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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
Identificação 

Designação do projecto Prolongamento da Linha Vermelha, entre São Sebastião e Campolide 

Tipologia do projecto 

Linha de metropolitano 
subterrânea - n.º 4 do artigo 1.º 
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 
3 de Maio, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro. 

Fase em que se encontra o 
projecto  Estudo Prévio 

Localização Lisboa 
Proponente Metropolitano de Lisboa E.P. 
Entidade com 
competência para 
autorizar o projecto 

Secretaria de Estado dos Transportes 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente Data: 28 de Novembro de 2008 
 

Decisão Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes  

1. Integração no Projecto de Execução das condicionantes constantes na secção A), 
da presente DIA, e demonstração da sua adopção no Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE). 

2. Concretização no RECAPE das medidas de minimização e dos elementos a 
apresentar com o RECAPE, bem como dos programas de monitorização, 
constantes nas secções B) a E) da presente DIA, sem prejuízo de outros que se 
venham a revelar necessários, para efeitos de detalhe e concretização das 
medidas de minimização a adoptar em fase de obra e em fase de exploração. 

3. Inclusão das medidas de minimização específicas para a fase de obra nos 
cadernos de encargos que venham a ser produzidos, para efeitos da construção 
do projecto. 

4. Implementação de um sistema de gestão ambiental (SGA) para o projecto que 
enquadre todas as intervenções a realizar no âmbito da presente DIA.  

5. Apresentação dos relatórios de monitorização à Autoridade de AIA.  

 
A) Condicionantes ao projecto de execução 

A1) O projecto de execução deve ser elaborado, de modo a garantir a salvaguarda e integridade física do Aqueduto 
das Águas Livres seus aferentes e correlacionados: galerias, reservatório de Pombal e respectivas ligações.  

A2) O projecto de execução deve estar em conformidade com os requisitos da EPAL – Empresa Pública das Águas 
Livres, S.A., devendo constar um comprovativo desta entidade que refira a aceitabilidade das soluções constantes do 
mesmo, nomeadamente no que se refere aos aspectos relacionados com a segurança de pessoas e bens 
relativamente ao sistema de abastecimento de água, bem como à salvaguarda da integridade do Aqueduto das Águas 
Livres seus aferentes e correlacionados. 

A3) O projecto de execução deve respeitar as normas e orientações resultantes da identificação das interferências dos 
assentamentos em superfície e das vibrações. 

A4) O projecto de execução deve ser estabelecido em conformidade com as normas e orientações estabelecidas 
pelas entidades concessionárias das redes públicas/abastecimento e entidades proprietárias, incluindo a REFER.  

A5) O projecto de execução deve ser estabelecido em conformidade com o parecer da Autoridade Nacional de 
Protecção Civil (ANPC), relativamente à operacionalidade de acções de Protecção Civil e Socorro. 
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Elementos a entregar em 
fase de RECAPE 

B1) Levantamento topográfico completo do Aqueduto das Águas Livres, aferentes e 
correlacionados, com representação das cotas de base e de extradorso (interna e 
externa), abrangendo o traçado em planta e cortes longitudinais e transversais. Estes 
levantamentos devem ser entregues em formato digital e, se solicitado pela Autoridade 
de AIA, em formato de papel.  

B2) Desenhos, devidamente pormenorizados, do Aqueduto das Águas Livres, 
aferentes e correlacionados nos pontos que o relacionem com o projecto – plantas dos 
diversos níveis e cortes transversais e longitudinais. Estes levantamentos devem ser 
entregues em papel e em formato digital.  

B3) Peças desenhadas do projecto numa escala que permita a respectiva leitura, com 
representação do Aqueduto das Águas Livres, aferentes e correlacionados nas zonas 
de maior proximidade ao projecto – planta de implantação, plantas dos diversos níveis 
e cortes, com indicação das cotas altimétricas (cotas de base e de extradorso - interna 
e externa). Estes levantamentos devem ser entregues em papel e em formato digital. 

B4) Levantamento fotográfico completo e actualizado do Aqueduto em toda a área de 
estudo (galeria Santana, ligação ao reservatório e reservatório Pombal). Este 
levantamento, assim como o referido em B3) devem possibilitar uma leitura de 
conjunto e a sua relação com o projecto. 

B5) Os levantamentos referidos nos pontos anteriores devem ser acompanhados de 
um Relatório Técnico que inclua o estado de conservação actual do Aqueduto, 
aferentes e correlacionados. 

B6) Avaliação técnica global e validação do projecto pelo LNEC ou outra entidade 
independente com competência técnica reconhecida, em termos da interferência com o 
Aqueduto, seus aferentes e correlacionados (galerias, ligações e Reservatório Pombal) 
e respectivas medidas de minimização a implementar na fase de construção e de 
exploração.   

B7) Procedimentos a adoptar na fase de execução da obra e fase de exploração, em 
resultado de B6). 

B8) Avaliação dos efeitos na qualidade do ar e medidas de minimização a 
implementar, caso seja instalada alguma central de betão. 

B9) Estimativa do tráfego de veículos afectos à obra. 

B10) Outras questões que, no âmbito do projecto de execução, se venham a revelar 
pertinentes, tendo em vista minorar os efeitos na qualidade do ar na fase de 
construção. 

B11) Identificação das infra-estruturas existentes e o modo como as interferências 
serão acauteladas. 

B12) Identificação dos métodos de escavação que serão adaptados face às condições 
geológicas das frentes de obra, no sentido de minimizar a ocorrência de vibrações. 

B13) Caracterização qualitativa e quantitativa dos aquíferos envolvidos e estratégias a 
adoptar para lidar com as situações que venham a ser identificadas, minimizando ou 
compensando eventuais impactes. 

B14) Programa de gestão de resíduos em conformidade com os princípios da 
responsabilidade pela gestão, da prevenção e redução, da hierarquia das operações 
de gestão de resíduos e da regulação da gestão de resíduos, consignados na 
legislação em vigor. Este programa deverá ser operacionalizado para a fase de 
construção, atendendo às seguintes vertentes principais: 

a) Identificar e classificar os diferentes tipos resíduos através dos códigos da Lista 
Europeia de Resíduos. 

b) Aplicar dos princípios da prevenção e redução e da hierarquização das operações 
de gestão de resíduos. 

c) Garantir as condições técnicas adequadas nas operações de recolha, triagem, 
armazenagem e transporte dos resíduos, em salvaguarda dos valores ambientais 
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e da saúde. 

d) Assegurar o encaminhamento para destino final adequado. 

O programa deverá atender, em especial, à gestão dos resíduos perigosos, à gestão 
dos fluxos específicos de resíduos e à gestão dos solos e rochas não contaminados 
provenientes de operações de escavação quando constituam resíduos. 

De igual modo, para a fase de exploração, deverão ser definidos os requisitos e os 
procedimentos que assegurem a correcta gestão dos resíduos gerados, atendendo às 
vertentes anteriormente mencionadas. 

B15) Critérios para a selecção dos locais para proceder ao depósito das terras não 
susceptíveis de utilizar na obra. 

B16) Programação detalhada da fase de construção. 

B17) Localização das zonas onde serão implementadas mantas anti-vibratórias de 
elastómero. 

 

C) Medidas de minimização 

C1) Acompanhamento técnico das fases de obra e de exploração do projecto pelo LNEC ou outra entidade 
independente com competência técnica reconhecida, de modo a assegurar a salvaguarda e a integridade física do 
Aqueduto das Águas Livres seus aferentes e correlacionados. 

C2) Suspensão da obra no local, sempre que a equipa responsável pela monitorização verificar a ocorrência de 
qualquer tipo de dano no Aqueduto das Águas Livres, seus aferentes e correlacionados, devendo os danos ser 
prontamente avaliados e devidamente acautelados por técnicos da especialidade, procedendo-se de imediato, caso 
necessário, a acções de conservação e restauro que possam repor ou melhorar as condições iniciais. 

C3) Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras. O 
acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em 
simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes.  

C4) Implementar, para ao património cultural, medidas de minimização complementares (registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), sempre que os resultados obtidos no decurso do 
acompanhamento arqueológico assim o determinarem.  

C5) Suspensão da obra no local, na fase de construção ou na fase preparatória, sempre que forem encontrados 
vestígios arqueológicos, ficando o arqueólogo, que faz o acompanhamento arqueológico da obra, obrigado a 
comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P e à DRC LVT, as ocorrências com novo plano de trabalhos que inclua uma 
proposta de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios 
arqueológicos a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas.  

C6) Conservar in situ, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial e para que não se degrade o seu 
estado de conservação, as estruturas arqueológicas que, eventualmente, forem reconhecidas durante o 
acompanhamento arqueológico da obra. 

C7) Sinalizar e vedar permanentemente todas as ocorrências patrimoniais que se situem junto da frente de obra, 
estaleiros, ou depósito de inertes, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos.  

C8) Implementar medidas para redução da emissão e dispersão de poeiras, em função do projecto de execução que 
vier a ser apresentado com o RECAPE e localização dos estaleiros. Entres outras, referem-se as seguintes: 

a) assegurar o varrimento das áreas dos estaleiros pavimentadas e das áreas adjacentes aos estaleiros no 
sentido de minimizar a quantidade de poeiras acumuladas e as emissões de poeiras devido à circulação de 
veículos de apoio à obra; 

b) assegurar a limpeza imediata dos locais onde se verifique a queda acidental de terras; 

c) assegurar a cobertura das áreas não pavimentadas dos estaleiros com brita ou com sobras de betão no sentido 
de minimizar as emissões de poeiras em períodos secos do ano. 

C9) Proceder ao depósito temporário de solos e rochas não contaminadas em locais previamente autorizados e 
implementar medidas para a redução da erosão hídrica e eólica e consequente arrastamento de materiais/partículas. 

C10) Implementar medidas que permitam garantir boas condições de circulação nas vias de circulação rodoviária 
passíveis de afectação, nomeadamente sujeitas a alteração do esquema de circulação viária ou pedestre, devendo 
dar-se especial atenção à sinalização horizontal, com indicação bem visível no pavimento do sentido de circulação e 
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proceder à reparação e manutenção regular dos pavimentos e respectiva sinalização, de modo a garantir boas 
condições de conforto e de segurança. 

C11) Implementar medidas que evitem o arrastamento de terras ou lamas pelos rodados dos veículos, aquando da 
saída de veículos das zonas de estaleiros para a via pública. 

C12) Definir, para a fase de construção, um dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, sugestões 
e pedidos de informação sobre o projecto, o qual deverá estar operacional antes do início da obra. 

C13) Implementar medidas para garantir: 

a) a divulgação do programa de execução das obras à população interessada, designadamente à população 
residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir pelo menos o objectivo, a natureza, a 
localização da obra, as principais acções a realizar e respectiva calendarização; 

b) a divulgação atempada dos percursos alternativos; 

c) a circulação rodoviária e pedonal durante a obra dentro de parâmetros de segurança; 

d) o restabelecimento atempado de todas as infra-estruturas interferidas, ou acidentalmente afectadas durante as 
obras. 

C14) Adoptar os percursos rodoviários mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais 
de/para as zonas de intervenção, incluindo terras de escavação. 

C15) Implementar, relativamente ao ambiente sonoro na fase de construção, medidas que garantam o cumprimento 
da legislação em vigor e que minimizem os impactes que o projecto irá causar nos receptores sensíveis. Entre outras, 
que se venham a considerar necessárias em função do projecto de execução que vier a ser apresentado com o 
RECAPE e localização dos estaleiros, devem ser implementadas as seguintes:  

a) preconizar as actividades de construção mais ruidosas preferencialmente em dias úteis no período diurno; 

b) reduzir ao mínimo o recurso a técnicas/equipamentos geradores de ruído e vibração na proximidade das 
habitações; 

c) localizar os equipamentos fixos de apoio às frentes de trabalho (compressores, geradores) o mais afastado 
possível dos receptores sensíveis e proceder à interposição de painéis ou qualquer obstáculo à livre 
propagação de ruído na direcção desses receptores; 

d) proceder à insonorização dos equipamentos de ventilação a instalar nos estaleiros, dado que eles se 
localizarão inevitavelmente na proximidade de habitações e outros receptores sensíveis, o que permitirá 
reduzirá as emissões destes equipamentos para cerca de 60 dB(A). 

C16) Dotar os estaleiros de condições técnicas que permitam garantir a adequação das áreas destinadas ao 
armazenamento dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para armazenamento 
temporário, tratamento ou eliminação em operadores devidamente licenciados/autorizados para o efeito.  

C17) Implementar medidas nos estaleiros que: 

a) evitem inundações por deficientes condições de drenagem de águas pluviais; 

b) garantam que em períodos de pluviosidade intensa não se verifique o entupimento de sumidouros por arraste 
de terras provenientes das escavações; 

c) assegurem a limpeza regular dos órgãos de drenagem de águas pluviais; 

d) assegurem, após conclusão da obra, a limpeza eficaz de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 
possam ter sido afectados pelas obras de construção. 

C18) Implementar medidas para proteger as árvores que eventualmente venham a ficar situadas no interior dos 
estaleiros. 

C19) Planear as actividades de construção, especialmente as que gerem elevadas vibrações, tendo em consideração 
a sensibilidade dos receptores próximos e o período para sua realização. 

C20) Implementar medidas para evitar/reduzir significativamente eventuais impactes negativos decorrentes de 
deformações dos terrenos e de vibrações provocadas pela construção e pela exploração. 

C21) Reparar, atempadamente, eventuais danos que se verifiquem em espaços não afectos ao projecto na 
decorrência das actividades associadas à obra. 
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D) Outros elementos 

D1) Informar o Serviço Municipal de Protecção Civil sobre a implementação do projecto, para eventual actualização do 
Plano Municipal de Emergência. 

D2) Elaborar um Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou outras situações de emergência, 
durante as fases de construção/exploração, onde contemple, entre outras informações, os procedimentos a levar a 
cabo pela empresa responsável, de forma a minimizar potenciais impactes negativos. 

D3) Equacionar a implementação de acessibilidade e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos 
organismos de socorro a envolver em situações de acidente/emergência, durante as fases de construção/exploração. 

D4) Participar o projecto aos Agentes de Protecção Civil locais, uma vez que determinados traçados podem provocar 
perda de mobilidade e acessibilidade por parte, por exemplo das corporações de bombeiros, INEM ou forças de 
segurança.  

 
E) Programas de monitorização  

Os programas devem ser revistos em função dos resultados obtidos, bem como de estudos desenvolvidos que 
imponham novos critérios, podendo ser efectuados ajustes em termos de parâmetros, periodicidade ou pontos a 
monitorizar. 

E1) Programa de monitorização do edificado

Implementar um Programa de Instrumentação e Observação, durante a fase de construção, no sentido de detectar, 
quantificar e prevenir possíveis danos nas estruturas existentes e deformações da superfície, bem como prevenir que 
eventuais deformações tenham consequências ao nível do edificado. 

E2) Programa de monitorização do Aqueduto das Águas Livres  

Implementar um programa de monitorização (instrumentação e observação) do Aqueduto das Águas Livres, seus 
aferentes e correlacionados aferido pelo LNEC ou outra entidade independente com competência técnica reconhecida, 
para a fase de obra e fase de exploração do projecto, com o objectivo de assegurar a salvaguarda e a integridade 
física do Monumento. Este plano deverá monitorizar não só o Monumento como foi referido anteriormente, como os 
terrenos que o envolvem, de modo a propor medidas de minimização que possam evitar os impactes resultantes do 
projecto. Este plano deverá incluir, ainda, a descrição das acções a desenvolver e respectivo cronograma de 
trabalhos.  

A primeira campanha de monitorização deverá ocorrer antes do início da fase de construção, de modo a avaliar a 
situação existente. 

A periodicidade desta monitorização deverá ser estabelecida pela entidade com competência técnica reconhecida e 
tendo em conta a avaliação que for sendo efectuada.  

E3) Programa de Monitorização da Qualidade do Ar

A monitorização da qualidade do ar, a efectuar durante a fase de construção, consistirá na avaliação periódica da 
qualidade do ar na área envolvente dos estaleiros afectos ao projecto, no sentido de verificar e avaliar o impacte das 
actividades de construção desenvolvidas neste descritor ambiental. 

Pontos e frequência de amostragem 

Os pontos de amostragem para a medição da qualidade do ar deverão situar-se junto aos receptores sensíveis mais 
próximos das áreas de estaleiro. Assim, preconiza-se a consideração de 2 pontos de amostragem, um na zona da 
Estação Campolide e outro na zona do Posto de Ventilação 3. A localização exacta destes pontos deverá ser 
apresentada no RECAPE, os quais deverão ser definidos em consonância com o disposto no Anexo VIII do Decreto-
Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. 

A primeira campanha de monitorização deverá ocorrer antes do início da fase de construção, de modo a avaliar a 
situação existente, antes da contribuição das actividades de construção. 

No que respeita à frequência da monitorização preconiza-se uma periodicidade trimestral, podendo esta periodicidade 
ser ajustada, em função dos resultados obtidos. As medições devem ser efectuadas durante um período mínimo de 
uma semana, incluindo fim-de-semana, em cada ponto. 

Parâmetros a monitorizar 

Tendo em conta as características da obra, deverão ser monitorizados os seguintes parâmetros: PM10 (μg/m3), NO2 
(μg/m3), SO2 (μg/m3), Benzeno (μg/m3) e PM2.5 (μg/m3). 
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Os métodos de medição devem ser os definidos no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, sendo recomendável que 
sejam avaliadas as condições meteorológicas observadas no local, nesse período, ou relativos à estação 
meteorológica mais próxima. 

Relatório de monitorização 

Após a realização de cada campanha de monitorização deverá ser apresentado um relatório, de acordo com o 
estipulado na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, onde constem os pontos de amostragem, a metodologia e 
condições de amostragem, bem como a discussão dos resultados obtidos. 

A análise dos resultados deverá ter como critério os valores limite estabelecidos no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de 
Abril, sendo analisado o seu cumprimento. Em função dos resultados obtidos, deverá ser avaliado o grau de 
cumprimento das medidas de controlo de emissões de poluentes atmosféricos e a necessidade de eventualmente 
serem adoptadas medidas suplementares. 

De acordo com a análise apresentada no EIA e tendo por base as campanhas de monitorização da qualidade do ar 
realizadas em obras com características semelhantes, é expectável um aumento da concentração de partículas no ar 
ambiente, acréscimo que poderá, dada a localização numa área urbana, e por acumulação com outras fontes de 
emissão de partículas (tráfego automóvel), dar origem a excedências aos limites legislados, durante a fase de 
construção da obra. 

D3) Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro

Locais e parâmetros de amostragem 

Considerar locais de amostragem nas zonas da Estação de Campolide e do Posto de Ventilação 3. Na fase de 
exploração, devem ser considerados locais de amostragem junto a este último. 

Em cada um dos locais, deverá ser medido o parâmetro LAeq nos três períodos de referência (diurno, entardecer e 
nocturno) considerados no RGR. 

Periodicidade de amostragem 

Na fase de construção, a periodicidade da monitorização dependerá da calendarização da obra, a apresentar em 
RECAPE.  

Na fase de exploração, deverá ser efectuada uma campanha de monitorização, após a entrada em funcionamento, 
para confirmação dos resultados apresentados no EIA. A realização de campanhas posteriores dependerá da 
ocorrência de situações de reclamação, caso em que deverão ser efectuadas medições acústicas no local em causa, 
imediatamente após a mesma (este local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a monitorizar) ou da 
substituição e/ou instalação de novos equipamentos. 

Critérios 

As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), complementada pelos critérios definidos 
na Circular n.º 2/2007 - “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo 
com o Decreto-lei n.º 9/2007”, publicada pelo Instituto Português de Acreditação. 

Os resultados obtidos deverão ser comparados com os valores limite de exposição fixados no RGR tendo em a vista a 
avaliação do cumprimento da legislação em vigor. 

 
F) Fase de desactivação 

E1) No último ano de exploração do projecto avaliado, ou sempre que ocorrer o desmantelamento de alguma parte de 
projecto, apresentar à Autoridade de AIA um plano de desactivação pormenorizado, que contenha entre outros 
elementos: 

a) As acções de desmantelamento. 

b) O destino a dar a todos os elementos retirados. 

c) Um plano de recuperação final de todas as áreas em causa. 

d) A salvaguarda do património arquitectónico e arqueológico existente. 

 
Validade da DIA 28 de Novembro de 2010 
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Entidade de verificação da 
DIA Autoridade de AIA 

 

Assinatura 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas 

Resumo do procedimento 

 Início do procedimento de AIA: 7 de Abril de 2008. 

 Análise global do EIA por forma a avaliar a sua conformidade, tendo em consideração 
as disposições do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual 
redacção, e do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

 Solicitação de informações adicionais ao proponente, ao abrigo do n.º 5 do artigo 13.º 
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, relativamente à 
cartografia e peças do projecto, Socioeconomia, Ordenamento do Território, 
Património Cultural, Qualidade do Ar e Geologia, tendo sido suspenso o prazo 
previsto no n.º do 4 do mesmo artigo. 

 Reunião, a pedido do proponente, com representantes da CA, do proponente e da 
equipa que realizou o EIA, a fim de serem esclarecidos alguns dos elementos 
solicitados, nomadamente Socioeconomia, Qualidade do Ar e Património Cultural. 

 Visita ao Aqueduto das Águas Livres, a 5 de Julho de 2008, por representantes da 
APA, IGESPAR, DRC LVT, ML e da equipa que realizou os estudos relativos ao factor 
Património Cultural, constante no EIA, para melhor conhecimento da zona onde se 
insere o projecto. 

 Comunicação do ML, a 23 de Junho de 2008, a informar que, até à data, ainda não 
tinha sido possível obter autorização da EPAL para a realização dos trabalhos 
solicitados pela CA em propriedade da EPAL. Estavam em causa os seguintes 
elementos, solicitados pela CA: 

25. Apresentar um levantamento topográfico do Aqueduto das Águas Livres e 
aferentes, em toda a área de estudo: Galeria St.ª Ana, ligação ao Reservatório e 
Reservatório Pombal, com representação das cotas de base e de extradorso, 
abrangendo o traçado em planta e cortes longitudinais e transversais das zonas 
afectadas. 

26. Apresentar um levantamento fotográfico completo e actualizado do Aqueduto em 
toda a área de estudo (Galeria St.ª Ana, ligação ao Reservatório e Reservatório 
Pombal). Este levantamento deve possibilitar uma leitura de conjunto. 

27. Efectuar uma caracterização mais minuciosa dos Elementos Patrimoniais 
relacionados com o Aqueduto, sobretudo nos sectores mais afectados. A 
caracterização deve ter em consideração os levantamentos agora solicitados.  

 Contactos com a EPAL no sentido de se perceber se esta entidade tinha ou não 
condições para autorizar a realização dos trabalhos solicitados pela CA. Na 
sequência desses contactos, a APA solicitou ao IGESPAR e à DRC LVT a 
disponibilidade para ser aceite que o Aditamento ao EIA não contemplasse os
elementos relacionados com os pontos 25 e 26 do pedido de elementos considerando 
que o ML se comprometia a entregar os elementos relacionados com os pontos 25 e 
26 do referido pedido de elementos, durante o prazo que a CA tem para apreciar o 
EIA (conforme legislado). Esta solicitação mereceu uma resposta afirmativa, 
considerando o compromisso de que estes elementos seriam entregues dentro do 
prazo estipulado pela autoridade AIA, de modo a garantir a sua apreciação pela CA. 

 Análise do Aditamento do EIA, que não contemplava algumas questões relativas ao 
Património Cultural e adiava a apresentação dos elementos em falta, em função da 
data da autorização da EPAL.  

 Emissão da Declaração de Conformidade, a 24 de Julho de 2008. 

 Período de Consulta Pública: entre 4 de Agosto e 10 de Setembro de 2008. 

 Solicitação de pareceres a entidades externas à CA designadamente Câmara 
Municipal de Lisboa, EPAL e Autoridade Nacional de Protecção Civil, a fim de melhor 
habilitar a análise da CA em algumas áreas específicas, encontrando-se os 
contributos recebidos no Anexo II ao presente parecer. 
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 Solicitação de elementos complementares ao EIA, ao abrigo do n.º 6 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, relativamente à 
Socioeconomia e Qualidade do Ar. 

 Contactos com a EPAL e reunião, promovida pela APA, em que estiveram presentes 
representantes da EPAL, do ML, IGESPAR, DRC LVT, FERCONSUL e APA, depois 
do ML ter informado, reiteradamente, que continuava sem conseguir a necessária 
autorização da EPAL. A referida reunião ocorreu no dia 4 de Setembro de 2008. 

 Realização de uma visita de reconhecimento à área prevista para a implantação do 
projecto, a 1 de Outubro de 2008, onde estiveram presentes representantes da CA, 
do proponente e da equipa que realizou o EIA. Na zona sob jurisdição da EPAL a 
visita efectuou-se com a presença de um representante desta entidade. 

 Recepção, a 21 de Outubro de 2008, de documentação que pretendia ser o 
levantamento topográfico nas três zonas mais críticas definidas na reunião que 
ocorreu em 4 de Setembro, ficando em falta o levantamento das restantes zonas. 
Para o efeito, o ML referiu que o levantamento topográfico já tinha sido efectuado, 
encontrando-se os dados obtidos a serem tratados e reiterou que apenas obteve 
autorização para realizar os trabalhos a 5 de Setembro de 2008 e que, por 
procedimentos internos, a adjudicação usualmente demoraria cerca de dois meses.  

 Análise dos resultados da Consulta Pública. 

 Análise sectorial do EIA. 

 Várias reuniões da CA. 

 Elaboração do parecer final do procedimento de AIA. 

 Elaboração da proposta de DIA e envio para a tutela (registo de entrada n.º 6219, de 
11.11.2008). 

Resumo dos pareceres das entidades externas consultadas 

A Câmara Municipal de Lisboa (CM Lisboa) emite um parecer relativamente à 
qualidade do ar, ruído e vibrações. 

De acordo com o parecer da CM Lisboa no EIA são indicados, de forma mais ou 
menos genérica, os impactes previsíveis quer na fase de construção quer na fase de 
exploração. Assim, segundo esta entidade deverão ser concretizadas medidas 
concretas, devendo ser definidas localizações preferenciais para os estaleiros e para a 
central de betão, caso se opte por esta solução. 

Na fase de exploração é previsível a ocorrência de impactes negativos relativamente 
ao funcionamento do equipamento de ventilação do posto de ventilação 3. Esta 
entidade propõe que seja previsto um estudo para as condições de instalação e 
medidas específicas de minimização do ruído. 

A CM Lisboa considera que devem ser identificados os locais onde a manta anti-
vibratória de elastómeros será implementada, face à importância da medida em causa 
para o aumentar o corte de vibrações. 

De acordo com a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e para fazer face a 
falhas e omissões detectadas no EIA,  

- deve ser elaborado um Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de 
acidentes ou outras situações de emergência, durante as fases de 
construção/exploração, onde contemple, entre outras informações, procedimentos a 
levar a acabo pela empresa responsável, de forma a minimizar potenciais impactes 
negativos; 

- devem ser equacionadas as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado 
destinado aos organismos de socorro a envolver em situações de 
acidente/emergência, durante as fases de construção/exploração; 

Esta entidade considera que deve ser verificado se os trabalhos a desenvolver no 
âmbito do projecto não comprometem a operacionalidade de acções de Protecção Civil 
e Socorro, devendo ficar asseguradas as ligações existentes ao longo do traçado.  
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O ANPC considera que o projecto deverá ser participado aos Agentes de Protecção 
Civil locais, uma vez que determinados traçados podem provocar perda de mobilidade 
e acessibilidade por parte, por exemplo das corporações de bombeiros, INEM ou 
forças de segurança. 

Deve ainda ser informado o Serviço Municipal de Protecção Civil sobre a 
implementação do projecto, de modo a proceder à eventual actualização do Plano 
Municipal de Emergência. 

A EPAL refere que relativamente ao reservatório, num dos desenhos, em particular no 
“Corte Transversal C-D” se prevê a construção de uma Galeria de circulação pedonal 
que ficará implantada sob o reservatório a uma profundidade de cerca de 8,5 m, 
distando o limite da estação à superfície das fundações do reservatório de 2,61 metros. 
Assim, esta situação origina que toda e qualquer intervenção a realizar para construir 
na zona confinante, ou sob o Reservatório, necessite que o mesmo seja colocado fora 
de exploração. 

A EPAL, considera que por questões de segurança das reservas de água tratada nas 
outras duas unidades do Reservatório do Pombal é obrigada a restringir, em absoluto, 
quaisquer trabalhos à superfície no interior do Recinto, não sendo ainda evidente se 
todos os trabalhos abrangendo o Recinto do Pombal serão subterrâneos. 

Quanto às condutas de abastecimento de água, segundo a EPAL existe uma 
probabilidade elevada da conduta DN 600, que se encontra instalada numa Galeria do 
Aqueduto das Água Livres (Galeria do Campo de Santana), vir a ser afectada, podendo 
ocorrer o seu colapso, sendo que tal situação originaria danos relevantes na estrutura 
do Aqueduto e nas áreas adjacentes e representaria perigo para pessoas e bens. 

Segundo o mesmo parecer, a natureza da obra em análise implica que se conheçam os 
métodos construtivos e o planeamento da obra para se poder avaliar o impacte sobre 
pessoas e infra-estruturas. É também muito importante que se conheça o plano de 
monitorização geotécnico e das próprias infra-estruturas que permita avaliar em 
contínuo o seu comportamento de forma a, se necessário, tomar as medidas 
correctivas que se vierem a impor. 

A EPAL informa que estes elementos não são apresentados na documentação que 
teve acesso. 

A EPAL considera que a localização de ventiladores no interior do recinto da EPAL 
poderá pôr em causa a segurança do Reservatório e dos órgãos de ligação (ou seja do 
abastecimento de água por ali operado). 

A EPAL conclui que as peças do Estudo apresentado não são suficientes para uma 
tomada de posição informada, pelo que não garantem a funcionalidade operativa dos 
órgãos e condutas de abastecimento de água abrangidos, colocando em risco as 
condições de abastecimento de água a uma população de cerca de 40.000 pessoas, 
bem como a integridade de pessoas e bens. 

 

De referir, que as preocupações levantadas nos mencionados pareceres encontram-se 
acauteladas na presente DIA, designadamente através das medidas e programas de 
monitorização relativos ao ambiente sonoro e qualidade do ar, bem como dos 
condicionalismos para salvaguardar as infra-estruturas da EPAL e os elementos 
relacionados com acidentes ou situações de emergência. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública 

No período em que decorreu a Consulta Pública, foi recebido um parecer proveniente 
da Associação Nacional de Conservação da Natureza – QUERCUS. 

A QUERCUS considera que não foram estudadas todas as alternativas à implantação 
de uma infra-estrutura pesada no troço agora em análise, salientando que, apesar de 
ser referido no EIA a não existência de alternativas de localização, considera que 
poderiam ter sido apresentadas alternativas de concepção.  

Apresenta como sugestão, e tendo por base as características particulares de alguma 
orografia acentuada da cidade, a análise de uma alternativa de conjugação de uma 
rede eficaz de eléctricos de superfície, em corredor dedicado, com a rede do 
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Metropolitano. 

Acrescenta que apesar do Metropolitano de Lisboa ser, por um lado, uma das infra-
estruturas de transporte mais eficazes na cidade, por outro lado as suas características 
de implantação, implicam obras de engenharia pesada com todo um conjunto de 
impactes e incómodos associados, podendo, não ser as mais adequadas a 
determinadas zonas como a que está presentemente em análise – o Alto de 
Campolide.  

Chama também a atenção para os seguintes aspectos: 

- o projecto desenvolve-se numa área urbana muito consolidada e com elementos 
patrimoniais e arquitectónicos, cuja salvaguarda deveria ser prioritária, 
nomeadamente: (1) um troço importante do Aqueduto das Águas Livres, (2) o 
reservatório da EPAL, (3) o corredor ecológico da cidade de Lisboa (que é 
atravessado pela nova infra-estrutura), (4) o túnel ferroviário entre o Rossio e 
Campolide e (4) a manutenção do parque de estacionamento de Campolide e (5) 
diversas caves na zona; 

- apesar das limitações e condicionantes serem evidentes no EIA, as medidas de 
minimização são apenas indicativas e genéricas, carecendo de explicitação e de 
pormenorização. 

Assim, tendo em consideração o acima mencionado esta Organização Não 
Governamental de Ambiente, critica: 

- o facto de não existir um plano de transportes para a cidade de Lisboa, que coordene 
e reforce uma verdadeira conectividade entre todos os modos de transporte à 
disposição na cidade de Lisboa e na sua envolvente; 

- a não utilização de investimentos anteriormente efectuados para o restabelecimento 
da catenária e das linhas eléctricas na zona do Alto de Campolide (aparentemente 
com vista ao restabelecimento da linha do eléctrico de superfície) para as mesmas 
não virem a ter qualquer utilidade futura; 

- a ausência de um estudo relativo à conjugação de uma rede do Metropolitano com 
uma rede de eléctrico em corredor dedicado, para todo um conjunto de zonas da 
cidade que apresentam características urbanas consolidadas, incluindo a que agora 
é objecto de EIA. 

Acrescenta ainda, que caso o projecto venha a ser efectivamente autorizado e 
licenciado, é essencial que a Declaração de impacte Ambiental condicione o mesmo, à 
especificação da medidas de minimização e de acautelamento do património natural e 
edificado existente e que o mesmo seja objecto de monitorização posterior. 

 

Relativamente ao parecer da QUERCUS, refere-se que na fase de projecto de 
execução as medidas de minimização, genericamente previstas no EIA, serão 
pormenorizadas. 

As críticas apontadas pela QUERCUS relativamente ao plano de transportes para a 
cidade de Lisboa, conjugação do rede do Metropolitano com uma rede de eléctrico e 
utilização de investimentos anteriormente efectuados, relacionam-se com questões de 
âmbito mais alargado que extravasam o actual procedimento de AIA. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA), e na respectiva proposta da Autoridade de AIA, destacando-se de 
seguida os principais aspectos. 

O projecto insere-se na extensão da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa, 
desde Alameda a Campo de Ourique, passando por Saldanha, S. Sebastião, 
Campolide e Amoreiras. O presente projecto desenvolve-se na sequência do troço 
entre Alameda e S. Sebastião, que actualmente se encontra em construção. 

O projecto, “Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião a Campolide”, 
apresentado em fase de Estudo Prévio, localiza-se em Lisboa, nas freguesias de São 
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Sebastião da Pedreira e Campolide.  

A zona é fortemente urbanizada e de grande centralidade no contexto da cidade de 
Lisboa, o que implica a existência de um conjunto importante de infra-estruturas no 
subsolo.  

Na proximidade, localizam-se o Aqueduto das Águas Livres seus aferentes e 
correlacionados, classificado como Monumento Nacional através do Decreto de 16 de 
Junho de 1910, publicado a 23 de Junho de 1910, e Decreto n.º 5/2002 de 19 de 
Fevereiro. 

O traçado, com uma extensão de 625 metros, inicia-se na zona do cruzamento da rua 
Marquês da Fronteira com a rua Castilho e termina na rua de Campolide. Desenvolve-
se a uma profundidade média de 20 metros, sendo as principais estruturas a construir 
o túnel entre a Estação Campolide e o final do prolongamento em construção 
(Alameda/São Sebastião), a Estação Campolide (com 4 acessos para o exterior), o 
Túnel de término e o Posto de Ventilação 3. 

Do ponto de vista operacional, o projecto em análise é considerado fundamental para o 
funcionamento eficiente e articulado da rede, uma vez que permitirá uma eficaz 
inversão das composições após a estação de São Sebastião. Desta forma, segundo o 
EIA, será possível um reforço da conectividade da rede e o correcto funcionamento do 
prolongamento da Linha Vermelha e das interfaces com as Linhas Azul e Amarela. 

Como principais constrangimentos à avaliação refere-se o insuficiente conhecimento 
do Aqueduto das Águas Livres seus aferentes e correlacionados, quanto às cotas a 
que este se desenvolve e ao estado de conservação. Estas lacunas resultaram do 
facto do Metropolitano de Lisboa S.A. apenas ter conseguido obter autorização, junto 
da entidade com jurisdição para o efeito, para efectuar levantamento topográfico, 
solicitado pela CA, na fase final do procedimento de AIA.   

Da análise efectuada, evidenciam-se: 

 Os impactes positivos e significativos resultantes da melhoria das 
acessibilidades e no consequente incremento da mobilidade na cidade de Lisboa 
e periferia. 

 Os potenciais impactes negativos e muito significativos no Aqueduto das Águas 
Livres seus aferentes e correlacionados (Galeria de Santana, ligação ao 
Reservatório e Reservatório de Pombal), classificados Monumento Nacional pelo 
Decreto de 16 de Junho de 1910 publicado a 23 de Junho de 1910, e Decreto n.º 
5/2002 de 19 de Fevereiro e respectiva Zona de Protecção. 

Relativamente aos pareceres externos solicitados pela CA, destaca-se o parecer da 
EPAL que conclui que as peças do Estudo apresentado não são suficientes para uma 
tomada de posição informada, pelo que não garantem a funcionalidade operativa dos 
órgãos e condutas de abastecimento de água abrangidos, colocando em risco as 
condições de abastecimento de água a uma população de cerca de 40.000 pessoas, 
bem como a integridade de pessoas e bens. 

Considerando a importância da realização desta extensão do metropolitano para o 
incremento da mobilidade na cidade de Lisboa e periferia, e os benefícios que daqui 
podem advir para a organização das diferentes funções urbanas e melhoria das 
condições ambientais e de saúde pública, aspectos estes reconhecidos no Plano 
Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa; 

Considerando que esta acção já se encontra contemplada no Plano de Pormenor da 
Artilharia Um, um instrumento de gestão territorial plenamente eficaz, o que leva a 
concluir que projecto poderá vir a ser viável desde que se compatibilize com as 
condicionantes que impendem sobre o local, particularmente a rede de abastecimento 
de água e o Monumento Nacional (Aqueduto das Águas Livres seus aferentes e 
correlacionados); 

Considerando que a identificação das infra-estruturas existentes na área onde se 
desenvolve o projecto não está terminada, sendo que o grau de detalhe e actualização 
do cadastro disponível para essas infra-estruturas é variável, o que poderá implicar, 
como é típico em situações deste tipo, a realização de trabalhos de prospecção 
destinados a caracterizar com precisão o traçado das redes em causa e, 
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consequentemente, determinar as interferências que terão que ser acauteladas nas 
fases subsequentes de desenvolvimento do projecto; 

Considerando que o projecto se encontra em fase de estudo prévio e que na fase de 
RECAPE terá de ser demonstrado que o projecto de execução deve estar em 
conformidade com os requisitos da EPAL, devendo inclusive constar um comprovativo 
desta entidade que refira a aceitabilidade das soluções constantes do mesmo, 
nomeadamente no que se refere aos aspectos relacionados com a segurança de 
pessoas e bens relativamente ao sistema de abastecimento de água bem como à 
salvaguarda da integridade do Aqueduto das Águas Livres seus aferentes e 
correlacionados; 

Considerando que o projecto se encontra em fase de estudo prévio e que as 
condicionantes ao projecto de execução e medidas previstas na presente DIA 
permitem assegurar a integridade física do Monumento Nacional (Aqueduto das Águas 
Livres seus aferentes e correlacionados); 

Considerando que deverá ser possível uma compatibilização do projecto com as infra-
estruturas da EPAL, dada a fase em que o projecto se encontra e o facto de deverão 
existir soluções que permitem salvaguardar essas infra-estruturas; 

Resulta que o projecto de “Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião a 
Campolide” poderá ser aprovado, desde que cumpridas as condições constantes da 
presente DIA. 
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