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1 INTRODUÇÃO
Este Resumo Não Técnico (RNT) é um volume independente que integra o Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução da Extensão da Linha Amarela do metro desde
Santo Ovídio a Vila d’Este com os requisitos do Título Único Ambiental/Declaração de Impacte
Ambiental Favorável Condicionado, emitido pela APA em 19 de março de 2019.
O RECAPE, Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, inscreve-se no âmbito do
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de projetos.
O Título Único Ambiental (TUA), através da respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) em
anexo, dispõe um conjunto de requisitos e de medidas a cumprir pelo projeto de execução e pelo
proponente nas diferentes fases de implementação do projeto. O TUA/DIA impõe, como
Condicionante única o “Desenvolvimento do projeto de execução de acordo com a Alternativa 3
do Estudo Prévio”, o que foi cumprido.
O RECAPE tem ainda por objetivos:





a caracterização pormenorizada dos impactes ambientais considerados relevantes no âmbito
do projeto de execução,
a pormenorização das medidas de minimização e compensação para as fases de construção
e de exploração (não existe informação de projeto para a fase de desativação, a qual será
realizada ao abrigo da legislação vigente à data), incluindo a descrição da forma de
concretização das medidas, e,
a apresentação dos programas de monitorização a implementar.

Se pretender obter informações mais aprofundadas deve consultar o Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), que está disponível on-line (em formato digital) no
Portal Participa (http://www.participa.pt/) e no site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no
local da Consulta Pública do Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte Ambiental
(http://siaia.apambiente.pt/AIA_CP.aspx).
A estrutura e conteúdo do RECAPE foram definidos com base na legislação em vigor. Teve-se
também em conta as “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e
Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” (documento n.º 01/2016/GPF).
Em conformidade com aquele documento, o presente RECAPE é composto pelos seguintes volumes:
a)
b)
c)
d)

Volume
Volume
Volume
Volume

1234–

Resumo Não Técnico (RNT);
Relatório Base;
Anexos;
Anexo Cartográfico.

A entidade que propõe o Projeto de Extensão da Linha Amarela, desde Santo Ovídio a Vila d’Este, é
a empresa Metro do Porto, S.A., empresa privada de capitais públicos.
A entidade licenciadora deste projeto é o Ministério do Ambiente.
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2 ANTECEDENTES
A fase do procedimento de AIA (processo de AIA n.º 3033) que culminou com a emissão de TUA/DIA
Favorável Condicionado (em 19-03-2019) decorreu sobre o Estudo Prévio da Extensão da Linha
Amarela (Linha D) desde Santo Ovídio a Vila D’Este e o respetivo EIA, os quais foram desenvolvidos
em 2017/2018 e apresentaram três alternativas de traçado.
Conforme síntese do procedimento de AIA da DIA, este teve início a 26/07/2018, após receção de
todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a
respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da DireçãoGeral do Património Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDR-N), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG, da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e do Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta
Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes
fases:


Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação
adicional e consulta do projeto de execução:
- Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram
submetidos pelo proponente sob a forma de Aditamento ao EIA.
- Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava
resposta às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado
conforme a 24/10/2018.
- Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA considerou que persistiam
ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foram solicitados
elementos complementares, os quais foram apresentados a 16/11/2018.



Solicitação de parecer às seguintes entidades externas à CA: Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia (CHVNG); Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN); Laboratório de
Engenharia Civil (LNEC); Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, SA); Sociedade de Transportes
Coletivos do Porto (STCP); EDP Distribuição; Administração Regional de Saúde do Norte
(ARSN); Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). O Instituto da Conservação da
Natureza e Florestas (ICNF) foi contactado diretamente pela CCDR-N.



Foram recebidos os pareceres das seguintes entidades: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
(CHVNG); Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN); Instituto da
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF); EDP Distribuição; Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC).



Consulta Pública que decorreu durante 30 dias úteis, desde 31 de outubro a 12 de dezembro
de 2018.



Visita ao local de implantação do projeto no dia 23/11/2018, tendo estado presentes
representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA.
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Identificação da informação a obter das entidades legalmente competentes sobre a
conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições
de utilidade pública e de outros instrumentos relevantes.



Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo
Aditamento e Elementos Complementares, tendo em conta as valências das entidades
representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante a visita ao local e
ponderados todos os fatores em presença, a participação pública.



Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à
viabilidade ambiental do projeto.
Preparação da presente proposta de decisão, tendo em consideração o Parecer da CA e o
Relatório da Consulta Pública.



Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento
Administrativo, e de diligências complementares.



Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da
presente decisão.



Foi emitido, em 19 de março de 2019, o Título Único Ambiental (TUA) com parecer favorável
condicionado ao cumprimento das condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) anexa ao TUA (Anexo 1.1 - Declaração de Impacte Ambiental do Volume 3 - Anexos),
nomeadamente:
- Condicionantes ao Projeto de Execução: Ser desenvolvido de acordo com a Alternativa 3 do
Estudo Prévio e do EIA;
- Elementos a apresentar em fase de RECAPE;
- Medidas de Minimização da Fase de Elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE;
- Medidas da Fase prévia à execução da obra;
- Medidas da Fase de execução da obra;
- Medidas da Fase de execução da obra e fase de exploração;
- Medidas da Fase de exploração;
- Medidas da Fase de desativação;
- Medidas de compensação;
-

Programas de Monitorização: apresentação/pormenorização de programas de
monitorização do Ruído, das Vibrações, da Componente Social e da Vegetação Arbórea na
zona do traçado em túnel e respetivos emboquilhamentos.
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3 PROJETO DE EXTENSÃO DA LINHA AMARELA DESDE SANTO OVÍDIO A VILA D’ESTE E
ALTERAÇÔES REALIZADAS NO PROJETO DE EXECUÇÂO
3.1

Localização do Projeto

O Projeto em estudo localiza-se na Região Norte (NUTS II), na Sub-região Área Metropolitana do
Porto (NUTS III), abrangendo três freguesias (de acordo com a reorganização de 2013) do concelho
de Vila Nova de Gaia, nomeadamente a Freguesia de Oliveira do Douro, Freguesia de Vilar de
Andorinho e União de freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso.
Na Figura 3.1 apresenta-se o enquadramento regional e localização do Projeto, sobre extrato da
Carta Militar (escala 1:25 000).
3.1
3.1.1

Descrição geral do Projeto
Traçado

O traçado adotado para o prolongamento da Linha Amarela a Vila d'Este em fase de Projeto de
Execução tem por base a Alternativa 3 do Estudo Prévio, uma vez que foi esta a solução que colheu
parecer favorável em sede ambiental.
O traçado do projeto de Extensão da Linha Amarela (Linha D) para sul tem uma extensão de 3,1 km
e dará continuidade à linha existente em via dupla a partir de Santo Ovídio até Vila D’Este, servindo
o território de Vila Nova de Gaia, nomeadamente a União de Freguesias de Mafamude e Vilar do
Paraíso e as freguesias de Oliveira do Douro e de Vilar de Andorinho, através de 3 novas estações: a
Estação de Manuel Leão, a Estação Hospital Santos Silva e a Estação de Vila d’Este.
Além das novas estações, haverá o novo Parque de Material e Oficinas (PMO) de Vila d’Este que
servirá para o estacionamento das composições e para pequenas manutenções.
A extensão para sul da Linha Amarela (linha D) é realizada segundo o conceito de via segregada, não
havendo partilha com trânsito rodoviário ou pedonal, exceto nas passadeiras de atravessamento das
vias nos topos das estações de superfície do Hospital Santos Silva e de Vila d'Este.
No âmbito do projeto de execução, e logo após a Estação de Santo Ovídio insere-se uma via de
resguardo para estacionamento de material circulante, lateralmente às vias 1 e 2 e implantada a
nascente da via 1. Está prevista outra via de resguardo do lado poente da Estação de Santo Ovídio,
mas não incluída no presente projeto. A via de resguardo permite que composições aí estacionem e
possam constituir-se como reforço sempre que a procura justificar uma rápida resposta da oferta a
partir de Santo Ovídio.
Parte da via de resguardo é construída sobre a estrutura de plataforma ferroviária existente no
prolongamento da Estação de Santo Ovídio. Parte da laje existente será demolida para apoiar uma
nova laje em betão armado pré-esforçado. A via de resguardo será construída parte em trincheira e
parte em viaduto (Viaduto de Acesso Norte), ocupando uma extensão de cerca de 128 metros.
Tendo em conta a orografia acidentada para sul da Estação de Santo Ovídio até ao Monte da Virgem
e a Vila D’Este, o traçado do projeto será desenvolvido em viaduto à saída para sul da Estação de
Santo Ovídio, através do Viaduto de Acesso Norte (com 128,36 metros) ao qual se segue o Viaduto
de Santo Ovídio (com 485,64 metros de extensão) – ver Figura 3.2.

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-117010-00
Página 10 de 48

RECAPE do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de
Material de Vila d’Este – Resumo Não Técnico

2020-01-10

Figura 3.1 – Enquadramento regional e Localização do Projeto de Execução sobre extrato da Carta Militar
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O Viaduto de Santo Ovídio, com 5 pilares além dos 2 encontros, desenvolve-se em curva na direção
nascente e, após sobrepassagem da Quinta do Cisne e da Rua Fonte dos Arrependidos até um troço
de transição em trincheira, segue-se o traçado em túnel.

Figura 3.2 – Planta do conjunto e alçado geral das obras-de-arte

O Viaduto de Santo Ovídio termina no Bairro à encosta da Rua do Rosário, implantando-se a
trincheira de transição viaduto/túnel, o emboquilhamento poente e o primeiro troço do túnel (em
trincheira coberta) na Quinta Cavadas, propriedade correspondente ao n.º 528 da Rua Clube dos
Caçadores. Esta propriedade será afetada na sua totalidade. As Figura 3.3 e Figura 3.4apresentam a
zona de transição viaduto/túnel e de inserção do emboquilhamento poente do túnel (no Bairro à
encosta da Rua do Rosário).
A partir da Rua do Rosário e no alinhamento da Rua de Santa Rita implanta-se o acesso dos
bombeiros ao emboquilhamento poente do túnel localizado na Quinta Cavadas (propriedade do n.º
528 da Rua Clube dos Caçadores).
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Figura 3.3– Área de afetação na zona de transição entre o Viaduto de Santo Ovídio e o emboquilhamento
poente do túnel localizado também na Quinta Cavadas (Fonte: Google Earth)

Figura 3.4 – Zona de transição viaduto-túnel, emboquilhamento poente do túnel e acesso dos bombeiros na
Quinta Cavadas (Nº 528 da Rua Clube dos Caçadores)

P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-117010-00
Página 13 de 48

RECAPE do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de
Material de Vila d’Este – Resumo Não Técnico

2020-01-10

O primeiro troço do túnel, após o emboquilhamento poente, será construído em trincheira, a qual
será coberta. Este primeiro troço em trincheira coberta, com uma extensão de 55 metros, será
seguido por escavação já em túnel, sensivelmente a partir da esquina nascente da Rua Clube dos
Caçadores com a Rua do Rosário, sob a nova vivenda que foi construída recentemente (Figura 3.5).

Figura 3.5 – Perspetiva de ortofoto com sinalização da nova moradia (vivenda) construída na esquina da Rua
Clube dos Caçadores com a Rua do Rosário e sob a qual será realizada a escavação do traçado em túnel (Fonte:
Google Earth)
A integração da malha urbana da transição entre o Viaduto de Santo Ovídio e o emboquilhamento
poente do túnel, com novo arruamento para acesso a carro de bombeiros ao emboquilhamento do
túnel é como se apresenta na Figura 3.6.
Durante a fase de construção o trânsito far-se-á pelo troço da Rua do Rosário acima da Rua Clube
dos Caçadores e pela Rua de Santa Rita.
O túnel possui uma extensão de cerca de 1 km (990 m) e possuirá uma estação subterrânea – a
Estação Manuel Leão – implantada no terreno baldio localizado nas traseiras da Escola EB 2/3 Soares
dos Reis. Este terreno é ainda visível no ortofoto da Figura 3.5 no canto inferior direito da mesma.
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Figura 3.6 – Integração na malha urbana da transição entre o Viaduto de Santo Ovídio e o emboquilhamento
do túnel, com novo arruamento para acesso a carro de bombeiros (Fonte: Google Earth)

A Figura 3.7 apresenta o traçado em trincheira coberta e em túnel desde o emboquilhamento do
túnel até ao troço do túnel onde se implanta a Estação Manuel Leão, subterrânea.

Figura 3.7 – Traçado subterrâneo, em trincheira coberta e em túnel entre o km 0+710 e a Estação Manuel
Leão
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Após a Estação Manuel Leão (subterrânea) o traçado desenvolve-se também em túnel, cruza a Rua
de São Bartolomeu e transita para trincheira coberta ao km 1+605. A trincheira coberta termina ao
km 1+700,20, passando a trincheira aberta e assim se mantendo até à Estação Hospital Santos Silva,
implantada à superfície. O processo construtivo do túnel (em NATM-Novo Método Austríaco para
abertura de túneis) beneficia de um recobrimento superior a 13,5 m (1,5 vezes o diâmetro do túnel)
que garante, em condições normais, a progressão de escavação sem impacto à superfície.
As Figura 3.8 e Figura 3.9 apresentam este troço do traçado em túnel, seguido de trincheira coberta
e depois por trincheira aberta até voltar à superfície no alinhamento em frente ao Centro Hospitalar
de Vila Nova de Gaia/Espinho no local onde agora se implanta o parque de estacionamento frontal
ao Hospital.
Neste trecho localiza-se o Poço de Ventilação e Emergência (PVE) com uma saída de emergência à
superfície que se localizará no gaveto de terreno arborizado entre as ruas Nossa Senhora do
Livramento e Quinta do Sardoal. O PVE tem como função assegurar a ventilação do túnel, a
evacuação de passageiros em caso de paragem de uma composição no túnel e o acesso dos meios de
socorro em caso de incêndio.

Figura 3.8 – Traçado subterrâneo, em túnel e em trincheira coberta entre a Estação Manuel Leão e o km 1+700
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Figura 3.9 – Traçado em trincheira aberta antes e após a Estação Hospital Santos Silva (à superfície)
O traçado vem à superfície para implantação da Estação Hospital Santos Silva ao nível da cota da
Rua Conceição Fernandes defronte da entrada principal do Hospital, “mergulhando” de novo e
passando a um nível inferior a Alameda do Monte da Virgem (que apenas será interrompida para as
obras, sendo reposta no local e traçado atual), cruzando de seguida e sempre a um nível inferior a
Rua Escultor Alves de Sousa (junto à rotunda com a R. Salgueiro Maia). Ver Figura 3.10.

Figura 3.10 – Traçado em trincheira coberta (subterrâneo), na zona da rotunda com a Rua Salgueiro Maia e
acessos ao Parque de Material e Oficinas (ramais a verde e a vermelho na figura)
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O traçado segue sempre a um nível inferior ao das ruas que cruza e, após passagem da rotunda
incompleta inflete para o Bairro de Vila D’Este, pelo que cruza a Rua Heróis do Ultramar e Padre
Joaquim Faria a um nível inferior – sempre em trincheira coberta – até voltar de novo à superfície
no terreno próximo das traseiras das vivendas com os números 374, 446 e 468/480 da Rua Heróis do
Ultramar. O troço final do traçado desenvolve-se à superfície, na mancha florestal que antecede a
estação terminal de Vila D’Este, implantada na Rua Salgueiro Maia. Ver Figura 3.11.

Figura 3.11 – Vista do local de implantação do troço de traçado à superfície, desde o km 2+627,61 até à
Estação terminal de Vila d’Este (Fonte: Google Earth)

3.1.2

Estações

Seguidamente apresentam-se as 3 novas estações.
Estação Manuel Leão (subterrânea)
A Estação Manuel Leão, com 20 metros de profundidade, é constituída por 3 pisos. O piso inferior,
onde se localiza a via e as plataformas de embarque, dá acesso ao piso intermédio através de duas
escadarias e duas escadas rolantes em cada cais. O piso intermédio é constituído pelo átrio, onde se
localiza a zona de compra e controle dos títulos de transporte e de onde partem os acessos norte e
sul para a superfície. No piso superior, sem acesso ao público, localiza-se uma zona técnica.
Na área onde se irá implantar a Estação de Metro Subterrânea de Manuel Leão, proceder-se-á ao
restabelecimento da Rua Dom Manuel II, efetuando a ligação aos dois segmentos da mesma rua
existentes e atualmente e interrompidos pelo terreno onde se vai implantar a referida estação
numa extensão aproximada de 130m. O restabelecimento proposto irá ocorrer numa área que será
totalmente desbastada na vegetação existente. O biótopo afetado corresponde aos matos.
Os espaços estruturam-se em anfiteatro, caminhos pedonais, escadaria sul, escadaria norte e área
verde na R. D. Manuel II. É proposta a implantação de um anfiteatro de forma a resolver a diferença
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de cotas existentes e enquadrar estruturas do poço da Estação, nomeadamente pontos de entrada
de luz natural. Os degraus deste anfiteatro contemplarão zonas relvadas, sendo as zonas de
descanso em blocos de betão, que funcionarão como bancos. Ainda dentro do perímetro do mesmo,
é criado um espelho de água.
Propõe-se caminho pedonal em lajes de betão a partir do centro do anfiteatro e pela zona do
relvado. Este caminho irá bifurcar para novo acesso ao caminho principal e um desvio diretamente
para a escadaria sul. O caminho de base será reforçado para eventual acesso de veículo pesado ao
centro do anfiteatro (também em lajes de betão).
A escadaria sul será enquadrada por uma zona verde, com os três estratos de vegetação.
Nos acessos da escadaria norte, as escadas fixas e as escadas mecânicas encontram-se em
diferentes localizações:



Escadaria fixa incluída numa pequena área verde com acesso à Vereda 1 da R. D. Manuel II;
Escadaria mecânica que emerge no passeio que acompanha o muro da escola. Aqui no seu
troço final, e como forma de vencer a diferença de cotas para a R. Conceição Fernandes,
uns degraus suaves permitem o acesso.

Pela existência do novo troço da R. D. Manuel II, o espaço compreendido entre o novo troço de via e
o muro da Escola EB 2/3 Soares dos Reis, apresenta uma área expectante. Desta forma é proposta a
criação de um canteiro sobrelevado com os três estratos vegetais.

Figura 3.12 – Proposta geral de intervenção à superfície na futura Estação Manuel Leão
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Estação Hospital Santos Silva (à superfície)
A Estação Hospital Santos Silva, localizada à superfície e à cota da Rua Conceição Fernandes, é
constituída por dois cais de 70 metros com uma cobertura total que abriga parcialmente a zona de
interface com o transporte rodoviário (autocarros e táxis).
A intervenção abrange a área envolvente da Estação Hospital Santos Silva. Inclui o troço da Rua
Conceição Fernandes desde o cruzamento com a Rua Prof. Egas Moniz e a Rua São Bartolomeu até à
rotunda para a Rua Salgueiro Maia. Afeta ainda o troço inicial da Alameda do Monte da Virgem no
entroncamento com a Rua Conceição Fernandes.
A intervenção consiste na reformulação do espaço público e na remodelação das infraestruturas e
equipamentos com o objetivo de valorizar a qualidade do espaço urbano.
Os espaços estruturam-se em parque de estacionamento automóvel, envolvente das trincheiras, R.
Conceição Fernandes, Alameda do Monte da Virgem. Em termos conceptuais da intervenção
paisagística, a proposta é apresentada na Figura 3.13.

Figura 3.13 – Plano geral de intervenção

De modo adjacente à Estação Hospital Santos Silva será construído um novo parque de
estacionamento automóvel, ao nível da Estação e da Rua Conceição Fernandes, sendo o
restabelecimento da Rua de São Tiago realizado à Alameda do Monte da Virgem através do novo
parque de estacionamento (sem cancelas e com parquímetros).
Toda a área de estacionamento é arborizada. A altura das copas das árvores propostas pretende
minimizar o impacto do muro adjacente, contribuindo para uma uniformidade de leitura da
paisagem, num contínuo vegetal (ver Figura 3.14).

Figura 3.14 – Corte transversal tipo do parque de estacionamento-R. Conceição Fernandes
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Estação de Vila D’Este (à superfície)
O bairro de Vila d’Este, onde se localizará a estação, apresenta uma densidade populacional
elevada (com cerca de 17 000 habitantes), formando uma malha urbana constituída
maioritariamente por blocos com cerca de 10 pisos em média, constituindo mais de 200 habitações
distribuídas por 109 edifícios e 18 blocos habitacionais.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, através da GAIURB e com o apoio da FEUP, levou a cabo
uma operação de Requalificação da Urbanização de Vila D’Este, em 2 fases distintas (2009 e 2013),
que conferiu aos seus moradores uma significativa melhoria de qualidade de vida. A chegada do
metro ao Bairro de Vila d’Este constituirá assim um incremento na sua mobilidade.
A Estação de Vila D’Este, cujo local de implantação se apresenta na Figura 3.14, funcionará como
término da Linha D do Metro do Porto. A estação terá 2 plataformas de cais (tendo sido
acrescentada uma nova, mais estreita, para além de 1 cais com abrigo tipo da Metro do Porto
semelhante as outras estações da rede, previsto em fase de Estudo Prévio), sendo que o cais sem
abrigo não será utilizado em condições normais de operação. Apenas o cais da via 1 será usado
simultaneamente para chegadas e partidas. A sua implantação foi ajustada por via de uma
aproximação do traçado ferroviário ao eixo da Rua Salgueiro Maia. Na Figura 3.16 apresenta-se a
proposta de intervenção no âmbito do Projeto de Arquitetura Paisagista.

Figura 3.15 – Vista do local de implantação da futura Estação de Vila d’Este (Fonte: Google Earth)

Figura 3.16 – Plano geral de proposta de intervenção para a estação de Vila d’Este
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Parque de Material e Oficinas (PMO)

O concelho de Vila Nova de Gaia passará a dispor também de um Parque de Material e Oficinas de
metro, permitindo o parqueamento de composições e dispondo ainda de espaços para lavagem de
comboios e para oficinas de pequena manutenção. A Figura 3.17 apresenta o local de implantação
do PMO.

Figura 3.17 – Vista do local de implantação do futuro Parque de Material e Oficinas (Fonte: Google Earth)
Para a implantação do PMO será necessário ocupar uma área de cerca de 3,7 hectares, com um
comprimento máximo de cerca de 390 m e uma largura máxima de aproximadamente 90 m. Na
Figura 3.18 apresenta-se o traçado em planta do PMO, bem como o respetivo acesso rodoviário a
partir da Rua Escultor Alves de Sousa. O acesso ferroviário ao PMO é assegurado por duas ligações
independentes, uma Norte/Sul e uma outra Sul/Norte.
Num contexto funcional, o traçado ferroviário do PMO divide-se em duas zonas distintas, a primeira
relativa à reparação e manutenção, que inclui oficinas, máquina de lavar e estação de serviço, e a
segunda, que diz respeito ao parqueamento de veículos. A estação de serviço e a máquina de lavar
encontram-se posicionadas sequencialmente sobre a mesma via, cumprindo os requisitos de
distância a respeitar entre ambos.
Ao espaço oficinal estão associadas duas vias, uma que não tem continuidade e se posiciona sobre
um fosso e uma outra que faz a ligação à via principal que contém a estação de serviço e a máquina
de lavar. Em paralelo às vias mencionadas, considerou-se uma via de circulação que possibilita a
passagem de veículos diretamente para a zona de estacionamento, sem interferir com as operações
de reparação e manutenção. No sentido de suportar o funcionamento desta área de manutenção e
estacionamento de comboios, foi projetado um edifício administrativo/técnico com áreas de
refeição, balneários, armazéns e uma Subestação de tração e respetivo Posto de transformação.
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Figura 3.18 – Parque de Material e Oficinas e acessos ferroviários
A área destinada a parqueamento, com capacidade para 20 veículos simples, encontra-se dotada de
cinco vias para estacionamento de material circulante, com uma extensão de 172 m cada. Existe
ainda uma via de circulação adicional às do parqueamento, de forma a permitir a circulação de
veículos que venham da via de manutenção e lavagem sem necessidade de estacionar. A zona de
estacionamento de comboios será provida de uma cobertura metálica com painéis solares. Na Figura
3.19 apresenta-se a proposta de intervenção no âmbito do Projeto de Arquitetura Paisagista na área
do PMO.

Figura 3.19 – Plano geral de intervenção no PMO
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Poço de Ventilação e Emergência (PVE)

O edifício do Poço de Ventilação e Emergência (PVE) será implantado num lote vazio circundado
pelas Ruas Quinta do Sardoal a Sul, a norte pela Rua Nossa Senhora do Livramento e Vereda 6 da
Rua de Nossa Senhora do Livramento, e confinando a poente com lote de habitação unifamiliar (ver
Figura 3.20Figura 3.21, e Figura 3.22). A área em que se insere é caracterizada por uma malha
urbana residencial, apresentando lotes de moradias unifamiliar, com um máximo de 3 pisos.
O PVE pretende constituir-se como Posto de Ventilação integrado no sistema de ventilação e
desenfumagem deste troço e, simultaneamente, como uma saída de emergência do túnel de metro
(cujo traçado passa aí a nível subterrâneo).

Figura 3.20 – Local de implantação do Poço de Ventilação e Emergência (Google Earth)

A escada de emergência, que dispõe de câmara corta-fogo, fará a ligação entre o túnel, à cota
176,15, e a superfície, através de escada metálica à cota 188,10, com plateau exterior de acesso
direto à Rua Nossa Senhora do Livramento.

Figura 3.21 – Modelo 3D do Poço de Ventilação e Emergência

Na Figura 3.22 apresenta-se a proposta de intervenção no âmbito do Projeto de Arquitetura
Paisagista.
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Figura 3.22 – Plano geral na envolvente do PVE
3.1.5

Movimentos de terras

Está prevista a movimentação de um total de terras correspondente a 319 691 m3, sendo 290 266 m3
terras e rochas resultantes de ações de escavação. Das terras obtidas da escavação serão
reutilizadas em aterros na obra cerca de 29 426 m3 (correspondentes a cerca de 9,2%).
3.2

Programação temporal do projeto

O cronograma considerado em fase de projeto de execução considerou uma obra faseada, com
duração total de 3 anos. De acordo com esse cronograma, as intervenções mais pesadas, com
movimentação de terras, escavação e construção de estruturas, serão realizadas em 2 (dois) anos,
sendo o 3º ano para os trabalhos de acabamentos, de equipamento e das especialidades de
engenharia, realizando-se por fim os arranjos exteriores da recuperação paisagística.
O Projeto de Execução considera as seguintes 4 fases, com implicações em ocupações temporárias
ou permanentes e em desvios de trânsito, logo, afetação/perturbação/incómodo das populações e
atividades na área de intervenção e proximidade:






Fase 1: que corresponde à instalação dos estaleiros necessários e o início dos trabalhos de
construção civil, condicionada pelos trabalhos preparatórios (desvios de trânsito e de redes,
acessibilidade de pessoas e delimitação das áreas a ocupar pelos estaleiros).
Fase 2: os primeiros trabalhos de construção civil.
Fase 3: Fornecimento e montagem dos equipamentos ferroviários necessários, edifícios,
acabamento de estações e pavimentação e arruamentos.
Fase 4: desmontagem dos estaleiros e reposição das situações anteriores.
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4 ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO AVALIADAS EM FASE DE RECAPE
A extensão da Linha Amarela do Metro do Porto desenvolve-se num tecido urbano consolidado e
serve a população residente e utentes dos equipamentos existentes entre Santo Ovídio e Vila d’Este.
Em fase de Projeto de Execução, o traçado apenas sofreu ligeiras alterações relativamente ao
traçado estudado para a Alternativa 3 em fase de Estudo Prévio e que foi objeto de avaliação de
impacte ambiental, tendo sido selecionada como condicionante à execução do projeto.
Em fase de projeto de execução são os seguintes os aspetos pormenorizados mais relevantes:


















Localização de estaleiros (junto às principais frentes de obra e coincidindo em grande parte
com elas);
Construção de arruamento para acesso de bombeiros ao local do emboquilhamento poente
do túnel ferroviário, após o Viaduto de Santo Ovídio e a partir da Rua do Rosário;
Construção da Estação Manuel Leão e ordenamento urbanístico à superfície e na sua
envolvente com a criação de espaço de recreio, lazer e cultural;
Construção/alteração de arruamentos para os acessos da Estação Manuel Leão;
Ligação dos dois trechos da Rua D. Manuel II através da construção de arruamento entre a
Escola Soares dos Reis e a Estação Manuel Leão;
Enquadramento urbanístico do poço de ventilação e emergência (PVE) na Rua da Quinta do
Sardoal;
Restabelecimento da Rua de São Tiago, com ligação à Alameda do Monte da Virgem (através
do novo parque de estacionamento, sem cancelas);
Redução da área do parque de estacionamento junto ao Hospital Santos Silva, com
manutenção do traçado da Alameda do Monte da Virgem;
Restabelecimento da Alameda do Monte da Virgem na localização atual, na Rua Conceição
Fernandes com melhoria da acessibilidade àquela Alameda;
Alteração do layout de traçado após o Hospital Santos Silva até ao final, com deslocação
para nascente, após atravessamento da Rua Padre Joaquim Faria;
Reorganização das vias de circulação rodoviária e pedonal e criação de lugares de
estacionamento na Rua Conceição Fernandes associada à Estação Hospital Santos Silva;
Restabelecimento da Rua Escultor Alves de Sousa através da ligação desta rua à rotunda na
Rua Heróis do Ultramar;
Ajustamento da implantação da área do Parque de Material e Oficinas (PMO), de modo a
evitar a sobreposição parcial com a faixa de salvaguarda da extensão prevista da rua
General Humberto Delgado, um eixo concelhio estruturante;
Reposicionamento da localização da Estação de Vila d’Este;
Ocupações temporárias e permanentes;
Desvios de trânsito.

Estas alterações e pormenorizações foram avaliadas em fase de RECAPE para os fatores ambientais
para os quais se pode verificar um ajustamento da avaliação realizada em fase de EIA e de Estudo
Prévio, embora a avaliação global realizada para a Alternativa 3 continue essencialmente válida.
Os fatores são então a verificação da conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial no
âmbito do fator Ocupação do Solo e Ordenamento do Território, a Paisagem, a Flora, Vegetação
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e Habitats, o Ruído e Vibrações, a componente Socioeconómica (com relevo para as afetações
sociais e de património construído), o Património Cultural.
Embora relevante em termos de monitorização no âmbito da execução do processo construtivo, a
componente de avaliação da Geologia e Geomorfologia (que inclui a geotecnia e a hidrogeologia)
não foi reavaliada pelo facto da avaliação realizada em fase de EIA se manter essencialmente
válida. A monitorização do processo construtivo e controlo do comportamento das formações aos
esforços a que são submetidas no processo construtivo e potenciais deformações são uma
componente de grande pormenor, a seguir durante todo o processo de escavação (em especial na
componente em túnel) através da instrumentação e monitorização sucessiva das frentes de trabalho
e do edificado na sua área de influência, conforme identificado nas avaliações de risco realizadas.
A síntese desta avaliação realizada em fase de projeto de execução e no âmbito do RECAPE é
apresentada no capítulo 6 Conclusões deste documento.

5 CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM O TÍTULO AMBIENTAL ÚNICO/
DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
5.1

Condicionantes da DIA

Como condicionante única do TUA/DIA foi o desenvolvimento do Projeto de Execução conforme e
Alternativa 3 da fase de Estudo Prévio, o que foi feito.
5.2

Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial

Foi verificada a conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial – nomeadamente planos de
ordenamento e condicionantes - e foram identificados os procedimentos finais a assegurar no
âmbito do procedimento de AIA e das comunicações e pedidos de autorização a serem entregues
pela Metro do Porto, tendo por base agora a solução do projeto de execução. A avaliação de
impactes realizada para a Alternativa 3 em fase de estudo prévio mantém-se válida.
5.3

Elementos a Apresentar

Foram sistematizados e verificados todos elementos solicitados no TUA/DIA como a apresentar em
fase de projeto de execução e de RECAPE, tendo sido apresentadas e justificadas todas as soluções
desenvolvidas ou a desenvolver complementarmente em fase prévia à obra, quer pelo Empreiteiro
geral, quer pela Metro do Porto e a Fiscalização que a representa.
5.4

Medidas de Minimização na fase de elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE

Foram identificadas e desenvolvidas no projeto de execução e no RECAPE as Medidas de
Minimização identificadas no TUA/DIA, algumas relacionadas com os Elementos a apresentar em
fase de projeto de execução e de RECAPE.
5.5

Medidas de Compensação

As Medidas de Compensação 1, 2 e 3 dizem respeitam a compensações pela afetação patrimonial, as
quais serão desenvolvidas pela Metro do Porto.
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Serão cortados 139 sobreiros (29,7%) do habitat 9330 e mais 364 sobreiros fora dele, estando
prevista a medida compensatória de plantação de novos sobreiros noutro local, num total de 755
sobreiros – o correspondente a 1,5 vezes o número de exemplares cortados.
Esta medida compensatória será implementada em áreas de um ou mais municípios da Área
Metropolitana do Porto (AMP), sendo devidamente articulada com os municípios em causa. Aquelas
áreas poderão ser integrantes do Parque das Serras do Porto, que é uma Área de Paisagem Protegida
de Âmbito Regional (dentro da Área Metropolitana do Porto (AMP)).
Previamente será obtida a Declaração de Utilidade Pública e com a instrução do pedido junto do
ICNF será pormenorizada a implementação desta medida compensatória.
5.6

Programas de Monitorização

Foram desenvolvidos no RECAPE os seguintes programas de monitorização solicitados no TUA/DIA:



Programa de Monitorização do Ruído
Programa de Monitorização das Vibrações

O Programa de Monitorização da Componente Social deve ser implementado de acordo com o
definido no Plano de Comunicação da Metro do Porto, que contempla o envolvimento das várias
entidades e partes interessadas identificadas para cada frente de intervenção e, também, de acordo
com o Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO) que inclui todas as medidas de minimização
propostas (a maioria com relevância para a componente social).
Quanto ao Programa de Monitorização da Vegetação Arbórea sobre os emboquilhamentos do túnel o
mesmo não foi proposto dado que não se prevê vegetação sobre o traçado.
O emboquilhamento poente do túnel faz-se em área urbana do Bairro à encosta da Rua do Rosário,
verificando-se que, de acordo com a solução do projeto de execução não existe, na zona do traçado
em túnel, qualquer exemplar arbóreo.
O emboquilhamento sudeste do túnel faz-se em área de sobreiral (habitat 9330). Contudo, a
contabilização das perdas dos exemplares arbóreos de sobreiro alvo de compensação fez-se neste
troço do traçado assumindo que existe uma afetação numa faixa de 5 (cinco) metros para lá do
limite da intervenção, o que permite garantir a contabilização dos exemplares cujas raízes podem
ser afetadas pela implantação do túnel e prever a contabilização de exemplares para a sua
compensação, como definido na DIA.
Deste modo, não se considera também aplicável um programa de monitorização de exemplares
arbóreos sobre o traçado do emboquilhamento sudeste do túnel, sendo a vegetação utilizada no
projeto de integração paisagística (PIP) deste emboquilhamento (a implementar no final da fase de
construção) alvo de uma ação de manutenção dos espaços do PIP.
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6 CONCLUSÕES
O Projeto da Extensão da Linha Amarela (Linha D) do Metro do Porto, desde Santo Ovídio a Vila
D’Este, é um projeto de grande importância porque visa expandir a única linha de metro que liga as
duas margens do Douro, no município de Vila Nova de Gaia, contribuindo fortemente para a
melhoria da mobilidade urbana sustentável entre Vila d’Este e a cidade do Porto e a respetiva área
metropolitana norte. Na ligação a Vila d’Este, e para além das áreas habitacionais (nomeadamente
o bairro de Vila D’Este, que constitui um importante polo habitacional), são também servidos vários
polos como a Escola EB 2/3 Soares dos Reis, as instalações da RTP no Monte da Virgem e muito
especialmente o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.
O Projeto de Execução constitui a pormenorização da Alternativa 3 da fase de Estudo Prévio,
explicitada como condicionante do TUA/DIA.
Todas as alterações e pormenorizações realizadas em fase de projeto de execução foram avaliadas
em fase de RECAPE para os fatores ambientais para os quais se pode verificar um ajustamento da
avaliação realizada em fase de EIA e de Estudo Prévio, embora a avaliação global realizada para a
Alternativa 3 continue essencialmente válida.
Os fatores e aspetos considerados mais relevantes foram os seguintes: a verificação da
conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial no âmbito do fator Ocupação do Solo e
Ordenamento do Território, a Paisagem, a Flora, Vegetação e Habitats, o Ruído, as Vibrações, a
componente Socioeconómica (com relevo para as afetações sociais e de património construído), o
Património Cultural.
As principais conclusões são apresentadas seguidamente.
Foi verificada a conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial – nomeadamente planos
de ordenamento e condicionantes - e foram identificados os procedimentos finais a assegurar no
âmbito do procedimento de AIA e das comunicações e pedidos de autorização a serem entregues
pela Metro do Porto, tendo por base agora a solução do projeto de execução. A avaliação de
impactes realizada para a Alternativa 3 em fase de estudo prévio mantém-se válida.
No que respeita à Flora, Vegetação e Habitats, aquando da realização da situação de referência em
fase de EIA e de estudo prévio identificou-se uma área de habitat 9330 correspondente a 4,62 ha,
devidamente representada em cartografia própria e descrita do ponto de vista ecológico. Naquela
fase, a afetação prevista do habitat 9330 cifrava-se em 1,66 ha, correspondendo a cerca de 36% da
área total do habitat.
Em fase de RECAPE procedeu-se à aferição do habitat 9330 com maior rigor. Dessa aferição resultou
que a área efetiva correspondente a habitat 9330 é de 2,21 há e que dos 468 sobreiros existentes
(que pertencem ao habitat 9330) 139 (29,7%) serão cortados e 329 (70,3%) não serão afetados. Por
outro lado, no que refere a áreas afetadas, dos 2,21 ha de habitat 9330 ocorrerá o corte de
0,302 ha, o equivalente a 13,7% da área total.
Foram considerados “povoamento de sobreiro” as formações vegetais onde se verifica presença de
sobreiros, associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaz os valores
mínimos consignados no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º
155/2004, de 30 de junho.
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As formações de sobreiros que não cumpram as densidades mínimas para serem consideradas
povoamentos foram consideradas agrupamentos ou árvores isoladas. Importa ainda referir que além
dos sobreiros afetados e incluídos no habitat 9330, vão ser ainda afetados mais 364 sobreiros,
resultando num corte total de 503 sobreiros.
A afetação do habitat 9330 é, em fase de projeto de execução consideravelmente menor do que no
cenário assumido em fase de estudo prévio e de EIA, uma vez que em vez de se afetar uma área de
1,66 ha (cenário assumido em fase de estudo prévio) só vão ser afetados na realidade (fase de
projeto de execução) 0,302 ha (cerca de 18% do inicialmente previsto).
Além disso, se se considerar a compensação a realizar com a plantação de novos sobreiros em outras
áreas de municípios integrantes da Área Metropolitana do Porto (AMP), que apresentem condições
edafoclimáticas adequadas, num total de 755 sobreiros – o correspondente a 1,5 vezes o número de
exemplares cortados – pode afirmar-se que o impacte ambiental associado é negligenciável.
Em sede de RECAPE foi realizado um Estudo de Ruído e um Estudo de Vibrações, respetivamente
para as fases de construção e de exploração e foram definidas as medidas de minimização e os
programas de monitorização que deverão ser implementados em cada uma das fases, detalhando o
possível, as análises realizadas em fase de RECAPE.
Embora arriscando uma abordagem metodológica repetida, os referidos estudos de Ruído e
Vibrações desenvolveram uma análise sistemática e pormenorizada pelos principais troços de
intervenção, de modo a verificar a conformidade do Projeto de Execução com os requisitos da DIA.
Para a Fase de Construção, a análise da conformidade foi, assim, dividida em 6 Partes, em função
da tipologia de intervenção principal prevista, para cada parte do traçado, e tendo em conta
também os respetivos estaleiros (alguns contendo zonas de frentes de obra).
O Estudo de Ruído realizado permite cumprir o solicitado pela DIA, o que se explicita e justifica no
Relatório, e permite concluir para a fase de construção que, no essencial, as medidas têm de ser
de gestão de obra no sentido de garantir o cumprimento dos valores limite estabelecidos.
No pedido de Licença Especial de Ruído (LER) terão de incluir-se previsões detalhadas nos recetores
que se prevê virem a ser mais afetados.
Terá de estabelecer-se contactos, antes da obra, com a Escola EB 2/3 Soares dos Reis, Hospital
Santos Silva (Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho), e outros recetores especiais, para
determinar a efetiva sensibilidade ao ruído dos recetores mais próximos da obra - influência no
pedido de LER - e pedir autorização para instalação de sistema de monitorização contínua de ruído,
efetuar medições de isolamento sonoro de fachada, verificar a necessidade de reforço do
isolamento sonoro de fachada (face aos valores garantidos pelo empreiteiro - previsões detalhadas na fachada e valores de boa prática estabelecidos para o interior). Se necessário e autorizado
instalar reforços de isolamento e sistema de monitorização contínua. Por precaução e em último
recurso, pedir para ser definido plano de deslocação para outros locais não afetados.
Para a fase de exploração os mapas de ruído foram desenvolvidos de acordo com os dados do
projeto e tendo em conta as medidas previstas no projeto: sistemas anti-vibráticos em algumas
partes do traçado, absorção sonora nos emboquilhamentos e limites para o ruído do poço de
ventilação e emergência.
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Em pormenorização da análise realizada no EIA (fase de Estudo Prévio) e que considerou uma
velocidade de circulação de 80 km/h em todo o traçado, em fase de RECAPE foi considerada a
velocidade de 60 km/h na parte inicial e na parte final do traçado, o que se julga mais adequado, a
avaliar pelas velocidades ainda menores que se consideraram nos documentos do Projeto de
Execução onde estão definidas as características que os materiais anti-vibráticos a instalar devem
ter para cumprir com os limites previstos no projeto.
Sem esta ligeira diminuição da velocidade no início e no fim existiriam recetores em ligeiro
incumprimento.
Com as previsões realizadas apenas há hipótese de ultrapassagem dos limites legais, de zona
sensível em R26.2. Importa no entanto verificar se se trata de um Recetor Sensível. Propõe-se que
se verifique essa sensibilidade ao ruído durante a fase de construção (de notar que a interpretação
de que quando uma área é classificada, no caso como zona Sensível, os limites apenas têm de ser
verificados nos Recetores Sensíveis dessas áreas, com suporte legal, conforme se procurou explicitar
no relatório, podendo contudo haver outras interpretações). Se for determinada sensibilidade ao
ruído terá de haver projeto de medidas de minimização específico.
O Estudo de Vibrações realizado em fase de RECAPE teve também por base o Estudo de Vibrações
especificamente desenvolvido para o projeto de extensão da Linha Amarela, por várias entidades,
entre as quais a FEUP – CSF-Centro de Saber da Ferrovia/IC-Instituto da Construção/FEUP-Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, “Previsão de Vibrações Induzidas pela Passagem do Metro
Ligeiro do Porto nas Imediações da Extensão da Linha Amarela”. Relatório Geral. IC-FEUP, Maio
2019.
Procurou-se, assim, integrar o melhor possível o Estudo da FEUP, no sentido de uma resposta ao
solicitado na DIA. A 10 m de distância os valores de vibração considerados no EIA estão em linha
com os valores mais desfavoráveis constantes no Estudo da FEUP. Para maiores distâncias as
equações de propagação da FEUP são mais conservadoras, pelo que as equações de propagação do
EIA foram revistas em conformidade.
Para a fase de construção, e de forma fundamentada, foram justificados os limites de vibração
mais adequados, a considerar, em vez dos limites mais restritivos de todos.
Como para o ruído, no essencial as medidas têm de ser de gestão de obra no sentido de garantir o
cumprimento dos valores limite estabelecidos.
No pedido de Licença Especial de Ruído (LER) - que se a Câmara Municipal aceitar deverá integrar
parte de vibrações - terão de incluir-se previsões detalhadas nos recetores que se prevê virem a ser
mais afetados.
Terá de estabelecer-se contactos, antes da obra, com a Escola EB 2/3 Soares dos Reis, Hospital
Santos Silva (Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho), e outros recetores especiais, para
determinar a efetiva sensibilidade à vibração dos recetores mais próximos da obra - influência no
pedido de LER - e pedir autorização para instalação de sistema de monitorização contínua de
vibração. Verificar se existem equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração/ruído estrutural,
e se sim definir limites de boa prática direcionados. Se autorizado, instalar sistema de
monitorização contínua. Por precaução e em último recurso, pedir para ser definido plano de
deslocação para outros locais não afetados.
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Para a fase de exploração, as previsões foram revistas e ajustadas ao Estudo de Vibrações da FEUP,
tendo sido realizada a reavaliação de impactes e justificado o porquê de previsões agora diferentes
das do EIA.
O Ruído Estrutural é gerido no Fator Ruído.
As medidas serão apenas necessárias se existirem equipamentos/atividades muito sensíveis à
vibração/ruído estrutural, a determinar na fase de construção. Se sim deverá realizar-se o Projeto
de Medidas de Redução de Vibração direcionado para a fase de exploração.
Dada alguma complexidade das medidas procurou-se resumir, no capítulo das Medidas de
Minimização todas as medidas aplicáveis nas diferentes fases, para o Ruído e para as Vibrações.
Nos capítulos dos Programas de Monitorização de Ruído e das Vibrações procurou-se compilar e
especificar o apresentado nos capítulos de análise daqueles fatores em fase de RECAPE.
No que se refere à Socioeconomia, os ajustes no traçado da extensão da Linha Amarela do Metro do
Porto realizados em fase de Projeto de Execução não comportam alterações significativas ao nível
da afetação das condições sociais e económicas da população residente e da população utente da
área definida pelos limites da intervenção, face ao estudado em fase de Estudo Prévio
relativamente à Alternativa 3.
As alterações ao nível das afetações decorrem das alterações de ocupação do solo no período que
mediou os trabalhos para o EIA e os trabalhos em fase de RECAPE, consistindo na construção de 2
novas moradias e identificação de 2 avisos de licenciamento dentro dos limites da intervenção.
Por outro lado, o deslocamento do traçado para norte após o atravessamento da Rua Heróis do
Ultramar agravou a afetação de 3 moradias localizadas ao longo da referida rua, mas potencia a
realização de futuros projetos de expansão urbana de Vila d’Este.
O principal impacte negativo do projeto está associado à afetação de habitações, quer na fase de
construção quer na fase de exploração, nomeadamente, no caso da travessia do Viaduto de Santo
Ovídio sobre a Quinta do Cisne e transição viaduto – túnel, com afetação direta de uma quinta e
edifício de habitação e jardim da quinta correspondente ao nº 528 da Rua Clube dos Caçadores.
O funcionamento de uma estação do Metro do Porto frontal ao Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho representa, por sua vez, ganhos sociais acrescidos. A chegada da rede de metro a Vila
d’Este também representa ganhos sociais significativos e vai ao encontro das expectativas da
população.
Outro aspeto relevante a salientar corresponde à requalificação e enquadramento urbanístico do
espaço da Estação Manuel Leão e envolvente que se encontra atualmente degradado. A
requalificação vem ligar os dois troços da Rua D. Manuel II, que se encontra interrompida, e
organizar a zona e funcionalidade do espaço à superfície da Estação Manuel Leão e acessos à
estação, com benefícios para os utentes do Metro e dos moradores da vizinhança da estação, que
passarão a contar com um espaço de jardim, de lazer e de anfiteatro para eventos, ou seja, funções
complementares ao próprio serviço prestado pela Estação.
A Rua Conceição Fernandes na zona do Hospital também será requalificada, o que se traduz por
maior e melhor mobilidade urbana.
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O desenvolvimento do Projeto deverá promover e assentar na auscultação de todos os atores
envolvidos, públicos e privados, a articulação com o município e juntas de freguesia, proprietários e
residentes das áreas afetadas, de modo a encontrar as melhores soluções para minimizar a afetação
da qualidade e amenidade dos espaços residenciais, comerciais e público, circulação rodoviária e ir
ao encontro das expetativas dos proprietários a compensar.
A nível do Património Cultural importa atender aos ajustamentos realizados em fase de projeto de
execução, que reduziram a área de implantação do novo parque de estacionamento, adjacente à
Estação Hospital Santos Silva (Estação HSS), e que constitui um restabelecimento parcial das
afetações de serviços e equipamentos pelo projeto, já que aquela estação (frontal ao Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho) e o novo parque de estacionamento se implantam em área
do atual parque de estacionamento aí existente. Também o restabelecimento da Alameda do Monte
da Virgem é mantido no traçado atual (apenas afetada pela passagem desnivelada (em trincheira)
da ferrovia), tendo-se igualmente reduzido a afetação pelo restabelecimento da Rua de São Tiago
que se faz agora na Alameda do Monte da Virgem, através do novo parque de estacionamento.
O projeto de execução prevê, por outro lado, o rebaixamento de 2 metros da cota de implantação
da plataforma do Monte da Virgem em que o atual parque de estacionamento se encontra instalado,
sendo a cota futura de implantação da Estação HSS e do novo parque de estacionamento a cota da
Rua Conceição Fernandes. Este rebaixamento de cota do atual parque de estacionamento, que se
encontra sobre-elevado, resulta também vantajoso sob o ponto de vista paisagístico.
Assim, e no caso do Observatório Astronómico e respetiva ZEP (oc. 5) o impacte tanto da construção
como da exploração da infraestrutura ferroviária (via, estação e estacionamento) incidem apenas na
ZEP e são espacialmente marginais. A solução de projeto adotada minimiza o impacte negativo com
a instalação da ferrovia em trincheira, exceto na zona da Estação HSS onde ascende à superfície.
Por outro lado, a solução de arquitetura para a estação minimiza a intrusão visual na envolvente
daquele imóvel (ZEP) ao instalar-se à cota da Rua Conceição Fernandes. O projeto da Estação HSS
tem como elementos estruturais mais relevantes dois telheiros paralelos cuja cota de topo
ultrapassa, ligeiramente, a cota inferior do terreno adjacente ao muro de contenção do
estacionamento. Finalmente, o futuro estacionamento adjacente à Estação HSS requalifica o
estacionamento existente. O impacte na ZEP pode considerar-se direto, negativo, certo, de
magnitude e significância baixas, temporário, imediato, reversível e de dimensão local. Considerase que não existem impactes negativos na fase de exploração, atendendo à reposição da ligação
entre a Alameda e Rua Conceição Fernandes, mantendo-se o traçado atual.
No caso da Alameda do Monte da Virgem e Monumento da Imaculada Conceição (oc. 6) os impactes
na fase de construção e de exploração relacionam-se com a interseção entre o traçado da ferrovia e
o início da alameda, junto ao entroncamento com a Rua Conceição Fernandes, dentro do limite SO
da ZEP do Observatório Astronómico. Na fase de construção o trânsito da alameda será desviado,
temporariamente, nesse ponto de interseção, para a abertura de trincheira na qual se instalará a
ferrovia que funcionará em túnel com a cobertura da trincheira.
No caso do sítio arqueológico “habitat do Monte da Virgem” (oc. 14) mantém-se a avaliação de
impactes efetuada no EIA, para a fase de construção, em consequência das escavações que terão
lugar no decurso da empreitada de construção do Projeto, que consignou um impacte direto,
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negativo, de significância e magnitude indeterminadas, permanente, imediato, irreversível, de
dimensão local, embora se deva considerar provável.
No caso da oc. 8 (moradia na Rua do Clube dos Caçadores, nº 560, Bairro à encosta da Rua do
Rosário), protegida ao nível do ordenamento municipal, não se verifica qualquer interferência
direta do traçado da ferrovia que se desenvolve em trincheira coberta na adjacência norte do limite
da propriedade. De modo sequencial à trincheira coberta do troço inicial do túnel após o seu
emboquilhamento poente, a escavação subsequente faz-se já em túnel, a nordeste da propriedade,
no lado oposto da Rua Clube dos Caçadores.
Os impactes, indiretos, podem ocorrer na fase de construção devido à propagação de vibrações,
problema que será monitorizado tal como determinado na DIA. Na fase de EIA o impacte foi
qualificado como sendo direto, negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, pouco
provável, permanente, imediato, reversível, de dimensão local. Presentemente podem ser mantidos
estes parâmetros. Contudo, a escavação dos troços do túnel em trincheira coberta e em túnel deve
ser feita com monitorização sucessiva da escavação e seus efeitos, para correta gestão da mesma.
Embora relevante em termos de monitorização no âmbito da execução do processo construtivo, a
componente de avaliação da Geologia e Geomorfologia (que inclui a geotecnia e a hidrogeologia)
não foi reavaliada pelo facto da avaliação realizada em fase de EIA se manter essencialmente
válida. A monitorização do processo construtivo e controlo do comportamento das formações aos
esforços a que são submetidas no processo construtivo e potenciais deformações são uma
componente de grande pormenor, a seguir durante todo o processo de escavação (em especial na
componente em túnel) através da instrumentação e monitorização sucessiva das frentes de trabalho
e do edificado na sua área de influência, conforme identificado nas avaliações de risco realizadas.
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Figura 6.1– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre fotografia aérea (1/6)
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Figura 6.2– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre fotografia aérea (2/6)
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Figura 6.3– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre fotografia aérea (3/6)
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Figura 6.4– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre fotografia aérea (4/6)
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Figura 6.5– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre fotografia aérea (5/6)
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Figura 6.6– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre fotografia aérea (6/6)
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Figura 6.7– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre mapa de base ESRI (1/6)
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Figura 6.8– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre mapa de base ESRI (2/6)
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Figura 6.9– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre mapa de base ESRI (3/6)
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Figura 6.10– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre mapa de base ESRI (4/6)
P-AS-PS-3300-AM-MD-LAG-117010-00
Página 46 de 48

RECAPE do Projeto de Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este e Parque de
Material de Vila d’Este - Resumo Não Técnico

2020-01-10

Figura 6.11– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre mapa de base ESRI (5/6)
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Figura 6.12– Implantação do traçado de Extensão da Linha Amarela desde a estação de Santo Ovídio a Vila d’Este sobre mapa de base ESRI (6/6)
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