração), se encontra um pequeno troço de via à superfície.

Tipos de Assentamento de Via
Considerou-se uma via tipo LVT (Low Vibration Track). Foram considerados 3 tipos de assentamento de via:
Via betonada – Sistema tipo LVT (Low Vibration Track) com pantufa - Este tipo de assentamento foi
adotado para quase toda a extensão da Linha Circular e para os ramais de ligação, salvo para zonas onde se
verificou a necessidade de se optar por outros sistemas.
Via betonada em laje flutuante sobre material anti vibratório tipo SYLOMER - Utiliza-se este tipo de via em
zonas mais críticas sob o ponto de ruído e vibrações:
Estação Liberdade / São Bento, entre o PK 0+050,000 e o PK 0+380,000.
Estação Hospital de Santo António, entre o PK 0+838,800 e o PK 0+878,000.
Estação Galiza, entre o PK 1+500,000 e o PK 2+000,000.
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Via balastrada com travessa de betão tipo STEDEF - Este tipo de via foi adotado na zona em trincheira do
Ramal 1 (entre o PK 0+384,416 e o PK 0+465,988), na ligação com a Linha C, existente.
Superestrutura
Carril: Carril 50E6, VIGNOLE, um dos carris “standard” utilizados na rede, em conformidade com a
regulamentação Normativa Europeia EN13674-1, qualidade do aço R260. Os carris serão assentes de forma
a garantir a bitola “standard” europeia, de 1435 mm medida 9,7 mm abaixo da mesa de rolamento dos
carris Vignole.
Fixações: tipo Vossloh W14, com grampo Skl 14.
Palmilha: de borracha canelada resiliente com 9 mm de espessura.
Travessas: travessas bi-bloco do tipo STEDEF na secção do ramal de injeção Casa da Música (ramal 1) que
se encontra à superfície (via balastrada).

Estações
Estação Liberdade
Localizada ao PK 0+235,000 da Linha G, no extremo sul da Praça da Liberdade. Foi previsto o cruzamento da
Linha Circular sobre a Linha D, a uma cota superior, possibilitando assim uma eventual extensão da Linha para
nascente.

Figura 2: Estação Liberdade
Fonte: RECAPE

Do projeto de inserção urbana existem elementos que deverão ser preservados, e se necessário, levantados,
desmontados, classificados e guardados para posteriormente serem remontados, nomeadamente:
Fachada em pedra dos atuais sanitários públicos da Rua da Madeira (localizados sob a Rua 31 de Janeiro).
Muro de pedra frente ao edifício da estação de comboios, incluindo candeeiros e guarda metálica.
Dois quiosques em estrutura de madeira e acabados a madeira pintada e cobertura de chapa.
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Três palas metálicas do Hotel Intercontinental.
Estátua do Ardina incluindo base e marco dos correios.
Cabine telefónica em estrutura de madeira.
Escada com sua guarda de pedra e lajeado envolvente à estação de comboios de São Bento.
Lajeado da Rua do Loureiro incluindo guarda metálica.
Relativamente à situação existente, para além dos acessos à estação, as intervenções urbanas são:
Redesenho de pavimentação, iluminação e vegetação do Largo dos Loios.
O trânsito viário é removido (e paragem de táxis) da frente da Estação de comboios de São Bento,
libertando para peões toda a frente do edifício. A nova paragem de táxis situa-se na Rua do Loureiro com a
criação de uma baia para cargas e descargas de passageiros, situada na parte inferior da rua em frente à
estação de São Bento.
Redesenha-se o largo da Rua da Madeira, em frente ao novo acesso, sendo removida a escadaria de acesso
à Rua 31 de Janeiro.

Estação Hospital de Santo António
Localizada ao PK 0+932,426 da Linha G, no Jardim do Carregal cujo nome oficial é Jardim de Carrilho Videira.
Poucos metros antes da estação, o túnel de Ceuta condiciona substancialmente o traçado, tanto planimétrica
como altimetricamente. Esta estação localiza-se numa zona urbana consolidada, cuja principal centralidade
corresponde ao Hospital de Santo António que lhe dá nome. O Hospital de Santo António encontra-se
classificado como Monumento Nacional ao qual se impõe a respetiva servidão administrativa.

Figura 3: Estação Hospital de Santo António. Identificação dos poços, cavernas e acessos à superfície
Fonte: RECAPE
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No âmbito da recuperação e restituição do Jardim do Carregal, propõe-se intervenções que renovem o jardim e
área envolvente tais como:
Restauro integral do lago.
Restauro da pequena “ponte” existente no lago.
Colocação de Bebedouros no jardim.
Substituição dos bancos existentes em granito por bancos de jardim idênticos aos existentes no Jardim da
Rotunda da Boavista ou Praça do Marquês, definindo somente um modelo.
Recuperação das luminárias existentes no jardim, adotando um modelo único, e reforçar com novas
luminárias, iguais às existentes, conforme indicado em projeto de execução e projeto eletrotécnico.
Relocalização das luminárias existentes nos arruamentos.
Repavimentação dos passeios, dos arruamentos e da faixa de estacionamento a intervencionar.
Colocação de novas guias de granito nos passeios e arruamentos e no Jardim do Carregal.
Repavimentação integral dos caminhos no jardim com saibro conforme especificado em projeto de
paisagismo.
Plantação de novas espécies conforme estipulado em projeto de paisagismo.
Colocação de novas papeleiras, na área do jardim e nos passeios adjacentes.
Recolocação/remoção de mupis de publicidade.
A semaforização deve ser coordenada com a Câmara Municipal do Porto (CMP), verificar localização dos
armários, caso sejam necessários.
Existem uma série de postes no Jardim que devem ser retirados, tendo que as entidades competentes se
pronunciarem sobre a sua utilidade.
Retirar as mesas e bancos de granito existentes, propondo uma nova localização.
Rebaixamento das tampas existentes no jardim de modo a receberem os acabamentos adjacentes das
áreas em questão.
Recuperação integral do muro de suporte em granito do Jardim do Carregal e reconstrução do muro com
um novo alinhamento.
Substituição e relocalização dos Ecopontos.
Novo posicionamento das câmaras de vídeo.
Proposta de colocação de mobiliário urbano, tendo em conta que todo o mobiliário existente, e de acordo
com a memória descritiva, é para retirar, nomeadamente o mupi GT, o mupi rotativo e todos os outros
mupis que não estão de acordo com a proposta apresentada.
Alteração do raio de viragem da Rua de Clemente Meneres, junto à Travessa do Carregal.
Abate/transplante de duas árvores localizadas a Nascente do Jardim do Carregal.
Plantação de novas árvores como medida compensatória.
Reposição do Busto do Duque de Wellington, no cruzamento da Rua Dr. Tiago de Almeida e Rua do Rosário.
Alteração da cota de acabado da Rua de Clemente Meneres de modo a manter um desnível de 15cm entre
o passeio e o arruamento.
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Estação Galiza
Implantada ao PK 1+768,044 da Linha G, dentro do perímetro do Jardim de Sophia, de forma a minimizar a
afetação do trânsito das ruas adjacentes, designadamente as ruas do Campo Alegre, Júlio Dinis e da Piedade.
Estende-se ao longo da Rua de Júlio Dinis até à interceção com a rua da Piedade e Praça da Galiza, sendo
realizada no sistema “cut & cover”. A estação permitirá servir a Escola EB 2/3 Gomes Ferreira, o Centro
Comercial da Galiza, a Escola Secundária Infante D. Henrique, a Maternidade Júlio Dinis e toda a área
envolvente.
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Figura 4: Estação Galiza. Extrato da planta de inserção urbana, com identificação dos acessos à estação
Fonte: RECAPE

Dada a implantação da Estação, construída através do sistema “cut&cover”, o abate/transplante das árvores
localizadas na área de afetação é inevitável. Assim, para a implantação da estação será necessário a afetação do
Jardim de Sophia, que pressupõe o transplante/abate de 65 árvores. Por essa razão é proposto um novo
desenho do Jardim de Sophia, com a implantação de novas árvores de forma compensatória.
A praça da Galiza será integralmente mantida, nomeadamente a posição da Fonte da Rosália de Castro. Serão
apenas redefinidos os alinhamentos dos muros do jardim, uma vez que as vias de circulação rodoviária nesta
zona serão alteradas, para que permita a inversão de marcha dos autocarros.
No lado Norte da Praça da Galiza, junto à Escola EB 2/3 de Gomes Teixeira, é proposto um abrigo Multimodal,
com 30 metros de comprimento, de modo a acomodar duas paragens de autocarros.
A Rua da Piedade, junto à Praça da Galiza foi redesenhada e reperfilada altimetricamente e planimetricamente.
No âmbito da requalificação da Praça da Galiza, Rua de Júlio Dinis, Rua da Piedade e do Jardim de Sophia, são
propostas diversas intervenções tais como:
Arranjo do pavimento da Fonte/Monumento de Rosália de Castro, prevendo-se um novo pavimento em
lajeado de granito.
Recuperação dos bancos de jardim localizados junto ao Fonte/Monumento de Rosália de Castro, idênticos
aos existentes no Jardim da Rotunda da Boavista ou Praça do Marquês.
Proposta de iluminação do Jardim/Placa Central da Praça da Galiza.
Relocalização de postes de iluminação e luminárias nos arruamentos a intervencionar.
Proposta de iluminação do novo Jardim de Sophia.
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Repavimentação dos passeios e dos arruamentos a intervencionar em betuminoso.
Repavimentação integral dos novos percursos no Jardim de Sophia com saibro.
Abate/transplante das árvores quer ao longo da Rua de Júlio Dinis, no passeio mais a Poente, quer no
Jardim de Sophia.
Plantação de novas espécies de árvores.
Colocação de novas papeleiras, na área do jardim e nos passeios adjacentes.
Remoção de mupis, mastros e colunas de publicidade.
A semaforização deve ser coordenada com a CMP, verificar localização dos armários, caso sejam
necessários.
Substituição e relocalização dos ecopontos e novo posicionamento das câmaras de vídeo.
Proposta de colocação de mobiliário urbano, tendo em conta que todo o mobiliário existente será para
retirar, nomeadamente papeleiras, mupis que não estão de acordo com a proposta apresentada. Os locais
indicados são possíveis localizações de mobiliário urbano.
Alteração dos raios de viragem da Rua da Piedade com a Rua de Júlio Dinis, a Poente e a Nascente.
Novo desenho da praça da Galiza, com alteração de vias de circulação.

Estação Boavista/ Casa da Música
Localizada ao PK 2+732,103 da Linha G, entre a estação existente do mesmo nome e a Praça Mouzinho de
Albuquerque (Rotunda da Boavista), será uma estação central de ligação entre as diversas Linhas que a ela irão
confluir, designadamente o troço comum da Linha existente, a Linha Circular, a Linha de Gaia e um eventual
prolongamento para norte. A sua implantação permitirá o transbordo dos passageiros entre as diversas Linhas
que coexistirão em duas plataformas a níveis diferentes. Estende-se ao longo da Avenida da França e no
terreno localizado mais a Poente da Avenida.

Figura 5: Estação Boavista/ Casa da Música
Fonte: RECAPE
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Constituída por duas estações geminadas cujas designações são as seguintes:
A Estação da Linha G sob a Av. de França por BCM-EF.
A Estação da futura Linha de Gaia por BCM-EG.
A intervenção no âmbito da inserção urbana abrange apenas a zona da Avenida de França e corresponde à área
que será executada numa primeira fase. A segunda fase será executada posteriormente aquando da construção
do edifício da Sede do Metro do Porto.
No âmbito da requalificação da Avenida de França, mantêm-se o perfil do arruamento existente, quer a nível
altimétrico quer planimétrico, propondo apenas algumas alterações tais como:
Relocalização dos postes de iluminação existentes, substituindo apenas as luminárias, conforme solicitado
pela Câmara Municipal do Porto.
Repavimentação dos passeios, dos arruamentos e zonas de estacionamento a intervencionar em
betuminoso.
Abate/transplante das árvores ao longo do passeio Este da Avenida de França, devido à escavação
necessária para construção da estação.
Colocação de novas papeleiras nos passeios adjacentes.
Remoção de mupis, mastros e colunas de publicidade.
A semaforização deve ser coordenada com a CMP, verificar localização dos armários, caso sejam
necessários.
Substituição e relocalização dos ecopontos.
Novo posicionamento das câmaras de vídeo.
Proposta de colocação de mobiliário urbano, tendo em conta que todo o mobiliário existente, e de acordo
com a memória descritiva, é para retirar, nomeadamente papeleiras, mupis que não estão de acordo com a
proposta apresentada. Os locais indicados são possíveis localizações de mobiliário urbano.

Poços de Emergência e Ventilação
O projeto prevê 3 poços de emergência e ventilação (PEV):
PEV 1 – ao PK 0+653,001, entre a Estação Liberdade/São Bento e a Estação Hospital de Santo António situa-se na Praça de Parada Leitão e possui geometria circular com área transversal aproximadamente 139
m², com raio de escavação menor de 6,65 m e o maior de 6,8 m.
PEV 2 – ao PK 1+356,272, entre a Estação Hospital de Santo António e a Estação Galiza - situa-se num
terreno na Rua Miguel Bombarda.
PEV 3 – ao PK 2+232,512, entre a Estação Galiza e a Estação Boavista/Casa da Música - situa-se no Largo de
Ferreira Lapa.
Relativamente à fase de Estudo Prévio foi possível eliminar os PEV1 e PEV 5 tendo sido, nesta fase,
renumerados os PEV.
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Sistema de Alimentação de Energia e Catenária
Ao longo deste troço em estudo, instalar-se-ão Subestações de Tração (SET) para transformar a corrente
recebida do Fornecedor de Energia Elétrica (FEE) em Média Tensão (15kV) em corrente de tração a 750 Vcc. A
ligação da corrente de tração à Linha Aérea de Contacto (LAC) far-se-á em cada uma dessas SET.

Catenária
A solução adotada consiste na instalação de um sistema de eletrificação baseado em catenária rígida para toda
a área do túnel, uma transição catenária rígida-catenária convencional na saída do túnel e posterior catenária
convencional (do mesmo tipo que a existente na Linha azul) para facilitar a ligação das novas vias com as
existentes.

Rio da Vila
O Rio da Vila é intercetado pelo projeto na zona da Estação Liberdade/São Bento. A construção da Estação
Liberdade/São Bento, na zona Sul da Praça da Liberdade, na cidade do Porto, interfere transversalmente com
uma rede existente formada por coletores e aquedutos que no seu conjunto constituem um sistema de linhas
de águas subterrâneas entubadas designado por Rio da Vila, intersectando as galerias existentes e impedindo a
sua progressão para Sul. Tornou-se, assim necessário projetar o desvio definitivo deste sistema de linhas de
água.
Tornou-se necessária, face às condicionantes de espaço, a criação de uma passagem em túnel hidráulico
profundo, que passe sob a nova estação e edifícios adjacentes e ligue a Praça da Liberdade à Rua Mouzinho da
Silveira (junto ao Largo de São Domingos), a Sul, onde será restabelecida a ligação.
Assim, o projeto do rio da Vila desenvolve-se entre a Praça da Liberdade e o Largo de São Domingos, numa
extensão de cerca de 600 m, atravessando uma área da cidade inserida na Baixa e Centro Histórico. As
intervenções à superfície ocorrerão principalmente na Praça da Liberdade e no Largo de São Domingos, com
uma intervenção pontual em 2 locais na Rua das Flores e num local na rua dos Caldeireiros, para construção de
três respiradouros e respetivas caixa de visita. É atravessada uma área da cidade integrada na Baixa e no Centro
Histórico, classificado como Património Mundial pela UNESCO.
Na praça da Liberdade as principais afetações serão:
no local de escavação superficial afeta ao poço de ataque para posterior construção da galeria segundo o
método NATM;
na zona de escavação da galeria aberta a céu aberto (cut&cover) para a construção do primeiro troço do
túnel inclinado/órgão de dissipação;
no local de implantação do estaleiro.
De acordo com o proponente o desenvolvimento deste túnel hidráulico profundo apresenta uma série de
especificidades que determinaram a necessidade de desenvolvimento de um projeto específico. Refere-se
também no RECAPE que a necessidade deste projeto mais extenso no território não estava prevista na fase de
Estudo Prévio uma vez que resultou do detalhar do projeto em fase de Projeto de Execução. Desta forma, e,
não tendo esta situação sido avaliada no EIA, estando mesmo fora da área estudada, e zona de elevada
sensibilidade patrimonial, foi opção do proponente efetuar uma avaliação ambiental específica deste projeto, a
qual constituiu um anexo ao RECAPE.
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Refira-se que o Rio da Vila é um elemento de importância patrimonial pelo que a sua afetação foi abordada
também neste âmbito.

Métodos Construtivos e Faseamento
O túnel de Linha do Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música da Linha G do Metro do Porto será
executado através do método NATM (New Austrian Tunneling Method), também designado por método de
escavação convencional.
No RECAPE são apresentados alguns aspetos associados aos métodos construtivos associados à construção das
Estações em função das condicionantes territoriais existentes.

Movimentos de Terras
É previsto um volume de aterro de 45 000 m3 e um volume de escavação de 720 000 m3. Os movimentos de
terras apresentados correspondem aos volumes estimados de escavação e aterro resultantes da abertura do
túnel e da implantação das estações. Haverá um excesso de terras de 675 000 m3 uma vez que o projeto ocorre
totalmente em túnel.

Exploração da Linha
As instalações da Linha G foram dimensionadas para permitirem a exploração com 12 composições duplas por
hora e sentido, para atender à procura esperada numa primeira fase, e ficarão já preparadas para permitir o
aumento de frequência de até 24 composições duplas por hora e sentido, quando a procura o exigir.

Material Circulante
O veículo “standard” de projeto é o “Eurotram”, sendo este veículo composto por 7 módulos articulados entre
si.

Programação Temporal do Projeto
Prevê-se que a obra tenha lugar em 42 meses, iniciando-se em simultâneo nas várias estações segundo os
seguintes trabalhos:
Plano de Ocupação.
Desvios de Trânsito e desvios de serviços afetados.
Escavações e estruturas (Estações Liberdade / S. Bento, Galiza e Casa da Música) e Poços e Cavernas
(Estação Hospital de Santo António).
Arquitetura e inserção urbana.
O cronograma previsto do faseamento da obra abrange no total cerca de 3 anos e 4 meses (1092 dias úteis). O
projeto associado do Desvio do Rio da Vila tem uma previsão de execução de 12 meses.
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3.1.

Principais alterações introduzidas no novo projeto

De acordo com o referido pelo proponente, o Projeto de Execução segue as condições estabelecidas na fase de
Estudo Prévio para a Alternativa 1 do Estudo Prévio. Existem, contudo, algumas alterações desenvolvidas,
relativamente à solução apresentada em fase de Estudo Prévio. Referem-se as sistematizadas no RECAPE:

Eliminação dos poços de emergência e ventilação PEV 1 e PEV 5
Soluções de otimização do sistema de ventilação do projeto que permitiram eliminar os poços de emergência e
ventilação existentes nas extremidades (PEV1 e PEV5), com localização anteriormente prevista para a Rua da
Madeira e terreno privado na rua General Norton de Matos, respetivamente. Com a eliminação destes poços
de emergência e ventilação é possível evitar os impactes previstos decorrentes da implantação destas duas
estruturas. Consequentemente, uma vez eliminado o PEV 1 do Estudo Prévio houve uma renumeração dos
restantes PEV. Assim o PEV 2 do Estudo Prévio (localizado na Praça Parada Leitão) passou a corresponder ao
PEV1, o PEV 3 passou a ter a denominação de PEV2 (localizado no logradouro da rua Miguel Bombarda) e o
anterior PEV4 passou a ser PEV3 (no Largo de Ferreira Lapa – perto do mercado do Bom Sucesso).

Ajuste do PEV 1 (PEV 2 do Estudo Prévio)
Este ajuste vem no sentido de melhor integração na via pública, aproveitando a saída do estacionamento
subterrâneo existente na Praça de Gomes Teixeira (ou Praça dos Leões) para a saída de emergência, adjacente
à qual se localizará a grelha de ventilação. Esta solução possibilita evitar a criação de um novo volume em
espaço público.

Pequeno ajuste do eixo do traçado entre o km 2+100 e o final do traçado
Este pequeno ajuste e consolidação do eixo do traçado surgiu no sentido da sua otimização relativamente à Rua
Júlio Dinis e Avenida de França e ao edificado existente. Ajuste no troço final do Ramal 1 dando cumprimento
ao solicitado pela DIA (Medida de Minimização 5).

Alteração na configuração da Estação Galiza
Esta estação passou a ser mais pequena, passando a ter como seu limite a norte a rua da Piedade. Esta
alteração deveu-se ao facto de após inspeção e levantamento da galeria da Ribeira de Massarelos (que segue o
alinhamento da rua da Piedade), concluir-se não ser possível reperfilar a ribeira, devido à existência de várias
ligações transversais existentes. Essa impossibilidade inviabilizou a galeria de ligação ao passeio junto à escola
EB 2/3 de Gomes Teixeira, prevista na fase de Estudo Prévio e que, entretanto, foi suprimida. Esta alteração
permite cumulativamente evitar a afetação do Acer Negundo (MM51) bem como do Conjunto Escultório de
Rosália de Castro (DIA EAR6 e DIA MM7).

Alterações na configuração da Estação Boavista/Casa da Música
Na Estação Boavista/Casa da Música surgiram algumas alterações na configuração que se devem à necessidade
de coordenação/integração do projeto da estação com a implantação do futuro edifício sede da Metro do Porto
e do futuro empreendimento do El Corte Inglés, que obrigou a um ajuste na estrutura e no perímetro da
estação de forma a compatibiliza-los com as futuras edificações e com as entradas/saídas de estacionamentos.
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Desvio do Rio da Vila
Tal como já mencionado, a implantação da Estação Liberdade/São Bento de modo perpendicular ao
escoamento das águas pluviais implica o necessário ajuste da rede de drenagem existente, nomeadamente, do
restabelecimento do conjunto de aquedutos que integram o denominado Rio da Vila, e que afluem à zona de
implantação da estação. Alguns troços, mais a nascente, deste sistema de drenagem foram restabelecidos com
soluções relativamente simples, localizadas e articuladas com a arquitetura da própria Estação Liberdade/São
Bento. Porém, para o restabelecimento dos coletores provenientes da zona mais a poente (Praça da Liberdade),
a solução possível é bastante mais complexa e resulta na necessidade de construção de um aqueduto de águas
pluviais bem mais extenso (cerca de 600 metros).
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4. ANÁLISE DA CONFORMIDADE COM A DIA
Tal como atrás mencionado, nas razões de facto e de direito que justificaram a decisão favorável condicionada
sobre o Estudo Prévio, face à sensibilidade da área em que o projeto se desenvolve atravessando um espaço
urbano densamente habitado com a presença de património (arqueológico e arquitetónico) de elevado
interesse cultural, considerou-se fundamental que em fase de Projeto de Execução se realizasse uma avaliação
de impactes mais detalhada, a fim de melhor se concretizarem as medidas de minimização a aplicar,
designadamente para os fatores ruído, vibrações, património, socioeconomia e paisagem, o que teve como
consequência a inclusão na DIA de um conjunto alargado de Elementos a apresentar no RECAPE (24) e de
medidas a integrar no Projeto de Execução (20). É neste contexto que se procede à análise da conformidade
deste Projeto de Execução com a DIA/Anexo ao TUA, efetuando-se de seguida uma apreciação global da
documentação apresentada, designadamente o respetivo RECAPE.
Assim, e apesar de se referir que o RECAPE está em conformidade com a legislação em vigor (RJAIA) e com o
“Documento Orientador - Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de
Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” (01/2016/GPF), foram identificadas alguns aspetos ao
nível da estrutura do RECAPE que se enumeram de seguida.
Apesar do RECAPE incluir os capítulos essenciais a um documento desta natureza, foi apresentado um conjunto
significativo de informação relevante e autónoma repartida por vários anexos, que obriga à consulta de vários
Tomos/Partes/capítulos do RECAPE com designação distinta da designação atribuía no Relatório Base. Assim,
quer o elevado número de anexos com informação específica relevante para vários fatores que não se encontra
coligida de forma sistemática no Relatório Base quer a dispersão e localização dessa informação, dificultam a
leitura e consulta do RECAPE, bem como a avaliação pretendida.
Também as peças desenhadas fundamentais para acompanhar e tornar percetível a leitura do Relatório Base,
se encontram dispersas pelos vários Tomos/Anexos, do RECAPE. O volume Peças Desenhadas (P-PR-LI-8000AM-RT-011-PD) não apresenta índice e não inclui a totalidade das Peças Desenhadas relevantes para a
apreciação do RECAPE, encontrando-se estas dispersas pelos vários anexos/Tomos/Partes do RECAPE
dificultando e prejudicando a perceção quer das características específicas do Projeto de Execução, quer das
suas afetações. De salientar que por vezes se constata nas peças desenhadas de um fator ambiental informação
relevante para a avaliação de outro(s) fator(es), sem que este aspeto seja referenciado.
Acresce a ausência de determinados elementos importantes para a avaliação dos impactes do Projeto de
Execução, designadamente as Memórias Descritivas das Estações, cuja peça de projeto é apenas constituída
pelas peças desenhadas; a falta de cartografia que inclua “cortes” em locais relevantes quer permitissem uma
melhor visualização das afetações e a utilização de uma legenda com utilização de cores convencionais
(amarelos e encarnados) associadas à cartografia do património (exemplo deste aspeto é o caso da intervenção
junto à Estação Ferroviária de São Bento (Rua da Madeira e Praça de Almeida Garrett) cuja apresentação
cartográfica adequada facilitaria e permitiria uma melhor análise); a falta de uma planta autónoma relativa aos
bens imóveis classificados e em vias de classificação e respetivas zonas de proteção, à semelhança do
apresentado no EIA (sobreposição na mesma planta de diversas condicionantes e outras referências numéricas
e que se traduziu pela ilegibilidade das mesmas (caso das desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-000026-00; Folha
2/3, desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-000027-00; Folha 3/3, desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-000028-00)
(devia ter-se procedido ao seu desdobramento)); uma adequada sistematização/caracterização acompanha da
cartografia dos métodos construtivos, aspeto é relevante para vários fatores (designadamente as vibrações e o
património); e, simulações visuais das propostas de arquitetura e paisagismo, que fundamentassem as opções
tomadas para as Estações.
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De salientar que os aspetos assocados à estrutura do RECAPE também podem prejudicar a consulta da
documentação pelo público, tornando-a complexa e pouco atrativa.
Relativamente ao conteúdo do RECAPE também se verificaram um conjunto de lacunas e insuficiências,
designadamente o Relatório Base não incluir uma síntese de informação importante que se distribuiu pelos
inúmeros anexos, dada a sua transversalidade para a avaliação de vários aspetos associados a diferentes
fatores, e não apenas para o que está em causa nesse anexo.
O RECAPE deve contemplar uma caracterização e, se necessário, a avaliação de potenciais impactes ambientais
gerados pelas alterações ao Estudo Prévio que forem introduzidas, pelo que uma adequada e exaustiva
identificação e caraterização das referidas alterações se torna bastante importante. Desta forma, devem ser
adequadamente identificadas e caracterizadas as alterações que resultam das condições da DIA, bem como as
que resultam da implantação do novo perfil longitudinal e transversal do projeto no terreno, nesta fase à escala
de projeto de execução.
Assim, considera-se que o subcapítulo do Relatório Base (5.1) relativo a estas alterações devia estar mais
desenvolvido, contendo toda a informação relativa à descrição das alterações efetuadas ao Estudo Prévio
(acompanhada de peças desenhadas ilustrativas e bem referenciadas) que irão ocorrer ao longo da totalidade
do traçado, (verificou-se que a Estação da Liberdade São Bento apresenta alterações face ao Estudo Prévio, que
não foram descritas neste subcapítulo).
Ainda sobre as alterações ao Estudo Prévio refere-se neste subcapítulo o “Desvio do Rio da Vila”. Esta alteração
embora resultante da necessidade de se repor um serviço afetado, designadamente dos coletores que
compõem o Rio da Vila, não foi prevista na fase de Estudo Prévio, não se desenvolvendo dentro da área de
estudo avaliada no âmbito dessa AIA. Desta forma, não existem na DIA condições específicas para esta
componente do projeto. Refere-se no Relatório Base que foi necessário efetuar um projeto específico, o qual
apesar de não ter enquadramento direto em AIA, face ao seu desenvolvimento em área sensível do ponto de
vista do património devia ter merecido uma consulta prévia à autoridade de AIA para avaliar o melhor
procedimento a adotar, o que não se verificou. A este aspeto acresce o facto de na consulta pública uma das
exposições, designadamente da Empresa de Águas do Município do Porto alertar para um conjunto de aspetos
a reformular e esclarecer no âmbito do referido projeto. Ainda relacionado com o desvio do Rio de Vila,
também não são abordadas no RECAPE, as alterações na Estação Liberdade / S. Bento, nomeadamente no que
se refere aos seus acessos e a eventuais alterações, mesmo que pontuais na própria estação, como se parece
identificar no confronto das figuras 14 (do EIA) e 15 (do Relatório Base).
Assim, e decorrentes de todas as alterações ao traçado do Estudo Prévio, devia ter sido efetuada a respetiva
reavaliação de impactes nos fatores mais relevantes de forma a assegurar que o Projeto de Execução inclui as
medidas adequadas à sua minimização. Apesar de existir um capítulo no RECAPE com a Síntese da Atualização
da Informação (capítulo 6) considera-se também a mesma bastante resumida não sistematizando a informação
incluída nos vários anexos, nem como atrás referido, acautelando todas as afetações.
Neste contexto, e apesar de bastante resumida, procedeu-se, no âmbito da reavaliação de impactes, no
Relatório Base, à reavaliação da compatibilidade do projeto de execução com os Instrumentos de Gestão
Territorial, com as Condicionantes e Servidões e Restrições de Utilidade Pública, com as alterações de território,
com os aspetos mencionados por contactos Externos efetuados pelo proponente e com as questões levantadas
na consulta pública. Desta reavaliação, no sentido de atualizar a informação em relação ao considerado em fase
de Estudo Prévio, salienta-se, entre outros aspetos, os seguintes mencionados nesse documento:
“No que concerne a condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, não houve alterações face
às considerações tidas em fase de Estudo Prévio. O projeto de execução (PE19 - Servições Afetados) foi
devidamente articulado com todas as entidades gestoras de serviços que se desenvolvem na zona. Neste
âmbito, destaque para uma alteração mais expressiva decorrente do restabelecimento do Rio da Vila que,
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face à área alargada da sua intervenção (fora da área estudada no EIA), levou à necessidade de uma
avaliação ambiental específica, que se apresenta no Anexo 4 – Parte 17.2.3.”;
“Dos contactos adicionais desenvolvidos pela equipa de projeto resultou uma articulação adequada do
projeto de execução com as servidões existentes e expostos no PE 19 – Serviços Afetados. O desenho P-PRLI-8000-AM-DS-000026-00 – Planta de Condicionantes (Parte 17.2.4) apresenta, na envolvente das áreas a
ocupar à superfície, uma síntese das várias infraestruturas identificadas nos projetos de serviços afetados.”;
“Em resultado dos contactos recolhidos na consulta pública têm-se que:
Da mesma forma, durante o processo de AIA, foram apresentados esclarecimentos relativamente
ao parecer da Águas do Porto. Com a continuidade do projeto e o detalhar associado à fase de
Projeto de Execução foram desenvolvidos os projetos de Serviços Afetados sendo os da tutela da
Águas do Porto desenvolvidos em articulação com esta entidade (vide projeto de Serviços Afetados
– Volume PE19)”;
o que, face ao atrás exposto, nomeadamente a exposição recebida no âmbito da consulta pública, da Empresa
de Águas do Município do Porto, devia ter sido melhor fundamentado. Apesar de no Relatório Base se
apresentar uma Tabela com as entidades contactadas no EIA, devia ter sido apresentada uma Tabela com os
contactos estabelecidos pelo proponente nesta fase de Projeto de Execução e de que forma foram os
contributos recebidos considerados no Projeto de Execução. Apesar de se referir no Relatório Base que a Metro
do Porto esteve em articulação direta com a Câmara Municipal do Porto no sentido de aferir todos os projetos
de inserção urbana e de paisagismo em consonância com as pretensões/orientações do município, não são
mencionadas as preocupações da autarquia em termos da gestão da obra ou de potenciais afetações, ou que
soluções ou medidas de minimização sugeridas por esta entidade integraram o projeto de execução em
avaliação.
Relativamente à verificação da conformidade com as condições da DIA/Anexo ao TUA, a CA identificou os
seguintes aspetos:
Existe um conjunto de “Elementos a apresentar em RECAPE” que não foram apresentados e outros que
terão que ser reformulados e/ou colmatas lacunas identificadas.
Quanto às Medidas de Minimização muitas são remetidas para o empreiteiro/entidade executante, o que
sem prejuízo de serem implementadas por este devem ser desenvolvidas e avaliadas em sede de RECAPE.
O proponente do projeto será sempre a entidade responsável pelo cumprimento das condições incluídas
da decisão ambiental resultante da apreciação do RECAPE.
É apresentado no RECAPE o Anexo 6 intitulado “Medidas de Minimização a integrar o Plano de Gestão
Ambiental da Obra” no qual se apresentam quadros com listagem de medidas para as várias fases de
projeto. Não é apresentado nem o Plano de Gestão Ambiental da Obra (apesar de se referir no Relatório
Base que estas integraram o PGAO que vier a ser executado), nem o Sistema de Gestão Ambiental em que
este se integrará. Acresce a este aspeto o facto de existirem ainda um conjunto de condições a serem
remetidas para a fase prévia à obra, o que não se considera adequado, uma vez que será nesta fase que
devem ser avaliadas. Acresce que nem todas as medidas de minimização a verter posteriormente no PGAO
foram articuladas com informação disponibilizada no Projeto de Execução, o que se verifica p. ex quanto ao
Estudo de Ruído solicitado, cuja informação é contraditória com as medidas de minimização apresentadas,
não sendo desta forma possível demonstrar o seu grau de cumprimento.
Verifica-se também que no Anexo 6 – Medidas de Minimização a integrar o PGAO não há quaisquer
referências a medidas relacionadas com a mitigação às Alterações Climáticas. Considera-se assim relevante
para que seja assegurada uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE, a introdução de
medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da implementação de medidas de aumento
da eficiência energética e mobilidade sustentável. Quanto às questões da adaptação às alterações
climáticas, importa salientar que no aditamento ao EIA o proponente identificou os aspetos relevantes do
projeto tendo em conta as vulnerabilidades locais. Consequentemente os mesmos deveriam ter sido
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vertidos no RECAPE, designadamente as relativas aos fenómenos extremos “ondas de calor” e
“precipitação intensa”.
Relativamente à Síntese de Avaliação de Impactes Ambientais para as alterações Climáticas alerta-se que
apesar de na fase de construção os impactes serem pouco significativos continuam a ocorrer emissões de
GEE decorrentes da utilização de maquinaria, portanto não será correto a utilização do termo “sem
emissões”. Verifica-se também que, as referências às emissões de GEE deveriam ser incluídas no descritor
Clima e Alterações Climáticas e não no descritor Qualidade do Ar, visto estas emissões serem um indicador
essencial na mitigação às Alterações Climáticas.
No âmbito do fator Ecologia identificaram-se os seguintes aspetos:
A necessidade de se esclarecer se os dois elementos arbóreos a afetar no Jardim do Carregal serão
compensados com a plantação de 5 novos exemplares de Cedrus libani, conforme descrito na
página 133 do relatório base e no desenho P-PR-LI-8003-PG-DS-ESM-000001-01, ou com 5
exemplares da mesma espécie, conforme mencionado na página 178 do Relatório Base.
Os documentos relativos ao Programa Geral de Monitorização, correspondem à Parte 17.2.6 do
Tomo 17.2 no entanto, por vezes, são referidos como estando vertido na Parte 17.2.5 do mesmo
Tomo (ex. “Anexo 6 - Medidas de Minimização a integrar o Plano de Gestão Ambiental da Obra”,
Medida RECAPE32).
No Anexo Técnico 1.2 - Quadros Síntese de Verificação da Conformidade com a DIA, os
documentos de verificação do Elemento 9 a apresentar em RECAPE, deveriam também fazer
referência ao Anexo 2.5.3, respeitante ao projeto de paisagismo do Jardim de Sophia (Estação
Galiza).
Relativamente às alterações efetuadas ao projeto avaliado em Estudo Prévio, face às lacunas e deficiências do
RECAPE atrás identificadas, a que se juntam os aspetos específicos do cumprimento das condições da DIA,
considera-se não ser ainda possível assegurar-se que das referidas alterações resultem impactes acrescidos face
aos considerados em sede de emissão da DIA, mantendo-se válidos os pressupostos da avaliação. No entanto,
importa salientar desde já, quanto às alterações relativas ao Desvio do Rio da Vila e Estação Liberdade /São
Bento, o seguinte:
Desvio do Rio da Vila
O desvio definitivo do sistema de linhas de água referido como Rio da Vila levaram ao desenvolvimento de um
túnel hidráulico profundo que apresenta uma série de especificidades que determinaram a necessidade de se
ter desenvolvido um projeto de execução específico, que não havia sido objeto de avaliação, no âmbito da
avaliação de impactes ambientais relativos à fase de Estudo Prévio, extravasando a respetiva área de estudo, e
não se encontrando devidamente explicitada/fundamentada a extensa solução adotada.
Tratando-se de uma infraestrutura essencialmente subterrânea, devia ser devidamente acautelada a
estabilidade e segurança do património edificado durante a execução da obra, aspeto que obriga a um prévio
levantamento patrimonial, que apesar de referido não terá sido apresentado pelo RECAPE.
Considerando a sensibilidade da área Património Mundial onde se insere este novo projeto complementar ao
em avaliação, a aceitação deste obrigará a nova apresentação às entidades da tutela (CMP e DRCN/DGPC), em
formato de projeto de execução, apresentando os elementos em falta que mais à frente se referem,
designadamente o levantamento patrimonial, que servirá para aferir a exequibilidade das obras e métodos
propostos, complementado pelo registo das eventuais patologias e estimativa das condições de vulnerabilidade
dos edifícios, análise de risco e estimada em função do método de construção, que deveria ter acompanhado o
estudo ambiental o qual devia ter sido mais aprofundado, com especial incidência no fator património cultural
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(arquitetónico e arqueológico), devendo a documentação produzir ser enquadrada num Relatório Prévio, em
conformidade como o Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho.
Estação Liberdade / São Bento
Relativamente à intervenção resultante da construção da Estação Liberdade / São Bento, entre a proposta
apresentada na fase de Estudo Prévio e a agora desenvolvida para o Projeto de Execução verifica-se,
designadamente nos acessos à Estação S. Bento, da Linha D, e à Estação Ferroviária de São Bento, que implica
uma obra de grande envergadura junto a este último bem classificado como IIP, na fronteira Praça de Almeida
Garrett, incidindo igualmente no bem Património Mundial.
Para este imóvel o “projeto de inserção urbana” indica os “elementos que deverão ser preservados e, se
necessário, levantados, desmontados, classificados, guardados para posteriormente serem remontados”,
(RECAPE, Anexo Técnico 5, EIP, p. 70 e Figura 36), especificando:
- Muro de pedra frente ao edifício da estação de comboios, incluindo candeeiros e guarda metálica;
- Escada com sua guarda de pedra e lajeado envolvente à estação de comboios de S. Bento;
- Lajeado da Rua do Loureiro incluindo guarda metálica;
- Pregação sob o edifício ferroviário.
Ora estas ações de desconstrução num edifício histórico parecem ter como objetivo a construção da designada
“Galeria de São Bento”, que envolve uma substancial intervenção no subsolo, designadamente com a
construção dos sistemas de contenção junto ao seu alçado, afetando assim este bem imóvel classificado.
Considerando a sensibilidade do bem imóvel individualmente classificado e integrante da classificação como
Património Mundial, a aceitação deste projeto obrigará a nova apresentação às entidades da tutela (CMP e
DRCN/DGPC), em formato de projeto de execução de arquitetura e tratamento de espaços exteriores, que
deverá conter, para além dos elementos agora em falta, como Memória Descritiva e cortes nas cores
convencionais (amarelos e encarnados), simulações visuais das propostas de arquitetura e paisagismo. Deverá,
também ser apresentado um estudo de estabilidade da Estação Ferroviária de São Bento, o levantamento de
patologias, com a apresentação de propostas de intervenção, em documento elaborado e subscrito por
conservador-restaurador credenciado, bem como um programa de intervenção arqueológica no edificado,
empregando a metodologia da designada arqueologia da arquitetura. A documentação produzida deverá ser
enquadrada num Relatório Prévio, em conformidade como o Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de
junho.

Risco para Bens Imóveis Classificados
Em relação à afetação do edificado pelas vibrações, quer na fase de obra ou de exploração, o RECAPE identifica
“Anomalias Graves” no Torre do Palácio dos Terenas / Torre Pedro-Sem, Monumento Nacional, enunciando
para a Igreja e Torre dos Clérigos, Monumento Nacional, “Anomalias Muito Graves”, considerando esta a
“situação mais crítica”. Dada esta avaliação, considera-se que deverá ser efetuado um estudo de estabilidade
destes imóveis classificados, bem como o levantamento de patologias, com a apresentação de propostas de
intervenção, em documento elaborado e subscrito por arquiteto, engenheiro civil e conservador-restaurador
credenciados. A documentação produzida deverá ser individualmente enquadrada em Relatório Prévio, em
conformidade como o Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho, a ser submetido à apreciação da
DRCN/DGPC.
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De seguida procede-se à apreciação específica relativa à verificação, caso a caso, do cumprimento/adequação
das Condicionantes, Elementos a entregar em RECAPE, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização
incluídos na Declaração de Impacte Ambiental/Anexo ao TUA, sendo unicamente abordados aqueles sobre os
quais se considerou pertinente tecer comentários.

Condicionantes

1.

Desenvolvimento do projeto de execução de acordo com a Alternativa 1 do Estudo Prévio.

Foi desenvolvida em Projeto de Execução a Alternativa 1 do Estudo Prévio.

Elementos a apresentar em RECAPE

1.

Estudo de mobilidade viária e pedonal que inclua os aspetos relacionados com a alteração dos padrões de
mobilidade local decorrentes da implantação do projeto, o qual deve ser executado em articulação com o
município do Porto e as forças de segurança.

Não foi apresentado o Estudo solicitado. Relembra-se que no Relatório Síntese do EIA apresentado, era
apontado que o número de viagens evitadas de veículos ligeiros atingisse os 2.178.920 no 5.º ano de
funcionamento do novo troço da Linha do Metro.
Para a fase de construção, o proponente delega toda e qualquer responsabilidade de cumprimento desta
medida no futuro Adjudicatário, mencionando “devendo este garantir a mobilidade na envolvente da obra”. É
ainda referido um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) já definido pela Metro do Porto para a obra, que deveria
ter constado do RECAPE. Ademais, o transcrito na página 104 do RECAPE não demonstra a elaboração do
estudo solicitado que terá necessariamente que anteceder toda e qualquer resposta por parte do
Adjudicatário.
Também não foi fornecido um plano de mobilidade e circulação que demonstre que o planeamento da obra
minimiza as acumulações excessivas de tráfego automóvel. Mais uma vez é uma medida que fica remetida
apenas para um Plano de Gestão Ambiental que o Adjudicatário venha a apresentar ao dono-de-obra.
Segundo o mencionado no RECAPE, para a fase de exploração, as Memórias Descritivas dos projetos específicos
incluem esta análise, pelo que também deviam constar do RECAPE. Apenas foram fornecidas as peças
desenhadas dos projetos das estações e dos poços de ventilação, pelo que não é possível confirmar o
mencionado na resposta a esta medida. No RECAPE é apresentado um resumo das condições futuras de
mobilidade que se considera adequado. No entanto e ao contrário do esperado, persistem situações que se
julga não estarem devidamente asseguradas, e que deveriam ter sido acauteladas, uma vez que poderão criar
potencias condições de conflito diário ao nível do tráfego, em particular, entre este e os restantes modos de
transporte.
Considera-se assim que não foi entregue este elemento nem ficou demonstrada a possibilidade de
cumprimento de condições aceitáveis de mobilidade, tanto viária como pedestre, em particular na fase de
construção, considerando o planeamento de obra fornecido com quatro frentes de obra quase simultâneas.
Não foi dado cumprimento a este Elemento.
2.

Estudo geológico-geotécnico com a caraterização pormenorizada das formações geológicas atravessadas
e a profundidade do nível freático, antecipando interferências.
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Sendo este projeto uma obra totalmente subterrânea, o estudo foi solicitado, no processo de AIA no âmbito do
descritor Geologia e Geomorfologia. O Estudo geológico-geotécnico faz parte de uma das componentes do
Projeto de Execução, constituindo o Volume 06 - Geologia – Geotecnia.
No Anexo 2.4 (Parte 17.2.3) é devidamente apresentado o referido Estudo Geológico-Geotécnico que sendo
uma das componentes do Projeto de Execução é um dos estudos fundamentais para o projeto. Considera-se do
ponto de vista da geologia ter sido dado resposta ao solicitado neste ponto da DIA.
Foi dado cumprimento a este Elemento.
3.
Estudo de ruído para previsão com detalhe e rigor possível dos níveis sonoros expectáveis para cada tipo
de trabalhos (incluindo circulação de veículos pesados afetos à obra) em cada local, a sua duração e ocorrência
nos períodos dia/entardecer, bem como fases críticas de elevada emissão sonora, que estarão associadas a
graus de incomodidade mais elevados sentidos pela população.
Caso os níveis previsionais apontem para uma impossibilidade técnica de adoção de medidas eficazes para
conter as emissões dentro do valor limite aplicável em período superior a um mês, poderá ser forçoso interditar
a realização de alguns trabalhos da obra (o estudo deve explicitar quais e em que local) também durante o
período entardecer.
Este estudo deve ter em conta os seguintes aspetos:
•
Relocalização dos pontos de medição acústica para caracterização sonora de zonas de maior interesse
conforme se indica na tabela seguinte:

Ponto/localização

1/ R. Madeira

Lden

63

Ln

Observações

53

Em função da evolução do Projeto de Execução,
relocalizar para caracterização dos edifícios
habitacionais nas zonas com ocupação à superfície
durante obra na Praça Almeida Garrett

2/ R. Clérigos (Igreja)

73

66

Relocalizar para caracterização dos edifícios
habitacionais nas zonas com ocupação à superfície
durante obra na R. Trindade Coelho

5/ R. Júlio Dinis

67

54

Relocalizar para junto das fachadas dos edifícios
habitacionais da Rua Júlio Dinis

•
Medições adicionais nas seguintes situações correspondentes a áreas de ocupação de superfície durante
a obra:
Zona

Local adicional de medição (realizado, sempre que possível
a distância de 3,5m da fachada)

Estação Hospital Sto. António

2 locais adicionais: junto a edifícios habitacionais na R. Clemente
Meneres/R. Rosário e fachada do Hospital junto ao poço de
acesso.

Estação da Galiza

1 local adicional junto da Escola EB 2/3 Gomes Teixeira e da
Escola Secundária Infante D. Henrique (esquina R. Campo Alegre
com R. Júlio Dinis).

Ramal de Injeção 1

Relocalização do ponto 8 para caracterização dos edifícios
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habitacionais da R. General Norton de Matos (junto à R. Rocha
Martins).

•
Previsão fundamentada dos níveis sonoros com indicação da distância do poço à fachada de edifícios de
uso sensível potencialmente mais expostos, garantindo que o funcionamento em regime normal dos PEV 1 a 5
cumprirá o critério de incomodidade junto dessas fachadas.
•
Previsão dos níveis sonoros junto dos edifícios habitacionais da rua General Norton de Matos, em
resultado da circulação de composições no ramal de injeção 1.
O Relatório Base remete para o Anexo 3.1 onde conta o Estudo em causa. O Estudo caracterizou todos os
pontos adicionais solicitados no RECAPE.
O Estudo, relativamente ao ambiente sonoro a gerar na fase de construção, não detalha os níveis sonoros
previsíveis para cada local afetado por ruído de obra (incluindo circulação de pesados afetos à obra), não
identifica quais as fases de obra mais críticas em termos de emissão sonora, nem se é necessário interditar a
realização de alguns trabalhos da obra no período entardecer e em que locais, para que possa informar o
planeamento da obra em função destes aspetos. Apresenta apenas uma ordem de grandeza desses níveis,
acima de 80 dB(A) ou valores médios mais baixos, e medidas de minimização genéricas.
Assim, sem melhor informação e contrariamente à medida indicada no Estudo (“As atividades ruidosas só
poderão ter lugar para além daquele intervalo de tempo (período diurno de dias úteis), nomeadamente no
período noturno, sábados, domingos e feriados, mediante licença especial de ruído a conceder, em casos
devidamente justificados, pela Câmara Municipal do Porto, abrangida pelo projeto, conforme estabelecido no
artigo 15º do Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro de 2007.”), mantém-se indispensável a proibição da
realização da obra em período noturno e também no entardecer.
O Estudo, na fase de exploração, apresenta a previsão dos níveis sonoros associados ao ramal de injeção, os
quais indicam não se preverem impactes negativos significativos e o cumprimento com margem de segurança
dos valores limite estabelecidos no RGR (ruído particular previsto de Lden=31 e Ln=25 dB(A)).
Ainda para a fase de exploração e relativamente à contribuição sonora dos poços de ventilação, o mesmo
Estudo refere prever-se “(…) que os equipamentos de ventilação colocados nos Poços de Ventilação possam
gerar níveis sonoros dignos de registo (por transmissão aérea), eventualmente contribuintes para o ambiente
sonoro local.” apesar de, logo a seguir, parecer poder concluir-se que não serão ultrapassados 45 dB(A), pelo
que este aspeto deve ser esclarecido e demonstrada a viabilidade do cumprimento do RGR.
Portanto, além de informação contraditória, o Estudo efetuado não dá cumprimento claro e cabal à maioria
dos aspetos solicitados neste Elemento 3.

4.
Estudo de vibrações detalhado, que possibilite estimar o nível de vibração futuro no edificado existente e
o correto dimensionamento das medidas de minimização necessárias, tanto para a fase de construção como de
exploração.
Como solicitado deveria ter sido apresentado um estudo detalhado de vibrações com estimativas de níveis de
vibração no recetor para os diversos edifícios sobrejacentes à futura linha do metro, ao invés de ter sido
apresentada uma avaliação por amostragem. Esta situação é tão mais relevante quanto a diversidade das
soluções e condições estruturais do parque edificado existente a qual deveria surgir retratada nesta avaliação
de impactes, uma vez que poderia condicionar as soluções construtivas e os métodos de construção,
respetivamente, a implementar e a adotar.
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Se bem que seja percetível a gama de resultados apresentados, atendendo ao critério que se procura cumprir
(Critério LNEC), deveria ter sido utilizada a mesma métrica e o mesmo indicador: velocidade de vibração eficaz
[mm/s]. Em resposta ao já mencionado em fases anteriores, deveriam ter sido consideradas e evidenciadas as
reais condições do terreno atravessado e das condições de fundação do edificado utilizadas nestas previsõestipo, que poderiam ter sido obtidas, por exemplo, a partir do exposto no Relatório de previsão de vibrações em
fase de exploração, anexo como elemento de suporte a esta avaliação.
Para a fase de exploração, além de serem referidas as medidas de minimização de vibrações que o proponente
considera suficientes para atingir as velocidades de vibração eficaz preconizadas no Critério LNEC para evitar a
existência de incomodidade às vibrações e evitar a propagação de vibrações pela estrutura do edifício (ruído reradiado ou ruído estrutural), deveriam ter sido indicadas as características técnicas específicas das medidas a
integrar. Adicionalmente, também deveria ter sido assegurada a não sobreposição das frequências próprias de
cada uma das soluções de minimização.
Assinala-se, também e segundo o publicado pelo próprio LNEC desde 2018, que o entendimento desta
instituição sobre a propagação estrutural de vibrações está em alteração. Atualmente têm vindo a considerar
que o valor eficaz da velocidade de vibração, integrada nas bandas de frequência central situadas entre 16 Hz e
200 Hz, deve observar o seguinte (ALONSO et al., 2018):
ser menor que 0,02 mm/s, nas situações mais desfavoráveis em que o índice de redução de propagação de
vibrações da laje em causa para as paredes circundantes (Kij) e muito baixo e a transmissão entre os
elementos e elevada. Este caso ocorre quando as soluções construtivas são muito pesadas e a maioria das
ligações consideradas são rígidas;
estar compreendida entre 0,02 - 0,025 mm/s, nas situações intermédias em que o índice de redução de
propagação de vibrações da laje em causa para as paredes circundantes, (Kij), já tem alguma relevância,
havendo assim menos transmissão de vibrações do que no caso anterior. Este caso corresponde as
situações mais comuns;
estar compreendida entre 0,025 - 0,03 mm/s, nas situações mais favoráveis em que o índice de redução de
propagação de vibrações da laje em causa para as paredes circundantes (Kij) é muito alto, e a transmissão
entre os elementos é baixa. Este caso ocorre quando as soluções construtivas para as paredes são muito
aligeiradas.
Esta nova abordagem à transmissão de vibrações por via estrutural é significativamente mais restritiva que a
adotada no presente projeto e tem como propósito garantir um nível de ruído no recetor até 27 dB(A).
Constatou-se, ainda, que não foi apresentada qualquer avaliação específica da fase de construção. É um dado
de avaliação muito relevante que deveria ter sido apresentado, não só em termos de enquadramento geral de
impactes locais e na cidade, mas, em particular, no que respeita à localização de estaleiros. No caso deste
projeto, tendo sido fornecidos elementos gráficos com a localização dos estaleiros em cada uma das frentes de
obra, esperar-se-ia que o proponente já tivesse estudado e apresentasse esse estudo específico no qual
demonstrava a viabilidade dessa localização, as condicionantes de operação ou mesmo determinasse a
implementação obrigatória de medidas de minimização, entre outras restrições que considerasse relevantes.
Não foi o caso.
Também não foi o caso das consequências específicas, ao nível das vibrações e em fase de construção, com
indicação das potenciais consequências dos equipamentos e métodos construtivos que se prevê que venham a
ser utilizados. O proponente deveria ter demonstrado que os equipamentos e métodos construtivos utilizados
eram os mais adequados à minimização das vibrações induzidas, deveria indicar se poderiam ser ou não
utilizados outros meios e métodos e, ainda, quais as especificações, restrições e condicionantes a que deveriam
obedecer para poderem ser compatíveis com o tipo de edificado sobrejacente, independentemente da sua
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natureza patrimonial e/ou histórica, do seu estado de conservação e do tipo de utilização. A mera apresentação
de um conjunto de fichas identificativas do edificado existente e de um plano de risco para os edifícios
localizados em área abrangida pela classificação patrimonial não podem ser classificados como uma avaliação
ou uma atuação preventiva, uma vez que apenas se refere à tomada de ação no caso de ocorrerem danos
significativos (nível de alerta) prenunciadores de situações que podem motivar a paragem da obra (nível de
intervenção) e não, como devia, à identificação de métodos e processos construtivos que possam não ser
compatíveis com o estado atual dessas edificações.
Salienta-se que este é um projeto em que a fase de construção assume um relevo especial por se desenvolver
em meio urbano e se estender por vários anos, com potencial afetação da circulação, segundo a informação
fornecida, as principais vias de acesso e saída da cidade serão as utilizadas pela entidade executante. Como
também se pode observar nessa informação, essas mesmas vias são também as principais vias de acesso a
equipamentos de saúde (CMI do Norte e Hospital Geral de Santo António) a equipamentos escolares púbicos e
privados. Reforça-se o já mencionado em relação ao Elemento 1 e, também aqui, se releva a importância do
Estudo de Mobilidade que, atendendo à fase de projeto de execução já deveria estar consolidado e pronto a
implementar. Não é o caso.
Assim, considera-se que os elementos entregues deveriam demonstrar a exequibilidade deste projeto dentro
de limites que, segundo o critério do LNEC, se podem considerar aceitáveis ao nível da incomodidade no
recetor, tanto para a fase de construção como de exploração. Adicionalmente, deveriam indicar os métodos
construtivos cuja utilização seria de aceitar e aqueles que deveriam estar interditos pelo nível de vibração que
poderiam causar no parque edificado existente que, como referido, apresenta uma grande diversidade de
soluções estruturais e de estado de conservação.
Não foi dado adequado cumprimento a este Elemento.
Uma vez que o Património será também afetado pelas vibrações refere-se de seguida aspetos relevantes
relacionados com este fator, que será necessário ter em consideração.
Em relação à afetação do edificado, o projeto de execução integra no Volume 21 (reproduzido no Anexo 2.9 –
Parte 17.2.3) um Levantamento Patrimonial do Edificado (21.1 – Edifícios Sensíveis e 21.2 - Edifícios Correntes e
Especiais) que expõe o trabalho desenvolvido para verificação do estado atual do edificado. Nos desenhos PPR-LI-8000-GE-DS-SCN-000001-00 a P-PR-LI-8000-GE-DS-SCN-000005-00 encontram-se implantados os imóveis
com interesse cultural relativamente aos quais o estudo identificou sensibilidade, sendo esta relativa ao
posicionamento ao projeto e ao respetivo estado de conservação:
- 01S - Monumento Heróis da Guerra Peninsular;
- 02S - Torre Pedro Sem / Palácio dos Terenas;
- 03S - Museu Soares dos Reis;
- 04S - Hospital de Santo António;
- 05S - Igreja das Carmelitas;
- 06S - Igreja do Carmo;
- 07S - Livraria Lello;
- 08S - Edifício Galerias Paris;
- 09S - Torre dos Clérigos;
- 10S - Monumento D. Pedro IV;
- 11S - Igreja dos Congregados;
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- 12S - Estação de S. Bento.
Note-se que o Anexo 6 do Relatório Base do EIA apresentava igualmente este “Volume 21 – Levantamento
Patrimonial e Avaliação de Riscos Edifícios Sensíveis”, datado de junho de 2018.
Nas conclusões presentes no Tomo 1 – Edifícios Sensíveis do Volume 21 (RECAPE, Anexo Técnico 2, 2.9, Parte 3)
refere-se o seguinte, que se transcreve (p. 7):
“De uma forma geral, e atendendo ao observado, os imóveis apresentam anomalias de muito ligeiras ou
ligeiras.
No entanto, alertamos para o Palácio dos Terenas/ Torre Pedro Sem que apresenta, na nossa opinião,
Anomalias Graves, nomeadamente na Torre, tendo sido disponibilizada documentação a caraterizar o seu
estado físico, destacando-se um relatório, datado de 2006, elaborado, entre outros pelo Prof. Catedrático Aníbal
Costa, que incide sobre a referida Torre, nomeadamente à fachada Norte que apresenta fissuras significativas
que podem por em causa a estabilidade da parede. Os autores recomendam, entre outros trabalhos, a
consolidação das pedras de granito.
Situação que consideramos ainda mais crítica, é o caso da Torre dos Clérigos que consideramos com Anomalias
Muito Graves. Durante a vistoria forma mostradas fissuras existentes na face interior da parede da torre e
tendo sido transmitido que a Torre dos Clérigos estão a ser monitorizados pelo Instituto da Construção, desde
1982, sendo visíveis os tentos feitos em cimento portland nas zonas de fissuras identificadas, tendo os próprios
tentos também fissurado, o que denota a torre apresenta instabilidade que deverá ter sido em conta.
Quanto à fase de construção, conforme explicitado no Anexo 3.1.1, “poderão ser sentidas perturbações
provenientes de vibrações originadas pelo funcionamento de equipamentos e máquinas afetos às atividades
construtivas”.
Relativamente à exploração da Linha, conforme a descrição do projeto apresentada no ponto 4.3.1 do presente
RECAPE, “nos troços da Linha mais sensíveis ao ruído e vibrações optou-se por assentar a via sobre uma laje
flutuante, solução também comprovada pelas conclusões do trabalho desenvolvido no Estudo de Ruido e
Vibrações que se apresenta em Anexo 3.1.1 e Anexo 3.1.3”.
A situação crítica evidenciada relativamente aos dois bens imóveis classificados mencionados, conforme
mencionado na DIA, remete para o determinado na Medida de Minimização 16, relativa à Fase de Elaboração
do Projeto de Execução e do RECAPE, relativamente à sua não afetação.
Considera-se que deviam ter sido apresentadas medidas de minimização que procurem evitar ou mesmo
remediar as questões acima referidas, através de eventual intervenção profunda, escorando-os durante a obra
se necessário ou procedendo mesmo a trabalhos de conservação e restauro.
Dada esta avaliação, considera-se que deve ser efetuado um estudo de estabilidade destes imóveis
classificados, bem como o levantamento das suas patologias, com a apresentação de propostas de minimização
da intervenção, em documento elaborado e subscrito por arquiteto, engenheiro e conservador-restaurador
credenciados. A documentação produzida deve igualmente ser enquadrada num Relatório Prévio, em
conformidade como o Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho, a ser submetido à apreciação e
aprovação da DRCN/DGPC.

5.
Estudo com análise e avaliação de paisagem enquanto “Paisagem Histórica Urbana” conforme
recomendação da ICOMOS-Unesco. Este estudo deve integrar do ponto de vista paisagístico, em particular, as
componentes do projeto à superfície, e também em particular, as que se localizem em espaço público, de forma
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a minimizar os impactes em património, vegetação, e na bacia visual onde ocorrerão as alterações propostas,
privilegiando a utilização de materiais e cores que permitam a sua integração e continuidade com a envolvente.
A Recomendação da Conferência Geral sugere uma abordagem paisagística para a identificação, conservação e
gestão de áreas históricas dentro dos seus contextos urbanos mais amplos, considerando as inter-relações das
suas formas físicas, a sua organização e conexão espacial, as suas características e espaços naturais, e os seus
valores sociais, culturais e económicos.
Este Elemento consta no Anexo 3.2 - Parte 17.2.3 - Tomo 17.2 – Volume 17. No referido documento é exposta a
análise da “Paisagem Histórica Urbana”, segundo as recomendações da UNESCO.
Como consequência natural da sua solicitação importa proceder à análise do expresso no documento no
sentido de ver qual o entendimento de uma segunda opinião que se pretende, e se espera, avalizada, quanto à
significância do conflito do Projeto com a cidade do Porto, na qualidade de “Paisagem Histórica Urbana”, tendo
também em consideração que as medidas de minimização previstas se elaboraram no âmbito, ou ao abrigo,
desta qualidade, sobretudo no que se refere à necessidade de preservação do Jardim de Sophia e de todo o
património arbóreo e botânico potencialmente em risco decorrente da implantação do Projeto.
A opinião expressa no documento reconhece que “(…) os impactes decorrentes da fase de obra podem ser
caracterizados globalmente por negativos, de magnitude reduzida, e de significado moderado (Estação Galiza e
Estação Boavista/casa da Música) a elevado (Estação Liberdade / S. Bento e Estação Hospital de Santo António),
sendo temporários e reversíveis.” (Página 10)
Refere também que “O caráter temporário destas ações de obra determina que estas não se repercutam a
longo prazo na Paisagem Histórica Urbana do Porto.” (Página 10) No entanto, o “caráter temporário” não
traduz, necessariamente, qualquer garantia de que as ações não possam ter repercussões negativas ou muito
negativas e irreversíveis, no curto, médio ou longo prazo.
É referido que “O projeto de inserção urbana é pensado como um todo: na maior parte da área de intervenção
propõe-se repor a situação existente e as novas zonas de intervenção, tendo por objetivo conseguir uma
continuidade formal e espacial, seguem a mesma linguagem arquitetónica, idênticos princípios de construção, e
privilegiam materiais construtivos análogos.” (Página 11).
Esta última passagem revela um compromisso, sendo necessário verificar o seu nível de concretização durante
a Fase de Obra, entre as diversas entidades e que será, talvez a maior garantia, de que o existente será
respeitado e reposto, mantendo a identidade dos locais, pese embora, novas dinâmicas e fluxos que,
inevitavelmente, ocorrerão, sobretudo, na envolvente das estações à superfície. Serão estas dinâmicas e fluxos
que poderão determinar, é certo, novas vivências locais, mas também maior carga e muito maior risco sobre
esses mesmos locais levando-os à sua degradação mais acelerada no tempo e no espaço.
Expetavelmente, tal irá verificar-se e, nesse sentido, as envolventes das estações poderão exigir muito maior
acompanhamento na sua manutenção e cuidado ao nível da preservação de superfícies, pavimentos, espaços
verdes e equipamento urbano. Decorrente desta análise, entende-se como forma preventiva, de na Fase de
Exploração proceder-se a uma análise da capacidade de carga destes locais mais suscetíveis e da evolução do
seu estado de conservação de forma a poder-se, atempadamente, implementar medidas que acautelem e
preservem toda a qualidade deste espaço urbano e que é o de uma cidade enquanto “Paisagem Histórica
Urbana”.
Do conjunto das intervenções à superfície abordadas no documento a situação que se considera como sendo
mais grave, devido à sua não reposição, remete para a destruição do Jardim de Sophia.
A sua afetação não pode, contudo, ser vista numa perspetiva simplista de que “(…) o Jardim de Sophia (Praça
da Galiza) apresentará uma solução distinta da atual, mantendo, no entanto, as características de espaço
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verde urbano e, por sua vez, um ambiente visual idêntico. Desta forma, esta alteração será notada pelos
utilizadores frequentes do espaço mas será percecionada como uma nova realidade que se integrará na vivência
normal do espaço.” (Página 20) (negrito nosso)
Não só não se trata de mais um “espaço verde”, sem qualquer traço e sem projeto, como em termos de
desenho e de conceção, o jardim configura uma intervenção moderna/contemporânea única no Porto. Pese
embora, a sua autora Arq.ª Paisagista Marisa Lavrador ter sido contactada e ser considerada na nova conceção
do espaço, condicionado pelas novas existências associadas à presença das componentes do Projeto do Metro,
tal não evita a perda de um valor único no Porto em termos do património específico e história da disciplina de
Arquitetura Paisagista em Portugal.
Verifica-se que, face às preocupações manifestadas na DIA, o proponente não procurou soluções alternativas,
ou pelo menos não foram apresentadas, de modo a que a inserção da área pudesse ser deslocalizada o mais
possível para fora da área do Jardim de Sophia, para nascente.
Verifica-se também, na abordagem realizada, que as afetações indiretas e potenciais sobre o material vegetal
existente estão muito superficialmente abordadas, sendo que este constitui o património arbóreo e botânico
da cidade do Porto.
Face ao exposto devia ter sido apresentada uma fundamentação adequada e suficientemente desenvolvida
para justificar a não deslocalização da estação da Galiza mais para nascente com muito maior sobreposição à
rua de Júlio Dinis.
Cumulativamente revela-se necessário fazer um acompanhamento através de uma Monitorização das situações
de risco, ou mais críticas, já acima referidas, durante Fase de Obra e, eventualmente, prolongá-las durante um
período a estabelecer, para a Fase de Exploração.
Foi dado cumprimento parcial a este Elemento, sendo ainda necessário apresentar a fundamentação da
solução escolhida.
6.
Plano de Salvaguarda do Património Cultural que deve integrar as propostas metodológicas para a
salvaguarda arqueológica e abranger a monitorização, conservação e restauro dos elementos patrimoniais
culturais afetados, quer numa fase prévia à obra, quer na fase de execução e na fase de exploração. Este plano
deve prever o dimensionamento da equipa com os meios humanos adequados e atender, entre outras, às
seguintes questões:
i.
Elaborar de planos individuais de salvaguarda para todos os valores patrimoniais para os quais se
preveja a ocorrência de impactes. Desses planos devem constar, além da identificação, localização e
caracterização do valor em causa, uma discriminação detalhada das medidas de minimização de
impactes que já estejam ou vierem a ser definidas, acompanhadas de uma proposta de quantificação e
calendarização dessas mesmas medidas, bem como da identificação de todas as entidades – pessoas ou
instituições - envolvidas na sua execução.
ii.
Proceder à elaboração de um plano específico de salvaguarda para a área afetada pelo projeto de
execução da Estação Liberdade / São Bento e respetiva inserção urbana. Para o efeito deve ser efetuado
um criterioso estudo histórico e arqueológico que deve identificar, à escala de projeto, ou escala inferior,
todas as parcelas desta área que já foram arqueologicamente intervencionadas, daquelas que
comprovadamente já foram afetadas por obras anteriores até níveis geológicos arqueologicamente
estéreis, determinando aquelas que rigorosamente devem ser alvo de escavação arqueológica integral.
iii.
Designadamente, tal plano deve contemplar a compensação da remoção do Aqueduto do Rio de
Vila e de eventuais troços conservados da Muralha Fernandina, promovendo a sua valorização no projeto
da Estação Liberdade / São Bento.
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iv.
Face da análise do projeto de execução, devem ainda constar as medidas necessárias à
monitorização do estado de conservação, estabilidade estrutural, salvaguarda de fachadas e elementos
mais frágeis e suscetíveis a dano causado pela obra de todos os edifícios com valor patrimonial
identificados na zona de intervenção da estação, com particular incidência nos imóveis classificados
(individualmente ou fazendo parte integrante de conjuntos ou áreas). Deste mesmo plano devem ainda
constar conclusões e recomendações a ter em conta na execução das correspondentes obras de inserção
urbana.
v.
Prever que a afetação de áreas sensíveis do ponto de vista arqueológico (Perímetros Especiais de
Proteção Arqueológica – PEPA; Zonas de Elevado Potencial Arqueológico – ZOPA; Zonas Automáticas de
Proteção – ZAP e Zonas Especiais de Proteção – ZEP, às quais se reconhece potencial arqueológico) deve
ser precedida de uma prévia avaliação – com metodologia arqueológica - dos solos a afetar.
vi.
Apresentar registo gráfico, fotográfico e topográfico, acompanhado de memória descritiva que
justifique e fundamente a proposta de intervenções arqueológicas – de sondagens de diagnóstico ou de
escavação em área situadas na área de afetação do projeto.
vii.
Prever que as sondagens de diagnóstico devem ter em consideração o traçado previsto para a
Linha e para todas as afetações de superfície (diretas ou indiretas) que a construção possa acarretar.
viii. Prever a escavação arqueológica em área justificada pelo potencial e/ou os vestígios ou contextos
afetados pela obra.
ix.
Prever que a transladação do Conjunto Escultório de Rosália de Castro (n.º 113) que deve ser
efetuada com recurso a um plano elaborado por equipa que integre conservador restaurador, que
igualmente deve acompanhar os trabalhos.
x.
A presentar o Plano de Monitorização do Património Cultural, de acordo com o definido no ponto
especifico aos Planos de Monitorização.
O RECAPE identifica no Anexo 3.3 (Parte 17.2.3 - Tomo 17.2 – Volume 17) a informação base referente ao fator
Património Cultural (Património Arqueológico e Arquitetónico) cuja descrição foi desenvolvida nesta fase, da
qual faz parte o Plano de Salvaguarda do Património (PSP), que consta no respetivo Anexo 3.3.3.
O PSP visa a implementação do projeto no que respeita à mitigação ambiental na vertente do Património
Cultural. Terá como objetivo específico garantir, no que diz respeito ao Património Cultural Arquitetónico e
Arqueológico, o enquadramento da globalidade das medidas preconizadas na DIA, criando simultaneamente
condições para promover a adequada e atempada monitorização da sua eficácia e, se necessário, estabelecer
correção dos efeitos negativos sobre os elementos de interesse patrimonial a serem eventualmente
interferidos durante a construção do empreendimento.
A execução do PSP é pensada na base de uma corresponsabilização entre os intervenientes diretamente
relacionados com a obra: Dono de Obra, Fiscalização e Adjudicatário.
Este Plano é apresentado como um instrumento evolutivo, razão pela qual está organizado em duas partes:
Parte A, dedicada às orientações teóricas subjacentes decorrentes do projeto e da DIA; Parte B, dedicada à
execução em si das medidas, conforme aplicáveis ao projeto de Execução, prevendo por essa razão a sua
atualização mensal.
Considera-se que esta atualização mensal deveria tomar em consideração os vários pontos contidos nesta
disposição da DIA, que devidamente adaptados deveriam transitar para a DCAPE.
Assim, de acordo com o RECAPE esta “necessidade decorre da circunstância de a sua execução temporal ainda
não estar definida; igualmente, porque a prossecução dessa execução determinará a introdução de adaptações
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e correções ao estabelecido, e isto não só no que respeita ao que resulte dos trabalhos arqueológicos, como
também da monitorização estrutural e estética do edificado”.
A execução do PSP será ainda acompanhada institucionalmente por Comissão de Acompanhamento “que
integrará a DRCN, conforme ofício n.º 1389909, de 23 de outubro de 2019, cuja cópia se encontra no Anexo
3.3.1”, e “que visará também agilizar procedimentalmente eventuais situações críticas que ocorram durante a
obra e exijam a sua intervenção”, prevendo-se que reúna com a periodicidade mínima mensal.
O PSP apresenta a solicitação para o estabelecimento de planos individuais de salvaguarda para todos os
valores patrimoniais para os quais se preveja a ocorrência de impactes (i.), remetendo-o para o Plano de
Monitorização (x.). Em 9.1.1.1 (pp. 27-28) refere os Planos Individuais Monitorização e Intervenção,
estabelecendo os critérios para a monitorização dos edifícios.
Quanto ao plano específico de salvaguarda para a área afetada pelo projeto de execução da Estação Liberdade
/ São Bento e respetiva inserção urbana, complementado, por um criterioso estudo histórico e arqueológico
(ii.), o PSP apresenta este último estudo no respetivo Apêndice D.
Aborda a compensação da remoção do Aqueduto do Rio da Vila e de eventuais troços conservados da Muralha
Fernandina, promovendo a sua valorização no projeto da Estação Liberdade / São Bento (iii.).
Na eventualidade de serem encontrados vestígios do Rio de Vila (n.º 295) e da Muralha Fernandina (n.º 175C),
o RECAPE preconiza que se deverá conservar in situ as respetivas estruturas, caso seja compatível com a
execução do projeto, promovendo a sua valorização social na arquitetura da Estação da Liberdade / São Bento,
através de um plano de restauro e de conservação preliminar.
Salienta a necessidade de se apresentar à administração do património cultural “um relatório preliminar com
nova avaliação de impactes e avaliação patrimonial” na eventualidade de serem identificados vestígios da
muralha fernandina, tendo em vista a ”sua conservação in situ ou a sua transladação”, situação que atendendo
à classificação existente, deverá respeitar o preconizado nos artigos 48.º e 49.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de
setembro, e o procedimento referido no n.º 1, da alínea f) do Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de
Maio.
O PSP indica que o “projeto de arquitetura para a Estação Liberdade/S. Bento contempla a criação de dois
espaços expositivos, conforme pode ser observado na peça de projeto P-PR-LI8001-AE-DS-ESM-000104-01” (p.
54).
Apresenta no Apêndice B, relativo aos “Termos de Referência para Levantamento de Edificado e
monitorização/intervenção de Danos Estéticos”, as medidas necessárias à monitorização do estado de
conservação, estabilidade estrutural, salvaguarda de fachadas e elementos mais frágeis e suscetíveis a dano
causado pela obra de todos os edifícios com valor patrimonial identificados na zona de intervenção da estação
(iv.).
Acresce que em relação à afetação do edificado, o projeto de execução integra no Volume 21 (reproduzido no
Anexo 2.9 – Parte 17.2.3) um Levantamento Patrimonial do Edificado (21.1 – Edifícios Sensíveis e 21.2 - Edifícios
Correntes e Especiais) que expõe o trabalho desenvolvido para verificação do estado atual do edificado.
No referido volume, tomo 21.2 - Edifícios Correntes e Especiais, encontra-se especificado o seguinte (p. 4):
A extensão deste levantamento patrimonial seguiu os critérios de projeto estipulados no Caderno de
Encargos, assim foram vistoriados os edifícios situados até uma distância dos limites de escavação igual
a 1,5 vezes a profundidade máxima de escavação;
Túneis – Uma largura igual a 1,5 vezes a profundidade a que se encontra a soleira do túnel, para cada
lado do eixo do túnel;
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Escavações (Trincheiras, Estações Cut & Cover, etc…) – os edifícios situados até uma distância dos limites
de escavação igual a 1,5 vezes a profundidade máxima de escavação.
Para os efeitos deste critério, as cavernas, mesmo que pertencendo a estações, devem ser enquadradas
dentro da categoria de túneis. Ainda neste caso é necessário ter em devida consideração os efeitos
tridimensionais da escavação, ou seja, estas distâncias devem ser medidas relativamente ao eixo do
túnel, mas também relativamente à frente de escavação.
Note-se que o programa de monitorização do património cultural previsto na DIA, compreendia:
“a) Elaboração e apresentação de um levantamento do estado de conservação interior e exterior do património
arquitetónico localizado numa faixa mínima de 60 m centrada a eixo do traçado e onde a profundidade do túnel
seja inferior a 25 m.”
Note-se que a DIA apresenta ainda a medida de minimização n.º 25, para a fase prévia à obra, que prevê a
realização de vistoria aos edifícios situados numa área de pelo menos 100 m ao eixo do traçado, “de forma a
eventualmente dirimir responsabilidades relacionadas com a ocorrência de danos estruturais ou superficiais
nos mesmos”.
O levantamento apresentado nesta fase definiu uma área de observação limitada relativamente ao preconizado
nas várias condições da DIA, e que em muitos casos é muito próxima da futura linha.
Quanto à necessidade de nas áreas sensíveis do ponto de vista arqueológico ser efetuada uma prévia avaliação
arqueológica (v.), a apresentação de registo gráfico, fotográfico e topográfico, acompanhado de memória
descritiva que justifique e fundamente a proposta de intervenções arqueológicas (sondagens de diagnóstico ou
de escavação) em área situadas na área de afetação do projeto (vi.), e às necessárias sondagens de diagnóstico
a executar no traçado previsto para a Linha e para todas as afetações de superfície (diretas ou indiretas) que a
construção possa acarretar (vii), o PSP prevê o seguinte (pp. 40-41) a execução de trabalhos de sondagens
arqueológicas na área de afetação da construção da Estação Liberdade/S. Bento, na área de afetação da
construção dos PEV 1 e 2 e das Estações Hospital Santo António, Galiza e Boavista/Casa da Música.
Não foi identificada na fase de elaboração do EIA a ZEP da classificação aos Imóveis de Interesse Público da
Casa e Capela do Bom Sucesso e do Mercado do Bom Sucesso (Portaria n.º 250/2011, DR, 2ª série, 41/55, n.º
17, de 25 janeiro 2011), a ser intersectada pela implantação do PEV3. O PSP apresenta no Apêndice E, “a préavaliação arqueológica e justificação para execução de acompanhamento arqueológico da obra apenas” neste
local (PEV3), dado que a zona terá sido muito remexida no âmbito da construção do Mercado do Bom Sucesso.
Quanto ao desvio do Rio da Vila em relação ao previsto no EIA, o respetivo estudo ambiental (Anexo Técnico
AT4 do RECAPE) “preconiza a necessidade de trabalhos suplementares de sondagem/escavação arqueológica
no largo de S. Domingos e nos respiradouros na Rua dos Caldeireiros e na Rua das Flores”.
O PSP, designadamente no seu Apêndice C, prevê a escavação arqueológica em área justificada pelo potencial
e/ou os vestígios ou contextos afetados pela obra (viii.).
Relativamente à transladação do Conjunto Escultório de Rosália de Castro (n.º 113), este já não irá ocorrer pois
a solução de projeto foi revista e foi prevista uma nova implantação da Estação Galiza (ix.).
Refere o Plano de Monitorização do Património Cultural (x.), de acordo com o definido no ponto específico aos
Planos de Monitorização (Parte 17.2.5 – PM6 - Programa de Monitorização do Património Arqueológico e
Arquitetónico).
Na sequência da apreciação efetuada, considera-se que o documento apresentado se encontra na generalidade
bem elaborado, sendo adequado à dinâmica de uma obra desta natureza, dando resposta ao definido nesse

Parecer da Comissão de Avaliação
Julho 2020

35

Linha Circular: Troço Liberdade/S. Bento - Boavista/Casa da Música
Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

Elemento, cujos vários pontos, devidamente adaptados, deverão ser considerados como Medidas de
Minimização. Acresce como positiva a criação da referida Comissão de Acompanhamento.
No entanto convém referir que, sem o fornecimento de qualquer informação adicional que o justifique, deverá
ficar previsto que na fase prévia à obra se efetue a vistoria aos edifícios situados numa faixa de 100 m na
envolvente do traçado da linha.
7.
Plano de Compensação do Património Cultural que contemple um programa para a criação de um espaço
expositivo que permita albergar os principais achados (integrado no Projeto de Execução das Estações ou em
espaço específico autónomo), bem como um cronograma para a publicação monográfica dos trabalhos de
minimização desenvolvidos. Este plano deve ainda equacionar a valorização e eventual integração dos
elementos patrimoniais com valor cultural mais significativo diretamente afetados pelo projeto em articulação
com a administração do património cultural competente.
Relativamente a esta disposição da DIA, o RECAPE enuncia que já se encontram “previstos dois espaços
expositivos de referência ao Rio de Vila (ver Desenho P-PR-LI8001-AE-DS-ESM-000104-04 - Planta da Galeria e
Saída da Madeira – apresentado no Anexo 2.5 do RECAPE)”.
Um destes novos espaços, com 36 m2, encontra-se “localizado na zona de interligação da estação existente de
metro com a nova estação, servirá de receção, divulgação e acompanhamento de visitas guiadas ao aqueduto
de granito existente sob a Rua Mouzinho da Silveira (projeto este da Águas do Porto e já atualmente em fase de
obra”. Este projeto já se encontrava previsto no Estudo Prévio.
O segundo espaço indicado pelo RECAPE, com 16 m2, foi localizado no novo Acesso "Rua da Madeira", servirá
de exposição dos principais achados arqueológicos e de desenhos temáticos sobre o Rio de Vila.
O RECAPE refere ainda que o “Plano de Compensação do Património Cultural que contemple a musealização do
Rio da Vila, ou de outros achados que venham a ser identificados com valor arqueológico durante a empreitada,
será apresentado antes do fim da empreitada, ou seja antes da entrega da obra, dado que será necessário
aguardar pelos resultados dos trabalhos arqueológicos e do espólio obtido para selecionar os elementos a
expor” (ver também em 5.3.1.2 Valorização e Compensação no Plano de Salvaguarda do Património).
Considera igualmente, em conformidade com o disposto nos Elementos 6, alínea iii, que na eventualidade de
serem encontrados vestígios do Rio da Vila (n.º 295) e da muralha fernandina (n.º 175C), deve-se considerar
sempre a possibilidade de se conservar in situ as respetivas estruturas, cujo plano de conservação e restauro
destas estruturas deve ser elaborado por competente técnico na matéria.
Relativamente a esta disposição da DIA, verifica-se que o cabal cumprimento deste Elemento foi remetido de
forma adequada para a fase de execução da obra.

8.
Projeto de Recuperação/Requalificação e respetivo plano de manutenção do Jardim de Carrilho
Videira/Jardim do Carregal tendo em consideração:
•
O transplante dos exemplares florísticos a afetar ou, caso impossível, a plantação compensatória dos
mesmos;
•
Devem ser estudadas soluções de drenagem e infiltração das águas pluviais no solo, com
reaproveitamento das mesmas para garantir os níveis de humidade nos canteiros do jardim;
•

Os pavimentos devem garantir graus de permeabilidade satisfatórios;

•

O sistema de rega deve ser compatível com o sistema IQ;

•

O mobiliário urbano deve ser selecionado tendo em conta o conforto e adequação ao local;
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•
A área destinada ao lago deve ser impermeabilizada e estudado um sistema de tratamento e
conservação sustentável das águas;
•
Na eventualidade de relocalização dos elementos escultóricos, deve ser solicitado um parecer e
acompanhamento por parte da Direção Municipal da Cultura da Câmara Municipal do Porto.
•
Mobiliário urbano ergonómico, pavimentos e sinalética no âmbito da acessibilidade, mobilidade,
segurança e inclusão.
•
Assegurar a assistência técnica à Obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em
vegetação, se pertinente, de forma a garantir a sua correta implementação.
O projeto previsto para o Jardim de Carrilho Videira ou Jardim do Carregal é apresentado no Volume 1 do
Projeto de Execução e as principais peças para compreensão geral do projeto apresentam-se no Anexo 2.5.2
(Parte 17.2.3), mais concretamente os projetos de inserção urbana e de paisagismo.
A implementação do Projeto implica a remoção de duas árvores - Criptomeria japonica e Acer platanoides –
que, de acordo com o projeto de arquitetura paisagista serão substituídos pela plantação de cinco novos
exemplares, Cedrus libani. Outras componente do jardim serão repostas, caso do relvado, dos pavimentos dos
caminhos pedonais, lago, sistema de rega e mobiliário urbano (bancos, papeleiras, ecopontos, bebedouros de
jardim), conforme referido na memória de inserção urbana (Anexo 2.5.2 - Parte 17.2.3).
Será necessário garantir ainda a última alínea: “Assegurar a assistência técnica à Obra, pelo Arquiteto
Paisagista responsável e por especialistas em vegetação, se pertinente, de forma a garantir a sua correta
implementação.”
Foi dado cumprimento a este Elemento, no entanto será necessário considerar uma Medida de Minimização.

9.
Levantamento/inventariação georreferenciado de todos os elementos de porte arbóreo aos quais a área
potencial de implantação do projeto se sobrepõe que poderão ser afetados diretamente ou indiretamente. Os
referidos elementos devem ser caracterizados quanto à espécie, dap/pap, altura, valor patrimonial e/ou
conservacionista e estado fitossanitário onde sejam identificados os, a preservar, a transplantar e a abater.
Devem ser identificados os locais para onde os exemplares de porte arbóreo serão transplantados e as
condições em que os mesmos serão mantidos caso não seja um transplante definitivo.
Foi apresentado um elenco das espécies diretamente afetadas e que, não só estão registadas no RECAPE
(Páginas 119, 120 e 121) como constam nas peças desenhadas dos Projetos de Arquitetura Paisagista,
apresentadas no Anexo 2.5 (Parte 17.2.3), nomeadamente referentes ao Jardim de Carrilho Videira/Jardim do
Carregal (na Estação Hospital de Santo António) e ao Jardim de Sophia – Praça da Galiza (na Estação Galiza).
Contudo, o levantamento em causa pretende ser o elenco de exemplares a ser monitorizado durante e após a
obra.
Da informação analisada verificou-se que nem a todos os exemplares foi atribuído o “estado fitossanitário” e
nem todos os parâmetros foram registados como a “altura” e o “valor patrimonial”. Importa referir que este
elenco de espécies é parte integrante do património botânico da cidade do Porto e como tal tem de ser
avaliado para que, na eventualidade, de alguns exemplares serem afetados irreversivelmente, o proponente
deva proceder à respetiva compensação à cidade do Porto em função desse mesmo valor patrimonial.
Não foram também levantados os exemplares que podem ser indiretamente afetados quer no espaço público
quer no espaço privado ao longo de toda a extensão do traçado do metro e sempre que as suas componentes
se situem próximo da superfície que possam comprometer a sua sobrevivência ou estabilidade mecânica.
Importa referir que este trabalho deve ser realizado por um especialista na área da fitossanidade e apto para
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avaliar o valor patrimonial devendo este estar claramente associado ao trabalho a realizar dado que o
apresentado não responde integralmente ao solicitado.
No que se refere aos locais para transplante temporário não se compreende como não foram ainda realizadas
diligências no sentido de saber os locais que podem acomodar as espécies/exemplares a transplantar quando é
referido noutras passagens do RECAPE é dado a entender a existência de uma estreita articulação com a
Câmara Municipal do Porto, por exemplo no que se refere aos projetos de inserção urbana. Dado tratar-se de
material vivo, o tratamento desta questão, que não é somenos, deverá ser abordada com muito maior rigor e
diligência e, por outro lado, não se considera que possa ficar a cargo do Empreiteiro, como é referido no
RECAPE: Nesta fase não é possível identificar os “locais para onde os exemplares de porte arbóreo serão
transplantados e as condições em que os mesmos serão mantidos caso não seja um transplante definitivo”
ficando esta situação a cargo do empreiteiro, em articulação com a Câmara Municipal do Porto. (Página 121 –
Relatório Base - RECAPE).
Não foi dado cumprimento a este Elemento.

10.
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. Deve ser
privilegiada a ocupação de áreas que serão afetadas pela construção do projeto e minimizadas as previsíveis
alterações nas áreas de recarga de aquíferos e de infiltração máxima e a afetação de locais de elevada
vulnerabilidade à poluição e/ou de maior relevância para a conservação da natureza.
Ao contrário do que seria de esperar, numa situação urbana com múltiplos condicionalismos, o proponente
refere que “a definição e localização dos estaleiros serão da responsabilidade do Adjudicatário da obra. Desta
forma, as áreas que agora se indicam no projeto têm carácter meramente informativo das eventuais
disponibilidades para instalação de estaleiros.”.
Nas diversas peças desenhadas fornecidas são indicadas potenciais localizações para os estaleiros associados a
cada uma das frentes de obra, nada se referindo sobre locais de depósito temporário e definitivo de terras.
Atendendo à sensibilidade dos recetores sensíveis que se localizam na envolvente em, pelo menos três
situações: Estação Liberdade/S. Bento, Estação Hospital Santo António, Estação da Galiza e como mencionado
em relação ao Elemento 4, o proponente deveria ter realizado uma avaliação da efetiva possibilidade de
localizar os estaleiros em cada um desses espaços. Nessa avaliação devia ter incluído todos os potenciais
impactes que poderiam ocorrer numa situação corrente de implantação do estaleiro e identificar as
condicionantes que deveriam ser respeitadas, por exemplo, ao nível:
do horário de operação;
dos equipamentos que podem ser instalados nesse espaço;
das medidas de minimização que viabilizem a instalação de equipamentos que induzam impactes
significativos;
dos limites legais a respeitar nos recetores sensíveis mais próximos;
das medidas de minimização gerais necessárias para assegurar que as ações e operações desenvolvidas no
estaleiro não criam condições de elevada incomodidade nos recetores e/ou que possam impedir o regular
funcionamento de equipamentos público e/ou atividades económicas.
Admitindo o proponente que o Adjudicatário da obra possa selecionar outras localizações, deveria existir um
documento no qual se definissem os critérios de localização e de operação, devendo esse documento constar
obrigatoriamente das cláusulas do concurso, uma vez que induzirá condicionamento à planificação da obra.
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Em relação aos acessos à obra, deveria ter sido apresentada uma análise específica que incluísse uma avaliação
da compatibilidade desses percursos com a circulação urbana, demonstrando-se a exequibilidade da obra,
assim como as medidas mínimas necessárias para a assegurar que já deveriam constar obrigatoriamente das
cláusulas do concurso, uma vez que induzirá condicionamento à planificação da obra.
A localização dos estaleiros, designadamente o da estação Hospital de Santo António, deve ser condicionada,
uma vez que as plantas constantes do anexo técnico 2.8.3 propõe que seja instalado numa área onde existem
elementos arbóreos relevantes a preservar.
Note-se que um dos estaleiros localiza-se no local onde se encontra a Estátua Equestre de D. Pedro IV (n.º 21).
O RECAPE garante que este estaleiro poderá ser “desenvolvido envolvendo este monumento escultório sem
que haja interferência sobre a mesma” ocorrência, contudo refere que em fase de obra, tal como previsto no
Plano de Salvaguardada do Património, no ponto 9.1.1.3, que configurou também Anexo III do Caderno de
Encargos – Cláusulas Técnicas Especiais do Processo de Concurso, caberá ao Empreiteiro, por intermédio de
pessoal habilitado, elaborar um plano de monitorização e intervenção específico visando especificamente o
monumento e velar pela sua aplicação por intermédio do seu Gestor para o Património, que permita a sua
preservação in situ, sem qualquer tipo de afetação negativa (direta e indireta) durante a empreitada e a sua
limpeza após a conclusão da obra.
Considera-se que esta situação não deveria ocorrer, devendo este elemento patrimonial ser excluído do
estaleiro, tal como preconizado na Medida de Minimização 31.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, considera-se não ter sido cabalmente demonstrado o
cumprimento deste Elemento, uma vez que não foi apresentada justificação para esses locais, para a sua
admissibilidade ou, ainda, em relação à possibilidade de não serem considerados pelo Adjudicatário da obra.
Não existe um compromisso do proponente com estas localizações nem com as consequências de tal decisão.

11.
Resultados da articulação do proponente com a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, os Centros de
Emprego e as Associações Empresariais, de modo a contribuir para a retenção de valor no concelho do Porto e
na Baixa e Centro Histórico, em particular, no sentido de promover o emprego, nomeadamente junto das
populações mais carenciadas, tendo em vista proporcionar o máximo de benefícios com o projeto. Neste
contexto, deve ser indicado o volume de mão-de-obra empregue ao longo da fase de construção, por tipo de
obra e explicitar as medidas que resultem da referida articulação.
Considera-se no RECAPE prematuro nesta fase o desenvolvimento de contactos que possam vir a contribuir
para a empregabilidade da população da envolvente, sendo mais adequada à fase prévia de obra (desenvolvido
por parte do empreiteiro) e na fase de exploração (desenvolvido por parte do Metro do Porto).
Não é apresentada qualquer estimativa do volume de mão-de-obra necessário à obra nem qualquer contacto
com as entidades referidas.
Não foi dado cumprimento a este Elemento.
12.
Resultados da articulação do proponente com as Juntas de Freguesias, proprietários e residentes das
áreas afetadas, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação da qualidade e
amenidade dos espaços residenciais e comerciais.
Refere o proponente estar em estreita articulação com a Câmara Municipal do Porto, e que em fase prévia da
obra serão desenvolvidos contactos adicionais, mais próximos com os comerciantes que eventualmente
venham a ser penalizados pela obra, pela diminuição da atratividade para os clientes da zona envolvente das
intervenções à superfície, procedendo à devida negociação e compensação sempre que adequado.
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No entanto não é apresentada documentação que demonstre esta articulação nem as preocupações
manifestadas pelos diversos grupos de interesse que serão afetados por esta obra. Esta articulação deveria ter
sido concluída e os seus resultados incluídos como medida de minimização.
Não foi dado cumprimento a este Elemento.

13.
Cronograma faseado da obra, desenvolvido em função dos resultados da articulação referida no ponto
anterior e que garanta que as potenciais interferências têm a menor duração possível. Este cronograma deve
incluir cartografia para todas as situações relevantes, em particular para explicitar o faseamento das situações
em túnel/trincheira a céu aberto.
Considera-se que este Elemento não foi cumprido uma vez que o proponente refere que apenas fez a
articulação (não demonstrada) com uma das entidades referidas no Elemento 12, deixando os contactos com
outras partes interessadas para uma fase posterior a este procedimento. Como tal, não se podem considerar
como articulados todos os elementos associados à futura obra. Adicionalmente, como já referido na apreciação
de elementos anteriores, existem múltiplas variáveis que terem efeito direto no planeamento da obra que, pela
informação apresentada no RECAPE, não foram integradas no processo do concurso, ficando a cargo do
Adjudicatário a sua resolução – opção que extravasa o presente procedimento e não demonstra nem assegura
o cumprimento do solicitado.
Não foi dado cumprimento a este Elemento.

14.
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, em articulação com o município do Porto e com as forças de segurança pública
em conjugação com os proprietários e com os residentes afetados, de modo a encontrar as melhores soluções
para minimizar a afetação da qualidade e amenidade dos espaços residenciais. A afetação das habitações
(possibilidade de interferir com acesso a logradouro e zona de estacionamento interior) e outras edificações
existentes, no referido quarteirão, e da zona de armazéns deve ser objeto de articulação com os proprietários e
considerada a devida compensação.
15.
Plano de circulação em fase de obra, que deve definir os acessos à frente de obra, os quais devem ser
devidamente publicitados, e que defina eficientemente as circulações limitando-as ao estritamente necessário
ao desenvolvimento da obra. Este plano de circulações e a definição de percursos alternativos deve ser
articulado com o município do Porto e as forças de segurança pública e ser publicitado de forma eficaz e com a
devida antecedência.
O plano deve também indicar o número de veículos/dia necessários para o transporte de terras a levar para
depósito e para transporte de materiais para a obra, explicitando os respetivos percursos e periodicidade.
Neste contexto devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar
para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores
sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). Deve também, sempre
que possível outro tipo de transporte, designadamente subterrâneo, para este tipo de materiais de forma a
minimizar o transporte à superfície.
No anexo 2.8.2 deveria ter sido incluído um documento explicativo da sequência de operações e das
implicações para a cidade, assim como uma proposta de resolução ou minimização dessa afetação. Ao contrário
do mencionado, nesse conjunto de peças desenhadas não é apresentado, como deveria e é referido “É
apresentada uma indicação esquemática dos possíveis desvios de trânsito durante a interdição.”.
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Existe informação complementar no anexo 2.8.3 sobre o faseamento construtivo das estações, embora não
completamente eficaz uma vez que, nalgumas situações, não é apresentada uma planta com maior abrangência
territorial que permita perceber o real funcionamento do esquema de trânsito na zona envolvente das futuras
estações e poços de ventilação. Como exemplos de situações que já deveriam estar completamente
equacionadas e para as quais não foi demonstrada a resolução dos potenciais problemas assinalam-se dois
exemplos:
na Figura 6, nos quais se indicam os cortes de circulação de tráfego mas não se indicam os
percursos alternativos globais que poderão ser seguidos pelos vários modos de transporte.
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Figura 6 – Extratos dos esquemas de circulação previstos durante a fase de construção, na envolvente da futura
Estação Liberdade/S. Bento.
Fonte: Anexo 2.8.3 ao RECAPE, 2020
na Figura 7 onde também se ilustra a dificuldade em perceber o entrecruzamento de movimentos
de obra com o movimento corrente de habitantes e utilizadores, para os quais se anteveem
dificuldades de conciliação e como será resolvido o acesso aos edifícios multifamiliares que ficam
a nascente da rua Júlio Dinis.

Figura 7 - Extratos dos esquemas de circulação previstos durante a fase de construção, na envolvente da futura
Estação da Praça da Galiza.
Fonte: Anexo 2.8.3 ao RECAPE, 2020
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Em relação ao volume de tráfego pesado associado à obra, permanece a dúvida sobre qual o período em que
ocorrerá (duração da obra e período do dia) e se os 25 veículos pesados por hora na zona de construção
respeitam a todas as frentes de obra simultâneas que ocorrerão ou apenas a algumas delas e se contemplam o
movimento de ida-e volta dos mesmos (passando a 50 movimentos por hora). É uma incerteza que já não
deveria ocorrer.
Os percursos apresentados no anexo 2.8.5 são meramente indicativos e não asseguram nenhum grau de
compatibilização com as necessidades da envolvente e da cidade.
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Não foi dado cumprimento a estes Elementos.
16.
Plano de Gestão de Impactes Sociais (PGIS), a integrar no Plano de Gestão Ambiental (PGA), tendo como
objetivo geral promover uma gestão global e integrada dos impactes sociais e das medidas de mitigação ou
potenciação, numa perspetiva de sustentabilidade social. Este Plano deve articular a identificação dos efeitos
positivos ou negativos com a pormenorização e calendarização das respetivas medidas mitigadoras ou
potenciadoras a implementar, para cada uma das fases, operações e ações do processo construtivo.
É apresentado um Plano com a identificação de impactes de cariz mais social, por zona de intervenção. São
identificados impactes significativos e muito significativos em praticamente todas as áreas que serão afetadas
pela construção desta linha, para os quais, consultando a restante informação, nem sempre se encontram as
necessárias medidas de minimização. Como tem vindo a ser exposto ao longo deste parecer.
Não foi dado cabal cumprimento a este Elemento.
17.
Plano global para a Estação Liberdade/São Bento que estabeleça uma adequada gestão dos diversos
tipos de impactes e da aferição de medidas mitigadoras, com a participação do dono de obra, do município, e
dos diversos atores afetados, residentes e proprietários comerciais, de modo a encontrar as melhores soluções
para minimizar a afetação das atividades e dos negócios. Este plano deve incidir sobre as circulações em fase de
obra e a definição de percursos alternativos.
18.
Plano global para toda a área de intervenção do Jardim do Carregal, que deve ser reduzida ao mínimo
necessário, que estabeleça uma adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aplicação e aferição de
medidas mitigadoras, com a participação do dono de obra, do município e dos diversos atores afetados de
modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação das atividades e dos negócios afetados pela
proximidade da frente de obra, o que poderá implicar uma redução de atratividade e quebra nos negócios. A
paragem de táxis situada na zona poente (área de influência do Hospital de Santo António) terá que ser
relocalizada. Este plano deve também incidir sobre as circulações em fase de obra e a definição de percursos
alternativos.
19.
Plano global para a área de intervenção do PV4, no Largo de Ferreira Lapa, que estabeleça uma
adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aplicação e aferição de medidas mitigadoras, com a
participação do dono de obra, do município e dos diversos atores afetados de modo a encontrar as melhores
soluções para minimizar as interferências com as circulações rodoviárias, já que ocupará uma das vias de saída
para a rua de Júlio Dinis e impedirá também a saída de uma via interna de acesso às garagens e parqueamento
de superfície da frente edificada nascente, obrigando a percursos mais longos no acesso à rua de Júlio Dinis.
20.
Plano global para a área de afetação do Jardim de Sophia/Praça da Galiza, que estabeleça uma
adequada gestão dos diversos tipos de impactes e da aplicação e aferição de medidas mitigadoras, com a
participação do dono de obra, do município e dos diversos atores afetados, residentes e comerciais, de modo a
encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação das atividades e dos negócios. A planificação e
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faseamento da obra deve também incidir sobre as circulações em fase de obra e a definição de percursos
alternativos.
21.
Plano global para a área da Av. de França, que estabeleça uma adequada gestão dos diversos tipos de
impactes e da aplicação e aferição de medidas mitigadoras, com a participação do dono de obra, do município e
dos diversos atores afetados, residentes e comerciais, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar
a afetação das atividades e dos negócios. Este plano deve também incidir sobre as circulações em fase de obra e
a definição de percursos alternativos.
Relativamente a estes Planos Globais nos Elementos 17 a 21, não foram os mesmos apresentados.
Não se considera adequado mencionar que no âmbito do Elemento 16 se integrou uma secção relativa a gestão
de impactes do projeto, capítulo 4.4 no qual apenas constam orientações globais genéricas de elaboração de
Planos Gerais, e não o seu conteúdo, bem como orientações específicas que se concretizam em condicionantes
e não constituem quaisquer Planos que não abrangem todas as situações acima descritas. Não foi esta a
abordagem solicitada nos referidos Elementos.
Não foi dado cumprimento a estes Elementos (17 a 21).

22.
Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGA) constituído pelo planeamento da execução de todos os
elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da
execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deve incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
das obras.
O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada ou deve ser
elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação do
dono da obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da
obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto.
As medidas apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de execução da obra devem ser
incluídas no PGA a apresentar em fase de RECAPE, sempre que se verificar necessário e sem prejuízo de outras
que se venham a verificar necessárias.
Proceder à apresentação do Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral,
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental Paisagem com
destaque particular para as áreas de intervenção Jardim de Carrilho Videira ou Jardim do Carregal e Jardim de
Sophia e envolvente verde da Fonte de Rosália de Castro. Para elaboração dos diversos relatórios de
acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados
para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do
Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma
a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra
assim como a envolvente.
Não foi apresentado qualquer plano de gestão ambiental pelo proponente. Apenas são indicadas no Anexo 6 as
medidas de minimização que proponente considera que o mesmo deve respeitar.
Atendendo à relevância da fase de construção, à falta de informação sobre as consequências específicas e
sobre as respetivas medidas de minimização (e eficácia esperada) e mesmo à não demonstração da efetiva
possibilidade de concretização destas empreitadas que concorrem para a construção da linha em condições de
respeito pela saúde e bem-estar da população, da integridade física de todos os elementos atravessados e do
desejável desempenho das atividades económicas, considera-se que a falta deste elemento condiciona a
adequada avaliação do projeto.
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Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, não foi demonstrado o cumprimento deste Elemento.

23.

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).

Foi apresentado o PPGRDC, considerando-se desta forma, que foi dado cumprimento a este Elemento.
24.
Demonstração de que o Projeto de Execução e as respetivas medidas de minimização foram
desenvolvidas em articulação com as entidades com competências relevantes no território em causa,
nomeadamente, em termos de restrições e servidões de utilidade pública. Neste âmbito, devem ser
considerados os pareceres emitidos no contexto do presente procedimento de AIA.

Relativamente a esta disposição da DIA, o RECAPE refere que no “âmbito das servidões decorrentes do
património cultural, e, cumulativamente, de modo a dar resposta à medida de minimização n.º 17 da DIA,
foram remetidos à Administração do Património Cultural competente (Direção Regional de Cultura do Norte e
Câmara Municipal do Porto) os vários volumes que compõem o projeto em estudo de modo a serem objeto de
parecer prévio destas entidades em virtude da interferência com bens imóveis patrimoniais e zonas de proteção,
conforme ofícios apresentados no Anexo 3.3.1 – Parte 17.2.3.”.
Apesar do atrás referido, face à exposição recebida no âmbito da consulta pública, da Empresa de Águas do
Município do Porto, sobre o projeto do Desvio do Rio da Vila, bem como a ausência dos contactos estabelecidos
com a Câmara Municipal do Porto, não foi dado cumprimento a este Elemento.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÂO

FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E DO RECAPE

1.
Adotar uma solução alternativa, à superfície, relativamente à saída/entrada sul da Praça da Galiza com
diminuição dos estrangulamentos provocados quer no passeio dedicado a peões quer na diminuição do número
de faixas de rodagem de três para duas no acesso à Praça da Galiza no sentido rua da Piedade-Praça da Galiza.
Considera-se parcialmente cumprida esta Medida de Minimização, atendendo a que, segundo o RECAPE, o
projeto de inserção urbana da Estação Galiza, desenvolvido nesta fase de projeto de execução, foi ajustado no
sentido do cumprimento da medida.
No projeto apresentado na fase de Estudo Prévio existia, de facto, um estrangulamento na articulação da praça
da Galiza com a Rua da Piedade. A revisão do projeto nesta fase permitiu evitar esta situação.
Informa ainda o RECAPE que esta Estação passou a ser mais pequena, passando a ter como seu limite a norte a
rua da Piedade, sendo que esta alteração deve-se ao facto de após inspeção e levantamento da galeria da
Ribeira de Massarelos (que segue o alinhamento da rua da Piedade), concluir-se não ser possível reperfilar a
ribeira, devido à existência de várias ligações transversais existentes. Essa impossibilidade inviabilizou a galeria
de ligação ao passeio junto à escola EB 2/3 de Gomes Teixeira, prevista na fase de Estudo Prévio e que,
entretanto, foi suprimida. Esta alteração permite cumulativamente evitar a afetação do Acer Negundo (MM51)
bem como do Conjunto Escultório de Rosália de Castro (Elemento 6 e MM7).
Todavia, constata-se, pelos desenhos anexos, que houve alteração ao nível da circulação viária não se
percebendo, contudo, a alteração ao nível do acesso pedonal ao metro no passeio que corresponde à
continuação da Rua da Piedade. De acordo com o RECAPE, no Anexo 2.5.3 (Parte 17.2.3) são apresentados os
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elementos de projeto essenciais à compreensão da intervenção na Estação Galiza, entre eles o projeto de
inserção urbana onde é possível verificar as alterações desenvolvidas à superfície, nomeadamente o rearranjo
da Praça da Galiza. Não obstante ter sido solicitada ajuda à APA para encontrar o referido Anexo 2.5.3, relativo
à Estação Galiza, no vasto conjunto de anexos do RECAPE, não foi possível identifica-lo. Assim, deve este aspeto
ser reformulado, apresentando-se um desenho da inserção dos acessos pedonais à Estação Galiza, com a
proposta de circulação pedonal, demonstrando ter sido eliminado o estrangulamento identificado na análise do
projeto e que resultou nesta Medida.
Refira-se ainda que a análise da Figura AT3.2.11 Estação Galiza, correspondente ao extrato da planta de
inserção urbana (Desenho P-PR-LI-8005-IU-DS-ESM-000001-00) com identificação dos acessos, revela a
aparente não modificação do projeto inicial, permanecendo o estrangulamento do passeio da Praça da Galiza
na continuidade da rua da Piedade.
Constata-se na figura acima referida que este passeio não parece apresentar largura suficiente para albergar
uma saída/entrada de metro e continuar simultaneamente a servir de passeio para o trânsito pedonal. Terá,
forçosamente, de haver o alargamento do passeio para o jardim de Sofia, de modo a cumprir a Medida de
Minimização 1, da Fase de Elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE
Considera-se que não foi dado total cumprimento a esta Medida de Minimização.
2.
Adotar para os arranjos exteriores, e sempre que possível, soluções de drenagem sustentáveis que
promovam a infiltração da água pluvial no solo e/ou aumentem a capacidade de retenção/armazenamento da
água pluvial, reduzindo o caudal de ponta e, consequentemente, o risco de inundação, atendendo a que as
estações de metro contribuirão para a impermeabilização dos solos.
Concorda-se com o mencionado no RECAPE., face à dificuldade em aplicar esta Medida de minimização.
3.
Acautelar uma solução alternativa, caso se verifique a necessidade de eliminar as escadas de acesso
entre a rua 31 de Janeiro e a entrada lateral norte da estação de São Bento à rua da Madeira, que tenha em
consideração a sua atual utilização.
De acordo com o RECAPE, relativamente à Estação Liberdade/S. Bento, para comunicação ao Átrio do Cais,
definiram-se 5 diferentes acessos da estação: quatro saídas de superfície por escadas exteriores (“Loios”,
“Clérigos”, “Liberdade” e “S. Bento”) e um acesso de nível (“Madeira”), apropriando-se e reformulando o
espaço existente sob a Rua 31 de Janeiro (RECAPE, RB, p. 32).
Acrescenta, que a saída da Rua da Madeira utilizará o espaço existente sob a rua 31 de Janeiro, onde hoje se
localizam sanitários públicos, um posto de transformação da EDP e um pequeno comércio. Esta intervenção
implicará assim a “demolição da grande escada aí existente a par da reabilitação da fachada de cantaria em
granito”, que será desmontada, numerada pedra a pedra e remontada com a pedra existente e nova de igual
granito segundo os desenhos de projeto.
Este novo alçado, de pedra e caixilharia metálica envidraçada, assinala a nova entrada da estação de metro.
Esta saída servirá de interface com a estação de comboio e incluirá uma escada fixa interior de acesso direto ao
mezanino e um espaço de “Memória do Rio de Vila” (pp. 33-34).
O RECAPE assume a demolição destas escadas “de estrutura de granito apoiada em betão, construída em 1964
(na mesma empreitada da construção do Túnel Pedonal dos Congregados, encerrado há 15 anos e também
agora proposto demolir)” de modo a libertar o pequeno largo da Madeira, permitindo retomar a leitura do
alçado da Arcada da Madeira sob a rua 31 de Janeiro.
O projeto envolve assim, a reabilitação do original da Arcada com a substituição do programa (de instalações
sanitárias para novo acesso ao metro), referindo que a “acessibilidade da Rua da Madeira e da porta lateral da
estação de comboios de S. Bento à Rua de Sá da Bandeira e Rua 31 de Janeiro far-se-á com naturalidade em

Parecer da Comissão de Avaliação
Julho 2020

45

Linha Circular: Troço Liberdade/S. Bento - Boavista/Casa da Música
Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

rampa, como sempre se fez naquele local até 1964”, solução existente, que não constitui alternativa em termos
de acessibilidade.
Este novo alçado, “de pedra e caixilharia metálica envidraçada, assinala a nova entrada da estação de metro.
Esta saída servirá de interface com a estação de comboio e incluirá uma escada fixa interior de acesso direto ao
mezanino e um espaço de Memória do Rio de Vila” (pp. 33-34).
No entanto não apresenta simulações visuais das propostas de arquitetura e paisagismo que pudessem
elucidar/fundamentar quanto às soluções apresentadas, designadamente quanto às acessibilidades.
Deste modo, considera-se não ter sido cabalmente demonstrado o cumprimento desta Medida de
Minimização.
4.
Deslocar o Poço de Ventilação (PV) n.º 2 cerca de 80 m para sul da localização prevista no estudo prévio,
por forma a afastá-lo dos espaços, edifícios e usos mais sensíveis da Praça de Parada Leitão e Largo dos Leões.
Efetuar a necessária articulação do projeto com o parque de estacionamento cujo acesso ficará na envolvente
do PV2.
O RECAPE refere que o túnel do poço PEV2 que, com a eliminação do PEV 1 do estudo prévio foi renumerado,
mantêm-se no mesmo local tendo-se desenvolvido ajuste na sua ocorrência à superfície, nomeadamente
transferindo a saída de emergência e a grelha de ventilação para junto da saída do parque de estacionamento
subterrâneo existente da Praça Gomes Teixeira (também vulgarmente conhecida por "Praça dos Leões"), sendo
a ligação ao poço de ventilação efetuada através de um túnel de ligação subterrâneo. Considera que esta
solução reduziu o impacte à superfície dos elementos do poço, que são visíveis à cota do passeio, afastando as
grelhas de ventilação e saída de emergência dos espaços/edifícios e usos mais sensíveis e, simultaneamente em
fazer a devida articulação do projeto com a saída de peões do Parque de Estacionamento da Praça Gomes
Teixeira.
Esta área integra-se no “Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar” classificado como
Monumento Nacional e que se encontra inscrito desde 1996 na Lista de Património Mundial da UNESCO.
Note-se que se encontra prevista na DIA a execução neste local de sondagens arqueológicas de diagnóstico em
fase prévia à obra.
Considera-se que o Projeto de Execução integrou esta Medida de Minimização.
5.
Deslocar o ponto de concordância do ramal de injeção de veículos com a Linha C para sul, por forma a
evitar a aproximação ao edifício de habitação situado na Rua de Pedro Hispano e evitar a afetação do acesso ao
respetivo logradouro, durante a fase de construção.
Foi efetuado o ajuste no troço final do Ramal 1 minimizando a afetação do logradouro.
Considera-se que o Projeto de Execução integrou esta Medida de Minimização.
6.
Assegurar que a conceção do Poço de Emergência e Ventilação (PEV 1) não tem qualquer repercussão
sobre a integridade física da Muralha Fernandina, enquanto valor visual e patrimonial.
Foi eliminado o PEV1 do Estudo Prévio previsto para a Rua da Madeira (lateral à estação de S. Bento).
Considera-se justificada a não consideração desta Medida de Minimização no Projeto de Execução.
7.
Compatibilizar a conceção da estação da 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.
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Não se considera cumprida no sentido em que não estão demonstradas de forma clara e evidente as
condicionantes que impedem a inserção da estação de forma a reduzir ou evitar a afetação do Jardim de
Sophia. O texto apresentado é descritivo, traduz constatações e é pouco técnico não sendo demonstrativo das
condicionantes à deslocalização da estação. Apesar de haver uma redução significativa da intervenção à
superfície que se reflete de forma positiva na preservação da Fonte de Rosália de Castro bem como a sua
envolvente próxima a afetação do jardim de Sophia é negativa e muito significativa. Tal afetação traduzir-se-á
na total perda da imagem do jardim e da sua identidade e na sua relação com o espaço urbano existente.
Com base no exposto o devia ter sido:
Demonstrado de forma gráfica (peças desenhadas) e meramente técnica todas as condicionantes que
impossibilitam a inserção da estação mais para nascente e sobreposta à Rua Júlio Dinis.
Demonstrada a razão da impossibilidade de dispor de altura de solo para a plantação de árvores nos
atuais locais e soluções que permitam a sua compatibilização através da criação de maior profundidade
disponível par ao referido fim/objetivo.
Apresentadas soluções arquitetónicas/integração para os lanternins e as grelhas de ventilação no que se
refere ao desenho, à função, materiais de revestimento.
Em qualquer um dos cenários, de maior ou menor afetação, demonstrado o acordado com a autora do
projeto do jardim.
Não se considera implementada este Medida de Minimização, sendo necessários os elementos atrás
mencionados.

8.
Considerar para a conceção dos Poços de Emergência e Ventilação (PEV) soluções técnicas com vista à
proteção da vegetação (existente e/ou a plantar no âmbito da integração paisagística destas componentes) do
fluxo de ar quente proveniente deste, expelido para o exterior/atmosfera assim como dos transeuntes.
Considera-se cumprida não com base na argumentação da saída do ar dos poços de ventilação que “(…) estará,
no máximo, a 3 graus celsius acima da temperatura ambiente (…)” (Página 138 do Relatório Técnico – RECAPE),
o que por si só, seria suficiente para criar situações de reação assimétrica nos elementos vegetais em presença,
nem pela referência ao PEV2 estar localizado num terreno privado, como se tal fosse menos relevante, mas sim
pela referência a afastamentos destes poços a elementos, sobretudo de natureza arbórea.
Considera-se que o Projeto de Execução integrou esta Medida de Minimização.

9.
Implementar soluções para o controlo da deposição de poeiras sobre a folhagem do património arbóreo
e botânico, provenientes das obras à superfície, que podem, eventualmente, passar por um sistema de lavagem
do tipo nebulizador. Consideram-se como locais com vegetação para a sua aplicação os que se encontram
próximos das intervenções: Estação Liberdade/São Bento (Praça da Liberdade/Avenida dos Aliados); PEV2 Alternativa 1 (Praça de Parada Leitão); PEV2 - Alternativa 2 (Praça Guilherme Gomes Fernandes); Estação
Hospital Stº António - Jardim de Carrilho Videira ou Jardim do Carregal; Estação Galiza - Jardim de Sophia e
envolvente verde da Fonte de Rosália de Castro e PEV 4 - Largo de Ferreira Lapa.
A medida em causa não é de aplicação nesta fase dado a mesma remeter, tal como está redigida, para a uma
fase de “implementação”. Contudo, a mesma deveria ter sido objeto de propostas passíveis de aplicar com
base em trabalhos similares já realizados em território nacional ou não. Não se considera também como muito
adequado que estas soluções fiquem na dependência do Empreiteiro.
Propõe-se a seguinte redação:
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“Implementar soluções para o controlo da deposição de poeiras sobre a folhagem do património arbóreo e
botânico, provenientes das obras à superfície, que podem, eventualmente, passar por um sistema de lavagem
do tipo nebulizador (por exemplo: os macro aspersores ou canhão industrial e por barreiras físicas que protejam
as zonas mais sensíveis. Consideram-se como locais com vegetação para a sua aplicação os que se encontram
próximos das intervenções: Estação Liberdade/São Bento (Praça da Liberdade/Avenida dos Aliados); PEV1
(Praça de Parada Leitão); Estação Hospital Stº António - Jardim de Carrilho Videira ou Jardim do Carregal;
Estação Galiza - Jardim de Sophia e envolvente verde da Fonte de Rosália de Castro e PEV 3 - Largo de Ferreira
Lapa. As soluções a implementar neste âmbito devem ser enviadas para conhecimento e avaliação da AAIA.
Considera-se que o Projeto de Execução deve integrar a Medida de Minimização revista.

10.
Prever para o modo/método de intervenção em túnel a céu aberto (cut&cover), que o seu faseamento
permita fechar sucessivamente áreas, de modo a libertar o espaço público à superfície e devolvê-lo aos
cidadãos.
Considera-se cumprida com a apresentação da sequência de execução das obras das estações no Anexo 2.8.3 –
Parte 17.2.3 do RECAPE onde estão também identificados os respetivos ajustes à superfície para as várias fases,
nomeadamente no que se refere à articulação com a circulação rodoviária.
Considera-se que o Projeto de Execução integrou esta Medida.
11.

Adotar uma via em placa do tipo LVT (Low Vibration Track), preferencialmente, do tipo LVT HA.

No que respeita ao cumprimento desta medida apenas são indicadas informações gerais sobre os elementos a
considerar na minimização de vibrações. No entanto, ao contrário do que seria de esperar e atendendo ao facto
dos materiais a aplicar terem de assegurar um elevado desempenho ao longo de toda a vida útil do projeto e de
se compatibilizarem entre si para evitar as fragilidades do sistema, ao nível das frequências de ressonância, não
foram facultadas as características técnicas específicas de cada uma das soluções nem a eficiência esperada,
para os vários recetores, ao longo da vida útil do projeto.
Considera-se que esta Medida de Minimização, dada a ausência de informação técnica específica dos materiais
e de indicação que, uma vez definidos, não poderá ocorrer qualquer tipo de alteração da solução preconizada
não se pode considerar devidamente acautelada.
12.
Nas intervenções a realizar, que se traduzam na existência futura de estruturas do metro à superfície, e
que exijam iluminação exterior, devem ser considerados modelos de luminárias que não conduzam a um
excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no
exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se
faça segundo a vertical. O recurso à tecnologia LED deve ser ponderado/equacionado face a eventuais efeitos
sobre a saúde humana reservas já de 2010. https://www.scientificamerican.com/article/led-lightbulbconcerns/.
Considera-se cumprida com base na observação das peças de projeto pois o texto apresentado que visa
responder a esta questão é superficial, carece de abordagem técnica e é desvalorizador da questão quando
refere que “Acresce referir ainda que, tendo em conta o meio urbano em que o projeto se insere, a poluição
luminosa de toda a envolvente faz com que a iluminação adotada no projeto se insira com naturalidade no
espaço e não se apresente como especialmente notória relativamente ao seu enquadramento.” (Página 140 do
Relatório Técnico – RECAPE)
É referido que “(…) a iluminação proposta para os espaços públicos corresponde à restituição das luminárias
atualmente existentes após a intervenção bem como a colocação, caso necessário, de postes de iluminação
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adicionais idênticos ao existente no local.” Ou seja, na maioria dos casos, haverá a reposição dos mesmos
equipamentos, retirados temporariamente, para o desenvolvimento da obra.
A introdução de novos pontos de luz serão pontuais, como no caso da envolvente da Estação Galiza, cujas peças
desenhadas atestam as soluções que estão de acordo com o solicitado na DIA. Contudo, deve considerar-se
esta medida para que possa haver continuidade na verificação da sua implementação no âmbito dos relatórios
de obra a apresentar.
Considera-se que o Projeto de Execução integrou esta Medida.
13.
A conceção dos projetos, com vista à reposição da Situação de Referência dos diversos espaços públicos
afetados – pavimentos e áreas verdes - alguns de muito recente intervenção, deve pautar-se pelo respeito dos
projetos que lhe deram forma. Eventuais alterações de desenho do espaço e/ou de materiais devem ser sempre
consultados os autores dos respetivos projetos. Os projetos não podem traduzir-se em “soluções de remendos”,
ou seja, não podem remeter-se:
•

Para a utilização de materiais – inertes e vivos - de menor qualidade/durabilidade;

•

Para a descontinuidade formal e visual/estética de materiais;

•

Para a descontinuidade e disrupção do desenho do espaço público existente e

•
Para soluções que conduzam à descaracterização e à perda de identidade dos locais objeto de
intervenção.
Considera-se cumprida embora tenha sido necessário proceder à consulta das peças do Projeto uma vez que a
exposição apresentada no RECAPE, para dar resposta a esta medida, apenas, parcialmente, se foca nos pontos a
que a medida se refere. Nem a própria a terminologia usada se revela muito adequada.
A medida não é apenas dirigida aos jardins afetados, mas também a todo o espaço urbano, fortemente
pedonal, onde os materiais são, fundamentalmente de natureza inerte. A medida foca-se nos materiais usados,
vivos ou inertes, que devem ser de boa qualidade dado o contexto urbano da cidade do Porto, em que se insere
o Projeto, e da necessidade de observar a continuidade entre o desenho do espaço existente com o que vier a
ser reposto, de nova conceção ou não. A abordagem que deveria ter sido realizada no RECAPE consistiria numa
explanação da relação dos materiais e do desenho com o existente e de que forma as propostas são ou não
disfuncionais e disruptivas. O tema não foi desenvolvido no sentido de fazer referência ao tipo de materiais e
de como eles se relacionam com o existente. Da consulta das peças do Projeto verificou-se ter havido uma
escolha de materiais nobres ao nível de pavimentos, revestimentos e equipamento urbano assim como tais
opções garantirem a continuidade funcional, formal e estética com o existente quando não imprimem maior
valor cénico.
Da leitura realizada aos projetos de arquitetura paisagista entregues considera-se que na generalidade
observam o disposto na DIA e que, também, nos mesmos se procederá à reposição, maioritária, do existente.
Embora, e no caso dos jardins, se registe uma exceção que se prende com o Jardim Sophia cuja proposta, ainda
não resolvida, aponta para uma alteração praticamente integral do desenho. No Anexo 2.5 (Parte 17.2.3) são
apresentados os projetos de inserção urbana e de arquitetura paisagista.
Acresce referir que, de acordo com o exposto no RECAPE, ficam, no geral, asseguradas as preocupações
expressas na medida, sobretudo, nas mais sensíveis:
As soluções propostas foram desenvolvidas e coadjuvadas pela Câmara Municipal do Porto garantindo,
desta forma, uma adaptação às necessidades da cidade.
Na Estação S. Bento / Liberdade, a recente intervenção foi realizada pela mesma equipa que agora é
responsável pelo também responsável pelo projeto. Desta forma, a proposta assenta genericamente na
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reposição da situação existente, apenas com as necessárias adaptações decorrentes da implantação das
saídas da estação, e “tendo por objetivo conseguir uma continuidade formal e espacial seguem a mesma
linguagem arquitetónica, idênticos princípios de construção, e privilegiam materiais construtivos
análogos”. (sublinhado nosso)
Considera-se que o Projeto de Execução integrou esta Medida.
14.
Equacionar, sempre que possível, a implementação de coberturas verdes, como no caso da estação da
Trindade que se revelou um espaço de usufruição pública, considerando a perda de espaços verdes identificada
no EIA.
É apresentada a justificação de que esta medida ou recomendação não tem enquadramento no projeto já que
“as estações são todas elas subterrâneas (…) pelo que a cobertura, ou seja, ao nível do terreno/superfície
manter-se-á, genericamente, com as mesmas características da situação atual (…)”.
Considera-se justificada a não consideração desta Medida de Minimização no projeto de Execução.
15.
Articular com o proprietário da área afetada pela construção do poço PV5 que irá condicionar a
utilização futura do terreno, com eventual depreciação do seu valor comercial, impacte que não foi possível
estimar nesta fase. Os ramais de ligação serão construídos sob este terreno, contribuindo também para a sua
eventual depreciação.
Foi eliminado o PEV5 do Estudo Prévio previsto para um terreno privado no quarteirão entre a Rua Domingos
Sequeira e a Rua General Norton de Matos. Os ramais de ligação atravessarão o terreno de modo subterrâneo
pelo que não haverá afetação do terreno à superfície. O terreno em questão tem entretanto implantada uma
unidade comercial, devidamente compatibilizada com o projeto.
Considera-se justificada a não consideração desta Medida de Minimização no projeto de Execução.
16.
Considerar as delimitações oficiais dos bens imóveis patrimoniais classificados e em vias de classificação,
respetivas zonas de proteção legal em vigor, e de outros bens culturais imóveis (do Regulamento do PDM do
Porto), procurando não afetar diretamente bens imóveis classificados ou em vias de classificação, destacam-se
desde logo, face ao seu posicionamento ao projeto, os seguintes bens imóveis:
(i) Estátua equestre de D. Pedro IV – classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP) - Decreto n.º 28/82, DR, I
Série, n.º 47, de 26-02-1982;
(ii) Muralhas denominadas de D. Fernando e respetivo miradouro – classificado como Monumento Nacional
(MN) - Decreto n.º 11 454, DG, I Série n.º 35, de 19-02-1926.
Relativamente a esta disposição da DIA, o RECAPE refere que não está prevista afetação negativa direta dos
bens imóveis patrimoniais classificados ou em vias de classificação em todo o traçado da Linha Circular do
Metro do Porto.
Quanto à Estátua equestre de D. Pedro IV (n.º 21), refere que não está prevista qualquer afetação negativa
direta, mas que ainda assim, será necessário apresentar um plano de conservação deste bem imóvel
classificado, que permita a sua preservação in situ, sem qualquer tipo de afetação negativa (direta e indireta)
durante a empreitada e a sua limpeza após a conclusão da obra, se bem que esta possa vir a integrar o
estaleiro.
Apresenta ainda como a eliminação do PEV 1, da localização apresentada no Estudo Prévio, de forma a evitar a
afetação do troço da Muralha de D. Fernando localizado na Rua da Madeira (n.º 175A). No entanto, não exclui a
possibilidade de ser identificado outro troço na muralha fernandina na área de implantação da Estação da
Liberdade/S. Bento (n.º 175C) podendo o projeto vir a interferir com vestígios ainda conservados da mesma,
outrora presentes no local.
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Na eventualidade de serem encontrados vestígios da Muralha Fernandina (n.º 175C), O RECAPE preconiza que
se deverá conservar in situ as respetivas estruturas, caso seja compatível com a execução do projeto,
promovendo a sua valorização social na arquitetura da Estação da Liberdade/São Bento, através de um plano
de restauro e de conservação preliminar. Salienta a necessidade de se apresentar à administração do
património cultural, um relatório preliminar com nova avaliação de impactes e avaliação patrimonial na
eventualidade de serem identificados vestígios da muralha fernandina, tendo em vista a sua conservação in situ
ou a sua transladação, situação que atendendo à classificação existente, deve respeitar o preconizado nos
artigos 48.º e 49.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro, e o procedimento referido no n.º 1, da alínea f) do
Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de Maio.
Verifica-se através das peças constantes no RECAPE, alterações entre o projeto apresentado em fase de Estudo
Prévio e o Projeto de Execução em análise, designadamente nos acessos à Estação Liberdade/S. Bento, cuja
Memória Descritiva não consta no RECAPE. Trata-se da articulação com a existente Estação de São Bento, na
Linha D, a qual implica uma obra de grande envergadura junto à Estação dos Caminhos de Ferro de São Bento,
IIP, na fronteira Praça de Almeida Garrett, incidindo no bem Património Mundial.
O Relatório Base refere o seguinte (p. 73):
“Houve a preocupação de afastar a obra da fachada da Estação de comboios de São Bento, quer para minimizar
os efeitos originados pela escavação ao edifício em causa, quer para permitir o acesso pedonal à estação de
comboios durante toda a obra.”
Ora da observação dos desenhos referentes ao Estudo Prévio e do Projeto de Execução, entende-se que esta
intervenção se encontra adossada ao bem imóvel e que inclusivamente se verifica uma eventual ligeira
aproximação a noroeste da estação ferroviária.
Aliás, o Relatório Base refere o seguinte (p. 73):
“Merece particular atenção a Estação de S. Bento uma vez que a construção da galeria de ligação entre as duas
estações de metro, obriga ao desmonte cuidado e reposição do muro de alvenaria de cantaria de granito que, a
Poente, sustenta a via adjacente à estação.”
Relativamente a este desmonte das estruturas, o “projeto de inserção urbana» indica os vários «elementos que
deverão ser preservados e, se necessário, levantados, desmontados, classificados, guardados para
posteriormente serem remontados”, (RECAPE, Anexo Técnico 5, EIP, p. 70), especificando:
- Muro de pedra frente ao edifício da estação de comboios, incluindo candeeiros e guarda metálica (ver Fig.
28);
- Escada com sua guarda de pedra e lajeado envolvente à estação de comboios de S. Bento;
- Lajeado da Rua do Loureiro incluindo guarda metálica.
Ora estas ações de desconstrução num edifício histórico têm como objetivo a construção da designada “Galeria
de São Bento”, que envolve uma substancial intervenção no subsolo, com a construção dos sistemas de
contenção (Figura 8), que afetarão, não só essa área exterior da Estação dos Caminhos-de-ferro de São Bento,
IIP, como a sua base de implantação, devido às extensas pregagens.
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Figura 8 – Estação Liberdade/S. Bento, planta de conjunto dos sistemas de contenção
Fonte: RECAPE, Anexo Técnico 2.5.1, desenho P-PR-LI-8001-ET-DS-SCN-001000-00).
Relativamente ao acesso no Largo dos Lóios, localizado no bem Património Mundial, em trabalhos
arqueológicos recentes efetuados no local, terão sido encontrados vestígios da muralha que permaneceram
conservados no subsolo, para além de vestígios romanos e de uma placa de xisto com uma embarcação
gravada, de tipologia eventualmente púnica.
Note-se ainda que o projeto agora apresentado do Desvio do Rio da Vila, localizado em grande parte na área do
bem Património Mundial, corresponde ao desenvolvimento de uma intervenção com uma dimensão ampla,
que difere da apresentada em Estudo Prévio, e que só por si mereceria uma avaliação ambiental autonomizada.
Este, de acordo com o RECAPE é necessário para o encaminhamento para jusante das águas das chuvas que
ocorrem a montante da Estação Liberdade / S. Bento e cujas infraestruturas atuais são intercetadas pela
implantação da estação, em especial as da secção mais a poente que implica um projeto de desvio mais
abrangente e que fará a ligação até ao Largo de S. Domingos (ver Fig. 29). Para integrar o RECAPE foi
desenvolvido um estudo ambiental específico (Anexo 4 – Parte 17.2.3) que abrange a generalidade dos
descritores ambientais (RECAPE, Relatório Base, p. 174). Não é apresentado um levantamento do estado de
conservação do edificado nesta área de afetação, onde deveria ter sido acautelada a estabilidade e segurança
do património construído, durante a fase de construção. Não se encontra devidamente justificada a solução
adotada, nomeadamente no que se refere à respetiva extensão, pois parece que a mesma poderia ser
encurtada fazendo a interceção a montante, com o adutor existente.
Não refere igualmente a apreciação relativamente a edifícios sensíveis efetuada pelo “Levantamento
Patrimonial e Avaliação de riscos” de edifícios sensíveis (Volume 21.1-Edifícios Sensíveis e 21.2-Edifícios
Correntes e Especiais, Anexo 2.9 – Parte 17.2.3), que alerta para o estado de conservação do edifício da Torre
do Palácio dos Terenas / Torre Pedro-Sem (MN), “que apresenta, na nossa opinião, Anomalias Graves,
nomeadamente na Torre” e para a situação «ainda mais crítica» da Igreja e Torre dos Clérigos (MN), “que
consideramos com Anomalias Muito Graves”.
A construção da Estação Liberdade/S. Bento acarreta uma enorme afetação do espaço devido à escavação e aos
impactes resultantes dos acessos de superfície à estação e das galerias, designadamente para ligação à Estação
de São Bento (Linha D). Estes impactes incidem, no “Conjunto da Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e
Praça do General Humberto Delgado, incluindo a estátua equestre de D. Pedro IV e todos os restantes
elementos escultóricos existentes” (CIP), sobre a Igreja dos Congregados e o edifício da “Estação dos Caminhosde-ferro de São Bento”, (IIP), e no bem Património Mundial.
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Tratando-se de uma zona tão sensível em termos patrimoniais, entende-se que a construção da estação, tal
como é apresentada no presente Projeto de Execução, não é aceitável face aos impactes negativos que
acarretará sobre o património cultural.
Entendendo-se que as soluções apresentadas no Projeto de Execução para intervenção junto da estação
ferroviária deverão ser reformuladas, por forma diminuir a sua afetação, ou demonstrada a compatibilidade da
mesma com o bem imóvel individualmente classificado.
Acresce ainda o projeto de Desvio do Rio da Vila, que dada a sua incidência na área da Praça da Liberdade,
Avenida dos Aliados - bem como na área Património Mundial - apresenta importantes impactes cumulativos
que não foram avaliados pelo presente RECAPE, pelo que o necessário desenvolvimento da proposta deverão
acautelar-se todos os valores patrimoniais.
Igualmente deveriam ter sido apresentadas medidas de minimização consistentes para os bens imóveis
individualmente classificados, que face ao projeto, o estado de conservação observado apresenta anomalias.
Neste sentido, a aceitação destes projetos obrigará a nova apresentação à entidade territorialmente gestora do
bem e da administração do património cultural (CMP e DRCN/DGPC) destes, em formato de projeto de
execução de arquitetura e tratamento dos espaços exteriores que deverá conter, para além dos elementos
agora em falta, como Memória Descritiva e cortes nas cores convencionais (vulgo “amarelos e encarnados”),
simulações visuais em 3D das propostas de arquitetura das situações de maior impacto sobre as estruturas
preexistentes.
Deverá, igualmente, ser apresentado um adequado estudo sobre a condição estrutural da Estação Ferroviária
de São Bento, que contenha um levantamento atualizado das patologias existentes, assim como uma reflexão
sobre os eventuais impactes dos novos trabalhos de construção junto e sob o bem imóvel classificado.
Paralelamente, deverá ser produzida uma proposta de intervenção, em documento elaborado e subscrito por
conservador-restaurador credenciado, bem como um programa de intervenção arqueológica no edificado,
empregando a metodologia da designada arqueologia da arquitetura.
A documentação produzida deverá ser enquadrada num Relatório Prévio, em conformidade como o Artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho.
Quanto ao Rio da Vila, considerando aqui a sensibilidade da área Património Mundial onde se insere este novo
projeto complementar ao em avaliação, a aceitação deste obriga a nova apresentação à entidade
territorialmente gestora do bem e da administração do património cultural (CM do Porto e DRCN/DGPC), em
formato de projeto de execução de arquitetura, compreendendo os elementos em falta aqui referidos,
designadamente o levantamento patrimonial, que servirá para aferir a exequibilidade das obras e métodos
propostos, complementado pelo registo das eventuais patologias e estimativa das condições de vulnerabilidade
dos edifícios, análise de risco e estimado em função do método de construção, acompanhado pelo estudo
ambiental revisto, este com especial incidência no fator património cultural (arquitetónico e arqueológico),
devendo a documentação produzida ser enquadrada num Relatório Prévio, em conformidade como o Artigo
15.º do Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho.
Quanto à Torre do Palácio dos Terenas / Torre Pedro-Sem, MN, e à Igreja e Torre dos Clérigos, MN,
considerando a sua avaliação em termos de risco, considera-se que deveria ter sido efetuado um estudo de
estabilidade destes imóveis classificados, bem como o levantamento de patologias, com a apresentação de
propostas de intervenção, em documento elaborado e subscrito por arquiteto, engenheiro e conservadorrestaurador credenciados.
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A documentação produzida deveria igualmente ter sido enquadrada em Relatório Prévio, específico para cada
um dos imóveis classificados, em conformidade como o Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho
e ter sido submetido à apreciação e aprovação prévia da DRCN/DGPC.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, considera-se não ter sido demonstrado a integração desta
Medida de Minimização no Projeto de Execução.
17.
Os imóveis situados em servidão administrativa do património cultural, nomeadamente zonas gerais e
especiais de proteção, que venham a ser diretamente afetados pelo Projeto de Execução devem ser objeto de
um parecer prévio a solicitar à administração do património cultural competente mediante apresentação de
elementos de projeto de arquitetura.
Relativamente a esta Medida, o RECAPE refere que foram remetidos à “Administração do Património Cultural
competente (Direção Regional de Cultura do Norte e Câmara Municipal do Porto) os vários volumes que
compõem o projeto em estudo de modo a ser objeto de parecer prévio, a coberto da carta MP-2035577/19, de
25 de novembro de 2019 (DRCN), e a coberto da carta MP2040312/19, de 3 de dezembro de 2019 (CM Porto)”.
Apresenta no Anexo 3.3.1 (Parte 17.2.3) as cópias das referidas “cartas remetidas pela Metro do Porto no
sentido de obtenção do parecer prévio solicitado”, referindo que, “no âmbito municipal, será necessário
proceder à relocalização de um elemento escultório (Busto do Duque de Wellington) existente no cruzamento da
Rua Dr. Tiago de Almeida e Rua do Rosário, para a implantação do acesso poente da Estação Hospital de Santo
António, conforme projeto de Inserção Urbana” cuja “relocalização será precedida de parecer e
acompanhamento por parte da Direção Municipal da Cultura da Câmara Municipal do Porto”.
De acordo com a análise global deste projeto, e das revisões aos vários aspetos que se venham a efetuar no
decurso do Parecer da CA, considera-se que deverão voltar a ser remetidos os Projetos de Execução,
designadamente das estações e dos espaços públicos.
Deste modo, conforme exposto, considera-se que não se encontra ainda demonstrado o cumprimento desta
Medida de Minimização.
18.
Desenvolver para o projeto de execução da Estação Liberdade / São Bento uma solução construtiva que
evite as afetações patrimoniais, nomeadamente do Aqueduto do Rio de Vila e, eventualmente, da Muralha
Fernandina.
O RECAPE refere a resposta à Medida de Minimização 16, da Fase de Elaboração do Projeto de Execução e do
RECAPE, onde refere que “com as revisões do projeto foi possível eliminar o PEV 1 e consequentemente a
afetação da Muralha Fernandina, neste local inventariado, conforme identificado na fase de Estudo Prévio”.
Refere que com as obras do século XIX/XX, de “demolição do Mosteiro de S. Bento de Avé Maria e construção
da estação de comboio de S. Bento, assim como a construção recente do Túnel pedonal dos Congregados terão
demolido todos os vestígios da Muralha Fernandina nesta zona da cidade”.
Sublinha “a eventualidade de se encontrarem parciais fundações da referida muralha, designadamente no
Largo do Loios e possivelmente na Praça da Liberdade, considerando a proposta cartográfica de Pedro Vitorino
(1941)”.
Quanto ao “Aqueduto do Rio de Vila”, refere que este “será inevitavelmente afetado pela obra da Estação
Liberdade/S. Bento designadamente o troço ainda remanescente datável do século XVI (e também o poente,
ante quem segundo quartel do século XVIII)”.
Quanto a esta afetação direta, refere-se que, dada a “demolição de parte do aqueduto do rio de Vila é
compensada pela proposta de construção de dois espaços expositivo de referência ao Rio de Vila”. Um destes
espaços, com 36m2, será localizado na zona de interligação da estação existente de metro com a nova estação,
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e “servirá de receção, divulgação e acompanhamento de visitas guiadas ao aqueduto de granito existente sob a
Rua Mouzinho da Silveira (projeto este da Águas do Porto e já atualmente em obra)”. O segundo espaço
expositivo será “localizado no novo Acesso "Rua da Madeira", servirá de exposição dos principais achados
arqueológicos e de desenhos temáticos sobre o Rio de Vila”.
Faz notar ainda que as “ações desenvolvidas no sentido de minimizar a afetação destas ocorrências
patrimoniais pelo projeto são expostas no Plano de Salvaguarda do Património desenvolvido com o presente
estudo e apresentado no Anexo 3.3.3 - Parte 17.2.3 – Anexos Técnicos”.
Na eventualidade de serem encontrados vestígios do Rio da Vila (n.º 295) e da Muralha Fernandina (n.º 175C),
o RECAPE preconiza que se deverá conservar in situ as respetivas estruturas, caso seja compatível com a
execução do projeto, promovendo a sua valorização social na arquitetura da Estação da Liberdade / São Bento,
através de um plano de restauro e de conservação preliminar.
Salienta a necessidade de se apresentar à administração do património cultural “um relatório preliminar com
nova avaliação de impactes e avaliação patrimonial” na eventualidade de serem identificados vestígios da
muralha fernandina, tendo em vista a ”sua conservação in situ ou a sua transladação”, situação que atendendo
à classificação existente, deverá respeitar o preconizado nos artigos 48.º e 49.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de
setembro, e o procedimento referido no n.º 1, da alínea f) do Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de
maio.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada relativamente aos dois elementos patrimoniais referidos,
considera-se ter sido demonstrado que o projeto de execução assegura o cumprimento possível do definido
nesta Medida de Minimização.
19.
Os projetos de execução das estações a construir situadas em servidão administrativa do património
cultural, nomeadamente nas zonas gerais e especiais de proteção, devem ser objeto de parecer prévio a solicitar
à administração do património cultural competente, em conformidade com as determinações da presente
decisão.
O RECAPE refere a resposta à Medida de Minimização 17, da Fase de Elaboração do Projeto de Execução e do
RECAPE, que foram remetidos à “Administração do Património Cultural competente (Direção Regional de
Cultura do Norte e Câmara Municipal do Porto) os vários volumes que compõem o projeto em estudo de modo a
ser objeto de parecer prévio, a coberto da carta MP-2035577/19, de 25 de novembro de 2019 (DRCN), e a
coberto da carta MP2040312/19, de 3 de dezembro de 2019 (CM Porto)”.
Da apreciação efetuada, preconiza-se que de acordo com a análise global deste projeto, e as revisões aos vários
aspetos que se venham a efetuar no decurso do parecer da CA, que deverão voltar a ser remetidos em fase
posterior os Projetos de Execução, designadamente das estações e dos espaços públicos.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, considera-se ainda não ter sido demonstrado o
cumprimento desta Medida de Minimização.
20.
Quando por razões técnicas, não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou
de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de uma ocorrência patrimonial,
nomeadamente arqueológica, deve ser assumida e demonstrada no RECAPE como inevitável. Deve ficar
também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e
contextos a afetar diretamente pela obra, nomeadamente no caso de sítios arqueológicos, através da sua
escavação integral.
Relativamente ao cumprimento desta disposição, o RECAPE afirma que no Anexo 3.3.2 é apresentada uma
análise do Património Cultural onde é expresso o projeto, e o modo como este se reflete em impactes sobre o
património.
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Nesse contexto apresenta os impactes diretos identificados nos vários elementos patrimoniais:
- N.º 3 – Conjunto da Zona Histórico do Porto Património Mundial, classificada como Áreas de potencial valor
arqueológico (ZOPA);
- N.º 4 – Zona Histórica do Porto, classificada como Imóvel de Interesse Público;
- N.º 5 – Centro Histórico do Porto, Ponte D- Luís I e Mosteiro da Serra do Pilar, classificado Património Mundial
e Monumento Nacional;
- N.º 17/CNS 13645 – Porto – Praça Almeida Garrett/Rua do Loureiro, vestígios diversos;
- N.º 18/CNS 15513 – Porto, Avenida dos Aliados, núcleo de povoamento antigo e contemporâneo;
- N.º 84 - Jardim do Carregal;
- N.º 85/CNS 15775 – Porto – Jardim Carrilho Videira, vestígios diversos;
- N.º 175C – Muralhas de D. Fernando e Miradouro, proposta de traçado na Praça da Liberdade;
- N.º 295 – Rio da Vila, infraestruturas hidráulicas;
Indica que no «Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-000029 são identificados cartograficamente os Imóveis
diretamente afetados pelo projeto».
A estes impactes deveria ainda acrescer outros, eventuais, nos seguintes bens imóveis:
- N.º 6 – Estação dos Caminhos-de-ferro de São Bento;
- N.º 15 – Igreja do Congregados;
- N.º 39 – Igreja e Torre dos Clérigos;
- N.º 111 – Torre do Palácio dos Terenas.
Quanto à estátua equestre de D. Pedro IV (n.º 21) e a estátua em homenagem de Abel Salazar (n.º 81), apesar
de se localizarem “no interior das áreas de intervenção à superfície das estações da Liberdade/S. Bento e do
Hospital de Santo António”, vão ser conservadas in situ, pelo que estes elementos não sofrerão impactes
diretos negativos.
O Plano de Salvaguarda Patrimonial, apresentado no Anexo 3.3.3 – Parte 17.2.3, “define com rigor as
metodologias a desenvolverem na fase de obra no sentido de minorar a afetação do património”,
designadamente o registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, considera-se ter sido demonstrado a integração desta
Medida de Minimização no Projeto de Execução.

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA
21.
Criação de uma estrutura de coordenação que reúna representantes do proponente, dos empreiteiros, do
município e juntas de freguesia da área de intervenção do projeto, que permita concretizar uma gestão prática
da maximização e distribuição dos benefícios que a obra pode proporcionar a nível local, com o objetivo de reter
valor no concelho do Porto e beneficiar as populações mais vulneráveis e carenciadas.
A medida referida é transcrita para o Anexo 6 - Medidas de Minimização a Integrar o Plano de Gestão
Ambiental da Obra (Parte 17.2.3 do Presente Tomo), garantindo a sua consideração pelo proponente numa fase
prévia ao início da obra, em articulação com o empreiteiro e no sentido de verificar junto das autoridades locais
(município e freguesias) as medidas possíveis a tomar que possam beneficiar as populações locais.
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A Medida de Minimização foi considerada.
22.
Aquando da necessidade de corte efetivo da circulação rodoviária prever: a identificação de percursos
alternativos, os quais devem ser definidos de acordo com as autarquias, sendo divulgados atempadamente, e
mantendo-se, tanto quanto possível, constantes; o quadro de acessibilidades a vigorar durante a obra deve ser
objeto de adequada e atempada publicitação, nomeadamente através das Juntas de Freguesia, bem como nas
principais vias intervencionadas.
23.
As vias rodoviárias com restrições de tráfego devem estar sinalizadas, antes do início das obras
propriamente ditas, de forma a informarem os utentes da via de todas as restrições e cuidados a observar pelos
condutores que aí circulam, designadamente no que se refere a velocidades máximas permitidas e outras
alterações que ocorrerão no período de duração da fase de construção.
As medidas foram transcritas para o Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo) que, integrará o Plano de Gestão
Ambiental da Obra.
Estas Medidas de Minimização foram consideradas.
24.

Os processos de expropriação devem ser objeto de cuidado acompanhamento, gestão e monitorização.

Refere-se que estes processos serão efetuados de acordo com o Código de Expropriações (Lei n.º 168/99, de 18
de setembro).
Foram consideradas duas Medidas de Minimização adicionais:
O proprietário do lote afetado pela implantação do PEV2 deve ser justamente compensado pela afetação
do terreno e inviabilização de grande parte da sua capacidade construtiva. O lote de terreno deverá ser
expropriado pela totalidade, caso seja essa a opção do proprietário.
Na construção do Ramal de Injeção de Veículos a Prosol deve ser justamente compensada pela afetação do
terreno e da área edificada, bem como pelos custos de requalificação ou reconstrução da área edificada e
dos espaços exteriores, bem como por eventuais perturbações na laboração e na produção. As medidas de
compensação serão negociadas com a empresa. No caso de a empresa pretender continuar a laborar no
mesmo local, a requalificação e adaptação do edifício e áreas afetadas deverão ser realizadas antes de
iniciada a construção da trincheira, de modo a que a fase de construção do ramal de injeção não perturbe a
laboração.
As medidas foram transcritas para o Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo) que, integrará o Plano de Gestão
Ambiental da Obra.
Esta Medida de Minimização foi considerada.
25.
Efetuar uma vistoria aos edifícios situados numa faixa de 100 m na envolvente da solução de traçado que
vier a ser selecionada, enquadrando-os na Norma Portuguesa 2074, de acordo com a sua tipologia, de forma a
eventualmente dirimir responsabilidades relacionadas com a ocorrência de danos estruturais ou superficiais nos
mesmos.
Não se considera adequado, sem o fornecimento de qualquer informação adicional que o justifique, que o
proponente queira reduzir esta ação de vistoria. Deve ser mantida a abrangência referenciada e todos os
edifícios que se localizem nesse corredor ser devidamente vistoriados.
Esta medida não deverá sofrer qualquer alteração na sua formulação e deve ser considerada.
26.
Divulgar atempadamente o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente e aos proprietários de negócios potencialmente
afetados. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais
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ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação da
acessibilidade. A divulgação deve ser feita em articulação com as Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios
de informação (painéis informativos, folhetos, website da Metro do Porto e outros que se considere adequados
para o efeito).
27.
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento
de eventuais reclamações. Este mecanismo deve contemplar um número suficiente de pontos de atendimento
presencial, atendimento telefónico e através da internet. Deve ser mantido um registo dos contactos e
reclamações efetuadas, com identificação das pessoas atendidas, motivo do contacto ou reclamação, tipo de
encaminhamento e resposta. Esta medida deve prolongar-se durante a fase de construção.
Está previsto um Plano de Comunicação para a fase de construção e que se expõe no Anexo 3.4.2 (Parte 17.2.3)
e que vai no seguimento das orientações expressas nas medidas elencadas.
As medidas foram transcritas para o Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo) que, integrará o Plano de Gestão
Ambiental da Obra.
Estas Medidas de Minimização foram consideradas.
28.
Definir e implementar um programa de formação e sensibilização para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execução das obras relativamente à ações suscetíveis de causar impactes ambientais e sociais e
às medidas de mitigação a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decursos dos trabalhos e
de relacionamento com as populações locais. Neste contexto, deve ser dado especial enfoque à importância e
sensibilidade arqueológica e arquitetónica das áreas de intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a
ter com a gestão e proteção do património cultural referenciado.
As questões de património cultural (arqueológico e arquitetónico) serão adicionalmente acauteladas pelo
acompanhamento arqueológico da obra.
A medida está incluída no Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo) e irá integrar o Plano de Gestão Ambiental
da Obra, garantindo a sua consideração na fase de Obra pelo(s) empreiteiro(s), em especial pela equipa
responsável pelo acompanhamento ambiental e a equipa responsável pelo acompanhamento arqueológico da
obra. No entanto será da responsabilidade do proponente.
Esta Medida de Minimização foi considerada.
29.
Relativamente aos trabalhadores da obra, originários de outros concelhos, regiões ou países, que
durante a obra fiquem alojados localmente, deve privilegiar-se o aluguer de alojamento nos meios locais em
detrimento da concentração em estaleiro social.
A medida está incluída no Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo) e irá integrar o Plano de Gestão Ambiental
da Obra.
Esta Medida de Minimização foi considerada.
30.

Definir o planeamento da obra tendo em conta:

a.
A interdição de operações construtivas durante o período noturno, uma vez que estas não são passíveis
de concessão de Licença Especial de Ruído;
b.
A restrição ao período diurno dos dias úteis das operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade
de habitações, de acordo com a legislação em vigor.
c.
A importância de garantir o tempo necessário à boa execução das medidas de salvaguarda do
Património Cultural, nomeadamente para a realização de todos os trabalhos arqueológicos.
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d.
A necessidade de minimizar o período de afetação de serviços, nomeadamente de abastecimento de
água, eletricidade e telecomunicações, prevendo a sua célere reposição.
e.
A necessidade de minimizar acumulações excessivas de tráfego automóvel derivadas do encerramento
temporário de faixas de rodagem.
É referido que esta medida irá ser vertida no Plano Geral de Acompanhamento da Obra (conforme Anexo 6)
mas sem ter sido articulada com informação disponibilizada no projeto de execução, no Estudo de Ruído e
Vibrações (para as alíneas a) e b)) e sem estar demonstrada a viabilidade do seu cumprimento, deixando esse
ónus exclusivamente na Entidade Executante, o que não se considera adequado. Além disso, o referido Estudo
inclui uma medida de minimização adicional, vertida como medida RECAPE 20 que contraria o pretendido com
a alínea a), razão pela qual deve ser eliminada como se refere mais adiante neste parecer.
Relativamente às restantes alíneas, a medida deve ser mais detalhada de forma a ser possível garantir a
viabilidade do seu cumprimento.
Assim, não é demonstrada a viabilidade do cumprimento desta Medida de Minimização.
31.
Definir uma Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito,
com a implantação dos elementos patrimoniais identificados. Esta carta deve interditar, ou condicionar
fortemente, em locais a menos de 25 m das ocorrências patrimoniais a instalação de estaleiros, acessos à obra e
áreas de empréstimo/depósito de inertes. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção
dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas:
•

Áreas do domínio hídrico;

•

Áreas inundáveis;

•

Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);

•

Perímetros de proteção de captações;

•

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN);

•

Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza;

•
Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros e/ou azinheiras;
•

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

•

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

•

Áreas de ocupação agrícola;

•

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

•

Zonas de proteção do património.

O Relatório Base refere que no Elemento 10 foi já apresentada uma proposta de localização para os estaleiros.
Não foi definida uma carta de condicionantes. Por oposição, é apresentada no desenho referido na página 150
do Relatório Base, uma peça desenhada com a localização prevista para os estaleiros, mas que não teve
qualquer consequência na avaliação efetuada, uma vez que se desconhecem os impactes associados às
referidas localizações. Desconhecem-se, ainda, os requisitos que o futuro empreiteiro terá de cumprir ao
selecionar estes ou outros locais para implantação e operação dos estaleiros.
Uma das zonas de implantação de estaleiro localiza-se no local onde se encontra a Estátua Equestre de D. Pedro
IV (n.º 21), conforme identificado na planta supramencionada. O RECAPE garante que este estaleiro poderá ser
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“desenvolvido envolvendo este monumento escultório sem que haja interferência sobre a mesma” ocorrência.
Contudo o RECAPE refere que, “em fase de obra, tal como previsto no Plano de Salvaguardada do Património,
no ponto 9.1.1.3 (que configurou também Anexo III do Caderno de Encargos – Cláusulas Técnicas Especiais do
Processo de Concurso, caberá ao Empreiteiro, por intermédio de pessoal habilitado, elaborar um plano de
monitorização e intervenção específico visando especificamente o monumento e velar pela sua aplicação por
intermédio do seu Gestor para o Património, que permita a sua preservação in situ, sem qualquer tipo de
afetação negativa (direta e indireta) durante a empreitada e a sua limpeza após a conclusão da obra.
Considera-se que esta situação não deverá ocorrer, devendo este elemento patrimonial ser excluído do
estaleiro, tal como preconizado na presente medida da DIA. A ser demonstrada a inevitabilidade da respetiva
inclusão nesse espaço, para além do cumprimento do previsto no Plano de Salvaguardada do Património, a
situação deverá ser sinalizada e esclarecida junto da população, através da afixação de um painel informativo.
Esta disposição deverá assim ser considerada.
O RECAPE refere igualmente que a “definição e localização dos estaleiros serão da responsabilidade do
adjudicatário da obra” pelo que as implantações apresentadas “têm carácter meramente informativo das
eventuais disponibilidades para instalação de estaleiros”, pelo que em fase prévia à execução da obra “deverá
ser desenvolvida uma carta de condicionantes aos estaleiros que contempla as condicionantes a ter em conta
aquando da localização do projeto, nomeadamente a identificação da implantação dos elementos patrimoniais
da envolvente ao projeto como mencionado na medida”.
O RECAPE refere ainda que a medida em apreço é transcrita para o Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo)
que, por sua vez deverá vir a integrar o Plano de Gestão Ambiental da Obra, garantindo a sua consideração na
fase de Obra.
De uma forma geral os estaleiros procuraram implantar-se nas áreas de afetação direta da obra, não
multiplicando os impactes por outras áreas, se bem que não cumpram integralmente os 25 metros previstos
nesta medida.
O RECAPE não refere igualmente o caso das áreas provisórias de empréstimo/depósito de inertes e de depósito
final terras sobrantes.
Conforme acima exposto, verifica-se que os locais definitivos de implantação, referidos nesta medida,
acabaram por não ser fornecidos nesta fase, remetendo o RECAPE para a futura localização a ser efetuada pelo
empreiteiro.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, considera-se não ter sido demonstrado o cumprimento
desta Medida de Minimização, carecendo a informação apresentada de desenvolvimento.
32.
Prever a vedação de todas as áreas objeto de intervenção em meio urbano - estaleiros e parques de
materiais - a implantar de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu
normal funcionamento. Os materiais a utilizar devem adotar cores tendencialmente neutras ou com recurso a
motivos, e tratamento plástico (estético), que se coadunem com o meio urbano mas também como elementos
valorizadores do espaço onde se inserem. Configura-se como uma solução o recurso a painéis artísticos que
reflitam, entre outras, por exemplo, manifestações contemporâneas ligadas ao espaço local ou históricos,
jardins, património, arqueologia e/ou ligados à história do próprio Metro do Porto. Configura-se também como
solução complementar a rotatividade de temas face ao tempo de duração da obra. Caso possível estes painéis
devem apresentar tratamento acústico.
Não é possível a verificação do cumprimento desta medida. À semelhança de outras, a solução é remetida para
o Empreiteiro. Contudo, deveria nesta fase ser dado maior detalhe quanto à forma de cumprimento da medida.
Quando se refere, na medida, que poderão ser consideradas soluções de tratamento plástico/estético que
remetem para o uso de imagens, o proponente deveria ter dado conhecimento de como tal se irá processar no
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sentido de dar a conhecer a viabilidade das orientações dadas. Por outro lado, seria igualmente adequado que
tivesse sido explorado na exposição apresentada a forma de compatibilizar ou adequar este tratamento
estético com as características acústicas igualmente pretendidas.
É apenas referido que: As medidas em apreço são transcritas para o Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo)
que, por sua vez deverão vir a integrar o Plano de Gestão Ambiental da Obra, garantindo a sua consideração na
fase de Obra pelo Dono de Obra e Empreiteiro(s).
Não foi possível verificar o cumprimento desta Medida de Minimização.
33.
Vedar e sinalizar as áreas ajardinadas e respetivos exemplares arbóreos e arbustivos do Jardim do
Carregal e do Jardim de Sophia na Praça da Galiza que não serão intervencionadas, evitando afetações para
além das previstas e minimizando a deposição de poeiras e partículas nestes espécimes. As vedações e
sinalizações só devem ser removidas após finalização da obra.
A medida está incluída no Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo) e irá integrar o Plano de Gestão Ambiental
da Obra.
Considera-se esta Medida de Minimização foi considerada.
34.
Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e
depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nessa
fase ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo.
35.
Prever a colocação de barreiras para minimizar a dispersão de partículas e lamas e a rega da área de
circulação, de forma a minimizar a afetação das ocorrências patrimoniais, nomeadamente nos bens imóveis
classificados.
36.
Prever que sempre que esteja em risco a preservação de elementos arquitetónicos e escultóricos em
resultado da obra de construção da Linha, e quando o valor patrimonial daqueles não ficar por isso
substancialmente diminuído, devem os mesmos ser trasladados em condições de segurança para outro local,
antes do início da obra, por equipas técnicas com currículo e formação, nomeadamente, em conservação e
restauro, promovendo-se, no final da mesma, a recolocação no mesmo local, sempre que tal seja possível.
37.
Realizar o registo gráfico, fotográfico e videográfico, para memória futura, de todas as áreas da cidade
que vierem a sofrer substanciais alterações pela construção da nova Linha de metro, com especial intensidade e
incidência na Zona Histórica do Porto e Porto Património Mundial.
38.
Prever a execução de trabalhos arqueológicos de escavação integral na zona de afetação da construção
da Estação Liberdade / São Bento, a céu aberto, cujo plano de trabalhos deve ser apresentado pelo RECAPE, que
deve compreender uma primeira fase de diagnóstico, para definição e caracterização das sequências
estratigráficas, a ter lugar sob a forma de sondagens arqueológicas (área mínima de 250 m2).
39.
Caso se venha a demonstrar, no contexto da Medida n.º 18, a inevitabilidade de afetação do Aqueduto
do Rio de Vila, a sua remoção deve ser feita recorrendo a uma criteriosa desmontagem desta estrutura, silhar a
silhar, de forma permitir o diagnóstico credível da sua inserção estratigráfica e o levantamento/reconhecimento
de material reutilizado e ou siglado, devendo ser acompanhado pela sua conservação pelo registo.
40.
Devem ser executadas sondagens arqueológicas prévias de diagnóstico nas áreas de afetação à
superfície, nomeadamente das infraestruturas: Estação Boavista/Casa da Música e Estação Galiza, em áreas
mínimas de 100 m2; Estação do Hospital de Santo António, em áreas mínimas de 200 m2; PEV2 e PEV3, numa
área mínima de 25 m2.
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De acordo com a informação constante no RECAPE, as Medidas de Minimização 37 a 40, encontram-se
transcritas no Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo), e irão integrar o Plano de Gestão Ambiental da Obra
(PGAO).
Encontram-se igualmente incluídas no Plano de Salvaguardada do Património, (Anexo 3.3.3 - Parte 17.2.3 –
Anexos Técnicos). Este foi “desenvolvido no sentido do cumprimento das medidas supracitadas, encontrando-se
a sua execução repartida pelos intervenientes Dono de Obra, Adjudicatário para a construção da Empreitada e
Adjudicatário para a Fiscalização da Empreitada, conforme estabelecido no respetivo ponto 7”.
O “PEV3 referido corresponde ao PEV2 do projeto atual, pelo que é feita essa correção à medida n.º 40,
referida acima”.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, verifica-se que estas Medidas de Minimização foram
consideradas.

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA
41.
Efetuar o registo cartográfico das estruturas e demais aspetos geológicos estruturais de interesse, do
ponto de vista pedagógico-científico, que venham a ser detetados durante os trabalhos de perfuração dos
túneis.
No RECAPE é referido que ficará a cargo do empreiteiro, durante a execução da obra, o registo cartográfico das
estruturas e demais aspetos geológicos estruturais de interesse, do ponto de vista pedagógico-científico, que
venham a ser detetados durante os trabalhos de perfuração dos túneis.
A medida é transcrita para o Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo) que, por sua vez irá integrar o Plano de
Gestão Ambiental da Obra, garantindo a sua consideração na fase de Obra.
Apesar do referido, a responsabilidade da sua execução será sempre do proponente.
Esta Medida de Minimização foi considerada.
42.
Antes dos trabalhos de movimentação de terras e se aplicável, proceder à decapagem da terra viva e ao
seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. Antes da sua
reutilização, esta terra vegetal deve ser limpa de restos vegetais e sementes, evitando a proliferação de
espécies invasoras e/ou infestantes.
43.
Limitar às zonas estritamente necessárias para a execução da obra, as ações pontuais de desmatação
(abate de árvores em áreas ajardinadas), e se aplicável, remoção do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos
solos.
44.
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando
repetição de ações sobre as mesmas áreas.
45.
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.
46.
Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o
transporte sólido.
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47.
A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo
deslizamento.
48.
Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de
modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).
49.
Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.
50.
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização.
Refere-se no RECAPE que as Medidas 42 a 50 provêm das diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente, mais
precisamente do documento de “medidas de minimização gerais da fase de construção” e constituem práticas
comuns em obra no sentido de minimizar os impactes decorrentes da remoção do coberto vegetal e da
movimentação de terras.
As medidas supramencionadas foram transcritas para o Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo) e irão
integrar o Plano de Gestão Ambiental da Obra, garantindo a sua consideração na fase de Obra. No entanto a
responsabilidade é da Entidade Executante. Mais uma vez se salienta que as condições da DIA/DCAPE serão
sempre da responsabilidade do proponente do projeto.
Refere-se também no RECAPE que no PE16 (reproduzido no Anexo 2.8.6 – Parte 17.2.3 do presente RECAPE)
que integra o Projeto de Execução, é apresentado o PPGRCD desenvolvido, o qual se considera no RECAPE que
deve ser atualizado previamente à obra, adaptando-o à(s) empreitada(s) a desenvolver, devendo igualmente
ser atualizado no decorrer da construção da obra, sempre que justificável e desde que as alterações sejam
devidamente fundamentadas.
O PPGRCD deve estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e
ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra.
Estas Medidas de Minimização foram consideradas.
51.
Garantir que, durante as escavações, não é afetado o sistema radicular do Acer negundo, existente na
Praça da Galiza, e dos exemplares arbóreos classificados e com interesse de conservação do Jardim do Carregal,
evitando a morte ou o abate de exemplares a salvaguardar.
A alteração na configuração da Estação Galiza terá implicações ao nível do fator Sistemas Ecológicos, neste caso
positivas, já que evitará uma menor intervenção à superfície na Zona da Praça da Galiza, evitando a afetação do
Acer negundo, tal como imposto nesta medida de minimização.
E de acordo com a Consulta Pública considera-se que esta Medida de Minimização deve passa a ter a seguinte
redação: Garantir que, durante as escavações, não é afetado o sistema radicular do Acer negundo, existente
na Praça da Galiza, dos exemplares arbóreos classificados e com interesse de conservação do Jardim do
Carregal e dos exemplares arbóreos de maior porte existentes na Praça Mouzinho de Albuquerque, evitando
a morte ou o abate de exemplares a salvaguardar.

52.
Caso venha a ser necessário recorrer ao uso de explosivos para desmonte de formações rochosas,
devem ser tomadas rigorosas medidas de segurança. Estas apenas podem ocorrer durante os dias úteis e no
período exclusivamente diurno.
53.
Antes 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
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após a execução do fogo, de modo a verificar possíveis afetações que, a ocorrerem, devem ser objeto da
necessária indemnização.
54.
Durante as operações de desmonte e escavações, se aplicável, devem ser utilizados explosivos cujos
resíduos não sejam persistentes ou solúveis (de preferência totalmente convertidos em gases após a explosão)
e a minimização das cargas de modo a reduzir as fracturações desnecessárias.

O RECAPE, que sugere uma correção na redação da Medida de Minimização 52, refere que as medidas
supracitadas pretendem minimizar possíveis situações que decorrem da execução de escavações com recurso a
explosivos, no entanto “não está previsto o recurso a explosivos, contudo, por uma questão de salvaguarda,
mantêm-se as medidas supracitadas que são transcritas para o Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo) que,
por sua vez deverão vir a integrar o Plano de Gestão Ambiental da Obra, garantindo a sua consideração na fase
de Obra”.
Refere o RECAPE que no âmbito do desenvolvimento do “Projeto de Execução foram já desenvolvidos trabalhos
preliminares de vistoria ao edificado (Volume 21 – Levantamento Patrimonial e Avaliação de Riscos – Tomo de
Edifícios Sensíveis e Tomo de Edifícios Correntes e Especiais – reproduzido no Anexo 2.9 – Parte 17.2.3)”.
Os doze “Edifícios Sensíveis” que foram considerados nesse estudo correspondem aos seguintes bens imóveis
com interesse cultural, maioritariamente classificados ou situados em zona de proteção do património cultural,
localizadas na área de incidência da Linha do Metro em estudo, e que se encontram já referidos na apreciação
do Elemento 4:
- 01S - Monumento Heróis da Guerra Peninsular;
- 02S - Torre Pedro Sem / Palácio dos Terenas;
- 03S - Museu Soares dos Reis;
- 04S - Hospital de Santo António;
- 05S - Igreja das Carmelitas;
- 06S - Igreja do Carmo;
- 07S - Livraria Lello;
- 08S - Edifício Galerias Paris;
- 09S - Torre dos Clérigos;
- 10S - Monumento D. Pedro IV;
- 11S - Igreja dos Congregados;
- 12S - Estação de S. Bento.
Nas conclusões presentes no Tomo 1 – Edifícios Sensíveis do Volume 21 (RECAPE, Anexo Técnico 2, 2.9, Parte 3)
refere-se o seguinte, que se transcreve (pág. 7):
“De uma forma geral, e atendendo ao observado, os imóveis apresentam anomalias de muito ligeiras ou
ligeiras.
No entanto, alertamos para o Palácio dos Terenas/ Torre Pedro Sem que apresenta, na nossa opinião,
Anomalias Graves, nomeadamente na Torre, tendo sido disponibilizada documentação a caraterizar o seu
estado físico, destacando-se um relatório, datado de 2006, elaborado, entre outros pelo Prof. Catedrático Aníbal
Costa, que incide sobre a referida Torre, nomeadamente à fachada Norte que apresenta fissuras significativas
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que podem por em causa a estabilidade da parede. Os autores recomendam, entre outros trabalhos, a
consolidação das pedras de granito.
Situação que consideramos ainda mais crítica, é o caso da Torre dos Clérigos que consideramos com Anomalias
Muito Graves. Durante a vistoria forma mostradas fissuras existentes na face interior da parede da torre e
tendo sido transmitido que a Torre dos Clérigos estão a ser monitorizados pelo Instituto da Construção, desde
1982, sendo visíveis os tentos feitos em cimento portland nas zonas de fissuras identificadas, tendo os próprios
tentos também fissurado, o que denota a torre apresenta instabilidade que deverá ter sido em conta.
Quanto à fase de construção, conforme explicitado no Anexo 3.1.1, “poderão ser sentidas perturbações
provenientes de vibrações originadas pelo funcionamento de equipamentos e máquinas afetos às atividades
construtivas”.
Relativamente à exploração da Linha, conforme a descrição do projeto apresentada no ponto 4.3.1 do presente
RECAPE, “nos troços da Linha mais sensíveis ao ruído e vibrações optou-se por assentar a via sobre uma laje
flutuante, solução também comprovada pelas conclusões do trabalho desenvolvido no Estudo de Ruido e
Vibrações que se apresenta em Anexo 3.1.1 e Anexo 3.1.3”.
A situação crítica evidenciada relativamente aos dois bens imóveis classificados mencionados, conforme
mencionado na DIA, remete para o determinado na generalidade na Medida de Minimização 16, relativa à Fase
de Elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE, relativamente à sua não afetação.
Considera-se que deviam ter sido propostas medidas de minimização que procurem evitar ou mesmo remediar
as questões acima referidas, através de eventual intervenção profunda, escorando os dois bens imóveis
classificados, durante a obra se necessário, ou procedendo mesmo a trabalhos de conservação e restauro.
Foram ainda efetuados trabalhos de vistoria nos treze “Edifícios Correntes e Especiais (…) situados até uma
distância dos limites de escavação igual a 1,5 vezes a profundidade máxima de escavação”, que foram
selecionados atendendo “à sua especificidade no que diz respeito à sua dimensão, tipologia e função, estas
construções estão localizadas na área de influência da Linha do Metro em estudo”, designadamente, alguns
destes correspondentes a bens imóveis classificados ou localizados em zonas de proteção:
- 1. Palácio das Cardosas;
- 2. Centro Comercial Passeio dos Clérigos;
- 3. Reitoria da Universidade do Porto;
- 4. Quartel do Comando Territorial da GNR – Porto;
- 5. Antigo Edifício ICBAS – UP;
- 6. Instituto de Medicina Legal do Porto;
- 7. Centro Comercial Bombarda;
- 8. Edifício Les Palaces;
- 9. Escola Básica Gomes Teixeira;
- 10. Escola Secundária Infante D. Henrique;
- 11. Edifício de Habitação Montepio;
- 12. Edifício Lusitânia Companhia de Seguros;
- 13. Parque Estacionamento Júlio Dinis.
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O RECAPE refere que complementarmente “ao levantamento desenvolvido no âmbito do projeto da Linha G, foi
também desenvolvido o levantamento no âmbito do projeto de desvio do Rio da Vila”, mas não se identificou
este último levantamento no RECAPE.
De acordo com o acima exposto, no caso dos bens imóveis com interesse cultural situados na área de influência
da Linha do Metro em estudo, devia ser avaliada a não utilização de explosivos nas respetivas áreas de
implantação.
Considera-se que para a adequada consideração desta Medida de Minimização se deve proceder à avaliação
associada à preservação daqueles dois bens imóveis classificados (eventual intervenção profunda, escorando os
dois bens imóveis classificados, durante a obra se necessário, ou proceder a trabalhos de conservação e
restauro).
Esta Medida de Minimização não foi adequadamente considerada.
55.
As captações subterrâneas afetadas pelo traçado devem ser devidamente seladas. Os pontos de água
afetados poderão ser substituídos por outros com o acordo dos proprietários.
56.
A ocorrência de “caixas de falha” que constituem zonas preferenciais de percolação devem ser
adequadamente preenchidas e seladas com material impermeável.
57.
Nas situações em que as escavações intersetem níveis piezométricos e seja necessário proceder ao seu
rebaixamento, avaliar de forma detalhada o caudal que será necessário bombear e a configuração da superfície
piezométrica resultante, por forma a garantir que não sejam afetadas captações próximas da obra.
58.
Caso as escavações e perfurações conduzam à exposição superficial do nível freático, assegurar que
todas as ações que se traduzam em risco de poluição são eliminadas ou restringidas na sua envolvente direta.
59.
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deve
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados
dos veículos. Sempre que possível, devem ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos
para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.
60.
Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de
drenagem de águas pluviais.
61.
Garantir um adequado sistema de gestão de efluentes e esgotamento das águas da obra, sem
contaminação do sistema de mananciais e minas de água existentes.
62.
Implementar um eficiente sistema de drenagem e recolha de águas pluviais prevendo a sua remoção
para o exterior do túnel em condições apropriadas.
63.
Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo
com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas
estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.
64.
A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados
para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os
derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta
bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.
65.
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha do solo contaminado,
se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para
destino final ou recolha por operador licenciado.
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66.
Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter
sido afetados pelas obras de construção.
67.
Garantir a operacionalidade dos equipamentos e estruturas hidráulicas relacionadas com a gestão das
águas subterrâneas, tanto a nível de piezómetros de monitorização de níveis de água e qualidade dos sistemas
de bombagem e extração de excedentes hídricos
As medidas referidas pretendem, entre outros, prevenir situações decorrentes das escavações do túnel e
eventuais repercussões que possam ocorrer no meio hídrico subterrâneo, bem como garantir a correta
drenagem em fase de obra de modo a evitar a ocorrência de situações localizadas de inundação que possam
prejudicar, quer a obra, quer a envolvente urbana, encontrando-se transcritas para o Anexo 6 (Parte 17.2.3 do
presente Tomo) e irão integrar o Plano de Gestão Ambiental da Obra.
Estas Medidas de Minimização foram consideradas.
68.
Equacionar a possibilidade de aproveitamento das águas subterrâneas como parte de uma estratégia
sustentável para a rega dos espaços verdes, lavagens do próprio metro e lavagens urbanas e de ruas, com águas
de qualidade inferior.
Refere-se no RECAPE que a medida referida corresponde a uma situação de exploração e não se considera ser
aplicável à fase de execução da obra, contudo, estando em plena área urbana da cidade do Porto, a rega das
áreas ajardinadas será de gestão da autarquia.
No entanto nada se refere relativamente à possibilidade de uso nas lavagens do próprio metro.
Esta Medida de Minimização deve ser mais aprofundada, no entanto concorda-se com a passagem para a
fase de exploração.
69.
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
70.
Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos
de obra.
71.
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, adotar velocidades moderadas, de forma a
minimizar a emissão de poeiras.
72.
Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras.
As Medidas de Minimização 69 a 72 irão integrar o Plano de Gestão Ambiental da Obra, garantindo a sua
consideração na fase de Obra.
Estas Medidas de Minimização foram consideradas.
73.
Assegurar que são selecionados os métodos e técnicas construtivas, bem como os equipamentos que
originem o menor ruído e vibrações possível.
É referido que esta medida foi vertida no Plano Geral de Acompanhamento da Obra (conforme Anexo 6) mas
sem ter sido articulada com informação disponibilizada no projeto de execução, no Estudo de Ruído e Vibrações
e sem estar demonstrada a viabilidade do seu cumprimento, deixando esse ónus exclusivamente na Entidade
Executante, o que não se considera adequado.
Não é demonstrada a viabilidade do cumprimento desta Medida de Minimização.
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74.
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
75.
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de
contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
76.
Adotar soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de
insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a
garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.
77.
Selecionar a implantação de equipamentos ruidosos no interior de estaleiros com vista ao seu
afastamento dos locais com utilização sensível ao ruído, nomeadamente dos locais com utilização escolar,
hospitalar e habitacional. Adotar medidas de controlo de ruído em maquinaria e equipamentos ruidosos,
sempre que possível e justificável. O mesmo deve ser adotado para equipamentos que gerem muitas vibrações.
É referido que estas medidas, 74 à 77, foram vertidas no Plano Geral de Acompanhamento da Obra (conforme
Anexo 6). Com exceção das medidas 74 e 75, cuja demonstração de adoção compete exclusivamente à
Entidade Executante da obra, as restantes não foram articuladas com informação disponibilizada no projeto de
execução, no Estudo de Ruído e Vibrações, e não está demonstrada a viabilidade do seu cumprimento,
deixando esse ónus exclusivamente na Entidade Executante, o que não se considera adequado.
Não é demonstrada a viabilidade do cumprimento destas Medidas, 73, 76 e 77.
78.
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em
más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.
79.
Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização.
80.
Devem ser divulgados com a necessária antecedência e clareza, os desvios de trânsito e as alterações
nas circulações rodoviária e pedonal.
81.
Adotar, nos arranjos exteriores e sempre que possível, soluções de drenagem sustentáveis que
promovam a infiltração da água pluvial no solo e/ou aumentem a capacidade de retenção/armazenamento da
água pluvial, reduzindo o caudal de ponta e, consequentemente, o risco de inundação.
82.
A iluminação exterior nos locais de obra não deve ser projetada de forma intrusiva sobre o espaço
público e sobre as fachadas do edificado. Nesse sentido, deve ser mais dirigida, segundo a vertical, e apenas
sobre os locais que efetivamente a exigem.
As medidas supramencionadas foram transcritas para o Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo) e irão
integrar o Plano de Gestão Ambiental da Obra, garantindo a sua consideração na fase de Obra.
Estas Medidas de Minimização foram consideradas.
83.
Devem ser implementadas medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação existente,
em particular de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre outras, a definição de faixa de
proteção, dentro da qual não deve ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos os exemplares
arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se encontrem fora das áreas a
intervencionar diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se apresentem suscetíveis de serem afetadas
(ramadas e raízes). Estas ações devem ser asseguradas com a assistência técnica da Obra por especialistas de
vegetação.
Esta Medida de Minimização irá integrar o Plano de Gestão Ambiental da Obra. No entanto, como em outros
casos, deveria ter havido algum desenvolvimento quanto aos métodos e materiais que virão a ser usados nas
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soluções a implementar para a proteção da vegetação, sempre que aplicável. Face ao contexto urbano e à
presença de exemplares, sobretudo, arbóreos, em algumas situações, a medida exigia o desenvolvimento de
um modelo tipo de proteção, com recurso a uma peça desenhada, que, não só agilizaria a sua aplicação, dado
ser replicável, como poderia ser mais robusta.
Esta Medida de Minimização foi considerada.
84.
Na fase de conclusão de obra prever a reposição da situação original sempre que se detetem danos
causados pelas operações de construção, nomeadamente, decorrentes das vibrações induzidas.
A medida foi transcrita para o Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo) e irá integrar o Plano de Gestão
Ambiental da Obra, garantindo a sua consideração na fase de Obra.
Esta Medida de Minimização foi considerada.
85.
Os elementos vegetais a repor em espaço público, devem respeitar os alinhamentos existentes e os
portes aproximados aos existentes no momento da reposição.
A medida não se considera passível de uma verificação total nesta fase. Primeiro, porque poderão registar-se
afetações não previstas. Segundo, porque a informação apresentada no RECAPE remete fundamentalmente
para os jardins que serão afetados e para os quais foram elaborados os respetivos Projetos de Arquitetura
Paisagista também apresentados em RECAPE. Contudo, importa referir que a questão dos alinhamentos, a que
a medida faz referência, aplica-se fundamentalmente às situações onde se verifica a presença de árvores em
alinhamentos bem definidos que ocorrem nas ruas ou praças/largos como se verifica, por exemplo, na Praça de
Mouzinho de Albuquerque, no Largo de Ferreira Lapa, na Rua Júlio de Dinis e na Praça da Liberdade.
Dado que, só no decorrer da Fase de Obra/Construção, ou no final desta, se poderá verificar a necessidade de
proceder à reposição de árvores, entretanto perdidas.
No RECAPE a Medida de Minimização foi reformulada:
Os elementos vegetais a repor em espaço público, devem respeitar o estipulado nos Projetos de Inserção Urbana
e de Paisagismo, em especial garantindo a manutenção os alinhamentos e os portes previstos.

86.
Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, e todos os materiais inertes para enchimento de
valas ou camadas dos pavimentos, em particular na reposição da situação inicial do Jardim de Carrilho Videira
ou Jardim do Carregal e no Jardim de Sophia, deve ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser
provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam
introduzidas e comprometam o existente e a manutenção
A Medida de Minimização irá ser incluída no Plano de Gestão Ambiental da Obra. No entanto no RECAPE faz-se
uma consideração que não se revela, necessariamente adequada: idealmente as terras vivas, vegetais
atualmente presentes nos jardins onde haverá intervenção deverão ser armazenadas em pargas, como refere a
Medida de Minimização 42, sendo preferencialmente estas terras reutilizadas.
Nestas questões de reutilização das terras vegetais, não há situações ideais. A sua reutilização não pode ser
considerada como um processo automático. A sua reutilização depende sempre de vários fatores em presença
e só depois de assegurados é que as terras podem ser reutilizadas. Revela-se necessário avaliar a sua qualidade,
a presença de espécies invasoras e a presença de fungos e de outros riscos.
Apesar do referido esta Medida de Minimização foi considerada.
87.
Prever o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra de modo efetivo, continuado e
direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto
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não sejam sequenciais mas simultâneas. Este deve ser assessorado pelos técnicos necessários por forma a
permitir a boa execução dos trabalhos de registo e/ou conservação e restauro que se venham a verificar
indispensáveis.
88.
O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação de
estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação das valas e de
todas as ações que impliquem revolvimento de solos desde as suas fases preparatórias.
89.
No caso dos trabalhos de abertura de túnel mineiro, por meios mecânicos com remoção de sedimentos
em grande escala e a grande profundidade, o acompanhamento arqueológico deve efetuar a análise cuidada
dos sedimentos retirados por escavação mecânica sempre que a cota do túnel se aproximar das camadas de
subsolo onde é expectável a existência de vestígios arqueológicos, mormente nas embocaduras dos túneis e
nas suas retas inicial e final onde a profundidade relativa é menor.
90.
As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra
devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo
que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação
atual ou salvaguardadas pelo registo.
91.
Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de
minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre
outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das
ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos arqueológicos preservados deve sempre
ser realizada a respetiva escavação arqueológica.
92.
Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito
credenciado pela administração do património cultural.
De acordo com a informação constante no RECAPE, as Medidas de Minimização 87 a 92, encontram-se
transcritas no Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo), e irão integrar o PGAO e são globalmente referentes
ao acompanhamento arqueológico da obra.
Encontram-se igualmente incluídas no Plano de Salvaguardada do Património, (Anexo 3.3.3 - Parte 17.2.3 –
Anexos Técnicos).
Estas Medidas de Minimização foram adequadamente consideradas.
93.
Dever-se-á sinalizar e vedar os elementos patrimoniais situados, até 25 m da obra, condicionando a
circulação de modo a evitar a sua afetação:
(i)
Salvaguardar o exterior de edifícios, os seus espaços envolventes e os espaços verdes com valor
patrimonial;
(ii)
Esta medida deve ser aplicada ao edificado, à sua área envolvente, em especial nos casos em que os
edifícios em causa estejam enquadrados por jardins e/ou outros espaços exteriores que contribuem igualmente
para o seu valor patrimonial;
(iii)
Nomeadamente em todo o edificado que, encontrando-se próximo das infraestruturas situadas à
superfície, não disponha de nenhuma barreira física a separá-lo da zona em obra;
(iv)
Devem se adotadas as medidas de proteção adequadas, da simples sinalização até à sua proteção e/ou
vedação com recurso a painéis, com os materiais mais adequados a cada situação específica;
94.
Proceder ao levantamento fotográfico dos murais presentes na envolvente do PEV3, com vista à sua
publicação.
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95.
Se presentes na vedação do logradouro onde se implantará o PEV3, dever-se-á ponderar a transladação
desses murais e integração na inserção urbana desta infraestrutura.
De acordo com a informação constante no RECAPE, as Medidas de Minimização 93 a 95, encontram-se
transcritas no Anexo 6 (Parte 17.2.3 do presente Tomo), e irão integrar o PGAO e são globalmente referentes
ao “acompanhamento patrimonial de edificado”.
Encontram-se igualmente incluídas no Plano de Salvaguardada do Património, (Anexo 3.3.3 - Parte 17.2.3 –
Anexos Técnicos).
Convém referir que o referido PEV3 corresponde ao PEV2 do projeto atual.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, verifica-se que estas Medidas foram adequadamente
consideradas, com a correção acima assinalada.
96.
Implementar as propostas do Plano de Compensação do Património Cultural com vista à valorização dos
elementos patrimoniais ou dos resultados obtidos com os trabalhos arqueológicos nalguns dos espaços públicos
a construir em articulação com a administração do património cultural.
Quanto a esta disposição da DIA, e conforme referido no Elementos 7, o Plano de Compensação do Património
Cultural que contemple a musealização do Rio da Vila, ou de outros achados que venham a ser identificados
com valor arqueológico durante a empreitada, será apresentado antes do fim da empreitada, ou seja antes da
entrega da obra, dado que será necessário aguardar pelos resultados dos trabalhos arqueológicos e do espólio
obtido para selecionar os elementos a expor.
Considera o RECAPE igualmente, em conformidade com o disposto no Elemento 6, que na eventualidade de
serem encontrados vestígios do Rio da Vila (n.º 295) e da muralha fernandina (n.º 175C), deve-se considerar
sempre a possibilidade de se conservar in situ as respetivas estruturas, cujo plano de conservação e restauro
deve ser elaborado por competente técnico na matéria.
Esta medida foi transcrita para o Anexo 6 (Parte 17.2.3) e «deverá vir a integrar o Plano de Gestão Ambiental da
Obra, garantindo a sua consideração na fase de Obra.
Deste modo, esta Medida foi adequadamente considerada.

FASE DE EXPLORAÇÃO

97.

Promover a contratação de trabalhadores, subcontratações e aquisição de bens e serviços ao nível local.

Refere-se no RECAP tal como referido no Elemento 11, em fase de exploração caberá ao proponente a
contratação de pessoal, subcontratação, aquisição de bens e serviços, privilegiando, sempre que possível, o
recurso a fontes locais.
98.
Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos, deve ser fornecida aos
empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os elementos
patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer com os que se venham a identificar na fase de
construção.
99.
Sempre que ocorram trabalhos de manutenção, que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos
do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas
pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento
arqueológico destes trabalhos e cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção,
quando aplicáveis.
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De acordo com o RECAPE, as “ações de manutenção, em função das suas especificidades e abrangência,
deverão ter em conta as condicionantes ambientais identificadas ao longo do processo de AIA, em especial a
Planta de condicionantes (Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-000025-00 da Parte 17.2.4)”, que deverá ser
atualizada em função dos “elementos adicionais que venham a surgir após a DCAPE e/ou após a fase de
construção”.
Refere ainda que “o promotor ficará responsável pelo fornecimento dos elementos necessários à elaboração dos
trabalhos de manutenção, inclusive, e quando aplicável, prevendo o acompanhamento arqueológico dos
trabalhos e o cumprimento das medidas de minimização previstas”.
Face às alterações de projeto esta Carta de Condicionantes devia ter sido apresentada nesta fase de RECAPE.
Deste modo, esta Medida de Minimização foi adequadamente considerada.
100. Após a conclusão da obra, e num prazo razoável, devem ser publicadas as monografias resultantes dos
trabalhos de minimização patrimonial.
O RECAPE refere que apesar da presente medida vir integrada na fase de exploração, foi “incluída no Plano de
Salvaguarda do Património, Anexo 3.3.3 - Parte 17.2.3 – Anexos Técnicos (Parte 17.2.6, Tomo 17.2, Volume 17)
no sentido de ser considerada na fase final de obra e acautelada no âmbito do desenvolvimento dos trabalhos
de Acompanhamento Arqueológico da Obra”.
Deste modo, esta Medida de Minimização foi adequadamente considerada na fase final da obra.

FASE DE DESATIVAÇÃO

101. Tendo em consideração o horizonte de tempo de exploração do Projeto e a dificuldade de prever as
condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial então em vigor, deve o proponente, no
último ano de exploração do Projeto, apresentar um plano de desativação pormenorizado, contemplando:
a)

Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;

b)

Destino a dar a todos os elementos retirados;

c)

Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.

Refere-se no RECAPE que dadas as características do projeto não se antevê a sua desativação, contudo, referese que ficará a cargo do Proponente e gestor da infraestrutura (Metro do Porto, S.A) a realização das ações
necessárias à desativação com as melhores técnicas disponíveis que existam aquando da mesma.
Esta Medida de minimização não foi considerada.

Outras Medidas de Minimização Não Previstas na DIA
No RECAPE consideram-se um conjunto adicional de Medidas de Minimização, numeradas de RECAPE1 a
RECAPE 38 que irão integrar o PGAO.
Procede-se de seguida à análise das que suscitaram comentários.
a medida RECAPE 18 deve ser considerada na medida RECAPE 6 no que respeita à apresentação pública da
obra e planos de comunicação com a população e utentes dos espaços afetados;
a medida RECAPE 20 deve ser eliminada porque entra em contradição com informação prestada pelo
Estudo de Ruído e com a medida MM 30;
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a medida RECAPE 21 é uma repetição da MM 77, pelo que pode ser eliminada;
a medida RECAPE 22 deve ser integrada nos Elementos 1 (Estudo de mobilidade viária), 10 (Identificação
de implantação de estaleiros), 12 a 15 (articulação para minimização dos impactes negativos em espaço
urbano), e considerada nas medidas RECAPE 2 e 5.
As medidas anteriormente mencionadas (20 a 21) também deverão integrar preocupações com as vibrações
induzidas, seja no contexto da sua ocorrência em determinados períodos do dia – também a interditar o
período noturno e do entardecer.
Deverá ser acrescentada uma (ou mais) medida(s) relativa(s) à interdição de métodos construtivos que sejam
indutores de níveis de vibração elevados, a título de exemplo, salienta-se a interdição da cravação de estacas
como método construtivo.

Programas de Monitorização
Devem ser considerados os programas de monitorização a seguir apresentados. Os programas apresentados no
RECAPE devem seguir as diretrizes aí apresentadas e ter em consideração os aspetos a seguir referidos.
1. Programa de Monitorização da Qualidade do Ar
O programa de monitorização contempla a medição da concentração, no ar ambiente, dos poluentes NO2, CO,
PM10 e PM2,5, que se encontram abrangidos pela legislação nacional (Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de
setembro, na sua redação atual).
Paralelamente à monitorização dos poluentes atmosféricos devem ser efetuadas medições dos parâmetros
meteorológicos locais, nomeadamente: Velocidade do Vento; Direção do Vento; Quantidade de Precipitação;
Temperatura do Ar; Humidade Relativa e Radiação Solar.
Tendo em conta o artigo 7.º, ponto 3, alínea c, do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua redação
atual, deve ser efetuada uma combinação de medições fixas com métodos de referência, no local do estaleiro
(zona próxima do local de obra), perto de um recetor sensível, com medições indicativas. O período de
frequência mínimo para as medições indicativas deve respeitar o estipulado no referido Decreto-Lei (14 % do
ano civil).
A localização exata dos pontos de monitorização, deve ser selecionada após visita ao local, a efetuar com o
menor espaço temporal possível antes do início das medições.
Em caso de registo de valores acima dos respetivos valores limite, deve ser investigada para cada ocorrência de
excedência, a causa dos valores elevados, nomeadamente a investigação acerca da exposição do local a massas
de ar de fontes específicas, identificadas no local.
Considera-se que o Programa de Monitorização da Qualidade do Ar está de acordo com o fixado na DIA.
Considera-se cumprido.

2.

Programa de Monitorização do Ruído

A proposta de programa de monitorização apresentada no EIA deve ser revista e alterada, se necessário, em
função do estudo adicional de ruído, previsto no Elemento n.º 3 da presente decisão.
O Programa de Monitorização de Ruído carece das seguintes alterações:
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pontos a monitorizar na fase de construção: devem ser mantidos os restantes pontos já avaliados em fase
de AIA, eventualmente com pequenos ajustes de localização em resultado da obra, ou seja, 3/Fonte dos
Leões, 4/R. Miguel Bombarda, 6/Largo Ferreira Lapa e 7/Av. França-Rua D. António Barroso);
pontos a monitorizar em fase de exploração: em função dos valores previstos a 1 m de distância da boca do
PEV, e da avaliação do cumprimento do critério de incomodidade já solicitada, estes pontos podem vir a
ser dispensados de monitorização;
periodicidade de monitorização em fase de exploração: após a realização da campanha no 1º ano, e em
função dos seus resultados, considera-se que a mesma só deverá ser repetida se ocorreram alterações de
tráfego (aumento de frequência de passagens) que o justifiquem, em detrimento de campanhas
obrigatórias anuais do 2º ao 5º ano de exploração.
Não se considera cumprido. Deve ser reformulado e complementado.

3.

Programa de Monitorização das Vibrações

Deve ser desenvolvido um programa de monitorização específico para as vibrações que integre a normalização
existente mais recente, nomeadamente:
•
ISO/TS 14837 - ISO/TS 14837 (Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail
systems:
Part 1: General guidance.
Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings.
Part 32: Measurement of dynamic properties of the ground.
• NP 2074:2015 - Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas
• NP ISO 2631-1: 2007 – Vibrações mecânicas e choque. Avaliação da exposição do corpo inteiro a
vibrações. Parte 1: Requisitos gerais.
BS 6472-1:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buldings. Part 1: Vibration sources
other than blasting.
BS 6472-2:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings. Blast-induced vibration.
BS 5228-2:2009+A1:2014 - Code of practice for noise and vibration control on construction and open sites.
Vibration.
O proponente não apresenta um programa de monitorização de vibrações. O plano integrado naquele que tem
a designação de Plano de Monitorização de Vibrações, não é mais do que uma súmula do incluído no Volume
21 - Levantamento Patrimonial e Avaliação de Riscos.
Nesse plano não há qualquer referência a vibrações, nem a indicadores associados a vibrações, nem a
equipamentos específicos de medição de vibrações, nem a normalização e limites específicos de vibrações –
tanto em relação a danos patrimoniais como em relação a incomodidade.
O anteriormente mencionado a este propósito, que se transpõe de seguida, não foi relevado.
Assim, deverá ser elaborado um Plano de Monitorização específico de Vibrações na fase subsequente do projeto
que integre a normalização existente mais recente, nomeadamente:
ISO/TS 14837 - ISO/TS 14837 (Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail
systems
Part 1: General guidance
Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings
Part 32: Measurement of dynamic properties of the ground
NP 2074:2015 - Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas
NP ISO 2631-1: 2007 – Vibrações mecânicas e choque. Avaliação da exposição do corpo inteiro a vibrações.
Parte 1: Requisitos gerais
BS 6472-1:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buldings. Part 1: Vibration sources
other than blasting
BS 6472-2:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings. Blast-induced vibration
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BS 5228-2:2009+A1:2014 - Code of practice for noise and vibration control on construction and open sites.
Vibration
Também para a fase de exploração o proposto não cumpre o solicitado.
Não se considera cumprido.
4.

Programa de Monitorização da Componente Social

Deve ser desenvolvido um programa de monitorização componente social detalhado que tenha em
consideração a evolução dos impactes e a eficácia das medidas de mitigação, com acompanhamento por parte
dos afetados, nomeadamente, residentes proprietário e comerciantes.
O plano de monitorização dos impactes da construção e da eficácia das medidas de minimização preconizadas
no EIA e no RECAPE, bem como na DIA, será concretizado através da implementação de um Programa
Detalhado de Monitorização de Impactos no Meio Social (PDMIMS), a desenvolver por parte da empresa
Construtora em fase prévia ao início da obra, embora tenham sido apresentadas algumas diretrizes para esta
monitorização.
Antes do início da fase de construção será levada a cabo uma campanha de referência, a fim de estabelecer
uma base atualizada de referência dos parâmetros a monitorizar, de forma a possibilitar uma análise
comparativa com os dados a obter nas subsequentes campanhas de monitorização. Concorda-se com a
estrutura e metodologia proposta devendo o PDMIMS ser remetido para a AAIA em fase prévia ao início da
obra, para apreciação e pronuncia.
Concorda-se com o proposto.
5.

Programa de Monitorização da Paisagem

Deve ser desenvolvido um programa de monitorização da vegetação existente, de porte arbóreo, por cima, e na
envolvente (buffer a definir), da solução em túnel, estações e PEV, que contemple, entre outros que sejam
pertinentes, os seguintes parâmetros:
i.
nível hidrostático numa área a definir/propor;
ii.
evolução do estado fitossanitário;
iii.
avaliação da estabilidade biomecânica dos exemplares arbóreos que sejam afetados fisicamente pelo
corte de raízes ou, quando não, que tenham localização em área suscetível a tal.
Nestes termos, deve ser definida uma área, em cartografia, onde conste graficamente a localização dos
exemplares a monitorizar assim como deve ser apresentado o elenco/lista dos referidos exemplares a serem
monitorizados, quer em espaço público quer em espaço privado, acompanhado do registo textual do seu estado
na atual Situação de Referência. O referido programa deve estabelecer a periodicidade das inspeções/medições
e acompanhamento diverso e a forma de tratamento de dados/informação recolhida. Neste âmbito, também
devem ser apresentadas as medidas a tomar, ou as soluções, para conter, ou reduzir, os riscos potenciais, como
por exemplo, considerar o reforço das regas, se adequado. Estas ações, e monitorização, devem ser asseguradas
através da assistência técnica à obra por especialistas de vegetação de acordo com os parâmetros acima
referidos, e outros pertinentes a considerar.
Deve garantir-se a continuidade da monitorização dos exemplares de porte arbóreo, se necessário, no âmbito
deste plano, de forma a minimizar os riscos associados à sua estabilidade biomecânica.
Considera-se que a Proposta de Monitorização apresentada não dá cumprimento integral ao solicitado. Os
locais não devem ser locais pontuais e de “amostragem”, dado não se tratar de amostragens mas de verificar,
em toda a extensão do traçado da Linha, a evolução do desenvolvimento das árvores existentes. Trata-se de
património arbóreo e botânico da cidade do Porto, que configura uma “Paisagem Histórica Urbana”, que a ser
afetado terá que ser reposto quer no espaço público quer privado.
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A proposta foca-se num reduzidíssimo número de árvores com base num critério único de proximidade e exclui
inúmeras outras que estão, potencialmente, sobre a influência dos efeitos dos trabalhos a realizar em
profundidade ou até mesmo à superfície. Destaca-se a situação mais grave que é a seleção de apenas 8
exemplares na Praça de Mouzinho de Albuquerque, definidos para cada lado de uma Linha que visa representar
a diretriz do túnel, não considerando assim, não só toda a largura do túnel como, para lá desta, a área
potencialmente afetada com a sua construção, quando o que está em causa é praticamente todo o património
arbóreo existente nesta Praça. Dá-se também o exemplo da vegetação existentes no Centro de Cultura Católica
do Porto.
Há questões como a circulação de água interior e as vibrações resultantes dos trabalhos subterrâneos que têm
de ser consideradas no estabelecimento da área a monitorizar e, consequentemente, dos exemplares a
selecionar e a monitorizar.
As vibrações podem conduzir à “descolagem” do sistema radical do solo e, consequentemente conduzir à
afetação fisiológica das árvores assim como criar situações de risco quanto à sua estabilidade. Pelo que será
também necessário considerar alterações ao nível do prato radical/radicular.
No que se refere à proposta de periodicidade de registos a realizar considera-se não existirem reservas ao
proposto.
Para validação da Proposta, para além do exposto na DIA, define-se com maior detalhe algumas orientações,
que deverão ser observadas.
1.

Critérios para o estabelecimento e modelação do buffer:
a)
Considerar toda a extensão do traçado.
b)
Delimitado, ou definido, a partir do lado mais exterior do túnel e das estações até um limite que
esteja, potencialmente, sujeito à influência dos demais citérios a seguir elencados.
c)
Considerar informação proveniente de outras áreas do conhecimento de forma sinergética.
d)
Considerar a informação da profundidade a que se desenvolve o túnel como forma de
selecionar/aferir as ruas, ou extensões das mesmas.
e)
O sentido preferencial dos escoamentos internos da circulação de água e níveis hidroestáticos.
f)
A natureza do substrato/solos em presença se é, ou não potenciadora, de situações de maior
risco.
g)
Considerar o efeito das vibrações e alcance das mesmas.

2.

Observações a realizar no âmbito da Monitorização:
a)
Estabelecer e apresentar os critérios de definição das dimensões acima das quais os exemplares
serão considerados.
b)
A monitorização deverá ser focada sobretudo nos exemplares existentes e nos existentes a
transplantar que devem também ser objeto de acompanhamento nos locais temporários ou definitivos.
c)
Considerar exemplares existentes em espaço público – ruas, praças e outros - e em espaço
privado.
d)
A cartografia a apresentar deve ser a Carta Militar ou o Levantamento Topográfico da Cidade ou o
orto se a leitura do existente for clara e inequívoca.
e)
A cada árvore representada graficamente na cartografia deverá corresponder um código de
leitura que permita uma associação fácil e imediata à tabela onde constem os metadados.
f)
Outras que possam ser consideradas pertinentes no âmbito do desenvolvimento da
monitorização.

Sem prejuízo dos critérios acima identificados, aos quais a monitorização deverá atender, deverá garantir-se
que a mesma inclua os exemplares arbóreos do Jardim do Carregal e da Praça Mouzinho de Albuquerque
(Rotunda da Boavista) identificados nas figuras seguintes:
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Figura 9 – A amarelo, exemplares arbóreos adicionais a monitorizar, no Jardim do Carregal
Fonte Parte 17.2.6 – Programa Geral de Monitorização

Figura 10 – A amarelo, exemplares arbóreos adicionais a monitorizar, na Praça Mouzinho de Albuquerque
Fonte: Parte 17.2.6 - Programa Geral de Monitorização

Não se considera cumprido. Deve ser reformulado e complementado.
6.

Património Arquitetónico e Arqueológico

Deve ser desenvolvido um programa de monitorização do património cultural, compreendendo:
a)
Elaboração e apresentação de um levantamento do estado de conservação interior e exterior do
património arquitetónico localizado numa faixa mínima de 60 m centrada a eixo do traçado e onde a
profundidade do túnel seja inferior a 25 m.
b)
Apresentação de um relatório técnico de avaliação do estado de conservação e estabilidade estrutural
para cada um dos imóveis aos quais com reconhecido valor patrimonial e que se situem dentro da área de
afetação do projeto.
c)
Apresentação de uma lista com os edifícios a submeter a monitorização da estabilidade estrutural,
incluindo os seus componentes (fachadas, revestimentos, elementos decorativos e outros elementos
vulneráveis), com especial incidência nos imóveis que se situam nas imediações mais próximas da Linha , e,
entre estes últimos, naqueles que se encontram classificados e/ou apresentem maiores fragilidades estruturais
ou vulnerabilidades específicas às vibrações e/ou ao ruído produzido pela obra.
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d)
Programa de monitorização para as vibrações estruturais dos elementos patrimoniais edificados que
contemple: (1) o registo de alterações estruturais, realizando o mapeamento dos danos visíveis, antes do início
da obra; (2) a monitorização de vibrações durante a fase de construção de acordo com as normas aplicáveis.
e)
Monitorização da vibração aplicável na fase de obra ao elemento patrimonial n.º 111 (Torre do Palácio
dos Terenas, Monumento Nacional).
f)
Prever o controlo do destacamento de azulejos, elementos decorativos e outros elementos vulneráveis
nas fachadas dos edifícios, bem como a sua remontagem ou reposição de outros ornamentos que tenham caído
no final da obra de construção.
Foi apresentado este Plano referindo-se que quanto à alínea a) foi já desenvolvido um Levantamento
Patrimonial e Avaliação de Riscos (Volume 21 – reproduzido no Anexo 2.9 – Parte 17.2.3), se bem que não se
tenha identificado o relativo à área de incidência do desvio do Rio da Vila.
Refere-se que a extensão do levantamento patrimonial foi desenvolvida sob o critério de vistoria dos edifícios
situados até uma distância dos limites de escavação igual a 1,5 vezes a profundidade máxima de escavação,
acabando por ter uma abrangência idêntica ao solicitado, ou seja:
- Túneis – Uma largura igual a 1,5 vezes a profundidade a que se encontra a soleira do túnel, para cada lado do
eixo do túnel;
- Escavações (Trincheiras, Estações Cut & Cover, etc…) – os edifícios situados até uma distância dos limites de
escavação igual a 1,5 vezes a profundidade máxima de escavação.
Note-se que a DIA apresenta ainda a medida de minimização 25, para a fase prévia à obra, que prevê a
realização de vistoria aos edifícios situados numa área de pelo menos 100 m ao eixo do traçado, “de forma a
eventualmente dirimir responsabilidades relacionadas com a ocorrência de danos estruturais ou superficiais
nos mesmos”.
Deste modo, no que se refere à respetiva alínea a), considera-se ter sido demonstrado o cumprimento desta
disposição da DIA. Para as restantes alíneas deve proceder-se às respetivas adaptações, designadamente no
que se refere à área de afetação do desvio do Rio da Vila e da Igreja e Torre dos Clérigos.
Deve ser reformulado e complementado.
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5. CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública, nos termos do artigo 20º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado e
republicado pelo decreto-lei n.º 151-B/2017, de 11 de dezembro decorreu durante 15 dias úteis, de 28 de maio
a 19 de junho de 2020.
Durante este período foram recebidos onze exposições com a seguinte proveniência: ANAC; EDP, Distribuição;
Empresa de Águas do Município do Porto; 8 cidadãos a título individual.
A ANAC considera, face ao tipo de projeto e projetos complementares, que os mesmos não têm impacte em
termos das operações da aviação civil (Na zona 7, onde se insere o projeto, apenas estão sujeitas a parecer
construções que, simultaneamente, tenham mais de 30 m acima do nível do solo e se elevem acima da cota de
190 m). No entanto se na fase de construção forem utilizados equipamentos com altura superior a 30 m,
nomeadamente gruas, considerados obstáculos à navegação aérea, estes devem ser balizados de acordo com a
circular de Informação Aeronáutica - CIA 10/03, de 6/5.
A EDP Distribuição verificou que a área de estudo do projeto interfere com infraestruturas elétricas de Alta
Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP)
e concessionadas à EDP Distribuição:
Em alta tensão a 60kV, a área é atravessada e aproximada por vários traçados de rede subterrânea das
Linhas “LN60 1408 Monte dos Burgos – Campo Alegre” (TRS2); “LN60 1393 PC Prelada-Vitória I” (TRS6; e
“LN60 1392 PC Prelada-Vitória II (TRS1).
Em média tensão a 15 kV e baixa tensão, a área é atravessada por diversas Linhas subterrâneas de média
tensão, de baixa tensão e de iluminação pública.
Adverte esta entidade, que todas as intervenções no âmbito da execução do projeto ficam obrigadas a
respeitar as servidões administrativas de limitação do uso do solo associadas às infraestruturas da RESP, com
observância das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta
Tensão (DR nº1/92 de 18/2) e no Regulamento de Segurança das Redes de Distribuição de Energia Elétrica em
Baixa Tensão (DR n.º90/84, de 26/12), bem como as normas e recomendações da DGEG e da EDP Distribuição.
Informa, ainda, que não deverão ser efetuados trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas
infraestruturas sem aviso prévio e obtenção de autorização por parte da EDP Distribuição e que todas as
modificações da rede elétrica que possam vir a ser necessárias deverão ser previamente solicitadas à EDP
Distribuição, sendo todos os encargos da responsabilidade do promotor. As condições de ligação à rede de
distribuição serão igualmente definidas pela EDP.
Alerta, por último, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções com vista ao cumprimento de
todas as normas de segurança sendo o promotor e a entidade executante responsáveis, civil e criminalmente,
por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se por incumprimento das distâncias de segurança
regulamentares.
A Empresa de Águas do Município do Porto, responsável pela gestão do ciclo urbano da água na cidade do
Porto, reconhece a importância do projeto e realça que o seu contributo tem por objetivo alertar para aspetos
menos esclarecidos do RECAPE e que, na sua opinião, deveriam ser reanalisados de forma a salvaguardar o bom
funcionamento das infraestruturas de que são responsáveis. Neste âmbito, sistematizou alguns aspetos
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decorrentes das alterações mais relevantes comparativamente à fase de estudo prévio, e cuja avaliação e
esclarecimentos solicita.
Desvio do Rio da Vila: a implantação da Estação Liberdade entre o Largo de Lóios e a Praça Almeida Garrett
criará uma grande barreira tanto à passagem de água no solo, como à passagem de infraestruturas
hidráulicas. Assim, verifica a necessidade de ajuste da rede de drenagem existente, nomeadamente no
desvio das galerias de águas pluviais que constituem o Rio da Vila, o que implica a adoção de uma solução
bastante mais complexa da atualmente existente, resultante da construção de uma nova galeria de águas
pluviais muito profunda, com cerca de 600 metros de extensão, que ligará a linha de água desde a Praça da
Liberdade até à Rua de S. João. Esta situação conduz ao desvio de três ramos do Rio da Vila e,
consequentemente, dos caudais atualmente instalados, o que terá implicações com a restante linha de
água a jusante e, também, com o objetivo da empreitada atualmente em curso de Musealização do Rio da
Vila, na Rua Mouzinho da Silveira.
Deste modo, salienta a necessidade de prever uma solução e medidas de minimização que garantam
caudais mínimos e a experiência pretensa no Museu, sobretudo durante o período de estiagem.
Relativamente aos impactes expectáveis, embora estes ocorram maioritariamente durante a fase de
construção, considera que deveriam ser equacionadas medidas de minimização para os impactes durante a
fase de exploração: apesar de todo o sistema se prever subterrâneo, este implicará, periodicamente,
necessidade de intervenção à superfície, condicionando redes viárias e zonas nobres da cidade,
nomeadamente na Praça da Liberdade, pelo que se torna fundamental a avaliação destes impactes,
adequando a solução de projeto com vista à sua minimização.
Para além disso, carece também de análise as dificuldades inerentes à exploração da infraestrutura, que se
prevê complexa e singular na cidade do Porto, e ainda o estudo de eventuais impactes que a exploração de
outras infraestruturas a instalar nesta galeria acarretem, onde se destaca a rede de drenagem de águas
residuais, que também é omissa no RECAPE.
Alteração na configuração da Estação Galiza: considera pertinente que durante a fase de construção da
estação, seja monitorizada a galeria em pedra que constitui a Ribeira de Massarelos, uma vez que se trata
de uma infraestrutura muito crítica e de dimensões apreciáveis no sistema urbano da cidade.
Adicionalmente, para a estação Galiza constata uma medida positiva na qual o projeto de inserção urbana
foi desenvolvido de “forma mais abrangente, no sentido de garantir uma leitura global do espaço, evitando
a criação de uma solução de remendos“. Contudo, não identifica no RECAPE qualquer referência ao
levantamento de necessidades de substituição de infraestruturas existentes naquela área de intervenção.
Por este facto considera de especial relevância a reavaliação da medida proposta, de forma a evitar que
num futuro próximo o espaço a requalificar seja novamente sujeito a intervenções para substituição de
infraestruturas o que implica a reincidência de todos os impactes inerentes a uma obra numa zona central
e crucial da cidade
Relativamente às medidas de minimização e monitorização, salienta as seguintes:
Adoção de soluções de drenagem sustentáveis por oposição ao RECAPE que refere da não possibilidade de
criação de dispositivos de retenção de águas pluviais em contexto urbano, esclarece que este tipo de
soluções deverá procurar a recolha de águas pluviais que escorrem dos arruamentos e pavimentos
impermeáveis, reencaminhando-a para canteiros ou outro tipo de elementos semelhantes, privilegiando a
sua infiltração vertical num processo natural, físico, biológico e químico de purificação de água. Só assim,
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frisa, se prevê o aumento da capacidade de retenção e armazenamento da água pluvial, reduzindo o caudal
de ponta e, consequentemente, os riscos de inundação.
Bacia de retenção para proteção da rede de drenagem de águas pluviais pública.
Sublinha a importância da medida de minimização proposta a executar durante a fase de construção:
adoção de uma bacia de retenção isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar derrames
acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos para os solos e águas e também para todas
as águas recolhidas e bombeadas no decorrer das escavações quer dos túneis, quer das estações. Assim,
reforça a necessidade de prever que todas as águas recolhidas sejam sempre drenadas primeiramente por
uma bacia de retenção, de forma a evitar a contaminação, a aglomeração de sólidos e obstrução dos
sistemas obstrução dos sistemas de drenagem públicos, em especial nas zonas próximas às Linha s de água.
Outros aspetos pertinentes a analisar:
Caudais: embora o projeto preveja a instalação de um sistema de bombagem de águas que será instalado
nas estações com o propósito de evacuar a água procedente das infiltrações através dos parâmetros dos
túneis, a água da chuva que de forma direta entra nas estações (acessos e grelhas de admissão/exaustão
das chaminés de ventilação) e as águas provenientes da extinção de incêndios, encaminhando-as para o
sistema de drenagem público de águas pluviais entende que deveriam ser quantificados os caudais a serem
bombeados, pois só assim é possível avaliar eventuais impactes no sistema público existente. De igual
forma deveria ser estudado o impacte dos caudais entregues ao sistema público de água pluviais durante a
fase de construção.
Conduta adutora: relativamente à interferência das Estações Liberdade, Hospital de Santo António e Galiza
com a conduta adutora, que transporta diariamente cerca de 11% da água entrada no sistema e que se
verifica imprescindível no abastecimento à zona central da cidade e, particularmente, o Hospital de Santo
António reforça que em caso algum poderá ser colocada em causa a continuidade de serviço desta
infraestrutura critica.
Cláudia Freitas Moinha sugere um conjunto de medidas que, na sua perspetiva, seriam muito positivas para o
projeto:
O traçado da Linha na Estação da Boavista / Casa da Música ficasse preparado para permitir no futuro o
prolongamento para o Amial e interface de correspondência com a Linha de Leixões.
O traçado da Linha na Estação da Liberdade / São Bento ficasse preparado para permitir no futuro o
prolongamento para as Fontainhas e São Victor com interface de correspondência com o Ramal da
Alfândega.
Todas as instalações fossem acessíveis para pessoas deficientes e com mobilidade reduzida.
Todas as estações tivessem correspondência clara com as paragens de autocarro com passadeiras e
passeios seguros para os peões e acessos acessíveis para pessoas deficientes e com mobilidade reduzida.
Fossem plantadas muitas árvores e arbustos de espécies autóctones, de forma a mitigar a decapagem e a
perda do coberto vegetal com a impermeabilização do solo; As estações de metro tivessem parques de
bicicletas seguros, onde as deixem bicicletas durante a noite, de forma a promover a mobilidade suave nos
trajetos de última milha entre casa / local de trabalho e a estação de Metro, e responder à emergência
climática.
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Cláudio Borges expressa uma posição desfavorável pois considera que a solução de projeto apresentada em
nada beneficia a rede metropolitana do Porto e, em alternativa, defende a extensão da Linha de Campo Alegre
de São Bento para Matosinhos Sul que será, isso sim, uma mais-valia para a vida das populações desta área que
se deslocam em transportes públicos.
Ivone Neiva Santos, embora discorde da implantação do projeto por questões de ordem vária, foca a sua
análise nos impactes que o projeto irá induzir quer nos jardins públicos da cidade, com a destruição irreversível
do seu património arbóreo e botânico e que são um contributo muito relevante para o valor cénico e
patrimonial da paisagem urbana do Porto, quer no impacte sobre o património edificado, classificado ou não,
citando como exemplo a Torre dos Clérigos e a área classificada como património da humanidade. Sublinha que
a grande maioria das intervenções ocorrem em locais de qualidade visual “Elevada”, pelo que estão também
em causa impactes que decorrem da destruição irreversível de valores/atributos visuais. Acresce que os
impactes negativos induzidos são manifestamente elevados para os benefícios deles decorrentes, já que o
projeto resulta numa Linha de metro que, por um lado, se percorre a pé em pouco mais de 1/2 hora e, por
outro, todos os pontos por onde passa são relativamente próximos de estações já existentes. E há autocarros
que já fazem, e podem fazer melhor, a ligação entre os pontos que se pretendem ligar com esta infraestrutura.
José discorda do projeto pois considera que a natureza tem que ser respeitada e não devastada.
José Alberto Vieira de Magalhães vem, na qualidade de Reitor da Igreja e da Irmandade de Santo António dos
Congregados, questionar se foi tido em conta no previsto estaleiro das obras o acesso à igreja que tem culto
permanente das 8h às 18h30m. Refere que há dois anos procedeu-se ao restauro dos azulejos da fachada da
igreja (da autoria de Jorge Colaço) e pergunta se aqueles não irão ser afetados por vibrações provocadas pela
maquinaria a ser usada e se a estabilidade do edifício com cerca de 300 anos, provido de altares em talha e
pinturas a fresco, está assegurada.
Mário Soares manifesta uma posição desfavorável ao projeto porquanto os ganhos de mobilidade decorrentes
são claramente insipientes, para uma obra de grande impacte financeiro e ambiental. Considera que o troço
proposto para esta nova Linha tem uma cobertura de autocarros que funciona perfeitamente, e que ainda
poderá ser otimizada com uma melhor organização do trânsito e otimização dos veículos.
Releva, em síntese, que além dos riscos de intervencionar o coração da cidade, em artérias históricas, com
grande desnível, de morfologia granítica o impacte nos negócios e moradores da zona durante o período da
obra, bem como a perturbação do movimento turístico, fundamental na economia da cidade, em especial na
zona em questão é muito elevado.
Miguel Godinho Guimarães, arquiteto e residente no empreendimento da Mota Galiza, pede que sejam
atendidas as questões a seguir identificadas, constantes no anexo à sua exposição, que terão um impacte
extremo para a qualidade de vida das pessoas que vivem e trabalham na zona da Galiza:
Identificação da área de jardim que poderá manter-se inalterada durante as obras (azul);
O alinhamento de árvores (8-9) que protegem o empreendimento da Mota Galiza do restante jardim e vias
circundantes deveria permanecer intacto, pelo menos durante as obras da estação;
Limpeza da parte inferior daquele alinhamento de árvores permitindo o usufruto deste troço de jardim
durante o período das obras.
Rui Miguel de Barbedo Soares, residente na área de Galiza, manifesta a sua opinião relativa à opção de
sacrificar o jardim de Sophia em prol da estátua de Rosália. Julga que tal intervenção pode vir a revelar-se
altamente nefasta para a componente residencial da zona: a praça da Galiza é uma quase rotunda com uma
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estátua, um espaço do qual nenhum habitante usufrui. Por contraste, os jardins de Sophia são um refúgio para
os residentes, que ali se deslocam diariamente para fazer exercício e estar com as crianças. Isso apenas
acontece porque a vegetação tem uma extensão e porte que fazem dela um refúgio do stress citadino. Reforça
estar-se perante uma área da cidade com um forte pendor residencial, mais até do que comercial que agora
querem transformar em estaleiro e pede que não abatam as árvores e não destruam um jardim que demorou
20 anos a ficar adulto e frondoso e sugere que se desloque a estátua. Os habitantes, sobretudo as crianças,
merecem esse esforço, conclui.

Comentário da CA:

83

Na sequência do conteúdo das exposições recebidas no âmbito desta consulta pública, considera-se que, tendo
sido apresentado um conjunto de sugestões/recomendações relativamente ao projeto de execução, as mesmas
devem ser objeto de equacionamento/reavaliação pelo proponente (desde que se encontrem enquadradas no
espírito do definido nas condições da DIA), em resultado das conclusões resultantes da presente apreciação.
Relativamente à necessidade de se proceder a novas avaliações de impactes / proposta de medidas de
minimização, salienta-se face á sensibilidade das matérias as seguintes:
A Empresa de Águas do Município do Porto, que alerta para aspetos menos esclarecidos do RECAPE e que
devem ser reanalisados de forma a salvaguardar o bom funcionamento das infraestruturas de que são
responsáveis. Neste âmbito, sistematizam alguns aspetos decorrentes das alterações mais relevantes
comparativamente à fase de estudo prévio, e cuja avaliação e esclarecimentos solicitam.
Desvio do Rio da Vila: A necessidade do projeto do rio da Vila conduz ao desvio de três ramos do Rio da Vila
e, consequentemente, dos caudais atualmente instalados, o que terá implicações com a restante Linha de
água a jusante e, também, com o objetivo da empreitada atualmente em curso de Musealização do Rio da
Vila, na Rua Mouzinho da Silveira, salientando a necessidade de prever uma solução e medidas de
minimização que garantam caudais mínimos e a experiência pretensa no Museu, sobretudo durante o
período de estiagem. E a necessidade de serem equacionadas medidas de minimização para os impactes
durante a fase de exploração: apesar de todo o sistema se prever subterrâneo, este implicará,
periodicamente, necessidade de intervenção à superfície, condicionando redes viárias e zonas nobres da
cidade, nomeadamente na Praça da Liberdade, pelo que consideram fundamental a avaliação destes
impactes, adequando a solução de projeto com vista à sua minimização. Carece também de análise as
dificuldades inerentes à exploração da infraestrutura, que se prevê complexa e singular na cidade do Porto,
e ainda o estudo de eventuais impactes que a exploração de outras infraestruturas a instalar nesta galeria
acarretem, onde se destaca a rede de drenagem de águas residuais, que também é omissa no RECAPE.
Relativamente à galeria em pedra da Ribeira de Massarelos, na zona da estação da Galiza, considerada
como uma infraestrutura crítica, concorda-se com a necessidade de incluir um plano de monitorização à
estabilidade da referida galeria, quer durante a fase de construção, quer na fase de exploração, tendo em
vista avaliar a necessidade de se tomarem medidas tendentes a garantir a estabilidade dessa
infraestrutura. Quanto ao restante, as alterações propostas ao projeto de execução não justificam novas
medidas.
Reitor da Igreja e da Irmandade de Santo António dos Congregado: A necessidade de serem devidamente
avaliados e minimizados os impactes resultantes das vibrações quer na fachada da igreja, com painel de
azulejos restaurados da autoria de Jorge Colaço e do próprio edifício com cerca de 300 anos, provido de
altares em talha e pinturas a fresco.
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6. CONCLUSÕES
O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) (AIA3032) relativo ao Estudo Prévio da "Linha
Circular: Troço Liberdade /São Bento – Boavista/ Casa da Música", decorreu entre julho de 2018 e fevereiro de
2019 tendo a 15 de fevereiro de 2019, sido emitido, pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., enquanto
Autoridade de AIA, o Título Único Ambiental, com Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada,
para a Alternativa 1.
Como aspetos relevantes dessa AIA do Estudo Prévio transcrevem-se, os principais impactes negativos e a
necessidade de aprofundamento e/ou a realização de Estudos ainda em falta, para os seguintes fatores:
Património cultural (arqueológico e arquitetónico) - os impactes provocados pelas vibrações e pelas
alterações do nível freático, com implicações em eventuais deslocamentos e assentamentos do edificado, e
a necessidade do Projeto de Execução da Estação Liberdade / São Bento, apresentar as melhores soluções
para a salvaguarda dos diversos valores patrimoniais com interesse cultural.
Ruído e vibrações - os principais impactes decorrerão da fase de obra, no entanto as avaliações
apresentadas foram sumárias, pelo que face à duração prolongada da obra (cerca de 10 a 13 meses,
consoante as Estações, podendo o condicionamento de cada zona prolongar-se até 30 meses), e à sua
natureza e localização em espaço urbano densamente habitado, são expectáveis impactes negativos de
magnitude elevados e significativos, pelo que na fase de projeto de execução importa realizar uma
avaliação de impactes de ruído e vibrações mais detalhada, a fim de melhor se concretizarem as medidas
de minimização a aplicar, a qual deve ocorrer na fase de projeto de execução.
Socioeconomia - os impactes negativos do projeto ocorrem principalmente na fase de construção e
assumem uma significância elevada, devido à duração temporal da obra (30 meses), à extensão das
intervenções à superfície. Os impactes mais significativos ocorrem nas áreas de construção das estações
que implicarão a interdição de áreas significativas, em zonas particularmente sensíveis, no que respeita aos
usos funcionais do edificado, à presença de população com estratos vulneráveis, ao valor do património
cultural arquitetónico, à intensidade do tráfego rodoviário, à fruição dos espaços públicos, como são a
Praça da Liberdade e envolvente, o Largo de Abel Salazar, a Praça da Galiza e envolvente, e a Avenida de
França. A desestruturação dos espaços, o condicionamento ou impedimento das circulações rodoviárias e
pedonais, a afetação de propriedade, o incómodo ambiental e a afetação da qualidade de vida em zonas de
habitação e equipamentos sociais (saúde, ensino), a proximidade das frentes de obra a habitações,
comércio, hotelaria e restauração são fatores causadores de impactes significativos, ainda que, na maior
parte, temporários.
Paisagem - os impactes mais importantes ocorrem na fase de construção, destacando-se nesta fase os
impactes significativos decorrentes da intervenção na Praça da Galiza/Jardim de Sophia e os impactes
muito significativos decorrentes da intervenção, em pleno espaço público do Centro Histórico do Porto,
Património Mundial da Humanidade e que se estende pela Praça da Liberdade, Largo dos Lóios, Rua dos
Clérigos, Rua do Almada, Avenida dos Aliados, Rua de Sá da Bandeira, Rua 31 de Janeiro, Rua da Madeira
(início) e Praça de Almeida Garrett. A grande maioria das intervenções ocorrem em locais de Qualidade
Visual “Elevada”, pelo que estão também em causa impactes que decorrem da destruição irreversível de
valores/atributos visuais, como é o caso do património arbóreo e botânico existente nos jardins públicos
que são um contributo muito relevante para o valor cénico e patrimonial da paisagem urbana do Porto,
entendida como “paisagem histórica urbana” (Unesco). Dos vários espaços públicos, destaca-se o conjunto
indissociável composto pela Fonte de Rosália de Castro e pelo Jardim de Sophia; jardim de autor, de
desenho contemporâneo e único na cidade do Porto, cuja integridade física deve ser mantida.
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O projeto localiza-se no concelho do Porto, na União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia,
S. Nicolau e Vitória e na União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos.
O RECAPE objeto da presente análise refere-se assim ao projeto da Linha Circular: Troço Liberdade/ S. Bento –
Boavista/ Casa da Música, o qual faz parte integrante da proposta de expansão da rede de Metro do Porto,
tendo como objetivo principal responder à procura deste meio de transporte público na Área Metropolitana do
Porto, justificando-se pela estimativa do número de utentes potencialmente captados pela Metro do Porto e
pela sinergia que permite com a rede atual.
O traçado desenvolve-se com uma extensão de 3,008 km em via dupla subterrânea. Fazem parte do projeto 4
estações: Estação Liberdade/S. Bento, Estação Hospital de Santo António, Estação Galiza e Estação
Boavista/Casa da Música e, 3 poços de emergência e ventilação - PEV1 PEV2 e PEV3.
À Linha referida anteriormente acresce ainda o Ramal de Injeção 1, com uma extensão de 465,988 m, que
permitirá a ligação à Linha C existente, e o Ramal de Injeção 2, com uma extensão de 341,920 m, que permitirá
a ligação entre o Ramal de Injeção 1 e a futura Linha de Gaia, com uma extensão de 200 m. Prevê-se que a obra
tenha lugar em 42 meses, iniciando-se em simultâneo nas várias Estações, com as fases de escavação a
durarem 15 meses nas Estações Liberdade/S. Bento, Galiza e Boavista/Casa da Música e 22 meses na Estação
do Hospital de Santo António.
De acordo com o RECAPE, na definição do Projeto de Execução as principais alterações introduzidas na
Alternativa 1 do Estudo Prévio foram:
Eliminação dos poços de emergência e ventilação PEV 1 e PEV 5: que resultaram de soluções de otimização
do sistema de ventilação do projeto.
Ajuste do PEV 1 (PEV 2 do Estudo Prévio): no sentido de melhor integração na via pública, aproveitando a
saída do estacionamento subterrâneo existente na Praça de Gomes Teixeira (ou Praça dos Leões) para a
saída de emergência, adjacente à qual se localizará a grelha de ventilação. Esta solução possibilita evitar a
criação de um novo volume em espaço público.
Pequeno ajuste do eixo do traçado entre o km 2+100 e o final do traçado: surgiu no sentido da otimização
do traçado relativamente à Rua Júlio Dinis e Avenida de França e ao edificado existente. Foi efetuado um
ajuste no troço final do Ramal 1 dando cumprimento ao solicitado pela DIA (Medida de Minimização 5).
Alteração na configuração da Estação Galiza: Esta estação passou a ser mais pequena, uma vez que após
inspeção e levantamento da galeria da Ribeira de Massarelos (que segue o alinhamento da rua da
Piedade), concluiu-se não ser possível reperfilar a ribeira, devido à existência de várias ligações transversais
existentes. Essa impossibilidade inviabilizou a galeria de ligação ao passeio junto à escola EB 2/3 de Gomes
Teixeira, prevista na fase de Estudo Prévio e que, entretanto, foi suprimida. Esta alteração permite evitar a
afetação do Acer Negundo (Medida de Minimização 51) bem como do Conjunto Escultório de Rosália de
Castro (Elemento 6 e Medida de Minimização 7).
Alterações na configuração da Estação Boavista/Casa da Música: devem-se à necessidade de
coordenação/integração do projeto da estação com a implantação do futuro edifício sede da Metro do
Porto e do futuro empreendimento do “El Corte Inglés”, que obrigou a um ajuste na estrutura e no
perímetro da estação de forma a compatibiliza-los com as futuras edificações e com as entradas/saídas de
estacionamentos.
Desvio do Rio da Vila: verificou-se que a construção da Estação Liberdade/São Bento, na zona Sul da Praça
da Liberdade, na cidade do Porto, interferia transversalmente com uma rede existente formada por
coletores e aquedutos que no seu conjunto constituem um sistema de linhas de águas subterrâneas
entubadas designado por Rio da Vila, intersectando as galerias existentes e impedindo a sua progressão

Parecer da Comissão de Avaliação
Julho 2020

85

Linha Circular: Troço Liberdade/S. Bento - Boavista/Casa da Música
Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

para Sul. Tornou-se, necessário projetar o desvio definitivo deste sistema de linhas de água através da
criação de uma passagem em túnel hidráulico profundo, que passasse sob a nova estação e edifícios
adjacentes, com uma extensão de 600 m, atravessando uma área da cidade inserida na Baixa e Centro
Histórico, classificado como Património Mundial pela UNESCO. O desenvolvimento deste túnel hidráulico
profundo apresentava uma série de especificidades que determinaram a necessidade de desenvolver um
projeto específico e um Estudo Ambiental, apresentados em anexo ao RECAPE.
Da apreciação efetuada pela CA, ao longo do presente Parecer, conclui-se que:
O RECAPE apresenta um conjunto significativo de lacunas e deficiências a nível de estrutura e de conteúdo
que não permite uma adequada e fundamentada verificação das condições da DIA. O RECAPE por um lado
é constituído por um vasto conjunto de anexos, de difícil localização, nos quais é apresentado um conjunto
de informação específica relevante para vários fatores que não se encontra coligida de forma sistemática
no Relatório Base, dada a sua interdisciplinaridade, e por outro apresenta ausência de elementos
fundamentais, o que impossibilita/dificulta a adequada avaliação dos impactes do Projeto de Execução e
verificação das condições da DIA.
Não foram apresentados aspetos importantes para a avaliação do projeto de execução designadamente os
métodos construtivos detalhados e devidamente caracterizados para todas as componentes do projeto, as
memórias descritivas das Estações, a sistematização de todas as alterações ao traçado, o Plano de Gestão
Ambiental da Obra, que incluirá as medidas de minimização que vierem a ser definidas e o respetivo
Sistema de Gestão Ambiental. A ausência de um volume de peças desenhadas devidamente organizados
que incluísse todas as Peças relevantes para esta avaliação que se encontram incluídas nos vários anexos,
bem como outras que estão em falta, também prejudicou a apreciação do RECAPE.
No âmbito das alterações ao projeto, foi apresentado um projeto do Desvio do Rio da Vila, não
contemplado no Estudo Prévio, e que se desenvolve fora da área de estudo considerada no anterior EIA,
numa área da cidade integrada na Baixa e no Centro Histórico, classificado como Património Mundial pela
UNESCO, sem que se tivesse efetuado qualquer articulação/consulta à Autoridade de AIA previamente a
este RECAPE, sobre o procedimento a adotar. Acresce a este aspeto o facto de se constatar na consulta
pública pela exposição da Empresa de Águas do Município do Porto que esse projeto contém ainda um
conjunto de aspetos a estudar e a esclarecer, e eventualmente a alterar, pelo que não terá ainda sido
articulado com esta entidade. Deste aspeto resultaram eventualmente alterações que terão que ser
avaliadas no âmbito das condições da DIA/Anexo ao TUA.
Assim e tendo o proponente decidido, de forma unilateral, pela realização de um estudo ambiental sobre
este projeto de Desvio do Rio da Vila, considerada como uma das principais alterações ao projeto, seria
expectável que esse Estudo tivesse um desenvolvimento consentâneo com a fase de projeto de execução,
ou seja, no que respeita por exemplo às vibrações deveria ter sido objeto de uma caracterização da
situação existente e de uma avaliação de impactes específica, tanto para a fase de construção como para a
fase de exploração. No caso particular da fase de construção, atendendo à localização em plena zona de
patrimonial, ao facto de se desenvolver no subsolo edificado e de ter zonas com desenvolvimento de ações
de construção à superfície, seria expectável que, de forma detalhada, tivessem sido previstos os níveis de
vibração esperados e avaliada a utilização de alguns métodos e processos de construção, face aos
potenciais impactes na estabilidade dos edifícios, designadamente nos de elevado valor patrimonial.
Não foram apresentados os contactos estabelecidos com as entidades com competência no território,
designadamente a Câmara Municipal do Porto com a qual o proponente refere estar em articulação, mas
não se mencionando quais os contributos recebidos, nem de que forma foram os mesmos integrados no
projeto de execução em avaliação.
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Face aos impactes significativos identificados na fase de Estudo Prévio e a necessidade de se aprofundar a
avaliação de fatores relevantes designadamente o Património, o Ruído e Vibrações e a Paisagem, foram
impostas na DIA cerca de 24 Elementos a apresentar em RECAPE, tendo da apreciação dos mesmos,
resultado um conjunto de informação em falta que não permitiu a verificação da grande maioria desses
Elementos, designadamente os relativos aos fatores atrás mencionados. Este aspeto assume uma grande
importância pois levou a que não fossem adequadamente avaliados os impactes do projeto apresentado, o
que também implicou que não fosse possível verificar se a totalidade das Medidas de Minimização para o
Projeto de Execução foram adequadamente implementadas, tendo sido remetidos para a fase prévia ao
início da obra a apresentação de um demasiado número de condições ainda em falta.
Assim as Medidas de Minimização que serão integradas no Plano de Gestão Ambiental da obra, terão
necessariamente de ser revistas, de forma a dar resposta à apreciação efetuada pela CA às várias condições
da DIA, preenchendo as lacunas/inconsistências identificadas, permitindo dar resposta ao estabelecido na
DIA/Anexo ao TUA e à respetiva reformulação e/ou de novas Medidas de Minimização que venham a
tornar-se necessárias.
Também ao contrário do apresentado no RECAPE, deve ser apresentado o PGAO, o qual deve incluir e
devidamente identificar as Medidas de Minimização (e a fase de implementação) que se vierem a definir.
De salientar que apesar de no RECAPE se remeter a responsabilidade de implementação das Medidas de
Minimização (e por vezes da realização de alguns Elementos da DIA) para a Entidade Executante, será
sempre o proponente o responsável pelo cumprimento de todas as condições que se vierem a estabelecer
em sede de RECAPE.
Relativamente aos planos de monitorização, verifica-se não ter sido apresentado um Plano adequado para
as vibrações e para os restantes verifica-se a necessidade da sua reformulação colmatando as omissões,
lacunas e incorreções identificadas pela CA.
Deste modo, foi considerado que o RECAPE apresentado não possibilita a verificação do cumprimento da
conformidade ambiental do projeto de execução com o definido na DIA, para um significativo conjunto de
condições que na sua maioria assumem especial relevo para o presente projeto, nem possibilita a confirmação
da manutenção da validade dos pressupostos e resultados da avaliação efetuada em sede de procedimento de
AIA, pelo que propõe-se a emissão de parecer desfavorável ao RECAPE.
Na sequência do veiculado nas exposições transmitidas no âmbito da Consulta Pública, considera-se que, tendo
sido apresentado um conjunto de sugestões/recomendações relativas ao projeto de execução, as mesmas,
desde que se encontrem enquadradas no espírito do definido nas condições da DIA/Anexo ao TUA, devem ser
objeto de equacionamento/reavaliação pelo proponente, devendo ser abordadas no novo RECAPE a
apresentar.
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P`la Comissão de Avaliação,

(Presidente da CA - Dora Beja)
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