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O estudo «Transporte Colectivo em Sítio Próprio» (TCSP), realizado pela STCP, propõe  
o metro ligeiro como solução para os problemas de mobilidade na Área Metropolitana do Porto
The “Transporte Colectivo em Sítio Próprio” [Collective Transport in its Rightful Place] 
study, conducted by STCP, proposed light rail as the best solution for mobility problems 
in the Porto Metropolitan Area

Criação da Metro do Porto, S.A. pelo Decreto-Lei n.º 71/93, que instituiu o primeiro regime 
jurídico de exploração de um Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto (SMLAMP)
Metro do Porto, S.A. was established by Decree-Law no. 71/93, which defined the first legal 
regimen for a Light Rail System of the Porto Metropolitan Area (SMLAMP)

Lançamento do Concurso Público Internacional de Pré-Qualificação para a concepção, construção, 
equipamento e operação do SMLAMP
A pre-selection international public tender was launched for the design, construction, 
equipment and operation of the SMLAMP  

Adjudicação do projecto ao Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) Normetro
The project was awarded to the Complementary Grouping of Companies (ACE) Normetro

Aprovação do Decreto-Lei que confere à sociedade Metro do Porto, S.A. o estatuto 
de concessionária do SMLAMP por um período de 50 anos
A Decree-Law was approved giving Metro do Porto, S.A. a 50-year concession over the SMLAMP

Abertura da primeira frente de obra da Metro do Porto, em Campanhã
The first Metro do Porto work front began at Campanhã

Início dos trabalhos na Ponte do Infante 
Work began on the Infante Bridge 

Início da produção do primeiro veículo da frota da Metro do Porto
Start of production for the first vehicle of the Metro do Porto fleet

A Metro do Porto recebe o primeiro veículo da sua frota: o Eurotram 001
Metro do Porto receives the first vehicle for its fleet: the Eurotram 001

Primeira viagem regular com passageiros 
First regular passenger trip
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Metro do Porto
Uma História sobre Carris
Metro do Porto
A History over Rails
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Inauguração Trindade - Sr. de Matosinhos 
Inauguration of Trindade - Sr. de Matosinhos

Inauguração da Ponte do Infante Inauguration of the Infante Bridge

Inauguração do Funicular dos Guindais Inauguration of the Guindais Funicular

Inauguração Estádio do Dragão  – Trindade
Inauguration of the Dragão Stadium – Trindade

Inauguração Senhora da Hora - Pedras Rubras 
Inauguration of Senhora da Hora - Pedras Rubras

Inauguração Fonte do Cuco - Fórum da Maia 
Inauguration of Fonte do Cuco - Fórum da Maia

Inauguração Câmara de Gaia - Pólo Universitário
Inauguration of Câmara de Gaia - Pólo Universitário

Abertura João de Deus - Câmara de Gaia 
Opening of João de Deus - Câmara de Gaia

Inauguração Pedras Rubras - Póvoa de Varzim
Inauguration of Pedras Rubras - Póvoa de Varzim

Abertura Fórum da Maia – ISMAI Opening of Fórum da Maia – ISMAI

Abertura Pólo Universitário - Hospital de São João 
Opening of Pólo Universitário - Hospital de São João

Inauguração Verdes – Aeroporto Inauguration of Verdes – Aeroporto

Assinatura do contrato para a aquisição de 30 veículos Tram-Train
A contract is signed to acquire 30 Tram-Train vehicles

Mês record em validações – 3.804.353 validações
Record month for validations – 3,804,353 validations
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October 2006
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

A Metro do Porto rege-se por 
uma estratégia de rigor, exigência 
e transparência, procurando trabalhar 
com elevados padrões de inovação.

Consciente de que o desenvolvimento 
sustentável é um imperativo à escala 
global e que as empresas têm um 
papel fundamental na sua aplicação, 
a Metro do Porto desenvolve a sua 
actividade no sentido de contribuir 
para um futuro consistente, positivo 
e em harmonia com o ambiente em 
que se integra.

Este é o nosso primeiro Relatório 
de Sustentabilidade e reflecte, com 
exactidão, as preocupações que temos 
em matéria de integração económica, 
ambiental e social – o chamado «triple 
bottom line» da sustentabilidade 
das organizações. 

Toda a missão da Metro do Porto 
– construir e operar o Sistema de 
Metro Ligeiro da Área Metropolitana 
do Porto –, constitui, desde logo, 
um fortíssimo contributo para 
a sustentabilidade. O transporte 
público de qualidade, pela sua 
natureza ecológica, é um factor 
incontornável de promoção da 
qualidade de vida dos cidadãos 
e de valorização social e económica 
das cidades. 

Para além daquilo que é a nossa 
actividade central, a requalificação 
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urbanística e paisagística levada 
a cabo pela Metro do Porto representa, 
também, sem sombra de dúvida, 
uma revolução nos padrões de 
desenvolvimento desta Região.

Em termos ambientais, o facto de 
promovermos a eficiência energética 
global do sistema de transportes 
da Área Metropolitana, procurando 
atingir metas ambiciosas de redução 
das emissões poluentes, é, para 
nós, motivo de grande satisfação 
e realização profissional e humana. 

Este Relatório reflecte o nosso 
trabalho ao longo dos últimos anos, 
e estabelece alguns dos nossos 
compromissos futuros, em diversas 
áreas. Estamos certos de que este 
exercício é seguramente motivante 
para continuarmos a fazer cada vez 
mais e melhor. 

É sabido que a sustentabilidade não 
é um fim, por si só. Para a Metro do 
Porto, a sustentabilidade é, sim, um 
caminho de futuro.

Valentim Loureiro

CHAIRMAN’S MESSAGE

Metro do Porto combines a disciplined, 
demanding and transparent strategy 
with efforts toward high innovation 
standards.

Aware that sustainable development is 
a global imperative and that companies 
play an essential role in fulfilling 
sustainability, Metro do Porto’s 
activities contribute to a consistent 
and positive future in harmony with 
the surrounding environment.

This is our first Sustainability Report, 
and it voices our concerns about 
economic, environmental and social 
integration – the so-called “triple bottom 
line” of sustainability of organisations. 

Metro do Porto’s whole mission – of 
building and operating the Light Rail 
System for the Porto Metropolitan Area 
– due to its nature is in itself a very 
strong contribution to sustainability. 
Quality public transport, because of its
ecological nature, is an undisputed 
factor promoting quality of life and 
enhancing the social and economic 
setting of cities. 

In addition to its main activity, Metro 
do Porto’s urban and landscape 
reorganisation also undoubtedly 
represents a revolution in this region’s 
development standards.

Our contribution to a better 
environment by helping to create an

overall more energy-efficient transport 
system in the Metropolitan Area, whilst 
striving toward ambitious pollution 
reduction targets, gives us great 
satisfaction and professional and 
personal fulfilment. 

This report reflects our work in the 
previous years and establishes some 
of our future commitments in various 
areas. We are certain that this action 
surely motivates us to always remain 
on a path toward improvement. 

It is known that sustainability is not 
an end in itself. For Metro do Porto, 
sustainability is, rather, a path for 
the future. 

Valentim Loureiro
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SUMMARY

In 2007, Metro do Porto presents its first 
Sustainability Report to all its stakeholders.

The dimension, daring and utility of a project 
such as Metro do Porto has many positive 
impacts, not only for those that use it 
on a daily basis, but also for all persons, 
entities and companies that, in some way, 
are involved with or benefit from the Light 
Rail System in the Porto Metropolitan Area. 

The first part of this report will introduce 
the company, particularly its mission, vision 
and strategy, and how it interacts with 
the various stakeholders. The report will 
demonstrate how the company’s governance 
policies and in-house procedures are 
applied in accordance with criteria of rigor 
and transparency.

The report’s second part focuses on 
a detailed analysis of the company’s 
performance in the three corporate 
sustainability aspects – environmental, 
economic and social. It will be shown how 
the goal for progress does not overlook 
environmental protection, economic values 
and social concerns in all implementation 
stages of the Light Rail System in the Porto 
Metropolitan Area (design, project, 
construction and operation).

The architectural concerns whilst building 
the stations, track and vehicles, the 
landscaping and archaeology and the 

SUMÁRIO EXECUTIVO

A Metro do Porto apresenta em 2007, a todos 
os seus stakeholders, o seu primeiro Relatório 
de Sustentabilidade.

A dimensão, audácia e utilidade de um 
projecto como o Metro do Porto, 
têm inúmeros impactos positivos não só 
para aqueles que o utilizam diariamente mas, 
também, para todas as pessoas, entidades 
e empresas que, de alguma forma, estão 
envolvidas ou são beneficiadas pelo Sistema 
de Metro Ligeiro da Área Metropolitana 
do Porto. 

Na primeira parte deste relatório pretende-se 
dar a conhecer a Empresa, nomeadamente 
no que diz respeito à sua missão, visão 
e estratégia, e à forma como se relaciona 
com os vários stakeholders. Procura-se 
demonstrar como as políticas de governação 
e procedimentos internos são aplicados 
observando os critérios de rigor 
e transparência.

A segunda parte é inteiramente dedicada 
à análise pormenorizada do desempenho 
da Empresa nas três componentes 
da sustentabilidade empresarial – ambiental, 
económica e social. Mostra-se como o objectivo
de progresso não descura a protecção 
ambiental, os valores económicos ou as 
preocupações sociais em todas as fases 
do processo de implementação do Sistema de 
Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto
(concepção, projecto, construção e exploração).
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dedicated follow-up of residents and 
shopkeepers affected by the work are some 
of the actions promoted by Metro do Porto 
and illustrated in this report.

It must be noted that, since Metro do Porto 
began operating, it has already been possible 
to reduce pollution gas emissions by 686 tons, 
thus making it an essential instrument 
in Portugal’s compliance with its Kyoto 
Protocol targets. 

The significant rise in demand, the customer 
satisfaction rates and Metro do Porto’s 
positive distinction, compared with other 
means of transport in the Porto Metropolitan
Area, are based on an ongoing effort to 
improve safety, well-being and customer 
information, under the premises that 
sustainability may and must be the future path. 

Os cuidados arquitectónicos na construção 
das estações, da via e dos veículos, 
o paisagismo e a arqueologia, o 
acompanhamento dedicado aos moradores 
e comerciantes afectados pelas obras 
são algumas das acções promovidas pela 
Metro do Porto ilustradas neste Relatório.

É de notar que a implementação do Metro 
do Porto terá já permitido, desde o início 
da exploração do Sistema, uma redução 
de 686 toneladas na emissão de gases 
poluentes e é um instrumento essencial 
para o cumprimento dos objectivos 
assumidos pelo Estado Português no âmbito 
do Protocolo de Quioto. 

O aumento significativo da procura, 
os índices de satisfação dos clientes 
e a distinção, pela positiva, do Metro 
do Porto face aos outros meios de transporte
na Área Metropolitana do Porto, resultam 
do contínuo esforço empreendido nos 
domínios da segurança, bem-estar 
e informação ao cliente, sob a premissa 
de que a sustentabilidade pode e deve ser 
o caminho a seguir. 
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UMA MISSÃO PARA UM FUTURO MELHOR

“A Missão da Metro do Porto, S.A. é o 
planeamento, a concepção, a construção, 
o equipamento e a exploração de um Sistema 
de Metro Ligeiro na Área Metropolitana 
do Porto, em regime de concessão atribuída 
pelo Estado.”

O cumprimento contínuo da missão da 
Empresa pressupõe a observância de critérios 
de sustentabilidade ambiental, social 
e económica. Concorrem para a prossecução 
desse objectivo máximo a atenção aos clientes
e à sua satisfação, particularmente às pessoas
de mobilidade reduzida, a eficiência
na utilização dos recursos, bem como 
a preocupação constante com a segurança 
e a salvaguarda do meio ambiente.

VISÃO

“Promover a mobilidade sustentável em toda 
a Área Metropolitana do Porto.”

A introdução do Sistema de Metro Ligeiro na 
Área Metropolitana do Porto representa uma 
revolução no quadro dos transportes desta 
região e contribui, definitivamente, para
melhorar as condições de mobilidade nesta
área, favorecendo o desenvolvimento económico 
e a qualidade de vida das populações.
O Sistema do Metro do Porto associa velocidade
e operacionalidade a uma forte componente 
de renovação urbana e paisagística que, como
já se constata, qualifica e valoriza os concelhos 
desta região. O metro de superfície é a 
oportunidade para repensar o urbanismo das
cidades envolvidas no processo e para promover

Segundo o World Business 
Council for Sustainable 

Development,
“A Mobilidade Sustentável 

é a capacidade de dar 
resposta às necessidades da 

sociedade em deslocar-se
 livremente, aceder, comunicar, 

negociar e estabelecer 
relações, sem sacrificar 
outros valores humanos 

e ecológicos hoje ou no futuro”.

According to the World 
Business Council for 

Sustainable Development,
 “Sustainable Mobility is the 

ability to meet the needs 
of society to move freely, gain 

access, communicate, trade
and establish relationships 

without sacrificing other 
essential human or ecological
 values today and in the future”.

A Metro do Porto, S.A. 
assume o compromisso 
de conceber e explorar 

um sistema de metro ligeiro 
na Área Metropolitana 
do Porto adequado às 

expectativas e necessidades 
de mobilidade e acessibilidade 
da região, respeitando os mais
 elevados padrões de qualidade, 

ambiente e segurança.

Metro do Porto, S.A. is 
committed to designing and 
operating a light rail system 

in the Porto Metropolitan Area 
that will meet the region’s 

mobility and accessibility 
expectations and needs whilst 

complying with the highest 
quality, environmental and 

safety standards.

A MISSION FOR A BETTER FUTURE

“The mission of Metro do Porto, S.A. is to 
plan, design, build, equip and operate a Light 
Rail System in the Porto Metropolitan Area 
through a concession assigned by the State.”

Ongoing compliance with the company’s 
mission presupposes meeting environmental, 
social and economic sustainability criteria. It 
fulfils this objective by focussing on clients 
and customer satisfaction, particularly for 
persons with impaired mobility, efficient 
utilisation of resources, a constant concern 
with safety and an environmentally friendly 
approach.

VISION

“To promote sustainable mobility throughout 
the Porto Metropolitan Area.”

Building the Light Rail System in the Porto 
Metropolitan Area represents a revolution
 in this region’s transport system and 
definitively contributes to improve this area’s 
mobility conditions. Moreover, the system 
also stimulates economic development and 
the local quality of life. The Metro do Porto 
System combines speed and operation 
capacity with a strong component of urban 
and landscape renewal that, as already 
proven, rehabilitates and enhances this 
region’s counties.  The surface metro is an 
opportunity to rethink the urban development 
of the cities involved in the process and to 
promote mobility and quality of life of all 
those who live, work or simply pass through 
the Porto Metropolitan Area (AMP).
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a mobilidade e qualidade de vida de todos aqueles 
que vivem, trabalham ou momentaneamente 
passam pela Área Metropolitana do Porto (AMP).

UMA ESTRATÉGIA SUSTENTÁVEL 
– DESAFIOS E METAS

O Metro do Porto pretende constituir-se, 
posicionar-se e desenvolver-se como um 
actor e um factor inequívocos de dinamização 
económica e social da Área Metropolitana do Porto. 

A estratégia da Metro do Porto foi delineada 
no sentido de gerar benefícios económicos, 
sociais e ambientais considerados 
fundamentais:

• Em articulação com os parceiros do sistema
intermodal Andante, diminuir a emissão 
de gases com efeito de estufa e promover 
a eficiência energética global, atraindo para 
este sistema deslocações que de outro modo 
seriam realizadas em transporte individual.

• Reduzir o congestionamento no trânsito 
e no estacionamento urbano.

• Proporcionar significativas poupanças 
de tempo nas deslocações, anteriormente 
realizadas em transporte rodoviário, colectivo 
ou individual.

• Reforçar a intervenção e influência enquanto 
elemento estruturante do reordenamento do 
sistema de transportes na Área Metropolitana, 
articulando-se de forma estreita com os 
restantes operadores de transportes público e 
entidades de âmbito nacional e municipal, 

Domínios de intervenção 
considerados na definição da 
estratégia da Metro do Porto:
• Ordenamento territorial 
   e urbano
• Mobilidade urbana 
   e regional
• Eficiência na utilização 
   dos recursos
• Garantia da   
   sustentabilidade económica 
   e ambiental do Sistema
• Consistência do modelo 
   de financiamento 
   do Sistema

Intervention areas taken into 
account for defining Metro 
do Porto’s strategy:
• Territorial and urban 
   planning
• Urban and regional 
   mobility
• Efficient use of resources
• Guaranteed economic and 
   environmental sustainability 
   of the system
• Consistent financing model 

   of the system

A SUSTAINABLE STRATEGY 
– CHALLENGES AND GOALS

Metro do Porto plans to become a player and 
a driving force clearly enhancing the Porto 
Metropolitan Area’s economy and social 
environment.

Metro do Porto’s strategy was laid out to 
generate fundamental economic, social and 
environmental benefits:

• In combination with its partners in the         
Andante intermodal system, to decrease the 
emission of greenhouse gases and to
promote overall energy efficiency, whilst 
attracting passengers who would otherwise 
use individual means of transport.

• Reduce urban traffic and parking congestion.

• Significantly reduce travel time on trips 
previously made by bus or car.

• Reinforce its intervention and influence 
as a structural element in reorganising the 
transport system in the metropolitan area, 
in close alliance with other public transport 
operators and national and municipal entities, 
thereby strengthening the complementary 
nature, cohesion and flexibility of the various 
mobility services that are indispensable for 
a real and generalised intermodality.

• Provide quality and efficient service according 
to the highest safety and comfort levels.
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aprofundando a complementaridade, a coesão 
e flexibilização dos diversos serviços 
de mobilidade, indispensáveis à efectiva 
e generalizada prática da intermodalidade.

• Assegurar um serviço com qualidade 
e eficiência, pautado pelos mais elevados 
níveis de segurança e conforto.

• Antecipar e satisfazer as necessidades 
e expectativas dos clientes, procurando 
alcançar níveis elevados na sua satisfação 
e na qualidade percebida dos serviços.

• Atingir estes objectivos num quadro 
de racionalidade económica definível 
por custos médios da seguinte ordem 
de grandeza: 20 cêntimos por passageiro km; 
17 milhões de euros para construção 
de um quilómetro de via dupla à superfície; 
24 milhões para construção de um quilómetro
de via dupla subterrânea; 30 milhões para 
construção de uma estação subterrânea.  

PRINCIPAIS IMPACTOS,  
RISCOS E OPORTUNIDADES

O conceito do  Sistema de Metro Ligeiro 
da Área Metropolitana do Porto (SMLAMP) 
comporta, pelas suas características, um 
conjunto de oportunidades decorrentes da 
conjuntura actual. O aumento da poluição 
atmosférica e sonora, bem como, a pressão 
da sociedade e da comunicação social para 
a resolução dos problemas desta natureza, 
traduzem-se numa empatia por meios de 
transportes “amigos do ambiente”. 

A actividade da Empresa 
é um instrumento 

fundamental para atingir 
os objectivos nacionais 

expressos no Plano Nacional
para as Alterações Climáticas

e decorrentes 
dos compromissos 

assumidos pelo Estado 
Português no âmbito 

do protocolo de Quioto.

The company’s activities 
are an essential instrument 

helping to meet the 
national goals specified 
in the National Plan for 

Climatic Alterations 
according to Portugal’s Kyoto 

protocol commitments.

• Anticipate and meet customer needs and 
expectations, whilst striving to achieve high 
levels of customer satisfaction and 
perceived service quality.

• Attain these goals within a framework of 
economic optimisation that may be defined 
by average costs in the following order of 
magnitude: 20 cents per passenger km; 17
million euros to build one kilometre 
of double track on the surface; 24 million
euros to build one kilometre of double track 
underground; 30 million euros to build 
an underground station.  

MAIN IMPACTS,  
RISKS AND OPPORTUNITIES

Because of its characteristics, the concept 
of a Light Rail System for the Porto 
Metropolitan Area (SMLAMP) represents 
a set of opportunities that emerged from the 
current scenario. Growing atmospheric and 
noise pollution, combined with pressure from 
society and the media to resolve the problems 
of this nature, have created an affinity for an 
environmentally friendly means of transport.
 
Higher fuel costs, lack of already expensive 
parking and the inevitable traffic jams in cities 
are motivational factors for switching from 
individual transport to collective transport, 
whereby the latter is becoming increasingly 
faster, more comfortable and effective. The 
Porto Metropolitan Area has experienced 
a population boom that, combined with 
commuting habits, has created a demand 
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O aumento no custo dos combustíveis, 
a escassez e o custo do estacionamento, 
e a inevitabilidade do condicionamento da 
circulação rodoviária no interior das cidades, 
são um factor motivador da transferência 
do transporte individual para o transporte 
colectivo, este último cada vez mais rápido, 
confortável e eficaz. Em termos demográficos, 
observa-se na Área Metropolitana do Porto 
um crescimento populacional e de movimentos 
pendulares potenciador da procura pelos 
transportes colectivos. Tudo isto permite 
considerar que o contexto actual é favorável 
ao Sistema de Metro Ligeiro. 

Os riscos que a actividade comporta são 
diminutos, baseando-se essencialmente em 
riscos financeiros e operacionais, estes últimos 
relacionados com a actividade de exploração.

Os impactos que o Sistema apresenta são
notoriamente positivos incidindo em especial 
ao nível do aumento da mobilidade e qualidade
de vida dos habitantes da AMP, dos benefícios
sociais e ambientais decorrentes da utilização 
de um veículo “limpo” e do contributo para 
a valorização da envolvente à Rede de 
Metro Ligeiro. A Metro do Porto, ao oferecer 
um Sistema 100% acessível, contribui 
positivamente para a integração social 
de pessoas com mobilidade reduzida. 

A própria génese do Sistema de Metro Ligeiro
de superfície favorece o ordenamento urbano
tornando as cidades mais atraentes e agradáveis, 
com impactos relevantes na mobilidade 
e qualidade de vida das populações. 

for collective transport. These factors 
foreshadow a favourable context for the 
Light Rail System. 

The activity implies very small risks, essentially 
limited to financial and operational risks, the 
latter related with the actual operation activity.

The system’s potential impacts are clearly 
positive, particularly on the higher mobility 
and quality of life for residents in the AMP. 
The system also brings social and 
environmental benefits from using a “clean” 
vehicle and by contributing to enhance the 
areas surrounding the Light Rail Network. 
Metro do Porto, by offering a system that 
is 100% accessible, makes a positive 
contribution to the social integrationof persons 
with impaired mobility. 

The very genesis of the surface Light Rail 
System favours urban organisation and helps 
cities become more attractive and pleasant, 
with relevant impacts on the local population’s 
mobility and quality of life. 
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A EMPRESA

Nome da Empresa
Metro do Porto, S.A.

Principais Serviços
A Metro do Porto, S.A. é uma empresa 
de Transporte Público de Passageiros, 
concessionária por 50 anos do Sistema de 
Metro Ligeiro na Área Metropolitana do Porto, 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 394-A/98. 

Localização da sede 
Avenida Fernão de Magalhães, 1862 – 7º andar,
4530 – 158 Porto

Tipo e natureza jurídica da propriedade
A Metro do Porto é uma sociedade anónima 
de capitais exclusivamente públicos.

MERCADOS SERVIDOS

Geograficamente
O Metro do Porto, serve directamente seis 
concelhos – Porto, Matosinhos, Maia, Vila 
Nova de Gaia, Vila do Conde e Póvoa de Varzim 
– mas a sua área de influência abrange toda 
a AMP com uma área total de 814,7 km2 e uma 
população que ascende a 1.254.680 habitantes 
– Census 2001. 

Tipo de Clientes
Segundo os dados do IDIM (Instituto 
para o Desenvolvimento e Investigação em 
Marketing), o “cliente tipo” do Metro do Porto 
é jovem, do sexo feminino, residente no concelho 
do Porto e pertencente à classe média.

Dados da Procura
No ano de 2006, a Metro do Porto ultrapassou 
os 38 milhões de validações e os 200 milhões 
de passageiros km. A média de validações em 
dia útil foi de 128.547 validações.

O sexo feminino representa
62% do universo

dos clientes,contra 38% 
do sexo masculino.

O peso dos jovens
no conjunto dos utilizadores 

é muito significativo:
45% têm entre 13 e 25 anos, 
27% têm entre 25 e 35 anos 

e 14% têm entre 35 e 45 anos.
Em termos de classes 

sociais, 40% dos clientes 
pertencem à classe média, 

30% à classe média alta,
19% à classe média baixa, 

8% à classe baixa 
e 3% à classe alta. 

Women represent 62% 
of the client universe 

versus 38% of men.
Young people comprise 

a very significant portion 
of passengers: 45% are 

between 13 and 25 years 
old, 27% are between 25 

and 35 years old and 14% 
are between 35 and 45 

years old. In terms of social 
classes, 40% of clients 

are from the middle class, 
30% from the upper middle 

class, 19% from the lower 
middle class, 8% from the 

lower class and 3% from 
the upper class. 

THE COMPANY

Company Name
Metro do Porto, S.A.

Main Services
Metro do Porto, S.A. is a Public Passenger
Transport company holding a 50-year 
concession for the Light Rail System in the 
Porto Metropolitan Area, according to 
Decree-Law no. 394-A/98. 

Head office location 
Avenida Fernão de Magalhães, 1862 – 7º 
andar, 4530 – 158 Porto

Ownership type and legal status
Metro do Porto is a public limited company 
with exclusively public capital.

MARKETS

Geographically
Metro do Porto serves six counties directly 
– Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de Gaia, 
Vila do Conde and Póvoa de Varzim – but its 
area of influence covers the whole AMP with 
a total area of 814.7 km2, and a population of 
1,254,680 – according to the 2001 census. 

Type of Clients
According to data by IDIM (Marketing 
Research and Development Institute), Metro 
do Porto’s “typical client” is young, female, 
residing in Porto county and belongs to the 
middle class.

Demand Data
In 2006, Metro do Porto exceeded 38 million 
validations and 200 million passengers km. 
The average daily number of validations 
on a business day amounted to 128,547 
validations.
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Dos 118 efectivos 
da Metro do Porto, 9 exercem 
funções no TIP, ACE e 16 são 
ex-funcionários da CP 
e da REFER transferidos 
para a Metro do Porto 
no âmbito do protocolo 
assinado entre o Estado 
Português, a CP, a REFER 
e a Área Metropolitana 
do Porto.

Of the 118 Metro do Porto 
employees, 9 work at the 
TIP, ACE and 16 are former 
employees of CP and 
REFER transferred to Metro 
do Porto through a protocol 
signed between the 
Portuguese State, CP, 
REFER and the Porto 
Metropolitan Area.

CARACTERIZAÇÃO DA METRO DO PORTO

Número de Funcionários
A 31 de Dezembro de 2006, o efectivo total 
da Metro do Porto era de 118 colaboradores.

Receitas
Volume das receitas de tarifário do Sistema de 
Metro Ligeiro do Porto para o período 2003-2006:

Serviços oferecidos
A Metro do Porto opera 5 linhas com uma 
extensão de cerca de 60 km e 69 estações, todos 
os dias entre as 6:00 e a 1:00. Face ao ano de 
2005, a extensão da rede  em operação cresceu 
71% e o número de estações aumentou 53%.

PRINCIPAIS MUDANÇAS DURANTE 
O PERÍODO DO RELATÓRIO

As principais mudanças ocorridas durante 
o período do Relatório estão, sobretudo, 
relacionadas com inaugurações:

Mudanças na estrutura do capital
Não houve alterações na estrutura do capital 
da Metro do Porto.

CHARACTERISATION OF METRO DO PORTO

Number of Employees
At December 31st, 2006, Metro do Porto had 
118 employees.

Income
Turnover by the Porto Light Rail System  
in the 2003-2006 period:

Services offered
Metro do Porto operates 5 lines about 60 km 
long and 69 stations, every day from 6:00 h 
to 1:00 h. Compared with 2005, the operation 
network’s length increased 71% and stations 
increased by 53%.

MAIN CHANGES DURING THE REPORT 
PERIOD

The main changes, wich occurred during the 
Report period, are related with inaugurations:

 

Changes in the capital structure
There were no alterations to Metro 
do Porto’s capital.

2003 2004 2005 2006

Receita (milhares de €)
Income (thousand €)

2 �52 5 235 10 212 21 09�
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Trindade
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João de Deus
Câmara de Gaia

2006

Pedras Rubras
Póvoa de Varzim

Forum da Maia
ISMAI

Polo Universitário
H. São João

Verdes
Aeroporto
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Parâmetros para o Relatório
Report Parameters

• Perfil do Relatório
Report Profile

• Âmbito e limite do Relatório 
Report scope and boundary

P
ar

âm
et

ro
s 

pa
ra

 o
 R

el
at

ór
io

R
ep

or
t

P
ar

am
et

er
s



24

PERFIL DO RELATÓRIO 

Período coberto pelo relatório e frequência 
de emissão
Este Relatório contém dados relativos 
ao desempenho da Metro do Porto durante 
o ano de 2006. Quando considerado pertinente, 
foram divulgados dados de anos anteriores com 
vista a estabelecer comparações e a analisar 
a evolução do desempenho da Empresa.

Dado que é o primeiro Relatório de 
Sustentabilidade da Metro do Porto,  
são abordadas questões desde a fase  
de construção até à fase de exploração.
A Metro do Porto pretende comunicar 
o seu desempenho, emitindo Relatórios 
de Sustentabilidade anualmente.

ÂMBITO E LIMITE DO RELATÓRIO

Definição do conteúdo e limite
A análise do desempenho é realizada
ao nível da Metro do Porto, S.A. 

De acordo com o DL 394-A/98, a realização dos 
trabalhos e prestações relativas à concepção 
e realização do projecto, à realização das obras 
de construção, ao fornecimento e montagem 
do material circulante e dos demais 
equipamentos que constituem o Sistema 
de Metro, assim como à operação do mesmo 
por um período inicial, seria regulada por um 
contrato a celebrar entre a Metro do Porto 
e uma entidade escolhida no âmbito de um 
concurso internacional a realizar para o efeito.
A entidade vencedora desse concurso foi 
o Agrupamento Complementar de Empresas 

Dados para contacto

Metro do Porto, S.A.

Av. Fernão de Magalhães, 
1862 – 7º

4350-158 Porto

T 225 081 000
F 225 081 001

www.metrodoporto.pt
 metro@metro-porto.pt

Contact data

Metro do Porto, S.A.

Av. Fernão de Magalhães, 
1862 – 7º

4350-158 Porto

Tel: 225 081 000
Fax: 225 081 001

www.metrodoporto.pt
metro@metro-porto.pt

REPORT PROFILE

Period covered by the report and issuing 
frequency
This report contains data about Metro do 
Porto’s performance in 2006. When regarded 
as relevant, data from previous years were 
disclosed to make comparisons and 
to analyse the Company’s performance 
evolution.

Since this is Metro do Porto’s first 
Sustainability Report, several issues are 
covered, from the construction stage until 
the operation stage. Metro do Porto wishes 
to communicate its performance by issuing 
annual Sustainability Reports.

REPORT SCOPE AND BOUNDARY

Definition of the content and boundary
Performance analysis is made in relation 
to Metro do Porto, S.A. 

According to DL 394-A/98, the work 
and services for the design, project, 
construction work, supply and assembling 
of the light rail vehicles and of other 
equipment comprising the Metro System, 
including its operation for an initial period, 
would be regulated by a contract to be 
signed between Metro do Porto and an 
entity selected through an international 
public tender. The Complementary 
Grouping of Companies (ACE) Normetro 
won that tender. It built the whole system 
(except for the Infante Bridge and the 
section to the airport) and was granted the 
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(ACE) Normetro, que construiu todo o Sistema 
(à excepção da Ponte do Infante e da extensão 
ao Aeroporto) e ficou concessionário da 
exploração até 2009, ao abrigo do contrato 
que celebrou com a Sociedade em Dezembro 
de 1998. Este ACE tem integrados nos seus
quadros, entre outros, os agentes de condução,
agentes de estação e demais pessoal envolvido 

operation concession until 2009, according 
to the contract that it signed with the 
company in December 1998. This ACE has 
a staff which includes, among others, the 
operating officers (drivers), station workers 
and other personnel directly involved in 
operating the System, workers which are 
thus not part of Metro do Porto’s personnel. 



2�

directamente na exploração do Sistema, pelo 
que eles não fazem parte dos quadros 
da Metro do Porto. 

Segundo esse mesmo Decreto-Lei, a Metro 
do Porto deveria contratar empresas ou 
agrupamentos de empresas para procederem 
à fiscalização dos vários tipos de trabalhos 
e prestações referidas anteriormente. Até 2005 
o Consórcio Fiscalizador foi a CGK (Cinclus, 
Gibb e Kaiser) e, em 2006, passou a ser a CFS 
(Consulgal, Ferconsult e Sener).

O Agrupamento Complementar de Empresas 
– TIP (Transportes Intermodais do Porto), 
é a entidade responsável pela bilhética. 
O TIP, ACE foi constituído em 2002 pela Metro 
do Porto, STCP e CP com o objectivo de 
implementar e gerir um sistema de bilhética 
e tarifário comum na AMP. 

Sempre que foi considerado pertinente, 
a Metro do Porto incluiu referências a esses 
parceiros e elementos por eles cedidos.

O presente Relatório foi elaborado com base 
nas linhas orientadoras do Global Reporting 
Initiative (GRI), na sua versão mais recente - G3.

Os temas abordados incluem os indicadores 
essenciais e aqueles que, sendo considerados 
acessórios, a Metro do Porto acredita que são 
importantes para os seus stakeholders. 

O critério para identificação dos indicadores 
teve como base os princípios da materialidade, 
da inclusão dos stakeholders e do contexto de 
sustentabilidade.

O cumprimento 
dos requisitos do GRI 

pode ser avaliado no índice 
que consta na página 100.

Compliance with GRI 
requirements may 

be evaluated in the index 
on page 100.

According to the said Decree-Law, Metro 
do Porto should contract companies 
or consortiums to inspect the various types 
of already mentioned works and services. 
CGK (Cinclus, Gibb and Kaiser) was the in-
spection consortium until 2005, after which 
CFS (Consulgal, Ferconsult and Sener) took 
over this task in 2006.

The Complementary Grouping of Companies 
- TIP (Transportes Intermodais do Porto),
is responsible for the ticketing system. The 
TIP, ACE was founded in 2002 by Metro do 
Porto, STCP and CP in order to implement 
and manage a common ticketing and fares 
system in the AMP. 

Whenever regarded relevant, Metro do Porto 
included references to those partners and 
elements assigned by them.

This Report was prepared based on the 
guidelines of the Global Reporting Initiative 
(GRI) in its most recent version - G3.

The report’s topics include the basic 
indicators and those that, although 
regarded as accessory, Metro do Porto 
believes are important for its stakeholders. 

The criteria identification indicators were 
based on principles of materiality, inclusion 
of stakeholders and the context 
of sustainability.
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Limitações
As limitações encontradas no decurso 
do desenvolvimento deste Relatório prendem-se, 
essencialmente, com a aplicabilidade de alguns 
indicadores à especificidade da Metro do Porto 
e com a disponibilidade de informação.

O ano de 2006 caracterizou-se por ser um ano
de transição. Este é um estádio em que 
a Empresa deixou de estar focada na construção 
do Sistema e passou a assumir a sua actividade 
principal – a exploração do SMLAMP.

Limitations
This report’s preparation faced limitations 
essentially related with the applicability of 
some indicators to Metro do Porto’s specific 
nature and information availability.

The year of 2006 was one of transition. This 
is a stage in which the company switched 
from its focus on building the System to that 
of performing its main activity – operating 
the SMLAMP.
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• Estrutura de Governação
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ESTRUTURA DE GOVERNAÇÃO

A Metro do Porto foi instituída, de acordo 
com o Decreto–Lei n.º 394-A/98, como 
concessionária do Sistema de Metro Ligeiro 
da Área Metropolitana do Porto. Todos 
os princípios e práticas de governação 
previstos nesse diploma são monitorizados
por diversas entidades, isoladamente 
e através de uma Comissão 
de Acompanhamento da Concessão 
do Sistema Metro do Porto constituída 
por membros do Instituto Nacional 
do Transporte Ferroviário, Inspecção-
Geral de Finanças, Inspecção-Geral do 
Trabalho, Auditoria Ambiental, Serviço 
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, 
Direcção-Geral dos Transportes Terrestres, 
Intervenção Operacional de Acessibilidades 
e Transportes, Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil e pela Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte.

O Conselho de Administração da Metro 
do Porto é formado por 7 membros dos 
quais 3 possuem funções executivas, 
constituindo a Comissão Executiva.

Recomendações e orientações 
Para permitir aos accionistas a realização 
de recomendações e orientações ao mais 
alto órgão de governação, a Metro do Porto 
realiza Assembleias-Gerais Ordinárias 
e Extraordinárias. Face à multiplicidade 
de situações que o exigem (Bases 
de Concessão, Estatutos da Sociedade, 
Acordo Parasocial, entre outras), são 
igualmente feitas recomendações fora das 
Assembleias, muitas vezes em consequência 
da solicitação da própria Empresa. 

Membros do Conselho 
de Administração 

Não Executivos
Major Valentim 

dos Santos Loureiro
Presidente do Conselho 

de Administração

Dr. Rui Fernando da Silva Rio

Eng.º Mário Hermenegildo 
Moreira de Almeida

Sr. José Narciso 
Rodrigues de Miranda

Membros do Conselho de 
Administração Executivos

Prof. Dr. Manuel
de Oliveira Marques

Presidente da Comissão 
Executiva

Eng.º Juvenal da Silva Peneda 

Eng.º José Manuel Duarte Vieira 

Members of the Non-
executive Board of Directors

Valentim dos Santos Loureiro 
– Chairman of the Board of 

Directors

Rui Fernando da Silva Rio 

Mário Hermenegildo Moreira 
de Almeida 

José Narciso Rodrigues de 
Miranda 

Executive Members of the 
Board of Directors

Manuel de Oliveira Marques 
– President of the Executive 

Committee

Juvenal da Silva Peneda 

José Manuel Duarte Vieira                     

GOVERNANCE STRUCTURE

According to Decree-Law no. 394-A/98, 
Metro do Porto was appointed the 
concessionaire of the Light Rail System for 
the Porto Metropolitan Area. All governance 
principles and practices specified in that 
decree are monitored by various entities, 
individually and through a Follow-up 
Committee for the Concession of the Porto 
Metro System consisting of members from 
the  “Instituto Nacional do Transporte 
Ferroviário”, “Inspecção-Geral de Finanças”, 
“Inspecção-Geral do Trabalho”, “Auditoria 
Ambiental”, “Serviço Nacional de Bombeiros 
e Protecção Civil”, “Direcção-Geral dos 
Transportes Terrestres”, “Intervenção 
Operacional de Acessibilidades
 e Transportes”, “Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil” and by the “Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte”.

Metro do Porto has a Board of Directors 
consisting of 7 members, of whom 3 hold 
executive positions and comprise the 
Executive Committee.

Recommendations and guidelines
Metro do Porto holds Ordinary and 
Extraordinary Shareholders Meetings 
at which shareholders may submit 
recommendations and guidelines to 
the Board of Directors. Due to the many 
situations demanding such (Concession 
Bases, Company Statutes, Shareholders 
Para-social Agreement, among others), 
recommendations are also made outside 
meetings, often consequent to a request by 
the very Company. 
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Não existem mecanismos formais de 
comunicação entre os colaboradores e o mais 
alto órgão de governação, no entanto, existe 
uma política de abertura e relação estreita 
com a área de recursos humanos, que 
por sua vez transmite toda a informação 
aos órgãos de gestão da Empresa. 

Estratégia e desempenho
De acordo com a estratégia da Metro 
do Porto, e para a prossecução da sua 
missão e cumprimento dos seus princípios 

There are no formal communication 
mechanisms between the company’s personnel 
and the Board of Directors. Nevertheless, 
there is a policy of openness and a close 
relation with the human resources department 
that itself transmits all the information to the 
company’s governance bodies. 

Strategy and performance
According to Metro do Porto’s strategy, and 
to carry out its mission and comply with its 
internal principles, it is essential to foster 
mobility, to promote environmental quality 
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internos, é considerado essencial o fomento 
da mobilidade, a promoção da qualidade 
ambiental e a sustentabilidade económica 
e social na Área Metropolitana do Porto. 
Para tal, a Metro do Porto compromete-se
a promover a análise cuidada de novos 
investimentos que, à luz dos seus princípios 
estratégicos, contribuam para a sua 
sustentabilidade ambiental, económica e social. 

COMPROMISSOS COM INICIATIVAS 
EXTERNAS

A gestão de risco na Metro do Porto
A Metro do Porto não descura a avaliação 
e gestão de oportunidades e riscos. A 
exposição da Empresa a riscos financeiros 
limita-se ao risco de taxa de juro. É 
promovida uma gestão activa deste risco, 
tendo sido contratadas, para o efeito, 
operações de cobertura. No âmbito da 
actividade operacional, todos os potenciais 
riscos operacionais e respectivas acções 
correctivas estão previstos no Manual 
de Segurança da Metro do Porto.

Participação em associações, organismos 
nacionais e internacionais
A Metro do Porto é membro fundador 
da Casa da Música e da Fundação Serralves 
e está presente em organizações internacionais 
de empresas de transporte, nomeadamente, 
na UITP (International Union of Public 
Transport) e na Alamys (Association Latino-
Americana de Metros y Subterrâneos).

and economic and social sustainability 
in the Porto Metropolitan Area. For this 
purpose, Metro do Porto is committed to 
carefully analysing new investments that, 
in view of its strategic principles, contribute 
to its environmental, economic and social 
sustainability. 

COMMITMENTS TO EXTERNAL 
INITIATIVES

Risk Management at Metro do Porto
Metro do Porto does not overlook the 
evaluation and management of opportunities 
and risks. The Company’s exposure 
to financial risks is limited to interest rate 
risks. This risk is actively managed, for 
which the company contracted operations 
to cover it. In terms of operation activities, 
all potential operation risks and respective 
corrective actions are specified in Metro 
do Porto’s Safety Manual.

Participation in associations, national and 
international organisations
Metro do Porto is a founding member 
of Casa da Música and of the Serralves 
Foundation and belongs to international 
organisations of transport companies, 
in particular UITP (International Union 
of Public Transport) and Alamys 
(Association Latino-Americana de Metros
 y Subterrâneos). 

A presença da Metro do Porto
 na UITP permite a partilha

de Know-how e troca directa 
de informação.

Metro do Porto’s 
membership in UITP allows 
it to share know-how and to 

directlyexchange information.

No período de 2003 a 2006, 
a Metro do Porto esteve 

representada na vice-
presidência do comité 

de metros ligeiros da UITP.

From 2003 to 2006, Metro 
do Porto was represented in 

the vice-presidency of UITP’s 
light rail committee.
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RELACIONAMENTO COM 
OS STAKEHOLDERS

O envolvimento com os stakeholders é uma 
acção determinante para o desempenho 
da Metro do Porto. 

Para a sua identificação a Empresa 
recorreu a uma metodologia baseada 
em dois grandes princípios:

• Definição explícita e/ou implícita nas
 bases de concessão.

• Definição com base em critérios 
de dependência, política estratégica, 
responsabilidade, impacto relevante 
e proximidade.

PREOCUPAÇÕES DOS STAKEHOLDERS 
E ATITUDE DA METRO DO PORTO

Atenta às preocupações reveladas pelas partes
 interessadas, a Metro do Porto tem procurado 
adoptar medidas no sentido de satisfazer 
as suas necessidades, seguindo uma política 
de abertura e indo ao encontro das suas 
expectativas. Entre as principais preocupações 
destacam-se os impactos decorrentes 
das frentes de obra, tendo sido promovidas 
inúmeras sessões de esclarecimento, 
implementados programas de realojamentos 
e de indemnizações a comerciantes. 

STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

Stakeholder participation is essential 
for Metro do Porto’s performance. 

To identify stakeholders, the Company 
applied a method based on two main 
principles:

• Explicit and/or implicit definition based 
on the concession bases.

• Definition based on criteria of dependence, 
strategic policy, responsibility, relevant 
impact and proximity.

CONCERNS OF STAKEHOLDERS 
AND METRO DO PORTO’S ATTITUDE

Metro do Porto has strived to apply measures 
to meet stakeholder needs according 
to a policy of openness and by meeting their 
expectations. Among the main concerns, 
we point out impacts arising from work 
fronts, for which many clarifications 
meetings were held, re-housing programs 
were implemented and indemnities were 
paid to shopkeepers. 
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CONTACTO COM AS PARTES INTERESSADAS
CONTACT WITH STAKEHOLDERS

Estado e respectivos 
Ministérios 
State and respective 
ministries

Accionistas 
Shareholders

Entidades reguladoras 
Regulatory entities

Parceiros estratégicos 
Strategic partners

Reporte de informação regular (orçamento, relatório de gestão e de contas, informação de gestão, 
relatórios da fiscalização, etc.)
Regular information reports (budget, management and accounting report, management information, 
inspection reports, etc.).
Reporte de informação pontual sempre que ocorre um evento relevante 
Occasional information report whenever a relevant event takes place
Resposta a solicitações 
Replies to requests
Acesso remoto via VPN a aplicações documentais e de gestão 
Remote access via a VPN to document and management applications

Assembleias-Gerais ordinárias e extraordinárias 
Ordinary and extraordinary shareholders meetings
Orientações e recomendações 
Guidelines and recommendations 
Acesso a informação diversa 
Access to a variety of information
Resposta a solicitações 
Reply to requests

Reporte de informação regular 
Regular information reports
Reuniões periódicas 
Periodic meetings
Acesso remoto via VPN a aplicações documentais e de gestão 
Remote access via a VPN to document and management applications

Troca de informação e Know-how 
Exchange of information and know-how
Apoio em estudos e projectos 
Support for studies and projects
Cooperação para a implementação e promoção da intermodalidade 
Cooperation for implementing and promoting intermodality
Cooperação para a garantia de elevados padrões de segurança e resposta rápida em situações de emergência
Cooperation to guarantee high safety standards and a fast response in emergency situations
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Clientes 
Clients

Fornecedores 
Suppliers

Colaboradores 
Personnel

Autoridades locais
Local Authorities

Comunicação social 
Media

Comunidade 
Community

Financiadores 
Financers

Estudos de satisfação dos clientes 
Customer satisfaction studies
Tratamento de reclamações 
Complaints processing
Informação ao cliente através de diversos canais: 
Information to clients through various means:

Website; Newsletter; SMS Metro; Infometro; Flyers, Brochuras e Panfletos; Publicação em Jornais
Website; Newsletter; SMS Metro; Infometro; Flyers, Brochures and Pamphlets; Publication in newspapers

Projecto Metro TV 
Metro TV Project

Acompanhamento das empreitadas 
Follow-up of contract works

Resposta a solicitações 
Reply to requests
Protocolos de Estágio 
Internship protocols

Contacto permanente 
Ongoing contact
Cooperação no âmbito do ordenamento urbano 
Cooperation regarding urban planning

Contactos regulares 
Regular contacts
Resposta a pedidos de informação 
Reply to information requests
Comunicados de imprensa 
Press releases

Sessões de esclarecimento em obra 
Clarification sessions at work sites
Iniciativas culturais e educativas 
Cultural and educational initiatives
Doações e patrocínios 
Donations and sponsorships

Contactos e reporte de informação periódica e sempre que solicitado 
Contacts and periodic information reports whenever requested





Desempenho
Ambiental 
Environmental 
Performance
• Metro do Porto - Uma necessidade revelada

Metro do Porto - A need revealed
• Mobilidade Sustentável e Intermodalidade 

Sustainable Mobility and Intermodality
• O Metro visto por fora 

The Metro viewed from the outside
• O Metro visto por dentro 

The Metro viewed from the inside 
• Bilhética 

Ticketing 
• O Ambiente em números 

The Environment in numbers
• Emissões “Medidas ao Metro”

Emissions “Measured by the Meter(ro)”
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METRO DO PORTO – UMA 
NECESSIDADE REVELADA

A forte dinâmica social e económica na Área
Metropolitana do Porto não foi acompanhada, 
com a mesma expressão, pelo desenvolvimento 
dos sistemas de transporte, observando-se
alguma estagnação neste sector desde a década 
de 60. Esta situação foi agravada pelo forte 
incremento do transporte individual, assim 
como pela expansão da área de influência 
urbanística do Porto, determinando um 
aumento das distâncias a percorrer, quer em
extensão, quer em congestionamento ou tempo. 

Nos anos 90 atingiu-se mesmo uma situação
de caos, agravada pela dinâmica associada 
ao desenvolvimento das auto-estradas e vias
rápidas que atravessam a AMP - IP1/A1,A3, 
IP4/A4 e IC23/VCI, IC1, IC2, IC24 – e que visaram 
reforçar a estrutura de acessibilidades à cidade, 
bem como às circulares de distribuição urbana, 
facilitando a circulação rodoviária entre os 
diversos municípios fronteiriços ao Porto.

O Sistema de Metro Ligeiro da Área 

METRO DO PORTO 
– A NEED REVEALED 

The Porto Metropolitan Area’s intense social 
and economic activity was not matched 
by the necessary transport requirements 
that stagnated in the 1960s, in particular. 
Public transport deteriorated due to the 
strong growth in individual transport and the 
expansion of Porto’s urban sprawl, which 
increased the distances to be travelled, both 
in kilometres, in congestion and time. 

The situation became chaotic in the 1990s 
and was further intensified by the building 
of new motorways and expressways that 
crossed the AMP – IP1/A1, A3, IP4/A4 and 
IC23/VCI, IC1, IC2, IC24 – and which aimed 
to reinforce accesses to the city, and the 
urban ring roads that facilitated road 
traffic between the various municipalities 
bordering Porto.

The Light Rail System of the Porto 
Metropolitan Area emerged as a means 
of creating a solution for the inadequate 
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Metropolitana do Porto surge, então, 
da necessidade de criar uma solução para 
esta situação de desadequação da estrutura 
de transportes. O grande objectivo foi criar 
uma rede de transportes que respondesse 
às deficiências e carências detectadas na 
AMP, através da reorganização dos sistemas 
de transportes públicos. Com esta medida, 
pretender-se-ia ainda – tanto ao nível da 
concepção, como da construção e operação 
do novo sistema – aplicar as melhores 
práticas de gestão ambiental, proporcionando 
à comunidade um serviço de reconhecida 
qualidade, segurança e respeito pelo ambiente.

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 
E  INTERMODALIDADE

É no conceito de “Mobilidade Sustentável” que 
se encontra a resposta para a maior parte dos 
problemas de mobilidade que se verificam nas
sociedades actuais. A necessidade de aumentar 
e melhorar a mobilidade passa pela diminuição 
do impacto dos transportes, preservando 
os valores humanos e ecológicos no futuro, 
através da actuação directa em questões como 
o congestionamento, a inadequação das 
infra-estruturas, o ruído, a poluição, a segurança 
e a preservação dos recursos não renováveis.

E é através de uma visão global dos vários 
meios de transporte – analisados como um 
todo e não individualmente – que se torna 
possível a criação de interfaces inteligentes, 
que permitem assegurar a mobilidade óptima 
e a distribuição equilibrada do tráfego. A isto 
se chama “Intermodalidade”, um outro
conceito a reter, que define a eficiência 
dos transportes ao longo de um percurso. 
Possibilita-se, assim, que o passageiro chegue 

transport structure. The main goal was 
to create a transport network that would 
overcome the deficiencies and needs 
detected in the AMP by reorganising the 
public transport systems. Through this 
measure, the aim was also – through 
the new system’s design, construction 
and operation – to apply the best
environmental management practices, 
providing the community with 
an environmentally friendly, quality 
and safe service.

SUSTAINABLE MOBILITY 
AND INTERMODALITY

The concept of “Sustainable Mobility” 
provides the answer to most mobility 
problems of current societies. The need 
to increase and improve mobility requires 
decreasing the impact of transports, and 
thereby preserves future human and 
ecological values through direct action in 
matters such as congestion, inadequate 
infrastructures, noise, pollution, safety 
and the preservation of non-renewable 
resources.

And it’s through a global vision of the various 
means of transport – analysed as a whole 
rather than individually – that it becomes 
possible to create intelligent interfaces 
for optimum mobility and balanced traffic 
distribution. This is called “Intermodality,” 
another concept to be maintained that 
defines the efficiency of transports along a 
route. This makes it possible for a passenger 
to safely arrive at his/her destination by 
changing from one means of transport to 
another, if necessary, in a fast and effective 

A Metro do Porto veio 
introduzir, na Área 
Metropolitana do Porto, 
os conceitos de Mobilidade 
Sustentável e de 
Intermodalidade, cujas 
prioridades integram 
a acessibilidade, a qualidade 
do transporte e o conforto 
dos passageiros.

In the Porto Metropolitan 
Area, Metro do Porto has 
introduced the concepts 
of Sustainable Mobility 
and Intermodality, 
whose priorities include 
accessibility, transport quality 
and passenger comfort.



40

seguro ao seu destino, mudando de um meio 
de transporte para outro se necessário, de 
uma forma rápida e eficaz em cada etapa.

O Metro do Porto integra, na sua génese,estes 
dois conceitos fundamentais. Contribui assim, de
forma decisiva, para a resolução dos problemas
ambientais e sociais decorrentes da necessidade
de uso dos transportes, conciliando as
necessidades de mobilidade com os imperativos 
de segurança, respeito pelo ambiente 
e responsabilidade social. As preocupações 
ambientais e a satisfação do interesse público 
são factores que sempre estiveram presentes 
nas decisões tomadas nas várias fases do
SMLAMP, no projecto, na execução e na operação.

As opções de desenvolvimento do sistema que
foram adoptadas espelham essas preocupações:

1. Opções de Concepção:
• Tipo de transporte - Optou-se pelo Metro 
Ligeiro em detrimento de qualquer outro meio 
de transporte, tendo em conta os benefícios 
ambientais decorrentes do tipo de tracção 
(energia eléctrica), designadamente ao nível 
da qualidade do ar e níveis de ruído.

manner in each stage.

Metro do Porto’s origins are based 
on these two fundamental concepts. It 
thereby decisively contributes to solving 
environmental and social problems linked 
to the need to use public transports, 
reconciling mobility needs with safety 
requirements, environmental protection 
and social responsibility. Decisions in the 
various stages of the SMLAMP project, 
construction and operation always took 
into account environmental concerns 
and public interests. 

The system’s development options reflect 
those concerns: 

1. Design Options:
• Transport type - Light Rail was selected 
over all other transport means due to the 
environmental benefits arising from its 
traction (electricity), particularly in terms 
of air quality and noise levels. 

O Princípio da Precaução 
foi um critério privilegiado 

no desenvolvimento 
dos empreendimentos, 

criando soluções 
de compromisso 

e tirando partido dos pontos 
fortes do projecto, de forma 

a minimizar, à priori, 
os possíveis impactes.

The Principle of Precaution 
was emphasised in 

developing the undertakings, 
by creating solutions implying 

commitments and by taking 
advantage of the project’s 

strengths so as to minimise 
any impacts a priori.
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• Traçado - Cerca de 90% do traçado 
é à superfície e apenas 10% é subterrâneo, 
opção que potenciou a recuperação urbana na 
envolvente do traçado e a sua reorganização 
ao nível da circulação rodoviária e pedonal. A 
possibilidade de interacção com a paisagem 
durante a viagem torna também este modo 
de transporte mais atraente. A via consta do 
tradicional sistema travessa-carril e, grosso 
modo, a cada um dos diferentes tipos de 
traçado corresponde um tipo diferente de 
assentamento de via. Assim, para o traçado 
que aproveitou o canal da via-férrea, optou-se
pela via balastrada, no traçado em meio 
urbano utilizou-se a via embebida e nos
túneis via betonada com sistema anti-vibração.

• Gestão - Em 2001, o projecto foi alvo 
de alterações que contribuíram para 
melhorias ambientais substanciais 
decorrerentes da aplicação de medidas 
propostas no âmbito do processo 
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
- quer na fase de construção, quer na fase 
de exploração.

2. Opções de Projecto:
• Desenvolvimento do traçado - Foi sempre 
tido em conta o conceito de transporte 
público em local próprio, com prioridade 
sobre o transporte rodoviário público 

Todos os projectos 
de concepção e construção 
das várias linhas do Metro 
do Porto são sujeitos 
a Estudos de Impacte 
Ambiental mesmo quando, 
pelas características 
do projecto, tal não é exigido 
pela legislação. 

All design and construction 
projects for Metro do 
Porto’s various lines are 
subject to Environmental
Impact Studies even 
when, due to the project 
characteristics, such 
is not demanded by law.

• Network - About 90% of the network 
is on the surface and only 10% 
is underground, an option that made 
it possible to recover the urban area 
surrounding the network and to reorganise 
the road and pedestrian facilities Passenger 
interaction with the landscape during the 
trip also makes this means of transport 
more appealing. The rail track uses the 
traditional sleepers although, generally, 
different railway sections correspond to 
a different type of track bed. The company 
selected ballasted track for sections using 
the old railway canal, embedded track for 
sections in urban areas and concrete track 
with an anti-vibration system for the tunnels. 

• Management - In 2001, the project 
was subject to alterations that brought 
substantial environmental improvements 
consequent to the application of measures 
proposed according to the Environmental 
Impact Evaluation (EIE) process – both in 
the construction and operation stages. 

2. Project Options:
• Network layout - The concept of 
“collective transport in its rightful place” 
was always taken into account, which gave 
it priority over public or individual road 
transport. A specific canal was idealised for 

DISTRIBUIÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE VIA 
BREAKDOWN OF THE VARIOUS TYPES OF TRACK

Balastrada 
Ballasted

Protecção Anti-vibrações
Anti-vibration protection

Embebida 
Embedded

�5%

10%

15%



42

ou individual. Foi contemplado um canal 
próprio para o Metro Ligeiro e adoptada uma 
gestão integrada do sistema semafórico 
de controlo de tráfego. Esta opção obrigou 
ainda ao estudo integrado da organização 
do espaço urbano a vários níveis, em termos 
de mobilidade rodoviária, dos percursos 
pedonais de acesso às estações ou do 
estacionamento automóvel, entre outros 
elementos que afectam a integração pacífica 
deste modo de transporte à superfície. 

• Critérios de requalificação paisagística - 
A envolvente de todas as infra-estruturas 
do Sistema de Metro Ligeiro, em ambiente 
urbano ou suburbano, foi estruturada 
mediante a aplicação de critérios de 
requalificação da paisagem, com vista a criar 
um continuum ambiental ao longo de toda a 
rede. Pretendeu-se aqui promover o espaço 
verde, a circulação pedonal e o transporte 
público, como premissas para uma melhoria 
da qualidade de vida das populações. 

• Padronização e selecção criteriosa dos 
materiais - Foram aplicados materiais 
de qualidade nos acabamentos de toda 
a infra-estrutura, nomeadamente no canal 
e estações: materiais resistentes, auto-
laváveis, tanto quanto possível autóctones 
da região e no seu estado mais natural, 
garantindo assim um comportamento 
estável e consequente diminuição das 
acções de manutenção. 

• Garantia de acessibilidade total - Foram 
aplicados em todo o sistema meios criteriosos 
de garantia de uma acessibilidade total, 

the Light Rail and an integrated 
traffic light management system was 
applied. This option also called for an 
integrated study about organising the 
urban space at various levels, in terms 
of roadway mobility, pedestrian paths 
to stations and car parking, among 
other factors that affect a harmonious 
integration of this means of surface 
transport. 

• Landscape reorganisation criteria - The
areas surrounding all the Light Rail 
System’s infrastructures in an urban 
or suburban environment were structured 
by applying landscape reorganisation 
criteria, in order to create an environmental 
continuum along the whole network. The 
company wished to promote green areas, 
pedestrian circulation and public transport 
as the premises for a better quality of life. 

• Standardisation and careful material 
selection - Quality materials were used 
for the finishing work of the whole 
infrastructure, particularly in the canal 
and stations: resistant and self-cleaning 
materials that, to the extent possible, 
were produced in the region and in their 
most natural condition, thus guaranteeing 
stable behaviour and less maintenance 
work. 

• Guarantee of total accessibility - The 
whole system was carefully designed 
to guarantee total accessibility, especially 
for persons with impaired mobility (MIP).



43

especialmente para pessoas de mobilidade 
reduzida (PMR).

• Cuidados especiais com a iluminação - Foi 
dada uma atenção especial à iluminação 
das estações, nomeadamente nas estações 
subterrâneas privilegiando-se, sempre que 
possível, a iluminação natural, mesmo a 25 
metros de profundidade. Aplicaram-se, ainda, 
níveis de luminosidade confortáveis para uma 
utilização segura dos espaços, diminuindo 
em simultâneo os gastos energéticos.

• Special lighting features - Special 
attention was given to lighting at stations, 
particularly underground stations where, 
whenever possible, emphasis was placed 
on natural lighting, even 25 meters below 
the surface. Comfortable lighting levels 
were also applied for a safe utilisation 
of spaces whilst decreasing energy costs.



44

3. Opções de Construção:

• Método - O método de construção proposto, 
bem como o planeamento espacial dos 
estaleiros, privilegiaram uma opção que, 
por si só, contemplou a minimização dos 
impactes no saturado centro urbano do 
Porto, assim como nas cidades da Maia, 
Matosinhos e Vila Nova de Gaia.

• Execução - O desenrolar dos trabalhos 
demonstrou ter sido a escolha de uma TBM-
EPB (“Tunnelling Boring Machine – Earth
Pressure Balanced”) a solução mais adequada, 
permitindo diminuir o impacto da escavação, 
designadamente ao nível de assentamentos, 
e possibilitando o trabalho contínuo de forma 
praticamente imperceptível à superfície.

• Requisitos ambientais - Para a execução 
da empreitada, a Metro do Porto definiu 
requisitos ambientais que foram incluídos no
caderno de encargos e que permitiram obter
uma maior eficácia em termos de monitorização 
da empreitada.  Iniciado em 2000, o SAA
(Sistema de Acompanhamento Ambiental) foi
pioneiro entre as empresas de infra-estruturas 
de transportes em Portugal, uma vez que veio 
introduzir em todas as fases de concepção 
e construção os princípios da gestão ambiental.
Este sistema de acompanhamento da obra foi
desenvolvido de acordo com a Norma ISO14001. 

O Sistema de Acompanhamento Ambiental 
desenvolvido e implementado ao longo de toda
a fase de construção, permitiu minimizar 
as consequências ambientais adversas, 
inevitavelmente significativas numa empreitada 
desta dimensão. Nos anos de 1999 a 2005, 
mantiveram-se, em média anual, 18 frentes 
de obra abertas, envolvendo mais de duas 
centenas de subempreiteiros directos.

3. Construction Options:

• Method - The proposed construction 
method and the spatial planning of the 
construction yards, gave preference to an 
option that, in itself, called for minimising 
impacts on the dense urban centre of Porto 
and in the cities of Maia, Matosinhos and Vila 
Nova de Gaia.

• Construction - The very work operations 
revealed that the TBM-EPB (“Tunnelling 
Boring Machine – Earth Pressure Balanced”) 
was the most suitable solution. This boring 
machine decreased the impact of excavation, 
particularly in terms of land settling, and the 
non-stop work was barely perceptible at the 
surface.

• Environmental requirements - To carry out 
the contract work, Metro do Porto laid out 
environmental requirements included in the 
tender specifications and made monitoring 
of the work more effective. Started in 2000, 
the EMS (Environmental Monitoring System) 
was a pioneer approach among transport 
infrastructure companies in Portugal, since 
it applied environmental management 
principles to all design and construction 
stages. This work monitoring system was 
developed according to Standard ISO 14001. 

The Environmental Monitoring System 
developed and implemented throughout 
construction minimised adverse 
environmental consequences, inevitably 
significant in a contract work of this 
dimension. From 1999 to 2005, on average, 
18 open work fronts were maintained 
annually involving more than two hundred 
direct subcontractors.
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 4. Opções de Exploração:

• Garantia de incidências positivas - 
As incidências positivas resultam de uma 
melhor estruturação das áreas urbanas, 
a par da implementação de um sistema 
de transportes urbanos mais eficaz e seguro, 
interligado em rede, de forma a melhor servir 
os diversos concelhos da AMP. As incidências 
positivas regionais derivam da racionalização 
do tráfego rodoviário na área de influência 
do empreendimento, nomeadamente 
no interior da cidade do Porto e nos eixos 
principais (ex: IC1, A3 e A4) graças à sua 
integração com o sistema de Metro.

• Rentabilização dos percursos -  Ao 
rentabilizar os percursos em termos 
de tempo e de origem/destino, o sistema 
está a contribuir para a melhoria urbana 
e ambiental. No caso em particular da 
Duplicação das Linhas Póvoa (B) e Trofa (C), 
o projecto contribui para a diminuição 
de riscos de acidente, uma vez que foi feita 
a opção de substituir a via única por via dupla.

• Diminuição dos impactes - A generalidade 
dos impactes identificados na fase de 
exploração são positivos, sobretudo devido 
à preocupação com a requalificação 

4. Operation Options:

• Guarantee of positive occurrences - 
Positive occurrences result from better 
structured urban areas, along with 
implementing a more effective and safer 
transport system, interconnected in 
a network, to better serve the various 
counties of the AMP. The positive regional 
occurrences arise from optimising road 
traffic in the undertaking’s area of influence, 
particularly within the city of Porto and 
in the main axis (e.g. IC1, A3 and A4) 
due to their integration with the 
Metro system.

• Maximising trip efficiency - By maximising 
trip efficiency in terms of time and origin/
destination, the system is helping to improve 
the urban and environmental setting. In the 
specific case whereby the lines of Póvoa (B) 
and Trofa (C) were duplicated, the project 
helps decrease accident risks, since 
it was decided to replace the single 
track with a double track.

• Decreasing impacts - Most of the impacts 
identified in the operation stage are positive, 
especially due to the concern with the 
environmental and urban reorganisation 
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ambiental e urbana dos espaços de influência 
das linhas, assegurada pela modernização 
e enquadramento estético, bem como com 
a potencial diminuição do tráfego de acesso 
ao centro da cidade do Porto, Vila Nova 
de Gaia, Matosinhos e Maia.

• Balanço dos benefícios - São facilmente 
identificáveis os benefícios sociais 
e ambientais alcançados com a utilização 
do Metro: diminuição do tempo médio gasto 
nas deslocações; menor pressão sobre 
o estacionamento; menor poluição sonora; 
menor número de veículos em circulação e 
menos acidentes; diminuição da emissão de 
cargas poluentes e do consumo de energia.

O METRO VISTO POR FORA

ARQUITECTURA E AMBIENTE
A construção da Rede do Metro do Porto 
representa um grande desafio, dada a dimensão
global do projecto. Assenta, fundamentalmente, 
em três tipos de abordagens distintas: o traçado 
de superfície em cidade (típico dos outros 
sistemas de metro ligeiro), a requalificação
e reabilitação de ruas, avenidas e praças e a 
abertura, de raiz, de novas vias estruturantes. 
Nas zonas onde a implementação deste tipo
de traçado não foi fisicamente possível, devido
às características morfológicas do terreno ou ao 
desenho das vias preexistentes (designadamente 
em zonas históricas e de elevada concentração 
de património edificado), a solução passou pela 
execução do traçado subterrâneo típico dos 
sistemas de metro convencionais.

Todo o empreendimento foi sujeito a uma 
abordagem estética de qualidade, tendo em 

of the spaces influenced by the lines. 
This improvement is ensured through 
modernisation and aesthetic adaptation, 
and through the potential decrease 
in traffic accessing the city centres 
of Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos 
and Maia. 

• Balance of benefits - Social and 
environmental benefits are easily identifiable: 
lower average travel time; more available 
parking; less noise pollution; less vehicles 
circulating and fewer accidents; lower 
pollution emissions and less energy 
consumption.

THE METRO VIEWED FROM THE OUTSIDE

ARCHITECTURE AND ENVIRONMENT
Building the Metro do Porto Network was 
an immense challenge because of the 
project’soverall dimension. The network 
is based essentially on three types of distinct 
approaches: the surface route in the city 
(typical of other light rail systems), the 
reorganisation and rehabilitation of streets, 
avenues and squares and the opening, from 
the ground up, of new structural roads. In 
the zones where implementing this type 
of route was not physically possible, due 
to the land’s morphological features 
or the design of the pre-existing routes 
(particularly in historic zones and areas 
of high building density), the solution was 
to continue underground, typical 
of conventional metro systems.

The whole undertaking was subject 
to a quality aesthetic approach in order 
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vista a sua valorização face à zona envolvente. 
A integração paisagística teve em linha de conta 
o tratamento estético de barreiras acústicas 
e das obras de arte, nomeadamente no que se 
refere a estações, viadutos, emboquilhamentos, 
muros e contenção de taludes.

ARQUITECTURA E SOCIEDADE
O Metro do Porto foi desenvolvido de forma 
a combinar as vantagens de funcionamento 
dos sistemas de metro convencionais, com 
as vantagens da acessibilidade e do conforto
emocional do transporte público de superfície. 
A interacção com a cidade, que assim foi
garantida, veio realçar a fortíssima componente 
de integração urbana levada em conta, 
que ultrapassou mesmo os aspectos 
arquitectónicos das infra-estruturas do 
próprio sistema. Também na construção 
dos acessos às plataformas e aos veículos, 
assim como no design das estações do 
Metro, é observável a preocupação com 
a integração da arquitectura à sociedade, 
mediante a aplicação do conceito 
de “Mobilidade Sustentável”.

PAISAGISMO
Foram já criados mais de 30 mil metros 
quadrados de superfícies verdes e espaços 
ajardinados. Foram ainda plantadas, no âmbito 
da obra já concluída nos concelhos do Porto 
e Matosinhos, mais de 1300 novas árvores.

O facto do Sistema se desenvolver ao longo 
de um elevado número de arruamentos 
inseridos em espaço urbano, permitiu criar 
corredores verdes que são usufruídos por 
um vasto número de pessoas. O sistema de 
metro de superfície constitui uma excelente 
oportunidade para se implementarem 

As preocupações de 
requalificação urbanística 
estiveram sempre presentes, 
concretamente nas áreas 
envolventes e adjacentes 
aos acessos às estações 
subterrâneas.

The company mantained an 
ongoing concern with urban 
reorganisation, particularly 
in the areas surrounding 
and adjacent to underground 
station accesses.

to enhance it in relation to the surrounding 
zone. The landscape integration took into 
account the aesthetic treatment of sound 
barriers and of the engineering works, 
particularly in reference to stations, 
viaducts, tunnel openings, retaining walls 
and embankments. 

ARCHITECTURE AND SOCIETY
Metro do Porto was developed to combine 
the advantages of a conventional metro’s 
operation with the advantages of accessibility 
and emotional comfort of surface public 
transport. This ensured an interaction with 
the city that highlights the very intense 
urban integration achieved, which even 
exceeded the architectural aspects 
of the system’s very infrastructures. The 
construction of accesses to the platforms 
and to the vehicles and the design 
of the Metro stations reveal the company’s 
concern with integrating architecture 
with society by applying the “Sustainable 
Mobility” concept.

LANDSCAPE
Over 30,000 square meters of green areas 
and gardens have already been created. 
An additional 1,300 new trees were planted 
as part of the work already completed 
in the Porto and Matosinhos counties.

Since the System runs along many streets 
in an urban area, it has been possible 
to create green corridors used by a large 
number of persons. The surface metro 
system is an excellent opportunity 
to implement green areas along its canal, 
providing a continuous and coherent 
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espaços verdes ao longo do seu canal, 
assegurando uma rede contínua e coerente 
de vegetação ao longo do tecido urbano e 
garantindo a criação da estrutura verde num 
contexto intermunicipal.

O METRO VISTO POR DENTRO

O VEÍCULO
Num sistema de metro ligeiro, em que a maior
parte do traçado é à superfície, o veículo 
representa a sua parte mais visível. 

A configuração de um veículo simples tem 
um comprimento de 35 metros, uma largura 
de 2,65 metros e uma altura de 3,30 metros. 
A sua capacidade é de 216 passageiros, 80 
dos quais sentados. Os veículos podem ser 
acoplados em conjuntos de dois, formando 
composições duplas.

vegetation network along the urban setting and 
creating a green landscape scenario 
in an inter-municipal context.

THE METRO VIEWED FROM THE INSIDE

THE VEHICLE
In a light rail system whose route is mostly 
on the surface, the vehicle represents its 
most visible feature. 

A simple vehicle is 35 meters long, 2.65 
meters wide and 3.30 meters high. It can 
carry 216 passengers, 80 of which seated. 
The vehicles may be coupled in sets of two, 
forming double units. 



49

Exterior
• Sendo um veículo que percorre cerca de 
90% do traçado em superfície, foram tidos 
cuidados criteriosos na selecção das cores
e na combinação entre a estética e o design.

• O sistema de retro visão foi um elemento 
inovador aplicado, quer em termos de design, 
quer de facilidade de operação. Ao invés dos
habituais espelhos, usa um sistema de câmaras 
de vídeo e afixação da imagem em monitores 
instalados na mesa de condução.

• A estrutura do veículo foi revestida exteriormente 
por painéis de resina, adequada e reforçada 
com fibra de vidro, de fácil e rápida substituição.

• O EUROTRAM possui um funcionamento 
bastante silencioso pelo facto de, nos bogies 
motores, cada roda possuir um motor 
trifásico refrigerado a água, resultando 
numa boa redução do volume sonoro.

Interior
• Foram utilizados materiais correspondentes 
às normas de segurança existentes 
(nomeadamente os revestimentos com a 
classificação ao fumo e ao fogo M1F1),mas que 
garantem simultaneamente uma decoração
agradável, conforto e fácil limpeza e manutenção. 

• A estrutura modular (sete módulos) adoptada 
possui um sistema de engate automático, podendo
ser acoplado a outro. Torna-se assim possível 
adoptar veículos com uma largura de 2,65 metros,
elevando a sua capacidade para 291 passageiros.

• O veículo foi equipado com sistemas que 
permitem que a energia usada na tracção 
eléctrica seja parcialmente recuperada 

A frota do Metro do Porto 
integra actualmente 
72 unidades, 
com capacidade 
para transportar 
até 9 mil pessoas por hora 
e por sentido, nos períodos 
de maior procura. 

The Metro do Porto fleet has 
72 units, with a capacity to 
transport up to 9,000 persons 
per hour in each direction 
during peak demand periods.

No fabrico de cada 
composição, cujo peso total 
é de 40,5 toneladas, 
são usados mais de 
4 mil artigos.

Over 4,000 parts are used 
to manufacture each train, 
whose total weight is of 40.5 
tons.

Outside
• Since the vehicle’s route is about 
90% on the surface, the colours and 
the combination between aesthetics 
and design were carefully selected.

• The rear view mirror system was an 
innovative aspect both in design and facility 
of operation. Unlike the usual mirrors, this 
new system consists of video cameras that 
display the rear view image on monitors 
installed on the driver’s operation console.

• The vehicle’s outer structure was covered 
with suitable fibreglass-reinforced resin 
panels which may be easily and quickly 
replaced.

• The EUROTRAM is very silent since, 
in the bogie motors, each wheel has 
a water-cooled three-phase motor 
featuring low noise emissions.

Inside
• The materials are compliant with current 
safety standards (particularly the coatings 
with a M1F1 smoke and fire rating) that 
also provide pleasing decoration and 
comfort, in addition to easy cleaning 
and maintenance.
 
• The modular structure (seven modules) 
has an automatic coupling system. This 
feature makes it possible to use vehicles 
with a width of 2.65 metres, increasing 
their capacity to 291 passengers.

• The vehicle was equipped with systems that 
recover part of the electric traction energy 
during braking, whereby the motors 
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durante a frenagem, funcionando os motores 
como geradores e aproveitando a energia 
cinética do veículo. Esta energia é devolvida 
à rede, podendo, assim, voltar a ser usada 
por outros veículos.

• A suspensão pneumática secundária, com 
regulação automática da altura do veículo em 
função da carga, permite manter a plataforma 
sistematicamente ao nível do cais de embarque, 
de forma a garantir a acessibilidade a cadeiras 
de rodas e a carrinhos de bebé, assim como 
a respectiva imobilização destes no interior 
do veículo.

• As portas foram equipadas com um sistema
de anti-entalamento, abrindo-se imediatamente 
sempre que detectam um objecto e, assim, 
evitando acidentes.

• Sempre que possível foram utilizados 
materiais recicláveis.

• O interior do veículo é amplo, sem rampas 
e degraus.

• Os sistemas de ar condicionado instalados 
nos veículos do SMLAMP utilizam um gás 
não depletor da camada do ozono (R407-C).

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
O Metro do Porto é o primeiro veículo ferroviário 
português a utilizar o RAMS (Reliability, 
Availability, Maintainability and Safety).

Concebido em Itália, em Inglaterra 
e em Portugal, e totalmente montado 
nas instalações da Bombardier da Amadora, 
este é o mais recente veículo de Metro Ligeiro 
a ser produzido na Europa, incorporando 
as mais avançadas soluções tecnológicas.

O Metro, movido 
a electricidade, e por isso 

não poluente, pode atingir 
uma velocidade máxima 

de 80 km/h. É ainda 
extremamente silencioso 
quando comparado com 

o transporte convencional, 
contribuindo para 

a diminuição dos níveis 
de poluição sonora. 

The Metro, powered 
by electricity, and thus 

non-pollutant, may reach 
a maximum speed of 80 

km/h. It is also extremely 
silent when compared with 

conventional transport, 
thereby contributing to lower 

noise pollution.

function like generators and use 
the vehicle’s kinetic energy. This 
energy is returned to the network 
and may be used again by other vehicles.

• The secondary pneumatic suspension, 
with automatic vehicle-height regulation 
according to the load, maintains the 
platform systematically at the same level 
as the boarding platform, thereby providing 
access to wheelchairs and baby carriages 
which may also be immobilised inside 
the vehicle.

• The doors were equipped with 
an anti-crush system, and immediately 
open whenever they detect an object, 
thereby preventing accidents.

• Whenever possible, recyclable materials 
were used.

• The vehicle’s interior is ample, without 
ramps or steps.

• The air conditioning systems in the 
SMLAMP vehicles use a gas that does 
not deplete the ozone layer (R407-C).

TECHNOLOGICAL INNOVATION
Metro do Porto was the first Portuguese 
rail vehicle that uses the RAMS 
(Reliability, Availability, Maintainability 
and Safety).

Designed in Italy, England and Portugal, 
and fully assembled at the Bombardier 
facilities in Amadora, this is the most 
recent Light Rail vehicle manufactured 
in Europe incorporating cutting-edge 
technology.
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BILHÉTICA

A responsabilidade da gestão e implementação 
de um sistema de bilhética e tarifário comum na
AMP pertence ao TIP, ACE – Transportes Intermodais 
do Porto. O sistema de bilhética do TIP representa 
o auge da inovação dos “sistemas sem contacto” 
a nível mundial – o sistema “Andante”. 

O Metro do Porto é o único operador da AMP 
a utilizar exclusivamente o título Andante não
possuindo, por isso, títulos próprios. Tal facto
leva a que a utilização deste sistema se traduza
em vantagens económicas, sociais e ambientais 
para os clientes do Metro do Porto e para 
a sociedade em geral.

O título Andante apresenta vantagens 
significativas relativamente ao bilhete tradicional:

• Traduz-se numa maior rapidez e facilidade    
na validação de títulos.

• Permite a validade em mais do que um 
operador de transportes.

• Possibilita a sua reutilização, pois pode ser  
sucessivamente recarregado.
 
• Possibilita o estacionamento em parques, 
beneficiando de tarifas especiais, caso o cliente
utilize também o transporte público dos
operadores aderentes ao Sistema Intermodal. 
Esta utilização é conhecida como Park & Ride e, 
concretiza-se, na localização dos parques de
estacionamento junto às linhas do Metro e a
interfaces dos diferentes modos de transporte.

Para a contabilização dos benefícios ambientais 
elementares resultantes da utilização do Andante 
na Rede do Metro do Porto,foram tidos em conta 
os seguintes dados:

O pioneiro Sistema 
de Bilhética Intermodal 
representa o fim do sistema 
tradicional a que nos fomos 
habituando ao longo 
de décadas, onde um bilhete 
era usado apenas num 
operador e numa só viagem.

The pioneer Intermodal 
Ticket System represents 
the end of the traditional 
systems with which we 
became familiar in recent 
decades, whereby one 
ticket was used only for 
one operator and on only 
one trip.

TICKETING

TIP, ACE – Transportes Intermodais 
do Porto manages and implements 
a common ticketing and fares system 
on the AMP. TIP’s ticketing system 
is in the vanguard of innovations 
in the “contactless systems” worldwide 
– the “Andante” system. 

Metro do Porto is the only operator of the 
AMP exclusively using the Andante ticket 
and thus does not have its own tickets. 
Consequently, the use of this system 
has economic, social and environmental 
advantages for Metro do Porto clients 
and to society in general.

The Andante ticket has significant 
advantages over traditional tickets:

• Faster and easier ticket validation.

• May be validated at more than one
transport operator.

• May be re-used since it may 
be successively recharged.

• Can be used for parking, implying 
special rates, when the client also 
uses the Intermodal System’s public      
transport operators. This utilisation, 
known as Park & Ride, aims to place 
car parks next to Metro lines and 
to the interfaces of the various 
transport modes. 

To determine the Andante’s basic 
environmental benefits on the 
Metro do Porto Network, the following 
data were taken into account:
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• 1 tonelada de papel novo precisa de 20
árvores (eucaliptos), 40.000 litros de água 
e 700 KW de energia exterior ao processo
integrado de produção.

• 1 tonelada de papel reciclado precisa 
de 1.200 kg de papel velho, 2.000 litros 
de água e 1.000 a 2.500 KW/h de energia.

• 1 árvore adulta pode absorver 5,902 kg 
CO2 por ano.

• Os títulos Andante já emitidos ou carregados 
correspondem ao número de títulos 
descartáveis evitados.

• Número de validações Andante  
no Metro do Porto.

CONTRIBUIÇÃO NA REDUÇÃO DO ABATE DE ÁRVORES 
CONTRIBUTION TO SAVING TREES

Entre 2004 e 2006, a utilização do Andante 
na Rede do Metro do Porto permitiu 
a conservação de mais de seis centenas 
de árvores e, consequentemente, a absorção 
de quase 4 toneladas de CO2.

• 1 ton of new paper requires 20 trees
(eucalyptus), 40,000 litres of water and 
700 KW of energy exterior to the actual 
production process.

• 1 ton of recycled paper requires 1,200 kg
of waste paper, 2,000 litres of water and 
1,000 to 2,500 KW/h of energy.

• 1 mature tree can absorb 5,902 kg 
CO2/year.

• Andante tickets already issued or charged 
correspond to the number of disposable 
tickets avoided.

• Number of Andante validations 
on Metro do Porto.

CONTRIBUIÇÃO PARA A REDUÇÃO DE CO2 NA ATMOSFERA 
CONTRIBUTION TO REDUCING CO2 IN THE ATMOSPHERE

From 2004 to 2006, using the Andante 
system on the Metro do Porto Network 
saved over six hundred trees that, 
consequently, absorbed nearly 4 tons of CO2.

BENEFÍCIOS ANUAIS DA UTILIZAÇÃO DO ANDANTE NO METRO DO PORTO 
ANNUAL BENEFITS OF USING THE ANDANTE ON METRO DO PORTO 

O Andante permitiu 
reduzir em grande escala 
a necessidade do recurso 

a bilhetes descartáveis 
e, consequentemente, a 

inevitável produção de 
resíduos. 

Andante made it possible 
to greatly 

  reduce the need for 
disposable tickets 

  and, consequently, the 
inevitable   

  production of waste.
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O AMBIENTE EM NÚMEROS

GESTÃO DE RESÍDUOS
A Metro do Porto aposta, determinantemente, 
na gestão dos resíduos produzidos no âmbito 
da sua actividade. Esta preocupação foi 
assumida desde a redução na fonte até 
ao destino final dos resíduos, aplicando todo 
um processo que obedece ao conceito 
de gestão integrada.

Os requisitos legais para a gestão de resíduos 
foram assim, desde logo,  devidamente 
integrados nos Cadernos de Encargos 
das diferentes empreitadas:

• Construção - Foi desenvolvido 
e implementado um Sistema de 
Acompanhamento Ambiental da Obra, que 
contemplou, obrigatoriamente, a elaboração 
e implementação de um Plano de Gestão de 
Resíduos. Segundo este, todos os resíduos 

Desde finais de 2006 
que a Metro do Porto 
implementou a utilização 
de papel reciclado em todas 
as áreas da sua actividade, 
como parte integrante 
da sua política ambiental. 
Estima-se que a utilização 
de papel reciclado permitirá, 
à Empresa, poupar 
120 árvores, 594 mil litros 
de água e 15.000KW/h/ano. 
Todo o papel utilizado 
é depois encaminhado 
para reciclagem, através 
dos serviços disponibilizados 
pela Câmara Municipal 
do Porto para esse efeito. 

Since late in 2006, Metro 
do Porto has implemented 
the use of recycled paper 
in all its activities as part 
of its environmental policy. 
It is estimated that using 
recycled paper will enable 
the company to save 120 
trees, 594,000 litres of water 
and 15,000KW/h/year. All 
paper waste is then routed 
to recycling through the 
services provided by the 
Porto Town Council for that 
purpose. 

THE ENVIRONMENT IN NUMBERS

WASTE MANAGEMENT
Metro do Porto is firmly committed to 
managing the waste that it produces. This 
concern covers reduction at the source until 
the final destination of waste, by applying 
a whole process compliant with the integrated 
management concept.

The waste management legal requirements 
were thus, from the start, properly integrated 
in the Tender Specifications of the various 
contract works:

• Construction - A Work Environmental 
Monitoring System was developed and 
implemented that included the obligation to 
prepare and implement a Waste Management 
Plan. According to this plan, 
all waste produced during the construction 
stage was sorted, stored at the work site 
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produzidos durante a fase de construção 
foram triados, armazenados em obra em local 
devidamente identificado para o efeito 
e conduzidos a um destino final licenciado. 

• Exploração - Os resíduos são recolhidos em 
todas as estações pela entidade operadora 
responsável e certificada (ISO 14 001), que 
assegura o seu encaminhamento ao destino 
final licenciado.

Pela análise do gráfico, verifica-se que não existe 
uma tendência notória de evolução anual dos 
diferentes tipos de resíduos, uma vez que a sua
variação está dependente da fase e tipo de
empreitada em curso. Enquanto em 2006, os
resíduos equiparados a resíduos sólidos urbanos 
foram os que tiveram maior expressividade 
(33% do total de resíduos), em 2005, destacam-se
os resíduos de betão (69%) e em 2004 a mistura 
de resíduos de construção e demolição (67%).

in a properly identified location and then taken 
to a final licensed destination. 

• Operation - Waste is collected at all stations 
by a certified (ISO 14 001) operator that conveys 
the waste to the final licensed destination. 

The graph reveals that there is no clear annual 
trend in the different types of waste, since 
waste production varies according to the stage 
and type of contract work in progress. Where 
as in 2006, waste equivalent to solid urban 
waste was the most abundant (33% of total 
waste), in 2005 there was an abundance of 
concrete waste (69%) and in 2004 a greater 
percentage of construction and demolition 
waste (67%).
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A maioria destes resíduos têm como destino 
final a eliminação e, cerca de 39% são 
reciclados ou valorizados.

O facto da maior parte dos resíduos ter
como destino final a eliminação está 
relacionado com a ausência de legislação 
específica, à data do seu encaminhamento 
para destino final, aplicável aos resíduos 
de construção e demolição.

Como principais resíduos líquidos produzidos, 
para os três anos em análise, destacam-se

Most of these types of waste are eliminated and 
about 39% is recycled or valorised.

Most of the waste was eliminated because 
construction and demolition waste was not 
covered by specific legislation on the date on 
which it was conveyed to its final destination. 

In the three years under analysis, 98% of liquid 
waste has conquisted of engine, transmition 

DESTINO FINAL DOS PRINCIPAIS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS 
FINAL DESTINATION OF THE MAIN WASTE TYPES PRODUCED
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claramente  os óleos de motores, transmissões 
e lubrificação, correspondendo a 98% do total 
deste tipo de resíduos. Esta situação está 
directamente relacionada com a manutenção 
dos equipamentos em fase de obra, mas 
também com a própria manutenção dos 
veículos em operação.

Entre 2005 e 2006, o volume de resíduos líquidos 
teve um crescimento mais reduzido (apenas 7%), 
situação esta justificável pela diminuição das 
actividades inerentes à fase de construção.

Cerca de metade dos resíduos líquidos 
produzidos têm como destino final a valorização.

ENERGIA
A diminuição do número de automóveis em 
circulação, em resultado da transferência 
do transporte individual para o Metro, conduz 
necessariamente a uma poupança de energia. 
A energia utilizada no Transporte Individual (TI)
e no Transporte Colectivo (TC) resulta da queima 
de combustíveis fósseis, altamente poluentes, 
contrariamente à energia utilizada no Metro, que
sendo eléctrica é produzida em centrais que cada
vez mais potenciam o uso de energias renováveis.

Os consumíveis informáticos 
(tinteiros e toners) utilizados 

nos escritórios da Metro 
do Porto são recolhidos

pela empresa fornecedora 
dos equipamentos, sendo 

esta, certificada de acordo 
com as normas ISO 14001 

e ISO 9001. 

Computer consumables 
(ink cartridges and toners) 
used in the offices of Metro 

do Porto are collected 
by the company that 

supplies the equipment, 
which is a certified 

company according to ISO 
14001 and ISO 9001

and lubrification oil. This situation 
is directly related with equipment 
maintenance in the work phase but 
also with the very maintenance 
of vehicles under operation.

From 2005 to 2006, the volume of net 
liquid waste increased less (only 7%), 
justified by the decrease in activities 
related to the construction stage.

About half of the liquid waste is valorised.

ENERGY
The lower number of automobiles in 
circulation, due to the usage of Metro as an 
individual transportation has necessarily 
implied energy savings. Individual Transport 
(TI) and Collective Transport (TC), burn 
highly pollutant fossil fuels, contrary to the 
Metro, which is powered by electricity whose 
production is becoming increasingly more 
dependent on renewable sources.

DESTINO FINAL DOS PRINCIPAIS RESÍDUOS LÍQUIDOS PRODUZIDOS
FINAL DESTINATION OF THE MAIN LIQUID WASTE PRODUCED
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Com base num estudo efectuado em 2002 por 
uma empresa especializada e independente, 
e se considerarmos que todos os passageiros 
transferidos para o Metro são provenientes 
do TC, a poupança de energia alcançada 
atinge metas consideráveis. Em 2006, essa 
poupança ultrapassou as 7500 tep (toneladas 
equivalentes a petróleo) ou, em unidade 
equivalente, os 90.000 MWh (milhões de watts 
hora). Contudo, se nos abstivermos desta visão 
mais conservadora e considerarmos que parte 
dos passageiros do sistema provêm também 
do TI, essa poupança de energia torna-se ainda 
mais significativa.

A energia consumida tem vindo a aumentar ao 
longo dos anos em resultado da expansão da rede 
e consequente aumento da oferta, no entanto, 
é de notar, que para um aumento da oferta na 
ordem dos 93% de 2005 para 2006, o consumo 
de energia apenas cresceu 69%, evidenciando 
a preocupação contínua da Metro do Porto em 
gerir todos recursos de forma eficiente. 

Based on a study in 2002 by an independent 
specialised company and, if we take into 
account that all the passengers transferred 
to the Metro are from TC, the energy savings 
are considerable. In 2006, those savings 
exceeded 7,500 tep (petroleum equivalent tons) 
or, in an equivalent unit, 90,000 MWh (millions 
of watt hours). However, if we overlook this 
more conservative vision and consider that 
part of the system’s passengers also come 
from TI, those energy savings are even much 
more significant.

Energy consumption has been increasing 
through the years due the network expansion 
and the consequently higher offer. However, 
note that, although the offer increased about 
93% from 2005 to 2006, energy consumption 
increased only 69%, revealing Metro 
do Porto’s ongoing concern in managing 
all resources efficiently. 
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ÁGUA
Melhorar a eficiência nos consumos 
de água é um objectivo decorrente das 
práticas ambientais implementadas 
na Metro do Porto. 

Os dados disponíveis para análise 
resumem-se, até à data, aos valores 
resultantes da manutenção dos veículos, 
ainda assim, é evidente o aumento dos 
valores relativos à água reciclada, sendo a 
taxa de crescimento da reciclagem de água 
superior à taxa de crescimento do consumo.

A melhoria futura do sistema passará por 
um maior acompanhamento das principais 
actividades responsáveis pelo consumo 
de água, ao nível da limpeza, consumo 
humano/doméstico associado aos serviços 
de restauração e sanitários, lavagem 
de pavimentos, rega de áreas ajardinadas, 
entre outros, implementando medidas que 
suportem a redução do consumo global deste 
importante recurso.

WATER
Improving water consumption efficiency 
is a goal consistent with Metro do Porto’s 
environmental practices. 

The data available for analysis so far are 
related merely with vehicle maintenance, 
even so there is still an evident rise in 
recycled water, whereby the use of recycled 
water has increased more than the 
consumption rate.

The system’s future improvement will 
require greater monitoring of the main 
activities responsible for water consumption 
– cleaning, human/domestic consumption 
associated to the restaurant and bathroom 
services, washing of floors, irrigation 
of garden areas, among others – by 
implementing measures to reduce the overall 
consumption of this important resource.
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WATER CONSUMPTION
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RUÍDO
De acordo com o que ficou estabelecido 
no Caderno de Encargos, foi desenvolvido 
e implementado um Sistema de 
Acompanhamento Ambiental (SAA) da obra, 
que contemplou a definição e implementação 
de um plano de monitorização de um conjunto 
de indicadores, entre os quais o ruído.

Os impactes negativos mais significativos 
ao nível do ruído, decorrentes das actividades 
desenvolvidas pela Metro do Porto verificaram-se, 
essencialmente, durante a fase de construção 
do sistema. Resultaram do tipo de actividades 
desenvolvidas, designadamente da escavação, 
do desmonte de rocha, das betonagens, e das
restantes actividades decorrentes da construção 
das estações, das terraplanagens e do 
assentamento de vias, entre outros. 

Na tabela seguinte apresenta-se o número 
de monitorizações efectuadas no decorrer 
da fase de construção:

O maior número de monitorizações verificou-se
nos anos de 2003 e 2004, resultaram da 
necessidade de avaliar os níveis de emissão do
ruído resultantes da intensificação dos trabalhos 
nas frentes de obra localizadas em meio urbano, 
com o consequente prolongamento do horário 
de trabalho para período nocturno. A aplicação 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

� 14 � 23 1� 1� 9Número de monitorizações
Number of monitoring actions

NOISE
According to what was stipulated in the 
Tender Specifications, a work Environmental 
Monitoring System (EMS) was developed 
and implemented, which included defining 
and implementing a monitoring plan 
for a number of indicators, including noise.

The most significant negative noise
impacts from Metro do Porto’s activities 
occurred essentially during the system’s 
construction stage. They resulted from 
the type of activities carried out, 
particularly excavation, rock removal, 
concrete pouring and other activities 
for building the stations, land-levelling 
and laying of tracks, among others. 

The following table shows the number 
of monitoring actions during the 
construction stage:

 

The highest number of monitoring actions took 
place from 2003 to 2004, due to the need to 
evaluate noise emission levels resulting from 
intensified activities at work fronts in urban 
areas, as working hours were extended 
to a night shift. Applying a number 
of minimisation measures, such as alterations 

MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO 
NOISE MONITORING
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de um conjunto de medidas de minimização, 
como as alterações dos horários de trabalhos 
em obra, a escolha criteriosa dos períodos 
críticos para execução de actividades mais 
ruidosas e o realojamento de moradores 
sempre que justificável, permitiu atenuar os 
impactes decorrentes desta necessidade. Já 
em  fase de exploração, e tal como preconizado 
e aprovado em sede de Avaliação de Impacte 
Ambiental, encontram-se em curso para as 
diferentes linhas, a implementação 
dos planos de monitorização do ruído. 

EMISSÕES “MEDIDAS AO METRO”

Ao abrigo do Protocolo de Quioto, Portugal 
foi um dos poucos países da União Europeia 
a beneficiar da possibilidade de aumentar as 
suas emissões. Esse aumento poderia alcançar 
até 27% para os gases de efeito estufa (mais 15 
milhões de toneladas de dióxido de carbono) 
entre 1990 e o período de 2008-2012. No 
entanto, já em 2001, verificou-se que Portugal 
estava 9,4% acima desta meta.

O aumento de tráfego e o congestionamento 
crescente nas áreas urbanas são uma das 
principais causas da poluição atmosférica 
e sonora. As principais emissões causadas pelo
tráfego motorizado são os óxidos de azoto (NO),
os hidrocarbonetos (HC) e o monóxido de carbono 
(CO), representando, respectivamente, 58%, 
50% e 75% dos gases emitidos. As directivas 
comunitárias que visam estabelecer normas
rigorosas aplicáveis à emissão de gases poluentes 
por veículos automóveis têm produzido efeitos 
positivos, mas os progressos alcançados até 
à data são ameaçados pelo número crescente 
de veículos automóveis na via pública.

to work schedules, a careful selection 
of critical periods to perform the noisiest 
activities and re-housing residents whenever 
justified, made it possible to attenuate the 
respective impacts. During the operation 
stage, and as recommended and approved 
in Environmental Impact Evaluation stage, 
the noise monitoring plans for the various 
lines are being implemented.  

EMISSIONS “MEASURED 
BY THE METER(RO)” 

According to the Kyoto Protocol, Portugal 
was one of the few EU countries to benefit 
from a possibility of increasing its 
emissions: it was allowed 27% growth 
of greenhouse gas emissions (an additional 
15 million tons of carbon dioxide) from 1990 
to the 2008-2012 period. However, in 2001 
it was detected that Portugal had already 
exceeded its target by 9.4%.

Higher traffic and growing congestion 
in urban areas are one of the main causes 
of atmospheric and noise pollution. The 
main emissions caused by motorised traffic 
are nitric oxide (NOx), hydrocarbons (HC) 
carbon monoxide (CO), which represent, 
respectively, 58%, 50% and 75% of emitted
 gases. The EU directives to establish strict 
standards applicable to the emission 
of pollution gases by automobiles have had 
positive effects, but the progress until now 
is threatened by the growing number 
of automobile vehicles on public roads.

According to the National Plan for Climatic 
Alterations (Council of Ministers Resolution no. 

O sector dos transportes é 
o que mais contribui para a 

emissão de gases com efeito 
de estufa (20,2% em 2003), 

sendo que entre 1990 e 2003 
as emissões subiram 95%. De 

acordo com a última revisão 
do Plano Nacional sobre as 

Alterações Climáticas (PNAC 
2006), prevê-se um aumento 

de 110% das emissões 
deste sector entre 1990 e 

2010 (sendo que as medidas 
adicionais apenas trarão uma 

redução de 3%).  

The transport sector is the 
largest contributor to the 
emission of greenhouse 

gases (20.2% in 2003), and 
emissions rose 95% from 

1990 to 2003. According to 
the last review of the National 

Plan for Climatic Alterations 
(PNAC 2006), we can expect 

a 110% increase in emissions 
by this sector from 1990 to 

2010 (whereby the additional 
measures will reduce 

emissions by a mere 3%). 
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Segundo o Plano Nacional para as Alterações 
Climáticas (Resolução do Conselho de 
Ministros nº104/2006), que define as grandes 
linhas estratégicas para o país nesta matéria, 
Portugal terá que reduzir entre 15 a 20 
megatoneladas de dióxido de carbono até 2010.

A METRO DO PORTO 
E AS EMISSÕES POLUENTES
Ciente da necessidade de assegurar 
o cumprimento das metas nacionais 
previstas no Protocolo de Quioto 
e a persecução dos objectivos traçados 
pelo PNAC, numa perspectiva de equidade 
de esforços, a Metro do Porto assume o seu
papel perante os objectivos assumidos pelo
Governo Português, que considerou a própria 
criação do Sistema do Metro Ligeiro como 
um dos factores decisivos para dar resposta 
às metas nacionais e internacionais 
nesta área.

Isto porque, e citando o já referido estudo 
realizado em 2002, a transferência de 
passageiros provenientes do TC e do TI conduz 
a uma redução do tráfego rodoviário, levando 
a uma diminuição das emissões poluentes 
e à poupança de energia.

De acordo com esse estudo, para os anos 
de 2003 a 2006, a empresa terá evitado, 
no total, a emissão de 89 toneladas CO, 
44 toneladas de HC, 553 toneladas NOx 
e 33 mil milhões de partículas, isto 
numa perspectiva conservadora, ou seja, 
considerando que todos os passageiros 
transferidos para o Sistema de Metro 
são provenientes do Transporte Colectivo. 

104/2006), which specifies the major 
strategic guidelines for the country 
in this matter, Portugal must reduce its 
carbon dioxide emissions by 15 to 20 
megatons until 2010.

METRO DO PORTO 
AND POLLUTION EMISSIONS
Aware of the need to comply with the 
national targets stipulated in the Kyoto 
Protocol and to meet the goals specified by 
the PNAC, within a perspective of fair efforts, 
Metro do Porto will play its role to meet the 
goals agreed by the Portuguese government 
which considered that creating the Light Rail 
System was, in itself, a decisive factor to give 
response to the national and international 
targets in this field.

This is because, and quoting the 2002 study, 
the transfer of passengers from TC and TI 
decreases road traffic, which decreases 
pollution emissions. This factor is further 
enhanced by the respective energy savings.

According to this study cover the 2003-2006 
period, the company has prevented a total 
emission of 89 tons of CO, 44 tons of HC, 553 
tons of NOx and 33 billion particles. This 
is based on a conservative estimate, since 
it takes into account that all passengers 
transferred to the Metro System were 
from the Collective Transport system. 
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As emissões do SMLAMP resultam 
da produção de energia eléctrica.

CUSTOS AMBIENTAIS
A contabilidade ambiental é uma ferramenta 
económica de particular relevância para 
a introdução dos factores ambientais na gestão
global da Metro do Porto. Entre outros factores, 
proporciona a todos os stakeholders a avaliação 
do desempenho ambiental da organização, 
através do conhecimento da eficiência na gestão
 dos recursos, da quantificação dos compromissos 
da empresa, da avaliação dos riscos, do cálculo 
dos custos associados a serviços externos (que 
se podem tornar internos) e da disponibilização 
de informação económica, factores que são 
fundamentais para permitir uma correcta 
tomada de decisões.

Actualmente, a Metro do Porto tem contabilizados 
os custos resultantes  dos processos de Avaliação
de Impacte Ambiental. Os custos decorrentes da 
efectiva implementação das medidas de gestão 

EMISSÕES ANUAIS DE GASES DE EFEITO DE ESTUFA (GEE) 
ANNUAL EMISSIONS OF GREENHOUSEGASES (GHG)

POUPANÇAS ANUAIS DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) 
ANNUAL REDUCTION IN GREENHOUSE GASES (GHG) 

Emissions by SMLAMP are from electricity 
production.

ENVIRONMENTAL COSTS
Environmental accounting is an economic 
tool of particular relevance for introducing 
environmental factors in Metro do Porto’s 
overall management. Among other factors, 
it enables all stakeholders to evaluate the 
organisation’s environmental performance 
by disclosing the efficiency of the resources 
management, by quantifying the company’s 
commitments, by evaluating the risks, by 
calculating the costs associated to external 
services (that may become internal) and by the 
availability of economic information, essential 
factors for making the right decisions.

Currently, Metro do Porto has accounted 
the costs arising from Environmental 
Impact Evaluation processes. Costs arising 
from actually implementing environmental 
management measures at the various contract 
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ambiental nas diferentes empreitadas e 
operação do Metro do Porto encontram-se 
incluídos nos valores globais das empreitadas, 
pelo que o seu cálculo não está, ainda, realizado.

CONFORMIDADES
Não obstante a Metro do Porto ter sido alvo, 
até ao final de 2006, de processos de contra 
ordenação, estes não tiveram provimento, 
por ter sido a empresa absolvida dos mesmos. 
A existência de não-conformidade com leis 
ou regulamentos ambientais foi, aliás, uma 
preocupação constante da Empresa ao longo 
de todo o processo de obra.

PRÉMIOS
Compras Públicas
No final do Ano de 2006, a Metro do Porto foi
distinguida com o prémio “Boas Práticas em
Aquisições Públicas Ambientalmente Orientadas”. 
Este prémio, atribuído pelo Instituto Nacional 
de Engenharia, Tecnologia e Inovação (CENDES), 
em parceria com a Comissão Europeia e o Local 
Governments for Sustainability, foi atribuído no 
decurso da conferência/workshop “Buying Green 
– Compras Ambientalmente Orientadas”. A 
Empresa apresentou, como projecto a concurso,
os critérios ambientais aplicados na concepção, 
construção e exploração do Sistema de Metro 
Ligeiro da Área Metropolitana do Porto.

FAD`2006
Em 2006, a Associação Interdisciplinar de 
Desenho do Espaço da Catalunha (Espanha) 
atribuiu um prémio ao arquitecto Eduardo Souto 
de Moura, responsável pelas estações do Metro 
do Porto, na categoria “Cidade e Paisagem”.

ENOR
As estações do Metro da autoria do Arquitecto
Eduardo Souto de Moura foram, também, 
premiadas com o galardão ENOR, que constitui
uma relevante distinção arquitectónica 
ao nível da Península Ibérica. 

Implementar um Sistema 
Integrado de Gestão 
da Qualidade, Ambiente, 
Segurança e Saúde 
no Trabalho (SIQAS), 
com o objectivo de obter 
a respectiva certificação 
no âmbito do Sistema 
Português da Qualidade, 
foi um objectivo complexo 
e ambicioso assumido pela 
Metro do Porto, visto como 
um instrumento que permite 
atingir a excelência 
da Empresa. 

Implementing an Integrated 
Quality, Environment, 
Safety and Health at Work 
Management System (SIQAS), 
to obtain the respective 
certification under the 
Portuguese Quality System, 
was a complex and ambitious 
objective taken on by Metro 
do Porto and viewed as 
an instrument allowing 
the company to achieve 
excellence.

works and operation of the Metro do Porto are 
included in the overall amounts of the contract 
works and thus have not yet been calculated.

COMPLIANCE
Until the end of 2006, although Metro do Porto 
was subject to administrative processes, these 
did not have any impact since the company was 
acquitted. Non-compliance with environmental 
laws or regulations was, in fact, a constant 
concern by the company during the whole 
construction work process.

AWARDS
Public Purchases
At the end of 2006, Metro do Porto was 
distinguished with the award of “Good 
Practices in Environmentally Oriented Public 
Acquisitions.” This award given by the National 
Institute of Engineering, Technology and 
Innovation (CENDES), in partnership with 
the European Commission and the Local 
Governments for Sustainability, was awarded 
during the “Buying Green” conference/
workshop. The company submitted its 
environmental criteria for designing, building 
and operating the Light Rail Systems of the 
Porto Metropolitan Area.

FAD ‘2006
In 2006, the Interdisciplinary Association of 
Space Design of Catalonia (Spain) bestowed 
an award on the architect Eduardo Souto 
de Moura, who designed the Metro do Porto 
stations, in the “City and Landscape” category.

ENOR
The Metro stations designed by the architect 
Eduardo Souto de Moura also received 
the ENOR award, a relevant architectonic 
distinction within the Iberian Peninsula. 
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Desempenho
Económico 
Economic 
Performance

• Desempenho Operacional 
Operational Performance 

• Tarifário social Andante 
Andante social fares 

• Valor económico gerado e distribuído 
Economic value generated and distributed 

• Implicações das mudanças climáticas para a actividade da Metro do Porto 
Implications for Metro do Porto’s activities due to climatic changes

• Avaliação e transparência dos resultados
Evaluation and transparency of the results
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DESEMPENHO OPERACIONAL

O desempenho económico da Metro do Porto, 
indicadores detalhados e sua interpretação, 
constam do Relatório e Contas da Empresa. 
No presente relatório são destacados, apenas, 
os indicadores que contribuem para avaliar 
o desempenho da Empresa relativamente 
aos compromissos assumidos para com 
os seus stakeholders. 

Em 2006, verificou-se no Sistema um total 
de 38.637.488 validações, representando 
um crescimento de 109% no número anual 
de validações. A tendência das validações 
revela o crescimento sustentado da procura 
do serviço por parte da população e reflecte, 
ainda, a evolução da rede em exploração 
comercial.

A Metro do Porto 
realiza a sua actividade 

económica através 
de um relacionamento 

dinâmico com um vasto 
conjunto de stakeholders.

Metro do Porto performs its 
business activities through 

dynamic relations with a vast 
number of stakeholders.

Recordes de 
Validações em 2006 

9 de Maio (Queima das Fitas): 
184.758 validações

6 de Dezembro (Liga dos 
Campeões FCP x Arsenal): 

178.136 validações

17 de Outubro (Liga dos 
Campeões FCP x Hamburgo): 

168.460 validações
                

Validation Records in 2006 
May 9th (Queima das Fitas – 

university graduation festivities): 
184,758 validations

December 6th (Champions 
League FCP x Arsenal): 

178,136 validations

October 17th (Champions 
League FCP x Hamburg): 

168,460 validations        

OPERATIONAL PERFORMANCE

Metro do Porto’s Annual Report reveals the 
company’s economic performance through 
detailed indicators and their interpretation. 
This report highlights only the indicators that 
help evaluate the Company’s performance 
regarding its commitments to stakeholders. 

     

In 2006, the system had a total of 38,637,488 
validations, a 109% growth in the annual 
number of validations. The validations trend 
reveals sustained growth in demand by the 
population and also reveals the network’s 
expanding commercial operation.

PROCURA
DEMAND

65%

88%
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In 2006, Metro do Porto provided 1,417 
billion seats km for a total of 202 million 
passengers km, with a load factor of 14.3% 
(a 1.2 p.p. increase over 2005). In 2006, 
transported passengers km increased 111% 
and offered seats increased 93%. The load 
factor has increased favourably. 

Park & Ride
Along its network, the Metro do Porto’s 
system has 18 car parks in operation and 
10 under construction, for a capacity of 
2,690 vehicles. The car park at the Dragão 
Stadium, in 2006, and at the Parque da Maia, 
in 2007, became part of Metro do Porto’s 
Park & Ride system. 

The Park & Ride concept, pioneer in the 
country, consists of paying for public 
transportation and parking using the same 
ticket. This system was introduced by 
Metro do Porto and by TIP – Transportes 
Intermodais do Porto, in August 2006. The 
system is clearly advantageous for clients, 
in terms of offered services and costs, 
which represents an additional motivation 
for using this means of transport whilst 
promoting the integration between collective 
and individual transport. 

No ano de 2006, a Metro do Porto disponibilizou
1.417 milhões de lugares km para o total de
202 milhões de passageiros km, correspondendo 
a uma taxa de ocupação de 14,3% (aumento de
1,2 p.p. face a 2005). Apurou-se, no ano de 2006,
um aumento de 111% dos passageiros km
transportados e de 93% dos lugares km oferecidos.
A taxa de ocupação tem evoluído positivamente. 

Park & Ride
O Sistema do Metro do Porto conta, ao longo da
sua rede, com 18 parques de estacionamento 
em funcionamento e 10 em construção, 
correspondendo a uma capacidade de 2.690 
veículos. O parque do Estádio do Dragão, em 2006,
e o parque Central da Maia, em 2007, passaram 
a integrar o sistema Park & Ride do Metro do Porto. 

O conceito Park & Ride, pioneiro no país, consiste
no pagamento do transporte público e de horas
de estacionamento num mesmo título. Este 
sistema foi introduzido pela Metro do Porto e pelo
TIP – Transportes Intermodais do Porto, em 
Agosto de 2006. Com vantagens incontestáveis 
para os clientes, quer em termos de serviços
oferecidos quer em termos de custo, este 
sistema constitui uma motivação adicional 
para a utilização deste meio de transporte  
promovendo, em simultâneo, a integração 
do transporte colectivo e individual. 

Em 31 de Dezembro de 2006, 
a rede em exploração pela 
Metro do Porto apresentava 
uma extensão de 58,9 kms 
(crescimento de 70,6% 
relativamente ao ano de 2005) 
e 69 estações (45 estações 
em 2005). 

At 31st December, 2006, the 
Metro do Porto network in 
operation was 58.9 km long (a 
70.6% growth over 2005) and 
had 69 stations (45 stations 
in 2005).

Pontos Fortes do Serviço 
do Metro do Porto 
Rapidez, economia, 
pontualidade e frequência.

Metro do Porto’s Service 
Strengths
Fast, affordable, 
punctual and frequent.
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Accidents
The table below shows the number 
of accidents per 100,000 km. From 2003 
to 2005, the accident rate evolved very 
favourably. Note that, although there were 
more accidents in 2006 than in 2005, that 
figure is 44% less than the accident rate 
in the first year of the system’s commercial 
operation.

Special Occasions
In order to offer a suitable response 
to client needs during the major events, 
Metro do Porto offers various special 
operations.

During 2006, the company provided twenty 
of these operations, 65% of which (thirteen 
operations) were related with football 
games. The other seven special operations 
were associated to other events in the Porto 
Metropolitan Area. 

Acidentes
O quadro abaixo apresenta a evolução do número 
de acidentes por cada 100.000 km percorridos. 
No período de 2003 a 2005 a evolução foi 
muito favorável, verificando-se uma tendência 
decrescente da taxa de acidentes. É importante 
realçar que, apesar de em 2006 observarmos 
um aumento face a 2005, esse valor é 44% 
inferior ao registado no primeiro ano 
de exploração comercial do Sistema.

Ocasiões Especiais
Com o objectivo de oferecer uma resposta 
adequada às necessidades dos clientes 
aquando da realização de grandes 
eventos, a Metro do Porto realiza diversas 
operações especiais.

Ao longo do ano de 2006, a Empresa promoveu 
um total de vinte, 65% das quais (treze 
operações) foram relacionadas com jogos de 
futebol. As restantes sete operações especiais 
estiveram associadas a outros eventos na Área 
Metropolitana do Porto. 

2003 2004 2005 2006

Acidentes por 100.000 km
Accidents per 100.000 km  

1,� 1,0 0,� 0,9

As operações especiais 
relacionadas com jogos de 

futebol procuram dar resposta 
ao acréscimo de procura que 

se regista sobretudo antes 
e após os jogos. 

In order to meet the higher 
demand, especially before and

after the football games, special 
operations are carried out.

Em 2006, a Metro do Porto 
desenvolveu sete operações 

relacionadas com eventos 
especiais na AMP:

• 2 em serviço contínuo 
(24 horas)- o S. João 
e Passagem de Ano; 

• 3 com reforço 
e prolongamento da operação 

– Queima das Fitas, Senhor 
de Matosinhos e Concerto dos 

Rolling Stones; 
• 2 com reforço 

da operação – aquando da 
abertura do El Corte Inglês 

e fins-de-semana anteriores 
ao Natal. 

In 2006, Metro do Porto carried 
out 7 special-event operations 

in the AMP:
• 2 of these events were in 

continuous service (24 hours) 
– the S. João festival and New 

Year’s Eve;
• 3 to reinforce and extend 

the operation – Queima das 
Fitas (university graduation 

festivities), Senhor de 
Matosinhos and the Rolling 

Stones concert;
• 2 measures to reinforce 
operations – when the El 

Corte Inglês opened and on 
weekends before Christmas.
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TARIFÁRIO SOCIAL ANDANTE

Em Julho de 2006, entrou em vigor o novo 
tarifário intermodal Andante que proporciona 
descontos sociais a públicos específicos. As 
crianças e estudantes podem usufruir de uma 
percentagem de desconto sobre os títulos de
assinatura mensal na ordem dos 25% e, 
os clientes pertencentes à terceira idade, 
reformados e pensionistas usufruem de uma  
taxa de desconto de 47%.

No caso dos reformados e pensionistas, 
o desconto social restringe-se às pessoas cujo
agregado familiar não tenha rendimentos superiores 
ao salário mínimo nacional. O desconto para 
crianças destina-se às idades inferiores 
a 13 anos. Em relação aos estudantes, são 
abrangidos pelo desconto todos os alunos até 
aos 25 anos (inclusivé) matriculados em cursos 
oficialmente reconhecidos de ensino superior, 
médio, secundário, técnico-profissional e básico.
 
O tarifário social em vigor constitui uma medida 
económico-social com impacto relevante na 
mobilidade da Área Metropolitana do Porto. 
Em Dezembro de 2006, as validações sociais 
representavam, já, 13% do total de validações. 
De salientar que entre Julho e Dezembro de 
2006, as validações associadas ao tarifário 
social aumentaram 560%.

VALOR ECONÓMICO GERADO 
E DISTRIBUÍDO

A Metro do Porto registou, no exercício de 2006, 
receitas tarifárias no valor de 21,1 milhões de 
euros, o que corresponde a um crescimento de 
107% face ao exercício anterior. Os custos da 
operação registaram um aumento de 79% face 
ao ano de 2005, ascendendo a 42,6 milhões de 
euros em 2006.

Em 2006, verificou-se uma melhoria significativa 

ANDANTE SOCIAL FARES

The new Andante intermodal social fares 
took effect in July 2006. This system provides 
social discounts to specific target publics. 
Children and students may benefit from 
a discount on monthly tickets of about 25%, 
and elderly, retired and pensioners are 
entitled to a 47% discount.

Retirees and pensioners are eligible to 
a discount if their household income does 
not exceed the national minimum wage. 
Children under 13 years of age are eligible 
to a discount. All students up to 25 years 
of age (inclusive) who are enrolled in an 
officially recognised university, college, 
secondary, technical-professional 
or primary school are eligible 
for the discount. 

The social fare in force is an 
economic-social measure with a 
relevant impact on mobility in the Porto 
Metropolitan Area. In December 2006, 
social validations represented already 
13% of total validations. Note that, 
from July to December, validations 
covered by social fares increased 560%.

ECONOMIC VALUE GENERATED 
AND DISTRIBUTED

In 2006, Metro do Porto earned 21.1 
million euros in fare income, a 107% 
growth over the previous year. Operating 
costs increased by 79% over 2005, 
and reached 42.6 million euros 
in 2006.

In 2006, there was a significant 
improvement in the fare income 
to operating cost ratio (50% in 2006 

Todos os clientes com idade 
igual ou superior a 65 anos 
podem aceder ao desconto 
para a 3ª idade, devendo,
para isso, apresentar 
fotocópia do respectivo 
bilhete de identidade no 
momento de aquisição 
da assinatura mensal. 

All clients who are 65 
or older may benefit from 
a discount for the elderly, 
for which they must submit 
a photocopy of their identity 
card when acquiring the 
monthly ticket.
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compared with 43% in 2005). This 
improvement was partly due to the higher 
average load factor. 

In 2006, the system had an operating cost 
of 21.03 cents per passenger km, which 
compared with 24.79 cents in 2005 resulting 
in a 15.1% decrease. Fare income per 
passenger km has stabilised somewhat since 
the system began operating. In 2006, there 
was a slight decrease compared with 2005, 
as it fell from 10.64 cents per passenger km 
to 10.42 cents (a 2.1% drop). 

FINANCIAL ASSISTANCE 

Metro do Porto is financed through the 
following financing sources: loans from the 
European Investment Bank, EU financing 
grants and State budget allocations.

da taxa de cobertura dos custos 
da operação pelas receitas do tarifário (50% 
em 2006 comparativamente a 43% em 2005). 
Para isso contribuiu, o aumento da taxa 
de ocupação média.

Em 2006, o Sistema apresenta um custo 
operacional de 21,03 cêntimos por passageiro 
km contra 24,79 cêntimos verificado no ano 
de 2005, uma redução de 15,1%. As receitas 
por passageiro km têm demonstrado alguma 
estabilidade desde da entrada em exploração 
do Sistema. Em 2006 verificou-se uma ligeira 
redução face a 2005, passando de 10,64 
cêntimos por passageiro km para 10,42 
cêntimos (menos de 2,1%). 

APOIOS FINANCEIROS 

A Metro do Porto tem como principais fontes
de financiamento: empréstimos junto do 
Banco Europeu de Investimento, verbas de 
financiamento a fundo perdido de origem 
comunitária e dotações de Orçamento de Estado.

RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS
FARE INCOME AND OPERATING COSTS

Frequências em hora
de ponta  nos dias úteis

(Horário de Inverno - 2006)
Linha Azul

Estádio Dragão-Sr. Matosinhos
10 em 10 min

Linha Vermelha
Estádio do Dragão-Póvoa de Varzim

20 em 20 min

Linha Vermelha (Expresso) 
Estádio do Dragão-Póvoa de Varzim 

60 em 60 min

Linha Verde
Estádio do Dragão -ISMAI

15 em 15 min

Linha Amarela
João de Deus-Hospital S. João 

6 em 6 min

Linha Violeta
Estádio do Dragão-Aeroporto

20 em 20 min

Troço Comum
Estádio do Dragão-Sra. da Hora 

3,5 em 3,5 min

Frequency during peak 
hours on business days 
(Winter Schedule, 2006)

Blue Line
Dragão Stadium – Sr.Matosinhos 

every 10 min

Red Line 
Dragão Stadium-Póvoa deVarzim

every 20 min

Red Line (Express)
Dragão Stadium – Póvoa de Varzim  

every 60 min

Green Line
Dragão Stadium – ISMAI

every 15 min

Yellow Line
João de Deus – Hospital S. João

every 6 min

Violet Line 
Dragão Line – Airport 

every 20 min

Common Stretch
Dragão Stadium – Sra. da Hora 

every 3.5 min
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A rubrica “Indemnizações Compensatórias” 
(2.402.806€ em 2006 correspondendo a um 
crescimento de 7% face à verba recebida em 
2005) consiste num subsídio à exploração 
concedido pelo Estado e que pretende reparar 
a perda de receita pelo facto de se operar 
em regime de serviço público. Registou-se, 
entre 2005 e 2006, um aumento da oferta 
de 93% e um aumento da procura de 109%, 
revelando-se a evolução nas Indeminizações 
Compensatórias claramente desajustada 
à realidade da Empresa. Em 2006, o montante 
das verbas a fundo perdido ascendeu a 
60.677.918€ (FEDER, Fundo de Coesão e PIDDAC).

RECURSOS HUMANOS

Montante Salarial e Benefícios
Em 2006, a Empresa contou com um efectivo 
médio de 123 colaboradores (118 a 31 de 
Dezembro). Nesse mesmo ano, os custos com 
pessoal ascenderam a 5,7 milhões de euros, 
um decréscimo de 4% face ao ano de 2005. A 
tendência decrescente nos custos com pessoal
deve-se à redução da actividade da Metro 
do Porto na componente obra e consequente 
diminuição do número de colaboradores.

até 2003 2004 2005 2006

Indemnizações Compensatórias 
Operating Subsides
 (euros)

0 4 �30 49� 2 245 �13 2 402 80�

até 2003 2004 2005 2006

FEDER ERDF
Fundo de Coesão Cohesion Fund 
PIDDAC PIDDAC
Prestações Acessórias Called-up Share Capital

20� 021 380
0

8� 148 295
1�9 033

52 5�� 00�
� 400 909

12 �50 000
0

4� 900 413
11 �03 049
12 252 113

0

2� �13 555
23 814 3�3
9 250 000

0

Total
 (euros)

293 348 �09 �2 �1� 915 �0 �55 5�5 �0 ��� 918

Financiamento do Investimento 
Investment Financing

Financiamento da Operação
Operation Financing

The item “Operating Subsidies” (2,402,806 
euros in 2006 corresponds to a 7% growth 
compared with 2005) is a subsidy granted 
by the State to compensate for the loss 
of revenue entailed in the public service 
operation. From 2005 to 2006, the offer 
increased 93% and demand rose 109%, 
thereby revealing that the evolution of 
Operating Subsidies is clearly unsuitable 
to the company’s real situation. Grants 
amounted to 60,677,918 euros in 2006 
(ERDF, Cohesion Fund and PIDDAC).

HUMAN RESOURCES

Total Salaries and Benefits
During 2006, the Company had an average 
of 123 workers (118 at December 31st). 
In the same year, personnel costs reached 
5.7 million euros, 4% less than in 2005. 
The falling personnel costs stems from 
Metro do Porto’s construction slowdown 
and the consequent lower number 
of personnel. 

Most of the company’s employees had 
benefits not compulsory by law, such 
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A generalidade dos trabalhadores da Empresa 
usufruem de benefícios não obrigatórios por lei,
como é o caso do seguro de saúde e da 
atribuição de títulos de viagem Andante para
colaboradores e familiares. Estes benefícios
são objecto de uma análise mais pormenorizada 
no capítulo respeitante ao desempenho social.

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL 
E A METRO DO PORTO

O salário mínimo nacional apresentou uma 
evolução positiva de 3% entre 2005 e 2006. 
Apesar do salário mais baixo praticado na Metro 
do Porto ter permanecido estável em 2006 
(cerca de 500 euros), este corresponde a um 
valor 30% superior ao salário mínimo nacional.

FORNECEDORES

A Metro do Porto privilegia o estabelecimento 
de relações fortes e profissionais com 
os fornecedores e parceiros que colaborem 
com a Empresa na defesa dos seus valores
e na reputação da sua imagem.  Em 2006,
 os pagamentos relativos aos 10 principais
Fornecedores da Metro do Porto representavam 
86% do volume total de pagamentos.

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

A importância que a actividade da Metro 
do Porto exerce na economia nacional 
não é apenas quantificável pelo seu emprego 
e investimento directo, mas também, pela 
actividade económica gerada noutros sectores. 
A compatibilização urbana e a valorização 
imobiliária da envolvente ao Sistema são 
impactos económicos indirectos relevantes 
por contribuírem para o acréscimo de valor 

Os contratos estabelecidos 
entre a Metro do Porto 
e os seus fornecedores 

valorizam questões 
relacionadas com o ambiente, 

conflito de interesses 
e confidencialidade.

Contracts between Metro 
do Porto and its suppliers 

emphasise issues related with 
the environment, conflict of 

interests and confidentiality.

Os 10 principais 
Fornecedores da Metro 

do Porto em 2006: 
Normetro ACE; Bombardier 

Transportation Portugal, 
S.A.; ACA Construções

- Alberto Couto Alves, S.A.; 
Somague, Soares da Costa,

ACE; CONSULGAL Consultores 
de Engenharia e Gestão, 

S.A.; Alberto Martins
de Mesquita & Filhos, S.A.;

VOSSLOH - Electrical 
Systems; Domingos da 

Silva Teixeira, S.A.; Câmara 
Municipal do Porto e OFM 

- Obras Públicas, Ferroviárias 
e Marítimas, S.A.

In 2006, Metro do Porto 
had the following 10 main 

suppliers: 
Normetro ACE; Bombardier 

Transportation Portugal, S.A.; 
ACA Construções - Alberto 

Couto Alves, S.A.; Somague, 
Soares da Costa, ACE; 

CONSULGAL-Consultores de 
Engenharia e Gestão, S.A.; 

Alberto Martins de Mesquita 
& Filhos, S.A.; VOSSLOH - 

Electrical Systems; Domingos 
da Silva teixeira, S.A.; Câmara 

Municipal do Porto and OFM 
- Obras Públicas, Ferroviárias 

e Marítimas, S.A.

as health insurance and Andante travel 
tickets, also applicable to their family 
members. These benefits are analysed in 
greater detail in the chapter 
on social performance.

NATIONAL MINIMUM WAGE 
AND METRO DO PORTO

The national minimum wage increased 3% 
from 2005 to 2006. Although the lowest 
salary at Metro do Porto remained stable 
in 2006 (about 500 euros), it is nonetheless 
30% more than the national minimum wage.

SUPPLIERS

Metro do Porto emphasises strong 
professional relations with suppliers 
and partners that collaborate with the 
company in defending its values, image 
and reputation. In 2006, payments 
to Metro do Porto’s main suppliers 
represented 86% of total payments.

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

The importance of Metro do Porto’s 
activities on the national economy is not 
quantifiable merely in terms of jobs and 
direct investment, but also by the business 
activities generated in other sectors. 
Urban compatibility and property 
appreciation in the transport systems 
area are relevant indirect economic 
impacts since they contribute to enhancing 
the value of the whole zone served by 
the Metro and improve the quality of life 
within the AMP.
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de toda a zona servida pelo Metro e para 
a melhoria da qualidade de vida da população 
da AMP.

IMPLICAÇÕES DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS PARA A ACTIVIDADE DA 
METRO DO PORTO

As mudanças climáticas geram na comunidade
uma maior consciência de que todos fazem 
parte de um mesmo planeta e que, por tal,
devem contribuir para a diminuição da emissão
de poluentes e gases com efeito de estufa. 
Os media e os líderes de opinião, pela influência
que exercem sobre a consciência colectiva, 
contribuem igualmente para uma maior 
sensibilização da população relativamente 
às questões ambientais. Esta situação leva 
a que exista uma maior preferência por meios 
de transporte ambientalmente sustentáveis, 
sendo que, neste capítulo, o Metro do Porto 
se distingue positivamente dos restantes meios 
de transporte.

AVALIAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 
DOS RESULTADOS

A Metro do Porto considera a transparência 
e a honestidade valores sempre presentes 
no desenvolvimento e manutenção do 
relacionamento com os seus stakeholders. 
É neste seguimento que a Empresa aposta 
na avaliação dos seus resultados bem como
no rigor da informação prestada. Produz 
informação de gestão com periodicidade mensal,
relatórios de actividade trimestrais e publica 
o Relatório e Contas em jornal de distribuição 
nacional e no site da empresa (onde são 
também divulgados, mensalmente, diversos 
indicadores de desempenho operacional).

IMPLICATIONS FOR METRO DO PORTO’S 
ACTIVITIES DUE TO CLIMATIC CHANGES

Climatic changes make the community 
more aware that everyone is part of the 
same planet and that, therefore, they 
must contribute to decrease pollution 
and greenhouse gas emissions. The media 
and opinion leaders, due to their influence 
on the collective consciousness, also 
contribute to a greater awareness about 
environmental issues. The problem 
of climatic changes leads to greater 
preference for environmentally sustainable 
transport means. In this matter, Metro 
do Porto is viewed as being a step ahead 
of other means of transport.

EVALUATION AND TRANSPARENCY 
OF RESULTS

Metro do Porto views transparency and 
honesty as ongoing values in the development 
and maintenance of the relationship with its 
stakeholders. It is within this perspective that 
the company is committed to evaluating its 
results and in disclosing exact information, 
for which it issues monthly management 
information, quarterly activity reports and 
publishes the Annual Report in a newspaper 
of national distribution and on the company’s 
Internet site (where are monthly disclosed 
various operational performance indicators).

A Metro do Porto identifica, 
de uma forma sistemática, 
as suas metas e objectivos 
no âmbito da sua estratégia, 
integrando-as no plano anual 
de actividades.

Metro do Porto systematically 
identifies its targets and 
objectives within the scope of 
its strategy and includes them 
in the annual plan of activities.





Desempenho Social 
Social Performance
• Práticas sociais a nível interno 

In-house social practices 
• Práticas sociais junto da comunidade 

Social practices within the community 
• Responsabilidade sobre o serviço 

Service responsibility
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IN-HOUSE SOCIAL PRACTICES

DESCRIPTION OF THE TEAM
At December 31st,2006, Metro do Porto
had a total of 118 employees. The 
workforce decreased compared with 
previous years since the company’s main 
activities experienced a transition from the 
construction to the operation stage. 

From 2005 to 2006, the total number 
of employees decreased fundamentally 
because many fixed term work contracts 
and traineeships during that year 
terminated. 

Staff qualifications at Metro do Porto
is one of its key features. From the very
start, the company has placed emphasis
on hiring workers with university degrees. 
This measure ensures excellent services 
and better qualifications for carrying out 
the respective tasks. 

COLABORADORES POR QUALIFICAÇÃO 
STAFF ACCORDING TO QUALIFICATIONS

Traineeship protocols
In 2005, Metro do Porto signed a protocol 
with the Faculty of Engineering of Porto 
University, through which, in 2006, it accepted 

PRÁTICAS SOCIAIS A NÍVEL INTERNO

CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPA
A 31 de Dezembro de 2006, a Metro do Porto 
contava com um total de 118 colaboradores. 
Em comparação com os anos anteriores 
assistiu-se a uma diminuição do efectivo total, 
em resultado da transição do tipo de actividade 
dominante da Empresa, da fase de construção 
para a fase de exploração. 

De 2005 para 2006, a diminuição do número total
de colaboradores deveu-se, fundamentalmente, 
ao término dos contratos a termo certo e dos 
estágios decorridos durante esse ano.

A qualificação dos colaboradores da Metro 
do Porto é uma das suas características chave, 
apostando a Empresa, desde o início da sua 
actividade, no recrutamento de profissionais 
com qualificações ao nível da licenciatura. 
Procura-se, desta forma, a excelência nos 
serviços prestados e uma melhor adequação 
à exigência das funções desempenhadas. 

COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO 
STAFF PER CONTRACT TYPE

Protocolos de estágio
A Metro do Porto assinou, em 2005, um 
protocolo com a Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto, tendo integrado, em 

A Metro do Porto 
aposta  na estabilidade

da sua equipa. 

Metro do Porto 
is committed to the

 stability of its team.

A qualificação 
dos colaboradores 

é uma mais valia para 
a constante inovação.

Personnel qualifications 
are a means of achieving 

ongoing innovation.

Contratos de estágio
Traineeship contracts

Contratos de cedência
Transfer contracts
Contratos a termo certo
Fixed term contracts

Contratos sem termo
Open-ended contracts
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2006, dois estagiários na área da Engenharia 
Electrotécnica e de Computadores. 

Foi celebrado, ainda, um protocolo com o 
Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, 
com o objectivo de promover na Empresa a 
realização de estágios profissionais para os 
utentes dessa instituição. No âmbito dessa 
parceria foram realizados, em 2006, dois 
estágios. Para receber colaboradores com 
mobilidade reduzida foram criadas condições 
físicas adequadas, designadamente através 
da adaptação de um WC às suas necessidades.  

DIVERSIDADE E IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADES
A equipa da Metro do Porto é caracterizada 
pela sua juventude. Aproximadamente 66% dos
colaboradores têm idades inferiores a 40 anos.

COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA 
STAFF PER AGE GROUP

A 31 de Dezembro de 2006 a distribuição 
dos colaboradores por género indica que 
a preponderância dos homens continua 
bastante elevada. Apesar de ainda pouco 
significativa, é dereferir que de 2003 para 2006 
a representatividade das mulheres subiu 
de 21% para 23%. 

Em 2006, a divergência na proporção salarial 
entre homens e mulheres não é significativa. 

A Metro do Porto tem 
como política o acolhimento 
de estagiários desde que seja 
possível dar-lhes condições 
de aprendizagem e evolução 
profissional, nomeadamente 
através do apoio de toda 
a organização. Os estágios na 
Empresa são remunerados.

Metro do Porto has a policy 
of taking in traineeships 
if it can ensure proper 
professional development 
and learning conditions, 
particularly through the 
whole organisation’s support. 
Traineeships at the company 
are paid.

Em 2005, fruto de uma 
proposta do Ministério 
das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações, 
a Metro do Porto foi uma das 
empresas que acolheu, 
num programa de estágio, 
seis dos melhores alunos 
das faculdades portuguesas. 

In 2005, consequent to a 
proposal by the Ministry of 
Public Works, Transport 
and Communications, Metro 
do Porto was one of the 
companies that welcomed, 
through a traineeship 
program, six of the best 
students from Portuguese 
universities.

entre 20-29
20 to 29

entre 30-39
30 to 39

entre 40-49
40 to 49

mais de 50
over 50

41%

25%

11%

23%

two trainees specialised in electro-technical 
engineering and computers. 

A protocol was also signed with the Gaia 
Professional Rehabilitation Centre aiming 
to promote professional traineeships for its 
users at the Company. Within this scope, two 
trainees were held, during 2006. In order 
to welcome disabled workers, the necessary 
physical alterations were made to receive 
them, in particular by adapting a WC 
to their needs.

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITIES
The Metro do Porto team stands out for its 
youth. About 66% of employees are under 
40 years of age. 

COLABORADORES POR GÉNERO
STAFF BY GENDER

At December, 31st, 2006, the gender 
distribution indicated that there is still a high 
percentage of male employees. Although not 
very significant, the percentage of women 
employees rose from 21% to 23% from 2003 
to 2006. 

In 2006, there was no significant difference in 
wages. Although in technical staff men had 
a higher average gross salary, women on 
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Se em termos de quadros técnicos se verifica 
que o salário bruto médio dos homens 
é superior, ao nível dos quadros não técnicos, 
passa-se o inverso, sendo as mulheres a auferir, 
em média, um salário bruto mais elevado.

ACORDOS DE NEGOCIAÇÃO COLECTIVA
Na sequência do Decreto-Lei nº 394-A/98 
de 15 de Dezembro, coube à Metro do Porto 
salvaguardar a posição dos trabalhadores até
então afectos ao transporte e gestão ferroviárias 
nas linhas transferidas da CP para a Metro do
Porto (linhas da Póvoa e Guimarães (até à Trofa)).

Aos trabalhadores que não puderam ser 
recolocados na CP e REFER, ou que não 
foram abrangidos por um plano específico 
de pré-reforma ou outras medidas de incentivo 
à reforma permitidas por lei, a Metro do Porto 
assegurou a manutenção das suas condições 
laborais ou a sua compensação económica. 
Para além dos trabalhadores que foram 
indemnizados, a Metro do Porto integrou 
16 trabalhadores.

BENEFÍCIOS 
No sentido de proporcionar melhores condições 
aos seus colaboradores, a Empresa tem 

QUADROS NÃO TÉCNICOS
NON-TECHNICAL STAFF

Homens Men

Mulheres Women

QUADROS TÉCNICOS
TECHNICAL STAFF

Homens Men

Mulheres Women

0 €           500 €        1 000 €      1 500 €        2 000 €       2 500 €

Para o preenchimento
das necessidades de pessal 
nos vários departamentos, 

a Metro do Porto utiliza 
duas vias principais: 

• para os cargos 
administrativos recorre 

à base de dados de 
candidaturas espontâneas, 

honrando os compromissos 
com os candidatos que desta 
forma se dirigem à Empresa.

• para os cargos técnicos, 
com uma exigência 

específica, são colocados 
anúncios de recrutamento. 

To fulfil the various 
departments’ hiring needs, 
Metro do Porto applies two 

means of action:

• For administrative 
positions, it relies on the 

database of submitted 
applications, thereby 

honouring its commitments 
to applicants looking for jobs 

at the company through 
this means. 

 • For technical positions 
of specific expertise, job 

recruitment announcements 
are published.

 PROPORÇÃO SALÁRIOS BRUTOS HOMEM / MULHER 
MEN/WOMEN GROSS SALARY PROPORTION

average earned a higher gross salary in the 
non-technical staff. 

COLLECTIVE NEGOTIATION AGREEMENTS
Consequent to Decree-Law no. 394-A/98 
of December 15th, Metro do Porto was 
responsible for safeguarding the position of 
employees who were, until then, assigned to 
the railway transport and management on the 
lines transferred from CP to Metro do Porto 
(lines of Póvoa and Guimarães (until Trofa)).

As for the workers who could not be integrated 
in CP and REFER, or who were not covered 
by a specific pre-retirement plan or other 
retirement incentive measures allowed by 
law, Metro do Porto maintained their working 
conditions or their financial compensation.
In addition to the workers who received 
indemnities, Metro do Porto took in 16 
workers.

BENEFITS
To ensure better personnel conditions, 
the Company has planned some benefits 
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previstos alguns benefícios para além dos 
exigidos por lei. Estes benefícios traduzem-se no
acesso a serviços de grande utilidade e interesse.

Andante Pró
Foi estabelecido um contrato entre a Metro do 
Porto e o TIP com vista à atribuição de cartões 
andante aos colaboradores e seus familiares.
Todos os colaboradores da Metro do Porto têm
direito ao Cartão Andante Pró cobrindo as zonas 
necessárias no percurso casa-trabalho. É ainda 
atribuído este título de viagem aos elementos do 
agregado familiar dos colaboradores, com um 
máximo de três zonas de viagem. Exceptuam-se
os colaboradores provenientes da CP/REFER, uma
vez que têm direito a transporte no âmbito do 
protocolo entre a Metro do Porto e a CP/REFER.

Em 2006, foram atribuídos 215 títulos Andante 
Pró, representando para a Metro do Porto um 
custo de 32.121€.  Apesar da diminuição do 
número de cartões “Andante Pró” atribuídos 
entre 2005 e 2006 (em resultado da redução do
número de trabalhadores), o custo anual deste 
benefício aumentou em consequência da 
aprovação da extensão do benefício ao percurso
casa-trabalho aos colaboradores e não a apenas 
3 zonas como se tinha verificado até 2005.

in addition to those required by law. These 
benefits include access to services of great 
utility and interest.

Andante Pró
Metro do Porto signed a contract with TIP 
to assign andante cards to its personnel 
and family members. All Metro do Porto 
personnel are entitled to an Andante Pró card 
covering the zones necessary for commuting 
to work. This travel card is also assigned to the 
employee’s family members, with a maximum 
of three travel zones. An exception is made 
for workers from CP/REFER, since they are 
entitled to transport through the protocol 
between Metro do Porto and CP/REFER.

In 2006, 215 Andante Pró cards were assigned, 
representing a cost of 32,121 euros for Metro 
do Porto. Despite the decrease in “Andante 
Pró” cards assigned from 2005 to 2006 (due 
to the lower number of workers), the annual 
cost of this benefit increased consequent to the 
approval to extend the benefit to commuting 
routes of the personnel and not merely 
of 3 zones as had been the case until 2005.
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Seguro de Saúde
A Metro do Porto proporciona a todos os seus 
colaboradores um seguro de saúde. O seguro
cobre as despesas de hospitalização, ambulatório 
e medicamentos do colaborador e do seu agregado 
familiar. No ano de 2006, a Metro do Porto teve um 
encargo de cerca de 60 mil euros com os seguros 
de saúde dos colaboradores e familiares directos, 
representando, em média, 625,48€ por pessoa.

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Acidentes de trabalho
A segurança no trabalho é uma das maiores 
preocupações da Metro do Porto. A aposta feita 
na prevenção permite verificar que os acidentes 
de trabalho não são significativos em número 
ou em gravidade. Em 2006, verificaram-se 
cinco acidentes de trabalho, um valor superior 
ao do ano anterior, em que se verificaram dois 
acidentes. Apesar de um ligeiro aumento no 
número de acidentes de trabalho, verificou-se 
uma diminuição da média do número de dias 
perdidos decorrentes dos mesmos.

Durante a fase de obra existe uma Comissão 
de Segurança que garante que todos os 
parâmetros são seguidos conforme o previsto, 
promovendo a segurança dos trabalhadores. A 
curto prazo está prevista a constituição de uma 
Comissão com o objectivo de gerir a segurança 
da operação a todos os níveis.

Health Insurance
Metro do Porto provides health insurance to 
all its personnel. The insurance policy covers
expenses for hospitalisation, ambulatory 
health care and medicaments for the 
employee and his/her family members.
In 2006, Metro do Porto paid around 60 
thousand euros for health insurance costs for 
its personnel and direct family members, for 
an average of 625.48 euros per person.

HEALTH AND SAFETY AT WORK

Work accidents
Work safety is one of Metro do Porto’s main 
concerns. Its commitment to prevention has 
led to an insignificant rate of work accidents 
at Metro do Porto, both in number and gravity.
In 2006, there were five work accidents, more
than in the previous year, when only two 
accidents took place. Although work accidents
increased slightly in number, the consequent 
average number of lost days decreased.

During the construction work stage, a Safety 
Committee ensuring that all parameters are 
met as planned, thereby promoting worker 
safety. In the short-term, the company has 
planned to set up a committee that will 
manage operation safety at all levels.
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Absentismo
Em 2006, a taxa de absentismo foi de 2,32%. 
Em comparação com o ano anterior verifica-se
uma diminuição da taxa de absentismo em 64%.

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
A formação revela-se uma área em que a Metro 
do Porto está consciente que tem de melhorar.
Esta consciência é revelada pelos procedimentos 
que estão a ser criados para monitorizar 
de forma mais criteriosa a formação efectuada 
e avaliar as necessidades de formação. Cada
departamento será responsável pela identificação 
das necessidades de formação da equipa que lhe 
está afecta e por definir o plano mais adequado.

Em 2006, foram realizadas 998 horas de 
formação. As principais áreas de formação têm 
sido a engenharia, a economia e a área jurídica, 
visando uma maiorespecialização em 
áreas-chave da Empresa. 

DIREITOS HUMANOS
Consciente de que os Direitos Humanos 
reflectem o reconhecimento da dignidade, 
liberdade e igualdade de todos, a Metro do Porto
assume orientar-se por princípios e valores 
que vão de encontro aos direitos consagrados 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

PRÁTICAS SOCIAIS 
JUNTO DA COMUNIDADE

IMPACTOS NO MERCADO DE TRABALHO
O projecto do Metro do Porto permite a criação 
de uma quantidade significativa de postos de 
trabalho. Directamente através da integração 
na Empresa e indirectamente através das 
várias etapas e áreas de projecto, desde a fase
de construção até à fase de exploração, 
passando pela vigilância e fiscalização.

Os valores mais elevados foram registados 
entre 2004 e 2006, estimando-se, numa 

Absenteeism
In 2006, the absenteeism rate reached 2.32%. 
The absenteeism rate decreased by 64% 
compared with the previous year. 

TRAINING AND EDUCATION
Metro do Porto is aware that improvements 
must be made in training measures. This 
awareness is demonstrated by the procedures 
being created for more careful monitoring of 
the training carried out and to evaluate training 
needs. Each department will be responsible for 
identifying training needs for its team and for 
defining the most suitable plan.

In 2006, there were 998 hours of training 
carried out. The areas with the greatest training 
have been engineering, economics and the 
legal department, in order to create a greater 
specialisation in the company’s key areas. 

HUMAN RIGHTS
Aware that Human Rights reflect recognition 
of dignity, freedom and equality for everyone, 
Metro do Porto is guided by principles and 
values consistent with the rights stipulated in 
the Universal Declaration of Human Rights.

SOCIAL PRACTICES WITHIN 
THE COMMUNITY

IMPACTS ON THE JOB MARKET
The Metro do Porto project has created 
a significant number of jobs, directly by 
hiring workers for the company and indirectly 
through the various project stages and 
areas, from the construction stage until 
the operation stage, and also through 
security ad inspection. 

The highest number of jobs was recorded 
in 2004 and 2006, in which a conservative 
estimate points toward 2,317 jobs associated 
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to implementing and operating the Metro 
do Porto in 2005. 

IMPACTS ON THE COMMUNITY

Concerns in the construction stage
Metro do Porto has maintained an ongoing 
concern with the timely identification, 
prevention and minimisation of adverse 
network construction effects on residents 
and shopkeepers. Among the various 
examples of actions taken in that sense, we 
point out the following:

• Before starting the work, visits to all the
houses and commercial spaces potentially 
affected by the project and by the work 
progress. All proprietors were notified 
about the project, the main impacts and 
minimisation measures to be taken.

• Public clarification sessions about projects
and the minimisation measures to be 

perspectiva conservadora, um máximo de 2.317 
postos de trabalho associados à implementação 
e exploração do Metro do Porto, em 2005.

IMPACTOS NA COMUNIDADE

Preocupações na fase de obra
A Metro do Porto tem mantido uma 
preocupação permanente na identificação 
atempada, prevenção e minimização dos efeitos 
adversos que a construção da rede provoca 
sobre residentes e comerciantes. Entre os 
vários exemplos das acções tomadas nesse 
sentido destacam-se os seguintes:

• Visitas antes do início das obras a todas 
as habitações e espaços comerciais 
potencialmente afectados pelo projecto e pelo 
decorrer das obras. A todos os proprietários 
foi explicado o projecto, os principais impactes 
e medidas de minimização a adoptar.

• Sessões públicas de esclarecimento sobre 
os projectos e as medidas de minimização 
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Um exemplo curioso 
das boas práticas em fase 

de obra foi a interrupção 
diária da utilização 

de explosivos na construção 
da Estação dos Combatentes 

e do túnel adjacente a esta, 
de modo a que entre as 12

 e as 15 horas, não fosse 
interrompida a sesta das 

crianças de dois infantários 
localizados nas imediações. 

A curious example of 
good practices during the 
work stage was the daily 
interruption in the use of 

explosives whilst building 
the Combatentes Station 

and the adjacent tunnel, in 
order not to disturb children 

who were napping from 
12:00 to 15:00 hours at 

two nursery centres in the 
surrounding area.

 Nº MÉDIO DE POSTOS DE TRABALHO 
AVERAGE NUMBER OFJOBS

A construção engloba os trabalhadores associados ao contrato 
Normetro e Somague, Soares da Costa. A operação corresponde 
aos trabalhadores Transdev e aos elementos Prossegur. A fiscalização 
integra os funcionários da CGK (Cinclus, Gibb Kaiser) e CFS 
(Consulgal, Ferconsult e Sener).

Construction includes work associated to the contract with Normetro 
and Somague, Soares da Costa. The operation corresponds to the 
Transdev workers and the Prossegur elements. The inspection 
includes the employees of CGK (Cinclus, Gibb and Kaiser) and CFS 
(Consulgal, Ferconsult and Sener).
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a implementar para diminuir a incomodidade 
causada à população afectada por trabalhos 
na fase de obra (trabalhos nocturnos, 
alterações na circulação automóvel e pedonal, 
ou uso de explosivos).

• É também política da Metro do Porto, 
proceder à elaboração, distribuição 
e publicação de panfletos com informação 
relativa a desvios e/ou interrupções de trânsito 
devido às obras, contendo uma descrição 
sucinta das alterações. Sempre que possível, a 
sua duração é igualmente indicada.

• A partir do momento em que foi interrompida 
a operação das antigas linhas ferroviárias 
da Póvoa e Trofa, os percursos foram 
assegurados por Transportes Alternativos.

implemented to decrease the discomfort 
caused to the population affected by works 
in the work stage (night work, alterations in 
automobile and pedestrian circulation or the 
use of explosives).

• Metro do Porto also has a policy 
of preparing, distributing and publishing 
pamphlets briefly describing alterations 
caused by work-related traffic detours 
and/or interruptions. Whenever possible, the 
duration of the said actions is also indicated.

• When the operation of the former Póvoa
and Trofa railway lines was interrupted, 
alternative transportation was provided for 
these routes.
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Programa de realojamentos
Durante a fase de obra, foi criado um procedimento 
de realojamento de algumas famílias com 
habitações junto às estações subterrâneas no 
sentido de lhes proporcionar melhores condições 
de segurança e de descanso. No total das frentes 
de obra foram realojadas 97 pessoas.

Todas as despesas relacionadas com o 
realojamento foram suportadas pela Metro 
do Porto, desde as mudanças de habitação, 
às despesas de transporte, alimentação 
e lavandaria para as famílias que optaram 
por ficar realojadas em hotéis.

Programa de acompanhamento a comerciantes
Foi criado um programa de compensações 
a comerciantes cuja actividade tenha sido 
comprovadamente condicionada pelo avanço 
das obras. Esta foi uma atitude pioneira 
em Portugal, tendo o total das indemnizações, 
entre 2003 e 2006, alcançado o valor 
de 3.485.274€.  

PATRIMÓNIO
No centro da cidade do Porto concentram-se 
um elevado número de imóveis classificados 
como Património Mundial e de Interesse Público 
não tendo sido possível prever, em todos os 
casos, o seu comportamento face ao avançar 
dos trabalhos. Promovendo a minimização 
dos impactes negativos previstos no Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA), realizado em 1997, 
a Metro do Porto desenvolveu um Programa 
de Salvaguarda do Património, que contempla 
o património arqueológico e arquitectónico.

A preocupação com situações 
de delicadeza social 

e humanitária é visível na 
atitude proactiva na Empresa 

e na sua sensibilidade para 
os impactos sociais que 

a sua actividade pode causar. 

Concern with situations of 
a social and humanitarian 

nature is revealed through 
the company’s proactive 

attitude and in its sensitivity 
to potential social impacts 

caused by its activities.

Dois agregados familiares 
foram realojados na Ordem 

Terceira da Santíssima 
Trindade dada a sua 

condição de idade avançada
 e saúde debilitada.

Two family households 
were re-housed at the 

order “Ordem Terceira da 
Santíssima Trindade” due 
to their advanced age and 

fragile health.

2003 2004 2005 2006

Nº de comerciantes indemnizados
Number of indemnified retailers

18� 20� 88 �4

Valor das indemnizações (Euros)
Indemnity value (Euros)

1 40� 258 1 321 31� 453 85� 302 844

Re-housing program
During the work stage, a re-housing 
procedure was created for some families 
with homes next to underground stations in 
order to provide them with safer and quieter 
dwellings. At all the work fronts, 97 persons 
were re-housed.

All re-housing expenses were paid by Metro 
do Porto, including moving, transport and 
even food and laundry services for families 
that decided to stay at hotels.

Shopkeeper follow-up program
A compensation program was created for 
shopkeepers whose activities were proven 
to have been restricted by the work. This 
was a pioneer attitude in Portugal, whereby 
total indemnities from 2003 to 2006 reached 
3,485,274 euros.  

HERITAGE
Porto’s city centre has a high number of 
properties classified as World Heritage and of 
Public Interest. It was not possible to foresee, 
in all cases, how they would be affected by 
the advancing work. By taking measures to 
minimise the negative impacts forecast in the 
Environmental Impact Study (EIS) performed 
in 1997, Metro do Porto developed a Heritage 
Safeguard Program covering archaeological 
and architectonic heritage.
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A implementação deste programa teve como 
objectivo acompanhar, gerir e solucionar todas
as situações ocorrentes, pautando-se pela
conjugação de esforços entre as equipas técnicas 
e as entidades públicas, particularmente 
o Instituto Português de Arqueologia (IPA), 
o Instituto Português do Património 
Arquitectónico (IPPAR) e as autarquias.

CAMPANHAS ARQUEOLÓGICAS
Foram desenvolvidas, em fases prévias ao 
arranque das frentes de obra, mais de três 
dezenas de campanhas arqueológicas, com 
acções de escavação (por sondagens ou 
em área). Dos resultados destes trabalhos, 
destacam-se as campanhas desenvolvidas 
nos seguintes troços:

• Campo 24 de Agosto: a compatibilização da
vasta riqueza arqueológica imóvel (Arca d´Água,
do Séc. XVI) e móvel (depósito de materiais do
Séc. XVII) com a execução da obra, suscitou 
alterações do projecto de estrutura que levou 
ao seu aproveitamento para a musealização no 
corpo da estação.

• Av. Vímara Peres e Praça Almeida Garrett: foram 

Na definição das medidas 
para o património, para além
da salvaguarda de questões 
estruturais, observam-se 
acções de protecção 
a componentes decorativas 
na generalidade dos edifícios
quando tal se revela 
aconselhável (azulejos, 
decorações plásticas). 

In determining measures 
applicable to heritage, in 
addition to safeguarding 
structural issues, actions 
were carried out to protect 
decorative components in 
most of the buildings when 
such was advisable (tiles, 
painting and sculptures).

This program was implemented to monitor, 
manage and solve any potential situations 
according to a combination of efforts 
between the technical teams and public 
entities, in particular the Portuguese 
Archaeological Institute (IPPAR), and the 
respective town councils.

ARCHAEOLOGICAL CAMPAIGNS
Before the construction work, more than 
three dozen excavation archaeological 
campaigns were carried out (by boring or 
surface measures). Of this work’s results, 
the following campaigns in the following 
stretches are highlighted:

• Campo 24 de Agosto: the arrangement 
of the vast structural archaeological wealth 
(Arca d´Água, from the 16th century) 
and moveable (deposit of materials from 
the 17th century) with the execution of 
the construction work, has lead to some 
modifications on the station’s structure 
project, giving rise to a museum project.

• Av. Vímara Peres and Praça Almeida 
Garrett: relevant data were obtained to 
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obtidos dados relevantes para a compreensão 
da ocupação romana no Porto e também, no 
caso de S. Bento, para o urbanismo da Cidade 
do Porto no Séc. XVI.

• Praça Marquês de Pombal: enriquecedora do
conhecimento da expansão urbana no Séc. XIX.

• Linha da Trofa, entre Mandim e o Castêlo 
da Maia: descoberta de um sítio pré-histórico 
da Idade do Cobre.

• Linha da Póvoa, entre Árvore e Azurara: 
descoberta de um sítio Romano, em Quintã, 
e de um sítio pré-histórico da Idade do Bronze, 
no Corgo.

Na vertente de património edificado, foram 
promovidas acções de protecção de azulejos 
na Capela das Almas e Estação de São Bento. 
Na Capela das Almas, a remoção da gaze de 
protecção foi acompanhada por acções 
de consolidação e restauro de alguns azulejos 
que se encontravam em destacamento.

CAMPANHAS, PATROCÍNIOS, MECENATO 
E APOIOS

Doações e patrocínios 
A Metro do Porto materializa a sua preocupação 
social com a comunidade através de um 
conjunto de iniciativas, entre as quais se 
encontram as doações e patrocínios. Em 2006, 
a Empresa transferiu para a sociedade através 
de donativos e/ou patrocínios cerca de 41.584€. 

Apoio a acções sociais
Os veículos revelam-se um importante meio 
de divulgação. Através da afixação de cartazes, 
todos os clientes podem aceder a um conjunto 
de informações aí expostas.

Cultura na Metro
A Metro do Porto valoriza 
os seus clientes e enceta 

diversas iniciativas com 
vista a proporcionar-lhes 

momentos agradáveis 
e um maior acesso

a actividades culturais.

Culture on the Metro
Metro do Porto values its 

clients and carried out 
various initiatives to provide 

them with pleasant moments 
and better access to cultural 

activities.

understand the Roman occupation in Porto and 
also, in the case of S. Bento, the city of Porto’s 
urban layout in the 16th century.

• Praça Marquês de Pombal: provided further 
knowledge about the 18th century urban 
expansion.

• Trofa Line, between Mandim and Castêlo da 
Maia: discovery of a pre-historic site from the 
Copper Age.

• Póvoa Line, between Árvore and Azurara: 
discovery of a Roman site, in Quintã, and of a 
pre-historic site from the Bronze Age in Corgo.

As for built up heritage, several actions for 
protecting the tiles of the Capela das Almas 
and S. Bento Railway Station were taken. 
At Capela das Almas, removing the gauze 
protecting the tiles was followed up with 
consolidation and restoration actions for some 
tiles that stood out. 

CAMPAIGNS, SPONSORSHIPS, PATRONAGE 
AND SUPPORT

Donations and sponsorships
Metro do Porto implements its social 
community concerns through a number 
of initiatives, including donations and 
sponsorships. In 2006, the company 
transferred 41,584 euros to society through 
donations and/sponsorships. 

Support to social actions
Vehicles are an important means of disclosing 
messages. Placing posters on vehicles is a 
good way of raising client awareness about 
specific issues.
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A Metro do Porto tem cedido esses espaços 
a várias entidades no sentido de divulgarem 
iniciativas de carácter social e humanitário. 
Entre essas iniciativas destacam-se a Corrida 
contra a Fome e a Campanha para a Fundação 
Portuguesa de Cardiologia para prevenção 
de AVC’s.

Acordo Metro/TIP com o Hospital da Trindade
A Metro do Porto, juntamente com o TIP, 
estabeleceu um Acordo de Cooperação com 
a Ordem da Trindade com vista a permitir 
que os clientes do título Andante usufruam de 
descontos no recurso a este estabelecimento 
de saúde.

Pela primeira vez em Portugal, um título 
de transporte oferece uma mais-valia aos seus 
clientes, sem qualquer custo ou compromisso 
adicional.

Séniores no Teatro
Todos os clientes portadores de assinatura 
Andante Sénior são convidados especiais para 
os espectáculos realizados no Teatro Nacional 

O Funicular dos Guindais 
acolheu algumas iniciativas 
como o lançamento 
de livros, as provas de Vinho 
do Porto e uma exposição 
de fotografia.

The Guindais Funicular 
hosted some initiatives such 
as book releases, Porto wine 
tasting and photography 
exhibits.

A associação da Metro do 
Porto a outras entidades, 
é sempre feita garantindo 
que os clientes não sejam 
perturbados. Uma das 
iniciativas que contou com 
o apoio da Metro do Porto 
foi a distribuição gratuita de 
livros infantis nas estações.

Metro do Porto’s association 
to other entities has always 
ensured that its clients are 
not disturbed.
One of the initiatives 
supported by Metro do Porto 
was the free distribuition of 
children’s books at stations.

Metro do Porto has assigned those spaces 
to various entities to disclose initiatives 
of a social and humanitarian nature. Among 
those initiatives, emphasis goes to the Race 
Against Hunger and the campaign 
for the Portuguese Heart Foundation for 
the prevention of strokes.

Metro/TIP agreement with Hospital da Trindade
Metro do Porto, jointly with TIP, signed a 
Cooperation Agreement with the Trindade 
Order to allow clients with an Andante ticket 
to benefit from discounts at this health care 
establishment.

For the first time in Portugal, a transport 
ticket offers an added value to its clients, 
without any additional cost or commitment. 

Seniors at the Theatre
All clients with the Andante Senior Card 
are special guests at shows staged at the 
National Theatre of S. João and at the Carlos 
Alberto Theatre. This action, a partnership 
between Metro do Porto and Teatro Nacional 
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S. João e no Teatro Carlos Alberto. 
Esta acção, resultado de uma parceria entre 
a Metro do Porto e o Teatro Nacional S. João, 
permite que os clientes Sénior usufruam 
de vantagens no acesso a espectáculos nestas 
duas salas. Com o pagamento de apenas 3€,
os cidadãos com mais de 65 anos têm 
a possibilidade de usufruir dos espectáculos 
culturais deste espaço. 

RESPONSABILIDADE SOBRE O SERVIÇO

ACESSIBILIDADE
A Metro do Porto considera que a adopção de 
políticas de garantia e preservação da saúde, 
da segurança, do conforto e da universalidade 
de utilização de um sistema com a dimensão 
física, económica e social como é o Sistema 
de Metro Ligeiro, só é verdadeiramente eficaz 
quando se torna cultura da empresa que 
a desenvolve. Neste sentido, em todas as fases 
do projecto apostou-se na promoção destas 
politicas junto das entidades envolvidas, 
com especial atenção para as políticas 

S. João, allows senior clients to benefit 
from easier access to shows at these two 
theatres. By paying only 3 euros, persons 
who are over 65 may attend cultural shows 
at the said theatres. 

SERVICE RESPONSIBILITY

ACCESSIBILITY
Metro do Porto believes that applying 
policies to guarantee and preserve health, 
safety, comfort and universal utilisation 
in a system with the physical, economic 
and social dimension such as the Light 
Rail System, is only truly effective when 
it becomes part of the respective 
company’s culture. As such, in all project 
stages, the company promoted these 
policies to the participating entities, with 
particular focus on accessibility policies. 
This attitude led to general compliance, 
from the very start of operation, of all the 
requirements stipulated by PNPA (National 

O Metro do Porto é um 
meio de transporte 

100% acessível.
Um projecto de vanguarda 

que tem a acessibilidade 
e a mobilidade como 

factor essencial. 

Metro do Porto is a 100% 
accessible means of 

transport. A vanguard project 
whose accessibility and 

modality features 
are essential.
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Accessibility Promotion Plan) approved by 
the government on December 21st, 2006.

At Stations
The initial construction requirements were 
subject to a number of standards to guarantee 
good accessibility conditions:

• Access ramps to boarding platforms 
(surface stations)

• Open ticketing system (without ticket-
punching machines or automatic doors)

• Elevators for independent access to the 
platform (underground stations)

• Automatic visual and sound information 
(displays and speakers)

• Strip of specific colours along the 
platform edge

The project stage was subject to a careful 
campaign to avoid any type of architectural 
barrier, for which the following measures 
were implemented:

de acessibilidade. Verifica-se assim 
o cumprimento, na generalidade, e desde 
o início da actividade, de todos os requisitos 
do PNPA (Plano Nacional de Promoção 
da Acessibilidade) aprovado pelo Governo 
a 21 de Dezembro de 2006.

Nas Estações
Os requisitos iniciais na sua construção 
impunham um conjunto de normas de forma 
a garantir boas condições de acessibilidade:

• Rampas de acesso aos cais de embarque 
(estações de superfície)

• Sistema de bilhética aberto 
(sem obliteradores ou portas automáticas)

• Elevadores para acesso independente 
aos cais (estações subterrâneas)

• Informação visual e acústica automática 
(displays e altifalantes)

• Faixa com diferenciação cromática 
nos bordos dos cais

A fase de projecto foi alvo de um 
acompanhamento minucioso com vista a evitar 
qualquer tipo de barreira arquitectónica, tendo 
sido implementadas as seguintes medidas:

Requisitos caderno de encargos
Tender specifications

Veículo Vehicle

Fase de projecto
Project stage

Fase de exploração
Operation stage

Estações Stations

São dois os princípios 
fundamentais da filosofia
da Metro do Porto:
• Assumir que qualquer 

cliente pode rapidamente 
tornar-se, pontual 
ou definitivamente, 
numa pessoa 
de mobilidade reduzida.

• Adoptar soluções 
de acessibilidade 
com utilização universal.

Metro do Porto has two 
fundamental policies:
• Take into account that any

client may quickly 
become, occasionally or 
permanently, a client of 
impaired mobility.

• Apply accessibility 
solutions for universal 
utilisation.

Apesar do avanço da política 
de acessibilidade da Metro 
do Porto, esta não deixa 
de continuar a analisar 
a situação actual e a tentar 
melhorar todos os aspectos 
que considera necessários.

Despite Metro do Porto’s 
advances through its 
accessibility policy, it still 
continues to analyse the 
current situation and to 
strive to improve all aspects 
it deems necessary.
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• Embutir todos os armários técnicos 
e equipamentos de informação nas paredes 

• Colocação de sinalética a uma altura mínima 
de 2,20m

• Implantação criteriosa de todo o mobiliário 
(bancos, papeleiras, máquinas de venda 
de produtos)

• Colocação do mobiliário de publicidade 
no sentido longitudinal dos cais

• “Tatuar”, nos materiais de acabamento, faixas
tácteis e cromáticas de aviso de lanços de escadas

No Veículo
O piso 100% rebaixado permite que os cais 
das estações estejam nivelados com o piso do 
veículo. Portas de 1,35m, lugares reservados para 
pessoas com mobilidade reduzida e informação 
visual e acústica automática, garantem boas 
condições de acessibilidade. 

O Metro do Porto integra, nas 
suas 69 estações:

 44 Elevadores
129 Escadas mecânicas
214 Rampas de acesso

The following overall 
features are found at Metro 

do Porto’s 69 stations:

44 lifts
129 escalators

214 access ramps

• By embedding all technical cabinets 
and information devices in the walls

• By suspending all signs at least 2.20m high

• By carefully placing all furniture (benches,
rubbish bins, vending machines)

• By placing publicity equipment on the
platforms longitudinally 

• By having finishing materials embossed
with tactile and colour strips indicating the 
presence of stairs

In the Vehicle
The 100% lowered floor allows station 
platforms to be level with the vehicle’s floor. 
Doors 1.35m wide, seats reserved for persons 
with impaired mobility and automatic visual 
and sound information, guarantee good 
accessibility conditions. 
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Apesar de todas estas condições previstas na 
fase de planeamento, foram ainda melhorados 
alguns aspectos na fase de projecto, como 
a escolha das cores interiores (todas as pegas
foram assumidas como elementos de segurança,
tendo cores contrastantes). Foram ainda efectuados 
ensaios com amblíopes e afinada a velocidade de 
passagem do texto nos displays de informação.

Sinalética
Foi desenvolvido um Manual de Sinalética 
que define as regras de comunicação gráfica
nas estações. Estas regras tornam a informação 
mais sistematizada e inteligível, associando 
cores padrão ao tipo de mensagem a transmitir, 
estudando de forma criteriosa 
a entrada e saída nas estações e a localização 
dos suportes de sinalética.

São ainda de destacar, os projectos de 
investigação desenvolvidos em colaboração 
com outras entidades com vista a melhorar 
a acessibilidade à Rede do Metro do Porto, 
nomeadamente o Infometro e o Navmetro. 
Estes dois sistemas destinam-se a auxiliar os 
utilizadores cegos ou com disfunções visuais 
no encaminhamento à Rede do Metro do Porto, 
um em cidade e o outro dentro das estações, 
utilizando um telemóvel comum.

Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta
A Metro do Porto foi distinguida com o Prémio
Nacional da Mobilidade em Bicicleta - categoria 
Empresa de Transportes Colectivos -, atribuído 
pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e 
Utilizadores de Bicicleta. A cerimónia pública 
de entrega deste galardão realizou-se em 
Setembro de 2006 e pretendeu distinguir a 
promoção da utilização da bicicleta nas suas 
múltiplas vertentes, através da criação 
ou melhoria das condições de acessibilidade.

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO
A segurança merece atenção especial

Although all these conditions were planned 
in the design stage, some aspects were 
nonetheless improved in the project stage, 
such as the selection of interior colours (all 
handholds were regarded as safety elements 
and thus are in contrasting colours). Tests 
were also performed with partially sighted 
persons and the speed at which the text runs 
along the information displays was adjusted.  

Signs
A Sign Manual was written defining the graphic 
communication rules at stations. These 
rules make information more systematic and 
intelligible by associating standard colours to 
the type of message, for which a careful study 
was performed about entrances and exits at 
stations and the location of sign supports.

Emphasis goes also to the research projects 
carried out in collaboration with other entities 
to improve accessibility to the Metro do 
Porto Network, in particular Infometro and 
Navmetro. These two systems assist users 
who are blind or visually impaired in finding 
their way within the Metro do Porto Network, 
one in the city and another inside the stations, 
by using a common mobile telephone.

National Bicycle Mobility Award
Metro do Porto was distinguished with 
the National Bicycle Mobility Award – in 
the collective transport category – by the 
Portuguese Federation of Cycling Tourism 
and Bicycle Users. The public award 
ceremony was held in September 2006 to 
highlight and promote the use of bicycles 
in their multiple aspects by creating better 
accessibility conditions.

OPERATION SAFETY
The company places special emphasis on 
safety, for which it implements a number of 
measures to ensure operational, personal and 

Os projectos Infometro 
e Navmetro são projectos 
desenvolvidos no âmbito 
do “POS_Conhecimento” 
e pretendem auxiliar 
os cidadãos com dificuldades 
visuais a acederem às 
estações da Metro do Porto. 

The Infometro and 
Navmetro projects are 
carried out according to 
POS_Conhecimento and help 
visually impaired persons 
access the Metro do Porto 
stations.

A Metro do Porto é uma das 
poucas empresas 
de transportes públicos 
em Portugal a permitir 
e a criar condições para 
o transporte de bicicletas 
na sua rede de forma livre, 
gratuita e condicionada 
apenas às condições 
de conforto dos clientes. 
Assim, contribui para o 
reforço deste modo de 
mobilidade sustentável,não 
poluente, ecológico 
e saudável.

Metro do Porto is one of 
the few public transport 
companies in Portugal 
offering the necessary 
conditions allowing 
passengers to carry bicycles 
on its network freely and 
free of charge, with only 
the restriction that other 
passengers not be made less 
comfortable. 
Thus, it contributes to 
strengthen this mode of 
sustainable, non-polluting, 
ecological and healthy 
mobility.
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na Empresa. Este facto é impulsionador 
de um conjunto de medidas para garantir 
a segurança da operação, das pessoas 
e dos seus bens em toda a rede.
A prevenção é um dos pontos altos da 
operação, e para tal a Metro do Porto realiza 
patrulhas diárias na linha. Ao nível das estações, 
um sistema automático de detecção de actos 
de vandalismo e a permanência de dois 
agentes em cada uma, garantem a vigilância e 
segurança dos clientes e das instalações. Para 
situações especiais da operação, a Metro do 
Porto elaborou um Manual de Emergência onde 
estão incluídos todos os procedimentos formais 
a aplicar para a sua resolução. 

A importância crescente da segurança para 
a Empresa é visível nos investimentos 
efectuados ao longo da fase de exploração. 
Em 2006, e por equivalência às horas de 
segurança contratadas, encontravam-se cerca 
de 140 agentes (Prossegur e PSP) diariamente 
ao serviço da Metro do Porto, com um custo
anual de cerca de 4 milhões de euros, 
significando um aumento de 74% em relação 
ao ano de 2005.

material safety throughout the network.
Prevention is one of the operation highlights, 
and for such Metro do Porto performs daily 
patrols along the line. An automatic vandalism 
acts detection system and the permanence 
of two agents at each station guarantee the 
security and safety of clients and facilities.
For special operation situations, Metro 
do Porto prepared an Emergency Manual 
containing all the formal procedures to be 
applied to resolve these events. 

Company’s growing emphasis on safety 
is revealed by its investments during the 
operation stage. In 2006, and in reference to 
the number of hours contracted in security, 
about 140 agents (Prossegur and PSP) 
patrolled Metro do Porto on a daily basis, with 
a yearly cost of about 4 million euros, a 74% 
increase over 2005. 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
SURVEILLANCE AND SECURITY
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Com o objectivo de coordenar 
o acompanhamento da operação, a execução 
de obras e tutelar a fiscalização e a protecção 
de pessoas e bens, constituiu-se a Autoridade 
de Segurança (AS).

INFORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO
A Metro do Porto utiliza diversos canais 
de comunicação para informação ao cliente.
Para além de toda a informação disponibilizada 
nos veículos e estações, a Empresa garante a 
difusão de informação útil através do seu website
“www.metrodoporto.pt”, da Newsletter “Vaivém”, 
do SMS Metro, do Infometro e da linha Olá Metro.

Em 2006, o site da Metro do Porto recebeu 
cerca de meio milhão de visitas, valor 25% 
superior ao registado em 2005.

O “SMS Metro” conta com cerca de 2.000 
clientes registados e, em 2006, contabilizou-se
mais de 10.000 mensagens enviadas para 
informação ao público.

Apoio nas estações
Aos agentes da Prossegur, que se encontram 

Security Authority (AS) was set up in order 
to coordinate the monitoring of the operation, 
the construction work and the supervision 
and protection of persons and goods.

SERVICE INFORMATION
Metro do Porto uses various client information 
communication means. In addition to all the 
information displayed in vehicles and stations, 
the Company also discloses useful information 
through its website “www.metrodoporto.pt,” 
its Newsletter “Vaivém”, SMS Metro, Infometro 
and the Olá Metro call number.

In 2006, the Metro do Porto site was visited 
half a million times, 25% more than in 2005.

“SMS Metro” has about 2,000 registered 
clients and, in 2006, over 10,000 public 
information messages were sent.

Assistance at Stations
Prossegur security agents, at stations, 
are given initial and ongoing training, 
so that they may provide clients with 

 VISITAS AO SITE DA METRO DO PORTO 
VISITIS TO THE METRO DO PORTO SITE
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nas estações, é dada formação inicial e contínua,
tornando-os capazes de fornecer aos clientes
todas as informações sobre o serviço, 
nomeadamente as referentes aos títulos de viagem.

Mapas mais perceptíveis
A leitura de mapas nem sempre se revela 
fácil para uma grande parte da população.
Sentindo que os seus clientes demonstram 
essa dificuldade, a Metro do Porto iniciou 
um processo de reformulação dos mesmos, 
tornando mais simples a leitura da informação.
Os novos mapas entram em vigor durante 
o primeiro semestre de 2007, após votação 
final por parte dos clientes para a definição dos 
mapas mais adequados.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
A satisfação do cliente é uma premissa 
para a Metro do Porto. Neste sentido, tem 
procurado conhecer o seu grau de satisfação, 
por meio de estudos e inquéritos. 

No sentido de conhecer 
a preferência dos clientes 
relativamente aos mapas 

de informação sobre 
o serviço, a Metro do Porto 
disponibilizou, no seu site, 

duas versões de mapas para 
votação online.

Mais uma vez a Metro do Porto
mostra a sua preocupação 
com a satisfação dos seus 

clientes. 

Looking for client preferences, 
in what concerns information 

maps, Metro do Porto has 
made available, in its website, 

two map versions for online 
voting.

Once again, Metro do Porto 
reveals its concern with 

customer satisfaction.

all service information, particularly 
regarding tickets.

Easy to read maps
Reading maps is not always easy for most 
people. After having detected that its clients 
face that difficulty, it began a process 
to reformulate the maps, by making 
them simpler and easier to read. The new 
maps were placed during the first quarter 
of 2007, after a final vote by clients in order 
to define the most suitable maps.

CUSTOMER SATISFACTION
Customer satisfaction is a premise at Metro 
do Porto. It has strived to determine the 
customer satisfaction level through studies 
and surveys. 

The national customer satisfaction index 
of ECSI Portugal (European Customer 
Satisfaction Index – Portugal) and the 
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Nos estudos da ECSI a variável
satisfação foi medida tendo 
em conta os indicadores:
• Satisfação global

com a empresa
• Satisfação comparada

com as expectativas
• Comparação da empresa

com a empresa ideal

In the ECSI studies, the 
satisfaction variable was 
measured by taking the 
following indicators into 
account:
• Overall satisfaction with 

the company
• Satisfaction compared 

with expectations
• Comparison of the company

with the ideal company

Foram elaborados em 2005 e disponibilizados 
em 2006, os estudos do índice nacional 
de satisfação do cliente da ECSI Portugal 
(European Customer Satisfaction Índex – Portugal) 
e os estudos do IDIM – Instituto para o 
Desenvolvimento e Investigação em Marketing.

Os resultados obtidos no estudo ECSI são 
notoriamente positivos, tendo-se verificado que 
96% dos clientes da Metro do Porto 
se consideram globalmente satisfeitos com 
o serviço, tendo-se alcançado valores muito 
superiores em relação à média do sub-sector 
dos transportes, nomeadamente no que diz 
respeito aos índices de imagem, satisfação, 
tratamento de reclamações e lealdade do cliente.

Ao longo de toda a sua actividade, a Empresa 
tem implementado práticas e políticas 
de modo a melhorar a satisfação do cliente. 
Várias acções têm vindo a ser realizadas por 
forma a melhorar a qualidade global 
do serviço prestado, nomeadamente através 
do atendimento e dos meios de informação.

studies by IDIM – Marketing Research and 
Development Institute were prepared in 2005 
and made available in 2006.

The ECSI study results are clearly 
favourable, since it was found that 96% 
of Metro do Porto’s clients are, overall, 
satisfied with the service. This figure is 
much higher than the average rating for the 
transport sub-sector, in particular regarding 
indices of image, satisfaction, complaint 
processing and client loyalty.

During all its activities, the company 
has implemented practices and policies 
to improve customer satisfaction. Various 
actions have been implemented to improve 
the overall service quality, particularly 
through customer reception and information 
means.
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Reclamações
Existem várias portas de entrada para 
a recepção de reclamações - directamente 
na Metro do Porto, através da Linha 
Andante do TIP e pela Linha Olá Metro 
da Transdev. As reclamações dos clientes 
são, de todas as formas, acolhidas sendo-
lhes dado o devido seguimento.

A médio prazo está prevista a implementação 
de um procedimento mais sistematizado 
que permita o encaminhamento e 
tratamento global das reclamações, uma 
vez que a contabilização das reclamações 
tem sido efectuada, até ao momento, 
apenas através da Linha Olá Metro.

De todas as reclamações que deram entrada 
na Transdev nenhuma ficou pendente 
para 2007. 

TRANSPARÊNCIA E LIGAÇÃO AO MEIO
A área dos Sistemas de Informação da Metro 
do Porto, para além de permitir uma maior 
celeridade e praticabilidade nos processos, 

Complaints
There are various means of receiving 
complaints – directly at Metro do Porto, 
through the Andante Call Number of TIP and 
through the Olá Metro Call Line of Transdev. 
All types of client complaints are recorded 
and followed up.

On the medium-term, the company has 
planned to implement a more systematic 
procedure for the overall routing and 
processing of complaints since, until now, 
complaints have been counted only through 
the Olá Metro Call Number.

Of all the complaints submitted at Transdev, 
none remained pending for 2007. 

TRANSPARENCY AND LINK TO THE 
ENVIRONMENT
Metro do Porto’s Information Systems 
area, besides making processes faster 
and easier to handle, has proven to be 

RECLAMAÇÕES - LINHA OLÁ METRO 
COMPLAINTS - OLA METRO CALL
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revela-se um dos meios para se atingir maior 
eficiência ao nível ambiental através de 
melhores práticas, assim como uma maior 
transparência e ligação com o meio. Um dos
projectos implementados é o acesso remoto. 
A Metro do Porto disponibiliza um sistema 
de informação às entidades externas com 
a finalidade de possibilitar o acesso remoto 
a determinadas aplicações, como sejam, a 
informação de gestão e de contabilidade, as 
actas dos órgãos sociais e respectivos anexos.

Em 2004, foram contactadas sete entidades, 
comunicando a disponibilidade do acesso 
remoto. Dessas, apenas duas mostraram 
interesse em aderir a esta ferramenta.

one of the means of attaining greater 
environmental efficiency, through better 
practices, greater transparency and as a 
link with the surroundings. Remote access 
is one of the implemented projects. Metro 
do Porto provides an information system 
to external entities for remote access to 
certain applications, such as management 
and accounting information, the minutes of 
meeting by governing bodies and respective 
annexes.

In 2004, seven entities were contacted and 
notified of the availability of remote access. 
Of these entities, only two showed interest in 
joining this tool.
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A Metro do Porto definiu um conjunto alargado de metas que 
pretende implementar a curto prazo, nos vários domínios da 
sustentabilidade empresarial:

Qualidade
• Certificação de um Sistema Integrado de Qualidade,
Ambiente e Segurança, de acordo com as normas 
internacionais NP EN ISO 9001:2000, NP EN ISO 14001:2004 
e OHSAS 18001.
Segurança
• Eliminação de passagens de nível nas Linhas Vermelha e Verde.
• Instalação, em toda a frota de veículos Tram Train, 
do equipamento ATP (Automatic Train Protection).
• Instalação de equipamento de vídeo vigilância nos veículos
Tram Train e Eurotram.
• Reforço da segurança através da instalação de novas câmaras 
de videovigilância na rede e centralização de toda a informação 
de segurança num posto autónomo.
Acessibilidade e Informação ao Público
• Reforço do parque de validadores e máquinas de venda automática.
• Instalação do sistema de MetroTV em 25 veículos e nas
estações subterrêneas.
• Melhoria do sistema de informação ao público através 
da implementação da funcionalidade multidestino.
• Incrementar a periodicidade da newsletter Infometro, reforçando 
as suas componentes de informação operacional 
e de comunicação directa com os clientes.
Colaboradores
• Estruturação e desenvolvimento de uma intranet/portal interno.
• Elaboração do Manual de Acolhimento.
Ambiente
• Identificação e controlo dos aspectos ambientais associados 
a todas as actividades desenvolvidas no âmbito do Projecto.
• Promover e acompanhar a elaboração dos estudos e projectos 
ambientais a realizar ou em curso pela Metro do Porto.
• Monitorizar a aplicação do disposto no âmbito dos Processos 
de Avaliação de Impacte  Ambiental, nomeadamente, a aplicação 
de medidas de minimização e programas de monitorização para 
as linhas já em exploração.

PERSPECTIVAS PARA 2007

Metro do Porto defined a wide number of short-term goals in the 
various domains of corporate sustainability:

Quality
• Certification of an Integrated Quality, Environmental and
Safety System,according to international standards NP EN ISO 
9001:2000, NP EN ISO 14001:2004 and OHSAS 18001.
Safety
• Elimination of level crossings on the Red and Green Lines.
• Installation, in the whole Tram Train fleet, of the ATP
(Automatic TrainProtection) equipment.
• Installation of surveillance video equipment on the Tram Train 
and Eurotram vehicles.
• Reinforced security by installing new video surveillance
cameras in the network and centralisation of all the security 
information at an independent office.
Accessibility and Public Information
• Higher number of validation and automatic vending machines.
• Installation of the MetroTV system in 25 vehicles and 
at underground stations.
• Improvement of the public information system 
by implementing the multi-destination feature.
• Publish the Infometro newsletter at shorter intervals, whilst
improving its operation information and direct communication 
with clients.
Staff
• Structure and develop an in-house intranet/portal.
• Write the Welcome Manual.
Environment
• Identify and control environmental aspects associated to all
activities regarding the project.
• Promote and monitor the preparation of environmental studies 
and projects to be performed or in progress by Metro do Porto.
• Monitor and apply the provisions according to the
Environmental Impact Evaluation Processes, in particular the 
application of minimisation measures and monitoring programs 
for the lines already in operation.

OUTLOOK FOR 2007
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1 ESTRATÉGIA E ANÁLISE STRATEGY AND ANALYSIS

1.1 Declaração do Presidente Declaration by the Chairman E 10 - 11

1.2 Contributo da Metro do Porto para um futuro melhor Metro do Porto’s contribution for a better future E 14 - 17

2 PERFIL ORGANIZACIONAL ORGANISATIONAL PROFILE

2.1-2.9 Perfil da Organização Organisation’s profile E 20 - 21

2.10 Prémios recebidos Awards received E 63 / 91

3 PERFIL ORGANIZACIONAL ORGANISATIONAL PROFILE
E

3.1-3.4 Perfil do Relatório Report profile E 24

3.5-3.8 Âmbito e limite do Relatório Report scope and boundary E 24 - 27

3.12 Tabela com directrizes GRI Table with GRI directives E 100-101

4 GOVERNAÇÃO E COMPROMISSOS GOVERNANCE AND COMMITMENTS

4.1-4.3 Estrutura de Governação Governance structure E 30

4.4 Recomendações e Orientações Recommendations and guidelines E 30 - 31

4.8 Declaração de missão e valores relevantes para o desempenho económico, ambiental e social
Declaration of mission and values relevant for the economic, environmental and social performance

E 14

4.9-4.10 Supervisão do Desempenho Supervision of the performance E 31 - 32

4.11-4.13 Compromissos com iniciativas externas Commitments to external iniciatives E 32

4.14-4.17 Relacionamento com os Stakeholders Relationship with stakeholders E 32 - 35

DESEMPENHO ECONÓMICO ECONOMIC PERFORMANCE

EC 1 Valor económico directo gerado e distribuído Direct economic value generated and distributed E 66 - 73

EC 2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as actividades da Empresa decorrentes de mudanças climáticas
Financial implications and other risks and opportunities for the company’s activities arising from climatic changes

E 73

EC 4 Ajuda financeira significativa recebida do governo Significant financial assistance received from the government E 70 - 71

EC 5 Variação do salário mais baixo comparado ao salário mínimo nacional 
Difference between the lowest salary compared with the national minimum wage

A 72

EC 6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores Policies, practices and proportion of expenses on suppliers E 72

EC 8 Desenvolvimento e Impacto de investimentos em infra-estruturas e serviços oferecidos, principalmente para beneficio público
Development and impact of investments on infrastructures and services offered, mainly for public benefit.

E 72 - 73

EC 9 Identificação e descrição de impactos económicos indirectos significativos, incluindo a extensão dos impactos
Identification and description of significant indirect economic impacts, including the extent of the impacts

A 72 - 73

DESEMPENHO AMBIENTAL ENVIRONMENTAL PERFORMANCE 

EN 3 Consumo de energia Energy consumption E 56 - 57

ÍNDICE GRI GRI INDEX Tipo de
indicador 
Indicator 
type

Página 
Page
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EN 5 Energia economizada Energy savings A   56 - 57

EN 8 Consumo de água Water consumption E   58

EN 10 Percentual do volume de água reciclada Percentage of water that is recycled A   58

EN 16 Total de emissões de GEE, por peso Total emissions of GHG, by weight E   60 - 62

EN 17 Outras emissões indirectas relevantes de GEE Other relevant indirect emissions of GHG E   60 - 62

EN 18 Iniciativas para reduzir as emissões de GEE Initiatives to reduce emissions of GHG A   60-62/51-52

EN 19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozono Emissions of substances destructive to the ozone layer E   50

EN 20 Nox, Sox e outras emissões, por peso Nox, Sox and other emissions, by weight E   60 - 62
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E   63
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O presente Relatório foi elaborado de forma a traduzir o desempenho 
da Metro do Porto, S.A. no que concerne às três vertentes 
da sustentabilidade – ambiental, económica e social. 
Para um reporte equilibrado foram seguidas as Directrizes 
de 2006 da GRI, abordando igualmente outros aspectos necessários 
e fundamentais para a actividade da Empresa.

This report was prepared to portray the performance 
of Metro do Porto, S.A. regarding three aspects of sustainability 
– environmental, economic and social. To attain a balanced 
report, it was prepared according to the GRI 2006 directives and 
also covered other aspects necessary and fundamental for the 
company’s activities.
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GLOSSÁRIO

Andante: é o único título com que é permitido viajar no Metro do Porto. A partir 
do momento em que é adquirido deve ser guardado, porque pode ser utilizado 
as vezes que for necessário, desde que devidamente recarregado e validado. Também 
existe um Andante Gold, para clientes de assinatura.

Aspectos ambientais: elementos das actividades, produtos ou serviços de uma organização 
que possam interagir com o ambiente.

Automatic Train Protection: sistema de segurança que ajuda a impedir colisões caso 
o agente de condução não observe a sinalização existente ou ultrapasse a velocidade 
recomendada.

Desenvolvimento Sustentável: conceito desenvolvido pela Comissão Brundtland no âmbito 
do relatório da Comissão Mundial do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas “O Nosso Futuro Comum”: desenvolvimento que responde às necessidades 
do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras darem resposta 
às suas. No sentido mais lato a estratégia para o desenvolvimento sustentável visa 
promover a harmonia entre os Homens, a Humanidade e a Natureza, assegurando 
o necessário equilíbrio e integração das três dimensões chave para o desenvolvimento: 
competitividade económica, estabilidade social e protecção ambiental.

Dióxido de carbono (CO2): gás resultante da oxidação completa do carbono e formado 
em processos que envolvam a combustão, respiração ou decomposição da matéria 
orgânica. Tem uma enorme importância para a existência de vida na terra, pois o efeito 
estufa, resultante da sua presença na atmosfera, é o principal responsável pelo nível 
de temperatura existente.

Dióxido de enxofre (SO2): poluente atmosférico emitido a partir de processos naturais 
e humanos como a queima de combustíveis fósseis e processos industriais diversos. 
Um dos responsáveis pelo fenómeno de deposição ácida. 

Eliminação: quaisquer operações que visem dar um destino final adequado aos resíduos 
(deposição em aterro, incineração, tratamento biológico, tratamento físico-químico...).  

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) – conjunto de documentos e estudos técnicos 
elaborados pelo proponente de um projecto. Inclui, entre outras informações, uma 
identificação e avaliação dos impactes prováveis, positivos e negativos, que o projecto 
poderá ter no ambiente e as medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar 
os impactes negativos esperados.

Gases com Efeito Estufa (GEE): gases existentes na atmosfera que absorvem e reemitem 
radiação infravermelha, originando um “efeito de estufa” natural que assegura 
o aquecimento da superfície terrestre. Os principais intervenientes no “efeito de estufa” são 
o vapor de água (H2O), o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) 
e compostos halogenados tais como HFC’s, CFC’s e PFC’s, libertados por processos 
naturais e por acção humana, a partir de processos de combustão, transportes ou 
processos industriais. Ao longo das últimas décadas a intensificação da actividade humana 
tem vindo a originar o aumento das emissões destes poluentes, provocando o agravamento 
do “efeito de estufa” e do aquecimento global. 

GRI: a Global Reporting Initiative é uma iniciativa internacional em que participam 
empresas, ONGs, gabinetes de consultores e universidades, interessados em elaborar 
um quadro de regras destinadas às empresas preocupadas com o Desenvolvimento 
Sustentável. O objectivo da GRI é definir linhas directivas para ajudar as empresas a 
desenvolverem relatórios de responsabilidade social que apresentem os impactes 
económicos, social e ambiental das suas actividades, produtos e serviços.

Hidrocarbonetos (HC): composto químico constituído por átomos de carbono e hidrogénio.

Impacte ambiental: qualquer alteração no ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total 
ou parcialmente, das actividades, produtos ou serviços de uma organização.

Lugar quilómetro (lugar.km): o produto da capacidade de transporte média por veículo 
pelo número total de veículos km percorridos em serviço comercial.

Monóxido de Carbono (CO): gás inflamável, inodoro e muito perigoso devido à grande 
toxicidade. É produzido pela queima em condições de pouco oxigénio e/ou alta temperatura 
de carvão ou outros materiais ricos em carbono, como derivados de petróleo.

GLOSSARY

Andante: the only passenger ticket permitted for travel on the Metro do Porto 
light rail network. The ticket must remain in the passenger’s possession from the 
moment it is purchased because it may be used as often as required, as long as it is 
appropriately recharged and validated. An Andante Gold is also available for pass 
holders.

Environmental aspects: aspects of an organisation’s activities, products or 
services that may interact with the environment. 

Automatic Train Protection: safety system that helps prevent collisions if the driver 
does not comply with the signs or exceeds the recommended speed.

Sustainable Development: a concept developed by the Brundtland Commission 
within the scope of the report by The World Commission on Sustainable 
Environment and Development of the United Nations “Our Common Future:” 
development that meets current needs without compromising the possibility of 
future generations from responding to their own needs. In the broadest sense, the 
strategy for sustainable development aims to promote harmony among People, 
Humanity and Nature, ensuring the necessary balance and integration of the 
three key aspects for development: economic competitiveness, social stability and 
environmental protection.

Carbon dioxide (CO2): a gas resulting from the complete oxidation of carbon and 
formed in processes involving combustion, respiration or decomposition of organic 
matter. It has an enormous importance to life on earth, since the greenhouse effect, 
caused by its existence in the atmosphere, is the main cause of current temperature 
levels.

Sulphur dioxide (SO2): an atmospheric pollution arising from natural and human 
processes such as the burning of fossil fuels and various industrial processes. One 
of the factors causing acid deposition. 

Elimination: any operations providing a suitable final destination for waste (deposit 
in landfill, incineration, biological processing, physical-chemical processing...).  

Environmental Impact Study (EIA): set of technical documents and studies 
prepared by the project bidder. It includes, among other information, the 
identification and evaluation of the probable, positive and negative impacts that a 
project may have on the environment and the measures to prevent, minimise or 
compensate for the expected negative impacts.

Greenhouse Gases (GHG): atmospheric gases that absorb and re-emit infrared 
radiation, thus causing a natural “greenhouse effect” that heats the earth’s surface. 
The main elements causing this “greenhouse effect” are water vapour (H2O), carbon 
dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and halogenated compounds 
HFCs, CFCs and PFCs, released by natural processes and by human activities, 
from combustion processes, transport or industrial processes. During the last 
decades, the intensification of human activities has led to higher emissions of these 
pollutants, thereby increasing the “greenhouse effect” and global warming. 

GRI: Global Reporting Initiative is an international initiative through the 
participation of companies, NGOs, consultancy firms and universities interested 
in preparing a framework of rules applicable to companies concerned with 
Sustainable Development. The GRI aims to define guidelines to help companies 
develop social responsibility reports that present the economic, social and 
environmental impacts of their activities, products and services.

Hydrocarbons (HC): a chemical compound consisting of carbon and hydrogen atoms.

Environmental impact: any adverse or beneficial environment alteration totally or 
partially caused by an organisation’s activities, products or services.

Place kilometre (place.km): the result of the average transport capacity per vehicle 
multiplied by the total number of vehicles km under commercial operation.

Carbon monoxide (CO): an inflammable and odourless gas that is very dangerous due to 
its very toxic nature. It is produced through burning in conditions with little oxygen and/or 
high temperature of coal or other materials rich in carbon, such a petroleum by-products.
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Óxidos de azoto (NOx): poluentes atmosféricos formados pela oxidação do azoto a elevadas 
temperaturas responsáveis pelos fenómenos de nevoeiro fotoquímico e de deposição ácida. 
O seu potencial de acidificação expresso na unidade “equivalentes de SO2” é de 0,7, ou seja 
cada tonelada de NOx tem o efeito equivalente a 0,7 toneladas de SO2. PA (NOx) = 0,7*PA (SO2).

Partículas: poluente atmosférico constituído por material finamente dividido 
em suspensão no ar.

Passageiro quilómetro: total de quilómetros percorridos por todos os passageiros no 
sistema, durante o período em analise.

PMR: pessoas de Mobilidade Reduzida. Todos os cidadãos que têm dificuldades de 
locomoção, seja por possuírem uma deficiência, seja, por exemplo, por se fazerem 
acompanhar de um carrinho de bebé. O Metro do Porto foi desenhado por forma a que não 
sentissem qualquer problema de acessibilidade. Por isso, em todo o sistema, não existem 
barreiras nem obstáculos.

Protocolo de Quioto: protocolo adoptado por todas as partes da Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, na Conferência de Quioto, Japão, 
em Dezembro de 1997. Estabelece metas de redução de emissões de um conjunto 
de gases com efeito de estufa para o período 2008-2012.

Reciclagem: reprocessamento de resíduos através da sua transformação biológica, física
ou química num processo de produção, para o fim inicial ou para outros fins, 
nomeadamente como matéria-prima, excluindo a valorização energética. 

Resíduos: quaisquer substâncias ou objectos de que o detentor se desfaz ou tem intenção 
ou obrigação de se desfazer.

Responsabilidade Social: conceito que se refere à aplicação do conceito de 
desenvolvimento sustentável nas empresas e que integra três dimensões: a económica, 
a social e a ambiental. A Comissão da Comunidade Europeia, no Livro Verde que lançou 
sobre a temática, define a responsabilidade social como: «um comportamento que 
as empresas adoptam voluntariamente e para além das prescrições legais, porque 
consideram ser esse o seu interesse a longo prazo».

Reutilização: reintrodução, em utilização análoga e sem alterações, de substâncias, 
objectos ou produtos nos circuitos de produção ou de consumo, por forma a evitar a 
produção de resíduos.

Sistema Integrado de Gestão, Qualidade, Ambiente e Segurança (SIQAS): sistema de 
processos interligados que traduz os mecanismos para o desenvolvimento, implementação, 
revisão e manutenção de uma Política de um Sistema Integrado, de acordo com as normas 
internacionais NP EN ISO 9001:2000, NP EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001.

SMLAMP: Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto.

Stakeholders (“Grupos de interesse”): indivíduos, entidades ou grupos que afectam ou são 
afectados pela actividade da empresa (clientes, fornecedores, colaboradores, accionistas, 
comunidades locais e organizações não governamentais, entre outros).

Taxa de Ocupação: nível médio de ocupação dos lugares oferecidos durante o período em 
análise, resulta do rácio  entre os números de passageiros km e de lugares km oferecidos.

TC: transporte colectivo de passageiros.

TI: transporte individual.

Valorização: quaisquer operações que visem o reaproveitamento de resíduos (incluindo 
os processos de reutilização, reciclagem, regeneração, valorização energética, fertilização 
de solos...).

Via Balastrada: via na qual é colocada na base camada de pedra britada sobre a qual 
assenta o conjunto de travessas com os carris.

Via Embebida: tipo de via onde as travessas utilizadas são do tipo Bi-Bloco, constituídas por 
duas peças de betão unidas por um perfil metálico do tipo angular.

Via STEDEF:  via assente em travessas de betão com plataforma betonada. O carril está 
apoiado sobre uma palmilha canelada em borracha.

Nitrogen oxides (NOX): atmospheric pollutants formed by the oxidation of nitrogen 
at high temperatures, which is responsible for the phenomena of photochemical 
smog and acid depositions. Its acidification potential expressed in the unit 
of “equivalent of SO2” is of 0.7, that is, each ton of NOx has an equivalent effect 
of 0.7 tons of SO2. - PA (NOx) = 0.7*PA (SO2).

Particles: atmospheric pollutant consisting of fine particles suspended in the air.

Passenger kilometre: total kilometres travelled by all passengers on the system 
during the period under analysis.

MIP: persons with impaired mobility. All persons with walking difficulties, which 
may include, for example, passengers with a baby carriage as well as those with 
a disability. Metro do Porto’s network was designed so that these persons will 
not encounter any access problems. As such, there are no barriers or obstacles 
anywhere in the network.

Kyoto Protocol: protocol adopted by all the parties at the United Nations
Framework Convention on Climatic Alterations, at the Kyoto Conference in Japan 
in December 1997. The protocol establishes emission reduction targets for 
a number of greenhouse gases for the 2008-2012 period.

Recycling: waste reprocessing through biological, physical or chemical 
transformation in a production process transforming it into the initial material or 
a material for other purposes, particularly as a raw material, excluding use for 
energy production. 

Waste: any substances or objects discarded by their holder when there is an 
intention or obligation to discard it.

Social Responsibility: a concept referring to applying the concept of sustainable 
development at companies and which has three dimensions: economic, social 
and environmental. The European Community Commission, in the Green Book, 
which it released about the topic, defines social responsibility as: “a behaviour that 
companies voluntarily adopt in addition to legal provisions, since they regard it 
as in their long-term interest.

Re-utilisation: re-use for a similar purpose of substances, objects or products 
in the production or consumption circuits to avoid the production of waste.

Integrated Management, Quality, Environmental and Safety System (IMQESS): 
a system of interconnected processes forming the basis for mechanisms for developing, 
implementing, reviewing and maintaining an Integrated System policy according to 
international standards NP EN ISSO 9001:2000, NP EN ISO 14001:2004 and OHSAS 18001.

SMLAMP: Light Rail System of the Porto Metropolitan Area

Stakeholders:individuals, entities or groups that affect or are affected by 
the company’s activities (clients, suppliers, personnel, shareholders, local 
communities and non-governmental organisations, among others).

Load Factor: average load rate of places offered during the period under analysis, 
which results from the ratio between the number of passengers km and places 
km offered.

TC: collective passenger transport.

TI: individual transport.

Valorisation: any operations to re-use waste (including re-use, recycling, 
regeneration, energy valorisation, soil fertiliser...).

Ballasted track: a track with a bed of crushed stone supporting the track crossties.

Embedded track: track whose crossties are of the Bi-block type, consisting of two 
concrete parts joined by a metal bar of an angular type.

STEDEF track: track placed over concrete crossties with a concrete platform. The 
rail is supported by a ribbed rubber ballast mat.
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