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Introdução e Âmbito
O presente Resumo Não Técnico (RNT) tem 

por objectivo resumir o trabalho desenvolvido 

nos vários relatórios técnicos que constituem 

o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo 

ao Estudo Prévio da Ligação Ferroviária de 

Alta Velocidade entre Lisboa e a Moita, 

incluindo a Terceira Travessia do Tejo em 

Lisboa (TTT), no Corredor Chelas–Barreiro. 

O EIA foi realizado entre Junho de 2007 e 

Maio de 2008 e é da autoria da empresa 

AMB&VERITAS - Ambiente, Qualidade e 

Formação, Lda., contratada para o efeito 

pelo Consórcio de projectistas SENER/ 

GLOBALVIA/Câncio Martins.

O Estudo Prévio encontra-se integrado no 

programa português de Alta Velocidade 

Ferroviária (AVF) promovido pela RAVE – 

Rede Ferroviária de Alta Velocidade S.A., e 

abrange o sub-troço Lisboa–Moita1, o qual 

se integra no Eixo Lisboa/Madrid. As entida-

des licenciadoras do projecto são a Rede 

Ferroviária Nacional REFER E.P.E., para as 

componentes ferroviárias convencional e de 

alta velocidade, e a Estradas de Portugal, 

S.A., para a componente rodoviária.

De acordo com a legislação em vigor2, os pro-

jectos capazes de causar efeitos negativos no 

ambiente deverão ser sujeitos a um procedimen-

to de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

O presente EIA é constituído pelo Relatório Síntese e por este RNT, 

tendo como principais objectivos: 

>  Caracterizar o estado actual da área de implementação do 

projecto e da região envolvente; 

>  Analisar as alterações directas ou indirectas, positivas ou 

negativas sobre o ambiente durante as fases de construção e 

exploração, causadas pelas várias soluções projectadas;

>  Comparar as duas soluções em estudo na margem Sul, 

identificando a melhor e a pior em cada aspecto estudado;

>  Identificar as medidas de minimização e potenciação, de modo 

a diminuir os impactes ambientais negativos, ou potenciar os 

impactes positivos, respectivamente.

O processo de AIA inclui a avaliação técnica do presente EIA pela 

Comissão de Avaliação nomeada pela Agência Portuguesa do 

Ambiente (Autoridade de AIA). Esta comissão emitirá um parecer 

com base na análise do EIA (elaborado) bem como na análise do 

resultado do procedimento de Consulta Pública. Com base nesse 

parecer, o ministro do Ambiente emitirá posteriormente uma 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), onde ficará decidida a 

aprovação ou reprovação do projecto, e, em caso de aprovação, 

qual a solução que deverá ser desenvolvida e respectivos 

condicionalismos.

Terceira 
Travessia 
do Tejo

1 Este sub-troço insere-se no troço Lisboa–Montemor 

designado por Lote 3A2.

2 Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, altera-

do pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro.
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:: Objectivos do Projecto

A TTT materializa a ligação de AVF entre os Eixos 

Lisboa/Porto e Lisboa/Madrid, com uma configura-

ção que permite acomodar para além das duas vias 

de alta velocidade ferroviária, duas vias destinadas 

ao caminho-de-ferro convencional e uma nova liga-

ção rodoviária.

Os Eixos Lisboa/Madrid e Lisboa/Porto, inserem-se 

na Rede de Alta Velocidade, tendo também sido 

consideradas, pelo Parlamento Europeu, como 

projectos prioritários da Rede Transeuropeia3.

A natureza estruturante e mobilizadora do modo de 

Alta Velocidade, assumirá um papel fundamental no 

desenvolvimento económico e social de Portugal, 

consolidando a fachada Atlântica onde se localiza 

mais de 2/3 da população e a maior parte das 

actividades económicas, dando-lhe capacidade 

competitiva, e integrando-a no espaço Ibérico e 

Europeu.

Esta nova acessibilidade reduzirá os tempos de 

percurso entre o Porto e Lisboa de 2h35m para 

1h15m e, entre Lisboa e Madrid, de 9h00m para 

2h45m. A linha no Eixo Lisboa/Madrid está conce-

bida para tráfego de passageiros e de mercadorias.

O projecto em estudo localiza-se nos distritos de 

Lisboa e Setúbal atravessando os seguintes 

concelhos e freguesias:

 >  No concelho de Lisboa: as freguesias de Santa 

Maria dos Olivais, S. João de Brito, Marvila, Alva-

lade, Alto do Pina, S. João de Deus e Beato;

 >  No concelho de Loures: as freguesias de Sacavém 

e Moscavide;

 >  No concelho do Barreiro: as freguesias de Santo 

António da Charneca, Santo André, Alto do 

Seixalinho, Barreiro e Lavradio;

 >  No concelho do Seixal: as freguesias de Arrentela e 

Aldeia de Paio Pires;

 >  No concelho da Moita: as freguesias de Baixa da 

Banheira, Vale de Amoreira e Alhos Vedros.

No âmbito regional da Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), a TTT contraria as tendências da “litoralização”, 

traduzida na ocupação excessiva das áreas a poen-

te da AML e da orla costeira, recentrando a AML e de-

senvolvendo a “Grande Lisboa” como uma cidade a 

duas margens, dando cumprimento rigoroso ao que 

se encontra estabelecido no Plano Regional de 

Ordenamento do Território para a AML (PROT-AML). 

Com efeito, o PROT-AML refere que “em termos de 

Ordenamento do Território, a travessia ferroviária é 

fundamental para o desenvolvimento da AML e, em 

definitivo, a travessia Chelas-Barreiro deverá possibi-

litar o atravessamento rodoviário e ferroviário”.

A conexão entre a Linha de Cintura e a Linha do 

Alentejo estabelecida pela TTT permitirá o fecho do 

anel ferroviário Lisboa/Barreiro/Pinhal Novo/Pragal/

Lisboa, contribuindo de forma decisiva para o reforço 

e melhoria do desempenho do sistema de mobilidade 

da AML. Tal será conseguido através da criação de 

um novo serviço suburbano Lisboa/Barreiro/Setúbal 

e com a melhoria dos serviços suburbanos da Linha 

de Cintura, resultante da libertação de canal nesta li-

nha por transferência dos comboios de mercadorias e 

de longo curso para a TTT e reforçada pela conclusão 

da quadruplicação da Linha de Cintura entre Roma/

Areeiro e a Estação de Braço de Prata. Este aumento 

da capacidade disponível permite ainda criar condi-

ções operacionais para a concretização da ligação 

entre a Linha de Cascais e a Linha de Cintura e assim 

oferecer um serviço directo desse eixo suburbano a 

diversas centralidades da cidade de Lisboa.

Assinala-se ainda a redução do tempo de percurso 

na ordem dos 30 minutos nos serviços de longo curso 

Lisboa/Faro.

3 Projecto Prioritário nº 3, “Eixo Ferroviário de AV do Sudoeste Europeu”
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A TTT permitirá também a ligação 

ferroviária directa ao Novo 

Aeroporto de Lisboa (NAL), a 

localizar na zona do Campo 

de Tiro de Alcochete, quer  

por alta velocidade, quer 

pela ferrovia convencional, 

e acomodando também 

um serviço ferroviário 

shuttle. O tempo de per-

curso entre a Estação 

do Oriente e o NAL é  

de 20 minutos em ser-

viço de shuttle e 35  

minutos em serviço  

ferroviário convencional. 

A ligação rodoviária permitirá, face ao desvio 

de tráfego da Ponte Vasco da Gama, um maior 

desempenho e fiabilidade dos acessos rodo-

viários ao aeroporto. A não implementação 

deste modo corresponderia a que, durante as 

horas de ponta, na Ponte Vasco da Gama os níveis 

de tráfego fossem superiores aos que actualmente se 

verificam na A1, entre Lisboa e Vila Franca de Xira.

A TTT permite o transporte ferroviário de mercadorias, 

libertando as restrições da Ponte 25 de Abril, e melhora 

a articulação entre os portos de Lisboa, Setúbal e Sines, 

e o sistema logístico da Área Metropolitana de Lisboa.

No que respeita à procura, estima-se que no ano 

2025, por dia, circularão na TTT 36 comboios de Alta 

Velocidade, 116 shuttles para o aeroporto e 176 com-

boios de serviço ferroviário convencional. Prevê-se 

que os serviços ferroviários de alta velocidade, de 

acesso ao aeroporto (shuttle e convencional) e sub-

urbanos, possam transportar, no conjunto dos dois 

sentidos, cerca de 7 600, 17 600 e 34 000 passa-

geiros/dia, respectivamente.

A introdução da componente rodoviária na TTT permite 

assegurar a acessibilidade rodoviária aos concelhos 

do Barreiro, Seixal, Moita, onde residem perto de  

300 000 habitantes. Actualmente, este corredor é o 

único em toda a AML sem ligação rodoviária directa à 

margem Norte do Tejo. De assinalar que o percurso 

rodoviário do Barreiro a Lisboa é, hoje, superior a  

40 km, passando para cerca de 10 km com a TTT.

Estima-se que no ano de 2025 circulem na TTT cerca de 

80 000 veículos/dia, no conjunto dos dois sentidos.  

No mesmo ano, as estimativas apontam para que o trá-

fego nas actuais pontes ronde os 147 000 e os  

96 000 veículos/dia, também no conjunto dos dois 

sentidos, na Ponte 25 de Abril e Ponte Vasco da Gama, 

respectivamente.

Os estudos realizados demonstram que a TTT des-

viará um volume de tráfego significativo das actuais 

pontes, o que permitirá reduzir o seu 

congestionamento e, no caso da 

Ponte Vasco da Gama, criar condi-

ções para acomodar o tráfego as-

sociado ao Novo Aeroporto de 

Lisboa.

Cerca de 10% do tráfego auto-

móvel da TTT estará associado 

ao crescimento demográfico e socio-económico ge-

rado pela nova travessia, 4% a 9% representará o 

tráfego induzido pela existência de uma nova ponte, 

enquanto que a transferência modal será apenas 

responsável por menos de 1%.

A construção desta nova acessibilidade rodoviária 

levará a que mais veículos entrem e saiam de Lisboa, 

face ao cenário da sua não construção. Contudo, este 

novo tráfego (tráfego induzido) não é relevante no 

contexto regional, já que deverá situar-se em cerca de 

3 000 veículos/dia adicionais, (7% do tráfego total 

da travessia), face aos cerca de 500 000 veículos 

que diariamente entram em Lisboa. Neste sentido, o 

tráfego rodoviário induzido pela nova travessia não 

representa mais de 1,5% de todo o tráfego que entra 

ou sai da cidade de Lisboa diariamente.

Sendo notório o actual desequilíbrio na utiliza-

ção da rede viária da cidade de Lisboa, que 

se estende a toda a AML, com as áreas 

a poente apresentando muito 

maiores níveis de congestio-

namento do que as a nas-

cente, que é reflexo do idên-

tico desequilíbrio que se 

observa na ocupação terri-

torial da região metropoli-

tana, é de assinalar 

que a componente 

rodoviária da TTT 

potencia, logo no 

curto prazo, um maior equilíbrio na utilização da 

rede viária da cidade de Lisboa. No longo prazo, 

espera-se que esse efeito seja ampliado, por via 

do maior equilíbrio na ocupação do território que o 

projecto estimula. 

Importa ainda referir que, muito embora esta melhoria 

significativa das acessibilidades rodoviárias possa, 

no curto prazo, atenuar o aumento da competitivida-

de do transporte colectivo face ao transporte individu-

al, os estudos realizados demonstram que no longo 

prazo a componente rodoviária contribui para um  

aumento da procura no transporte ferroviário, fruto  

do maior desenvolvimento sócio-económico que  

estimula nas áreas directamente beneficiadas.
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A implementação da componente rodoviária na TTT 

respeita as boas práticas de integração do alarga-

mento de oferta rodoviária, com o reforço relevante do 

sistema de transportes públicos, conseguido com a 

criação de novos serviços ferroviários de excelência  

e com a melhoria e reforço da generalidade dos exis-

tentes, permitindo simultaneamente um forte estímulo 

ao desenvolvimento sócio-económico gerado por 

essa componente rodoviária.

A ligação rodoviária entre o Seixal (Siderurgia Nacional) 

e o Barreiro (Quinta da Lomba), também incluída no 

projecto em avaliação, constitui um acesso elementar 

da TTT, já que permite que esta nova travessia sirva 

directamente também o concelho do Seixal e promova 

um maior descongestionamento da Ponte 25 de Abril, 

para além de consolidar o arco ribeirinho da mar- 

gem Sul e criar condições mais favoráveis para a 

reconversão urbana dos terrenos da Siderurgia.

Em suma, o projecto no seu conjunto contribuirá para 

promover a criação de um sistema de transportes  

mais eficiente, que servirá a população com mais 

rapidez, mais qualidade e maior segurança, 

contribuindo para alcançar um maior equilíbrio entre 

os modos de transporte disponíveis, numa das zonas 

de maior densidade populacional do País e nas 

deslocações internacionais. 

Definida que está como um empreendimento 

incontornável e prioritário, a TTT tem a sua conclusão 

prevista para o ano de 2013.
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:: Descrição Geral do Projecto

O projecto engloba os modos ferro-

viário de alta velocidade, ferroviário 

convencional e rodoviário. Em termos téc-

nicos, as maiores condicionantes ao projecto 

estão associadas à intensa actividade náutica e 

portuária, à forte ocupação urbana nas margens, às 

condições geológicas/geotécnicas do estuário e à 

qualidade dos sedimentos depositados no leito do 

Tejo, na margem Sul. Para além dos requisitos de 

transporte ferroviário (AVF e convencional) e rodoviá-

rio, estes constrangimentos condicionam a geometria 

e a estrutura da ponte, nomeadamente no que diz 

respeito à altura do tabuleiro da ponte e à distância 

entre pilares, assim como os processos construtivos.

Também o desenho dos múltiplos acessos da ponte 

em ambas as margens se apresenta muito condicio-

nado e possui elevada complexidade técnica, sobre-

tudo pela ocupação urbana, proximi-dade de patri-

mónio classificado e necessidade de desnivelamento 

das diferentes vias ferroviárias e rodoviárias que con-

vergem para a ponte. A satisfação de todos os requi-

sitos funcionais, em respeito pelos condicionantes 

presentes, obriga à realização de um conjunto com-

plexo de viadutos a diferentes níveis, na concepção 

dos quais se imprimiu um cuidado extremo na maximi-

zação da sobreposição das diferentes componentes 

do projecto, de modo a minimizar a ocupação do terri-

tório e a intrusão urbana.

É ainda de destacar a existência de um túnel ferroviá-

rio no Barreiro, para a componente de AV, com uma ex-

tensão aproximada de 3,5 km, que é acompanhado 

de perto e com o qual se sobrepõe em parte da sua 

extensão por um outro túnel rodoviário, este com um 

comprimento entre 0,9 e 1,4 km, consoante a solução.

Representação 3D dos viadutos 

da margem Norte

Linha Ferroviária de Alta Velocidade (AVF)

O projecto compreende o troço da rede ferroviária de 

Alta Velocidade (AVF) entre Lisboa (Moscavide) e a 

Moita, numa extensão de 19,7 km, estabelecendo a 

ligação entre o Lote D – Lisboa/Alenquer (Ota) do Eixo 

Lisboa/Porto, a Norte, e o Lote 3A2 – Moita/

Montemor-o-Novo do Eixo Lisboa/Madrid, a Sul.

O troço de AVF em estudo abrange a Estação do Oriente  

que passará a acomodar os serviços convencionais e 

de AVF. Esta estação será ampliada, passando a  

dispor de mais plataformas para passageiros, 

estando previstas cinco para o serviço ferro-

viário de alta velocidade e de ligação ao futu-

ro aeroporto (shuttle) e seis para a 

rede convencional.

Para apoio ao serviço da Estação do Oriente e para 

actividades complementares de manutenção corren-

te e estacionamento, o troço contempla ainda um 

Parque de Materiais e Oficinas (PMO) a localizar em 

Lisboa, junto ao eixo ferroviário entre a estação de 

Braço de Prata e a Av. de Pádua.

Adicionalmente, e face à limitação de espaço em Lisboa 

e à necessidade de localização das instalações 

técnicas de apoio o mais próximo possível da Estação 

do Oriente, onde se iniciarão grande parte dos serviços 

dos eixos Lisboa/Porto e Lisboa/Madrid, está prevista 

a implantação de um outro PMO, vocacionado para 

manutenção pesada, na margem Sul, estando, 

contudo, o seu local exacto por definir. De modo a 

viabilizar uma das localizações possíveis, o projecto 

inclui também uma ligação, que se separa do eixo 

principal da ferrovia de AV, na zona do Lavradio e se 

orienta para o local onde hoje estão instaladas as 

oficinas ferroviárias do Barreiro.

Na margem Sul, o traçado desenvolve-se em duas 

soluções alternativas, designadas por Solução A 

(Nascente) e Solução B (Poente). De forma genérica, 

ambas as alternativas desenvolvem-se entre a saída 

da Ponte e entrada do concelho da Moita. O traçado 

da Solução A insere-se no corredor da Av. das 

Nacionalizações, ao passo que a Solução B contorna 

por poente o núcleo urbano do Lavradio. As duas so-

luções apresentam um distanciamento máximo entre 

si de cerca de 300 m.

Ferrovia de Alta Velocidade

Ferrovia Convencional

Rodovia

Representação 

das duas soluções 

alternativas 

na margem Sul
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Barreiro

Estação Nova ou a Relocalizar (Lavradio e Chelas/Olaias)

Estação a Reformular (Oriente e Braço de Prata)

Estação a Adaptar (Moscavide e Marvila)

Ferrovia Convencional

Seixal

Moita

Lisboa

Rio Tejo

Moscavide

Oriente

Braço de Prata

Marvila

Chelas/Olaias

Lavradio

Barreiro

Estação Nova ou a Relocalizar (Lavradio e Chelas/Olaias)

Estação a Reformular (Oriente e Braço de Prata)

Estação a Adaptar (Moscavide e Marvila)

Ferrovia Convencional

Seixal

Moita

Lisboa

Rio Tejo

Moscavide

Oriente

Braço de Prata

Marvila

Chelas/Olaias

Lavradio

Representação esquemática da componente ferroviária 

convencional

Barreiro

Rodovia

Seixal

Moita

Lisboa

Rio Tejo

Barreiro

Rodovia

Seixal

Moita

Lisboa

Rio Tejo

Representação esquemática da componente rodoviária

NN

NN

No desenvolvimento dos traçados, no troço relativo à 

travessia do rio Tejo, foi considerada uma velocidade 

máxima de 120 km/h, desde a margem Norte até ao 

final da travessia do Canal de Cabo Ruivo, podendo 

acelerar até 200 km/h, a partir daí e até à saída Sul do 

túnel do Barreiro. No que concerne à margem Norte, as 

velocidades praticadas, nos viadutos de acesso e na 

própria margem, estão limitadas à geometria de 

traçado resultante da necessidade de minimização 

dos impactes na malha urbana da cidade de Lisboa e 

à inserção desses mesmos traçados no canal 

ferroviário da Linha do Norte, que tem limitações de 

velocidade.

Linha Ferroviária Convencional (FC)

A componente ferroviária convencional, com uma ex-

tensão total de sensivelmente 15,4 km entre Lisboa 

(Moscavide) e Barreiro (Lavradio), estabelece a ligação 

entre as linhas de Cintura e do Norte, em Lisboa, e a 

Linha do Alentejo, no Barreiro. Na margem Norte estão 

previstas duas ligações à rede ferroviária existente, 

uma à Linha de Cintura no sentido de Entrecampos, e 

outra à Linha do Norte no sentido da Estação do 

Oriente. Na margem sul está prevista uma única ligação 

à Linha do Alentejo orientada para sul (Pinhal Novo).

O projecto abrange também a quadruplicação da 

Linha de Cintura, de forma a compatibilizá-la com as 

ligações à TTT. Essa reformulação estende-se entre a 

Av. Gago Coutinho e Braço de Prata, numa extensão 

aproximada de 3,3 km.

Nos troços da rede ferroviária convencional estuda-

dos localizam-se seis estações: cinco na margem 

Norte (Moscavide, Oriente, Braço de Prata, Marvila, 

Chelas) e uma na margem Sul (Lavradio).

A Estação do Oriente será objecto de reformulação de 

modo a acomodar também o serviço de AVF, confor-

me atrás referido. A Estação de Chelas será relocaliza-

da para Norte, reforçando as suas funções metropoli-

tanas com a interface com a estação de Metro das 

Olaias, as ligações para Sul através da TTT e melhores 

acessibilidades rodoviárias. A Estação de Braço de 

Prata manterá, grosso modo, as suas funções actuais 

e acessibilidades, embora seja necessária a sua re-

formulação em virtude das alterações dos traçados. 

Quanto às restantes estações – Moscavide e Marvila 

– irão ter intervenções limitadas à sua adaptação às 

alterações de traçado, sem qualquer alteração das 

suas dimensões, funções e acessibilidades.

Na margem Sul, o projecto contempla uma nova estação 

na zona do Lavradio, para o serviço convencional, que 

desempenhará um papel central na mobilidade regional, 

já que servirá toda a população do Barreiro e Lavradio.

Nesta componente convencional está incluída uma 

ligação à zona industrial e portuária do Barreiro, que 

se desenvolve entre a nova Estação do Lavradio e 

as actuais linhas particulares da Quimiparque.

Tal como para a componente ferroviária de AV, o 

projecto contempla duas alternativas de traçado na 

margem Sul – Solução A (Nascente) e Solução B 

(Poente) - e respectivas localizações da nova Estação 

do Lavradio.

Na Solução A, o traçado insere-se no corredor da Av. 

das Nacionalizações, acompanhando o alinhamento 

da linha de AVF e da rodovia. A Estação do Lavradio 

localiza-se, nesta solução, nos terrenos da actual 

Escola Básica Álvaro Velho.

Na Solução B, o perímetro urbano do Lavradio é con-

tornado pelo traçado, por poente; a nova Estação do 

Lavradio ficará localizada em maior proximidade do 

centro do Barreiro.

Na margem Norte, as velocidades máximas de proje-

cto encontram-se condicionadas pelas características 

actuais da Linha do Norte e da Linha de Cintura. Na 

margem Sul (Barreiro), a implantação da futura Estação 

do Lavradio e a ligação à actual Linha do Alentejo 

constituem as restrições principais aos limites de velo-

cidade. Relativamente à travessia do rio Tejo, a veloci-

dade encontra-se limitada pelos mesmos constrangi-

mentos já identificados para a ferrovia de AV, pelo  

que, as velocidades de projecto máximas são de  

100 km/h, para comboios convencionais, e de  

120 km/h, para comboios basculantes.

Componente Rodoviária

Finalmente, a componente rodoviária desenvolve-se 

entre o Nó da Av. Santo Condestável com a Av. 

Marechal Gomes da Costa, em Lisboa, e o IC21 até à 

Quinta da Lomba, no Barreiro, a que corresponde uma 

extensão de 15,5 km.

Esta componente abrange também uma ligação entre 

o Seixal (Siderurgia Nacional) e o Barreiro (Quinta da 

Lomba), com uma extensão de 4,6 km, que inclui uma 

travessia sobre o rio Coina.

No estudo relativo à componente rodoviária foi ainda 

acautelada a eventual necessidade de instalação de 

uma praça de portagem tradicional, estando o espaço 

necessário devidamente contabilizado, muito embora 

possa vir a ser dispensada caso seja implementado um 

sistema de cobrança totalmente automático, o que tem 

sido prática nos projectos rodoviários mais recentes.

Tal como as componente ferroviárias, na margem Sul o 

projecto contempla duas soluções – Solução A 

(Nascente) e Solução B (Poente). Os respectivos 

traçados alinham-se com as soluções homólogas 

descritas para as componentes ferroviárias.

As velocidades máximas de projecto consideradas fo-

ram de 100 km/h, para o eixo principal, e 80 km/h para a 

Ligação Seixal/Barreiro. No entanto, nas zonas urba-

nas, a inserção do traçado nas vias locais, tem limites 

mais baixos condicionados aos actualmente existentes.

11
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Ponte sobre o Rio Tejo

O projecto da ponte desenvolve-se numa extensão 

total de 6,7 km, iniciando ainda em Lisboa, a 200 m da 

margem do rio, e terminando sobre o rio, 600 m antes 

de chegar à margem Sul, não coincidindo, por isso, 

com a largura do rio neste alinhamento.

O projecto foi sujeito a inúmeros condicionalismos de 

natureza diversificada - ferroviários, rodoviários, marí-

timos, portuários, aeronáuticos, patrimoniais, entre ou-

tros – sendo decisivamente condicionado pela exis-

tência de vários canais de navegação – Canal de 

Cabo Ruivo, Cala de Samora e Canal do Montijo – e 

pelas restrições aéreas associadas ao aeroporto da 

Portela e ao aeródromo do Montijo.

Os condicionamentos, variáveis ao longo do rio, indu-

ziram a necessidade de considerar soluções estrutu-

rais diversas para a travessia dos diferentes canais. 

Assim pode dizer-se que haverá uma “Ponte Principal” 

correspondente ao atravessamento do Canal de 

Cabo Ruivo e da Zona Portuária de Xabregas, consti-

tuída por uma estrutura de tirantes com 1140 m de 

comprimento e 540 m de vão central. A restante estru-

tura é constituída por várias pontes em treliça mista 

aço-betão. Na Cala de Samora e no Canal do Montijo 

os vãos centrais são de cerca de 165 m, estando ao 

longo da restante parte do traçado previstos vãos en-

tre pilares de 120 m.

As características geométricas da ponte foram defini-

das em estreita articulação com a Administração do 

Porto de Lisboa, com recurso a um modelo de hidrodi-

nâmica e um potente simulador de navegação, com a 

preocupação constante de assegurar condições acei-

19
8 

m

táveis de navegabilidade dos canais atravessados e a 

realização em segurança das manobras dos navios 

que escalam os terminais portuários.

As condições geológicas, ao longo do alinhamento 

previsto, fazem prever o recurso a fundações indirec-

tas por intermédio de estacas profundas que poderão 

atingir os 70 m.

Devido à coexistência das três componentes, o perfil 

transversal é composto por dois níveis: uma platafor-

ma rodoviária superior, com dimensão suficiente para 

acomodar três vias em cada sentido; e uma platafor-

ma ferroviária inferior, com duas linhas de alta veloci-

dade, do lado sul/poente, e com duas linhas ferroviá-

rias convencionais, do lado norte/nascente.

Divisão em Secções

Tendo em conta o enquadramento na rede ferroviária 

de AVF, a dimensão, complexidade e diversidade do 

projecto, o Estudo Prévio do mesmo foi dividido em es-

tudos parcelares, independentes e articulados entre 

si, conforme as Secções ilustradas na figura seguinte.

No final do presente Resumo Não Técnico são apre-

sentadas todas as soluções consideradas em Peças 

Desenhadas de maior pormenor. Refira-se que no EIA 

e nos projectos desenvolvidos, apresentam-se deta-

lhes que poderão ajudar à melhor compreensão do 

projecto por parte do público mais interessado.

Secção 1 - Ferroviária de Alta Velocidade (A sul de Braço-de-Prata)

Secção 4 - Ferroviária Convencional (A sul de Braço-de-Prata)

Secção 5 - Rodovia

Secção 6 - Ferroviária Convencional e Alta Velocidade (A norte de Braço-de-Prata)

Secção 7 - Ponte da TTT (Não incluíndo viadutos de acesso nas margens)

Barreiro

Seixal

Moita

Lisboa

Rio Tejo

Representação esquemática das Secções do projecto.  

Estudos prévios parcelares

Secção 1 - Ferroviária de Alta Velocidade (A sul de Braço-de-Prata)

Secção 4 - Ferroviária Convencional (A sul de Braço-de-Prata)

Secção 5 - Rodovia

Secção 6 - Ferroviária Convencional e Alta Velocidade (A norte de Braço-de-Prata)

Secção 7 - Ponte da TTT (Não incluíndo viadutos de acesso nas margens)

Barreiro

Seixal

Moita

Lisboa

Rio Tejo

NN

Perfil transversal tipo na ponte

Rodovia

Lisboa Barreiro

Lado Este Lado Oeste

2 Vias Convencionais 2 Vias de Alta velocidade

LISBOA
BARREIRO

Canal de Cabo Ruivo Canal de Samora Correia Canal do Montijo

7,2 kmIlustração do desenvolvimento da ponte ao longo do rio

Alçado frontal das torrres
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::  Elementos Afectados pelo 

Projecto

A construção e exploração de uma infra-estrutura fer-

roviária de alta velocidade, ferroviária convencional e 

rodoviária provoca alterações no meio en-

volvente (impactes), tanto a nível ambiental como 

social, sendo que, a maioria das alterações de efeito 

negativo podem ser minimizadas ou compensadas 

com recurso a acções específicas a adoptar durante 

as diferentes fases do projecto.

De seguida, apresenta-se uma breve caracterização 

do que existe na área onde se desenvolve o projecto, 

sendo ainda identificadas e avaliadas as principais 

alterações, que se prevêem poder vir a ser geradas 

pelas acções de construção e exploração de cada 

uma das soluções em causa. São ainda identificadas 

as principais medidas ambientais que se consideram 

importantes adoptar, para reduzir ou compensar os 

efeitos negativos sobre o meio envolvente, e poten-

ciar os efeitos positivos sobre o mesmo.

Os impactes são classificados consoante a sua mag-

nitude e significância. A magnitude refere-se à sua di-

mensão, referindo-se quer a uma área, a um nível de 

emissão, ou a uma concentração de poluição, en-

quanto a significância consiste na importância social 

ou ecológica que esse impacte representa.

Geologia e Geomorfologia

O projecto insere-se no estuário do Tejo que é com-

posto por vários contextos geológicos, sendo predo-

minante um conjunto sedimentar pouco inclinado. As 

formações existentes são caracteriza-das pela alter-

nância de areias, argilas e calcários. 

Num projecto desta natureza, as movimentações de 

terras, em particular as escavações e aterros, consti-

tuem as acções geradoras de maiores alterações so-

bre a geologia e a geomorfologia. Os impactes sobre a 

geologia consistem na destruição das primeiras ca-

madas expostas, e os impactes sobre a geomorfolo-

gia estão relacionados com a modificação do relevo 

actual. Os impactes mais relevantes estão associa-

dos às maiores obras de escavação e aterro. As prin-

cipais escavações ocorrem na componente da AVF, 

apresentando a Solução A uma escavação com pro-

fundidade máxima de 17,5 m entre os quilómetros 

11,200 e 11,760 e a Solução B, uma escavação entre 

os quilómetros 11,470 e 11,760, com uma profundi-

dade máxima de 22 m.

Refira-se que, em geral, os impactes relativos às movi-

mentações de terras foram considerados como não 

ultrapassando a magnitude e significância média, à 

excepção dos acima referidos. Considerando o ba-

lanço do projecto por margem, verifica-se que existe 

sempre excesso de material.

O projecto considera duas alternativas (A e B) na zona 

do Barreiro verificando-se que, no que se refere ao 

volume de terras em excesso ou défice, número de 

taludes de escavação e aterro de dimensões críticas 

e número de situações de risco de instabilidade de ta-

ludes, a Solução A é marginalmente mais favorável. 

No que diz respeito à implantação dos pilares da pon-

te estima-se em cerca de 210 000 m3 o volume de 

aluvião que necessariamente deve ser removido 

para a execução das fundações. No entanto, a maio-

ria do volume de dragados (aproximadamente 95%) 

é material não contaminado. Apenas 1% correspon-

de a sedimento classificado como contaminado ou 

com contaminação ligeira. Os sedimentos contamina-

dos encontram-se junto à margem Sul num compri-

mento ao longo da travessia de cerca de 600 m numa 

camada com espessura inferior a 1m.

Para a construção da ponte não se prevê a draga-

gem de canais de acesso para transporte de materiais 

e equipamento, sendo que em zonas de menor pro-

fundidade encontra-se prevista a construção tempo-

rária de uma plataforma metálica para acesso aos lo-

cais dos pilares a construir, em particular na margem 

Sul do Tejo, onde se verifica a ocorrência de sedimen-

tos contaminados. As interferências com o material 

aluvionar contaminado prevêem assim ser bastante 

reduzidas em resultado da aplicação deste método 

construtivo, o qual é complementado pelo confina-

mento prévio dos volumes a dragar nas zonas de im-

plantação dos pilares.

Águas Superficiais

Das linhas de água inseridas na área em estudo, a de 

maior relevância é evidentemente o rio Tejo, mais pre-

cisamente o estuário. São ainda atravessadas pelo 

projecto outras linhas de água de menores dimen-

sões como o rio Coina, a Vala Real do Barreiro, a Vala 

de Alhos Vedros e outras pequenas ribeiras sem de-

signação.

Na fase de construção os principais impactes que se 

prevêem são a afectação da qualidade da água do 

estuário do Tejo e do rio Coina devido à implantação 

dos pilares, por suspensão do material sólido, assim 

como nas outras pequenas linhas de água. Será 

igualmente expectável a alteração do escoamento 

natural por aumento da impermeabilização do solo, 

sendo que actualmente tal situação já se verifica em 

larga escala, particularmente na margem Norte do 

Tejo, em virtude da forte ocupação urbana.

Para minimizar a afectação da qualidade da água de-

corrente da construção dos pilares nos processos de 

dragagem estão previstos métodos, técnicas e equi-

pamentos adequados à minimização da dispersão 

dos sedimentos na coluna de água. É de realçar que 

na zona Sul, onde se verificou a existência de sedi-

mentos contaminados, a baixa velocidade do escoa-

mento nas zonas de implantação dos pilares e a pe-

quena altura de água reduz também o problema da 

dispersão de poluentes que apesar das medidas 

previstas pudessem subsistir.

No que concerne à impermeabilização do solo, os 

acréscimos dos caudais de escorrência foram avalia-

dos e representam uma ínfima percentagem dos cau-

dais de escoamento superficial actualmente verifica-

dos nas bacias hidrográficas onde o projecto se de-

senvolve. Ainda assim, encontra-se prevista numa 

fase posterior do projecto a compatibilização dos vo-

lumes de águas drenados pelas infra-estruturas do 

projecto, com o sistema de drenagem municipal, apro-

veitando a sua actual revisão pela Câmara Municipal 

de Lisboa.

Refira-se que em caso de existência de alguma in-

compatibilidade entre sistemas, o projecto poderá de-

senvolver o seu próprio sistema de drenagem até à 

descarga no rio Tejo, evitando qualquer tipo de acrés-

cimo de volume aos sistemas de colectores munici-

pais actualmente existentes.

Das soluções analisadas, a Solução B foi considera-

da como a mais favorável, tendo em conta que não 

interfere com a Vala Real do Barreiro.

Preconiza-se a monitorização da qualidade da água 

no estuário, na zona de implantação dos pilares, de 

forma a avaliar e adequar as medidas de minimização 

dos impactes.

Águas Subterrâneas

Na margem Norte, apenas uma unidade de águas 

subterrâneas (de nome, Sistema Aquífero Multi-

camada Miocénico) é interceptada. A circulação da 

água subterrânea está fortemente condicionada pela 

urbanização existente.

Na margem Sul as unidades hidrogeológicas exis-

tentes suportam captações de poços particulares e 

captações municipais para consumo humano. 
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Simulação visual do projecto - Vista do Miradouro da Cerca Moura

Os principais impactes sobre as águas subterrâneas 

estão associados à potencial intercepção de níveis 

freáticos pelas escavações e túneis; à impermeabili-

zação dos terrenos; ao atravessamento de períme-

tros de protecção de captações de água subterrânea 

para abastecimento público e à afectação directa de 

captações.

Na margem Norte os terrenos mais superficiais são 

pouco produtivos, não existindo por isso impactes 

significativos com a execução de escavações e ater-

ros; no entanto ocorrerá a afectação de cinco peque-

nas captações privadas. 

Na margem Sul ocorrerá atravessamento de dois perí-

metros de protecção alargada de captações da Câmara 

Municipal do Barreiro (a Sul do Lavradio) e também 

duas afectações do perímetro estabelecidos no Plano 

Director Municipal (PDM) de captações de água sub-

terrânea para consumo público. Numa fase posterior 

do projecto será analisada a relocalização destas cap-

tações caso se verifique essa necessidade.

Ao nível deste descritor, o traçado da Solução A apre-

senta-se como o mais favorável.

Solos e Uso Actual do Solo

Os principais impactes sobre os solos ocorrem duran-

te a fase de construção, considerando-se que ao ní-

vel da capacidade agrícola dos solos os impactes são 

pouco importantes, visto que a afectação prevista in-

cide sobre solos com fraca capacidade agrícola.

No que diz respeito ao uso actual do solo, é importan-

te realçar a presença da classe de uso do solo identifi-

cada como montados, na margem Sul, na zona com-

preendida entre Vila Chã, Vale do Trabuco e Cidade do 

Sol, sendo particularmente importante porque está 

protegida por lei.

Por sua vez, as principais afectações de solos classifi-

cados como urbanos, ocorrem tanto na margem Norte 

como na margem Sul, destacando-se, na margem 

Norte, as afectações entre a Estação do Oriente e 

Moscavide, entre a Estação do Oriente e Braço de 

Prata, entre Braço de Prata e Marvila, na zona da 

Madre Deus e na zona de Chelas e, na margem Sul, 

as afectações na zona do Lavradio e do Alto do 

Seixalinho.

Para minimizar os impactes foram ponderadas algu-

mas medidas como: limitar as intervenções fora da 

área da obra; armazenar os solos de boa qualidade 

para usar na cobertura dos taludes; manter os solos 

livres de contaminação – derrames de óleo, combustí-

veis e outras substâncias tóxicas.

Em termos de comparação das diferentes soluções 

analisadas, estas apresentam-se como equivalen-

tes, ao nível deste descritor.

Aspectos Ecológicos

O projecto insere-se no estuário do rio Tejo e sua en-

volvente terrestre. Apesar deste ecossistema reunir 

valores ecológicos de elevada relevância, as áreas 

afectadas pela execução do projecto correspondem 

a zonas fortemente urbanizadas e industrializadas 

e exteriores a qualquer área de grande importância 

do ponto de vista da conservação da natureza.

O único impacte, contudo de significância re-

duzida, esperado para o meio aquático, 

prende-se às acções de dragagens de 

material contaminado que poderá con-

duzir à ressuspensão de sedimentos 

contaminados por poluen-

tes tóxicos que possam vir a 

acumular-se na cadeia trófica. Este impacte será mini-

mizado através de processos construtivos previstos 

no projecto. Por outro lado, as características naturais 

de um grande meio receptor como o estuário do Tejo 

proporcionam uma dissipação natural dessa eventu-

al contaminação. Surge também um impacte de signi-

ficância média em meio terrestre, relativo ao abate de 

exemplares de sobreiros (em cerca de 4 ha) da área 

de montado situada na zona do Barreiro. Este será mi-

nimizado com a aplicação das medidas compensató-

rias de rearborização numa área equivalente acresci-

da de 25%.

Dada a proximidade da área de intervenção da Ligação 

Rodoviária Seixal/Barreiro ao sapal do rio Coina, suge-

re-se a implementação de um plano de reabilitação am-

biental desta área perspectivando, a longo prazo, a cria-

ção de uma maior disponibilidade de habitats e de zonas 

de alimentação para as aves aquáticas. 

Em termos de comparação de alternativas as solu-

ções estudadas são equivalentes.

Paisagem

A intensa actividade humana e a forte densidade de 

usos identificam o padrão e as características domi-

nantes da paisagem na AML e consequentemente 

da área de estudo.

Verifica-se que os sectores ribeirinhos, a Norte e a Sul 

do Tejo, têm elevada visibilidade para a TTT e baixa 

visibilidade para as suas infra-estruturas de acesso. 

Verifica-se, também, que nas situações de maior pro-

ximidade ao rio a ponte é vista a partir de um elevado 

número de pontos de observação e, consequente-

mente, é, à partida, considerada como uma zona visu-

almente importante e sensível. Refira-se, no entanto, 

que face às características do projecto é expectável 

que o seu impacte visual seja superior na margem 

Norte e, tanto maior quanto maior for a aproximação 

do observador à infra-estrutura. 

Os acessos à ponte umas vezes pelas características 

do território (Norte) e/ou pelas características do pro-

jecto (Sul), acabam, de uma forma ou de outra, por se-

rem absorvidos na paisagem urbana. 

A ponte, propriamente dita, constitui o elemento de maior 

destaque visual. Também é certo que o impacte visual  

da ponte será sempre alvo de opiniões contraditórias 

envolvidas por um grau de subjectividade elevado, em 

boa medida resultado das experiências, formação e es-

tética de cada observador, pese embora a implantação 

de uma infra-estrutura com esta envergadura dê sempre 

origem a transformações consideráveis na paisagem. 

Em respeito à componente da AVF, os principais im-

pactes na paisagem ocorrem: entre os quilómetros 

0,000 e 0,900 do troço Oriente-Braço de Prata; entre 

os quilómetros 0,725 e 1,325 do eixo principal, em 

função da existência de dois taludes de aterro de di-

mensão elevada; e nas zonas de entrada dos túneis 

da margem Sul.
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Simulação visual do projecto - Vista do Barreiro

Durante a fase de exploração, perspectiva-se o 

aumento, local e regional, da emissão de poluentes 

atmosféricos e de gases com efeito de estufa. A nível 

regional os impactes são negativos, embora pouco 

expressivos, dado que se reflectem em aumentos 

percentuais pequenos. A nível local, prevê-se o 

aumento da concentração de poluentes no ar, 

sobretudo dióxido de azoto. Em algumas zonas 

habitacionais são atingidos níveis elevados: Av. 

Marechal Gomes da Costa e Av. Santo Condestável, 

em Lisboa; Av. das Nacionalizações e zona do IC21, 

no Barreiro. 

Como impactes positivos refere-se a melhoria da qua-

lidade do ar decorrente do descongestionamento da 

rede viária actual, nomeadamente, no que se refere 

aos corredores das actuais travessias do rio Tejo, 

pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, assim como a 

redução nas emissões de gases com efeito de estufa 

no corredor ferroviário de Alta Velocidade do Eixo 

Lisboa/Madrid.

As soluções estudadas são equivalentes no que diz 

respeito aos efeitos sobre a qualidade do ar.

Ruído e Vibração

A situação actual foi caracterizada a partir de diversos 

locais situados na proximidade das futuras vias rodo-

viárias e ferroviárias.

Os resultados das medições dos níveis de ruído indi-

cam que dos locais analisados, 73% na margem 

Norte, 50 % na margem Sul e 50 % na ligação rodovi-

ária Seixal/Barreiro já se caracterizam actualmente 

por níveis de ruído superiores aos limites legais.

Relativamente ao descritor vibração, as medições 

efectuadas permitem concluir que apenas três pontos 

de medição na margem Norte se caracterizam por va-

lores ligeiramente superiores ao limite de incomodida-

de para os seres humanos.

No que diz respeito à situação futura, prevê-se a ocor-

rência de impactes negativos significativos devido ao 

ruído e vibração durante a fase de construção, pelo 

que são definidas no EIA recomendações com vista à 

minimização dos impactes durante o decurso da obra.

Relativamente à fase de exploração, a análise efectu-

ada permite concluir que ocorrerão impactes positivos 

em 12% da área exposta à influência do projecto, na 

margem Norte, resultantes da redução do tráfego fer-

roviário convencional, e que em 38% da área, o am-

biente sonoro não sofrerá impactes negativos. Na 

restante área, os impactes serão negativos com ma-

gnitude elevada, em situações pontuais. O número de 

habitações expostas permite concluir que, nestes 

pontos, os impactes são muito significativos.

Na margem Sul, tanto para a Solução A como para a 

Solução B, a extensão do projecto em túnel reduz os 

impactes em termos de propagação de ruído, pelo 

que, em 36% da área atravessada não se verificam 

impactes negativos para este descritor.

Na ligação rodoviária Seixal/Barreiro, ocorrerão im-

pactes negativos significativos em todos locais. 

Estima-se que a adopção de medidas de minimiza-

ção para redução dos níveis sonoros, mediante inter-

posição de barreiras acústicas e aumento do isola-

mento sonoro de fachada, permita reduzir os níveis 

sonoros resultantes do projecto para valores dentro 

dos limites máximos admissíveis, considerando assim 

que os impactes resultantes após a aplicação destas 

medidas passarão a ser pouco significativos.

Relativamente ao des-

critor vibração, dado estar prevista 

a adopção de aplicação de materiais para 

redução da vibração ao nível da via ferroviária, não se 

prevê a ocorrência de impactes negativos significa- 

tivos decorrentes da implementação do projecto.

Analisando a componente da ferrovia convencional, 

os principais impactes ocorrem: na ligação a Chelas 

pela existência de um aterro e entre os quilómetros 

0,240 e 0,350 pela necessidade de se colocar um 

muro de contenção de terras; na Linha de Cintura na 

zona do Viaduto da Madre Deus, por ser um viaduto 

de altura elevada e em caixão; e na zona do Viaduto 

do Barreiro, em ambas as soluções alternativas pre-

conizadas.

Quanto à componente rodoviária os principais impac-

tes paisagísticos ocorrem na margem Sul, com maior 

intensidade na Alternativa A, e correspondem: às zo-

nas de entrada do túnel do Barreiro; ao Viaduto 

Principal do Barreiro, ao Viaduto da futura Estação do 

Lavradio, ao Viaduto Rodoviário 1 e à ponte sobre o 

rio Coina integrada na Ligação Seixal/Barreiro.

Numa outra perspectiva pode afirmar-se que o em-

preendimento gera também impactes positivos devi-

do à inserção de novas estruturas viárias, que contri-

buem para consolidar o tecido urbano, conferindo à 

cidade uma nova organização espacial. Entende-se 

também que a densidade e extensão de acessos 

pode, e deve, ser aproveitada para o estabelecimen-

to de corredores verdes. 

Há ainda a referir, na perspectiva dos utentes, que a 

nova travessia permitirá visualizar um espaço de ele-

vada qualidade paisagística sobre o estuário do Tejo 

e para as margens Norte e Sul. Poderá ainda contribuir 

de forma positiva, para acelerar os planos de recon-

versão previstos para as áreas industriais do Barreiro 

e Seixal, que ao longo dos anos referenciam negati-

vamente a imagem ribeirinha. 

No que diz respeito à comparação de alternativas a 

Solução B apresenta-se como ligeiramente mais fa-

vorável.

Qualidade do Ar

A região da Grande Lisboa é uma das regiões nacio-

nais em que existe uma maior prevalência de proble-

mas de qualidade do ar. Nos locais de amarração da 

ponte, nos concelhos de Lisboa e Barreiro, verificam- 

-se já actual e regularmente concentrações excessi-

vas de partículas e de dióxido de azoto, as quais são 

devidas, essencialmente, às emissões atmosféricas 

provenientes do tráfego rodoviário. No concelho do 

Barreiro, verificam-se ainda alguns episódios de qua-

lidade do ar deficiente, em associação a concentra-

ções elevadas de dióxido de enxofre. Neste caso, 

estas situações resultam sobretudo das emissões 

provenientes das unidades industriais aí presentes.

O impacte mais significativo na qualidade do ar duran-

te a fase de construção consiste no aumento de partí-

culas suspensas ao redor da obra.
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À escala nacional, a TTT também causará impactes só-

cio-económicos. A melhoria das acessibilidades entre o 

Sul e o Norte do País, em especial as ferroviárias, e sua 

articulação ao nível não apenas da AML mas do País, a 

introdução da AVF Lisboa/Madrid, a interligação logísti-

ca entre Lisboa, o Porto de Sines, o Porto de Setúbal, a 

Plataforma Logística do Poceirão e o novo Aeroporto 

Internacional de Lisboa são factores de extraordinária 

importância que, inegavelmente, causarão impactes po-

sitivos fortes e duradouros na economia nacional.

Comparando as duas soluções estudadas concluiu-

se que a Solução B se apresenta como mais favorá-

vel quanto aos aspectos sócio-eco-

nómicos.

Ordenamento do Território

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território 

(PROT) definem a estratégia regional de desenvolvi-

mento territorial, integrando as opções estabelecidas 

a nível nacional e considerando as estratégias muni-

cipais de desenvolvimento local, constituindo o qua-

dro de referência para a elaboração dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território

O PROT-AML confirma a necessidade da TTT, definin-

do que “em termos de Ordenamento do Território, a tra-

vessia ferroviária é fundamental para o desenvolvi-

mento da AML e, em definitivo, a travessia Chelas-

Barreiro deverá possibilitar o atravessamento rodovi-

ário e ferroviário”. Efectivamente espera-se que a TTT, 

no alinhamento Chelas e Barreiro, contribua significati-

vamente para recentrar a AML, contrariando a actual 

tendência de litoralização, desenvolvendo a “Grande 

Lisboa” como uma cidade a duas margens preconi-

zada no PROT-AML. 

No que respeita a Planos Directores 

Municipais (PDM) dos municípios interceptados 

pelo projecto (Lisboa, Loures, Barreiro, Moita e Seixal), 

verifica-se que não foram previstos corredores de 

protecção a novas infra-estruturas, nomeadamente 

no que diz respeito à TTT, com excepção do PDM do 

Barreiro, pelo que estes planos deverão incorporar o 

definido no PROT-AML, aquando do presente pro-

cesso de revisão a que se encontram sujeitos.

Refira-se, ainda, a existência de legislação específica 

que fixa uma “Zona de Defesa e Controlo Urbano” e 

“Medidas Preventivas”, com o objectivo de restringir 

as actividades desenvolvidas no corredor que venha 

a ser ocupado pela TTT. 

O PDM do Seixal, não apresentando referências à im-

plantação da ligação rodoviária Seixal/Barreiro, de-

fende a correcta ligação da rede municipal à rede viá-

ria arterial do concelho e da Península de Setúbal, 

conferindo ao troço em estudo importância estratégi-

ca na realização das propostas de desenvolvimento 

e de ordenamento planeadas para o município.

Em termos de ruído, a Solução B é a mais favorável, 

dado se afastar dos receptores sensíveis existentes. 

No que diz respeito à vibração a Solução A é ligeira-

mente mais favorável.

Aspectos Sócio-Económicos

Durante a fase de construção perspectiva-se um au-

mento de postos de trabalho e uma dinamização eco-

nómica resultante do aumento nos consumos de 

bens e serviços locais.

Perspectivam-se também alguns problemas sociais 

comuns neste tipo de obras decorrentes das incomo-

didades associadas ao processo de expropriações e 

às actividades de construção.

Esta alteração temporária na envolvente é normal-

mente bem ou mal aceite pelas pessoas prejudicadas 

em função da sua concordância ou não com o projec-

to. Sobre este assunto refere-se que os questionários 

feitos à população na área directa de influência do 

projecto indicam que a maior parte das pessoas está 

a favor do projecto.

Não sendo possível eliminar totalmente estas incomodi-

dades, foram preconizadas medidas de forma a facilitar 

o processo de adaptação às alterações temporárias da 

área envolvente do projecto, salientando-se: a) 

Colocação de cartazes nas vias sujeitas a maior pertur-

bação; b) Estabelecimento de canais de comunicação 

eficientes e céleres entre o promotor da obra e os repre-

sentantes da população; c) Reparação célere de todos 

os danos associados às actividades de obra; d) 

Comunicação à população, com a devida antecedência, 

no caso de afectação de serviços, tais como água, gás e 

electricidade ou telefone, bem como do início e desen-

volvimento das principais intervenções, recorrendo para 

o efeito à elaboração e distribuição de um “jornal do em-

preendimento”, à manutenção de um sítio na internet e 

de uma “linha verde” e ao estabelecimento de um ou 

mais locais onde os interessados se possam deslocar 

para esclarecer dúvidas ou apresentar reclamações.

Na fase de exploração são esperadas claras melho-

rias ao nível da mobilidade entre as margens Norte e 

Sul do Tejo e, em particular entre os concelhos centrais 

da margem Sul e Lisboa, prevendo-se reduções sig-

nificativas de tempo de viagem, quer em transporte 

individual, quer em transporte colectivo, esperando- 

-se neste último igualmente uma diminuição na ne-

cessidade de transbordo.

Com a introdução desta nova ponte é igualmente es-

perado um descongestionamento sensível nos prin-

cipais acessos rodoviários às actuais travessias do 

Tejo com melhorias ao nível da qualidade de vida das 

povoações que diariamente as utilizam.

Refere-se, por último, que os principais benefícios ao 

nível local são esperados para os concelhos, e em 

particular para as freguesias, mais próximos dos locais 

onde existirão estações e/ou nós de ligação. 

Indirectamente, esta alteração promoverá uma maior 

atractividade destes locais para a fixação de popula-

ção residente em idade activa, contribuindo também 

para um rejuvenescimento da população.

A criação de postos de trabalho directos, indirectos e 

induzidos por via da construção da TTT é um facto 

que indiscutivelmente terá impactes económicos e 

sociais positivos nas economias locais. Tendo em 

conta que, nos concelhos do Barreiro e Moita, o de-

semprego regista valores elevados (10 e 11%, res-

pectivamente), é previsível que a construção da TTT 

proporcione uma descida das taxas de desemprego 

nesses concelhos, desde o início da construção.

Com a entrada em serviço da TTT, a nova centralidade 

dos concelhos do Barreiro e da Moita permitirá que 

estes possam acolher novas empresas, contribuindo 

fortemente para a dinamização da economia local e, 

por sua vez, da economia de toda a margem Sul do rio 

Tejo, conduzindo a uma atenuação significativa dos 

desequilíbrios e assimetrias da AML.

Também ao nível do acesso a equipamentos regio-

nais a TTT causará impactes positivos com relevância, 

sobretudo na Área Metropolitana Sul, que passará a 

ter acessos mais facilitados aos principais centros de 

educação, cultura, saúde e outros, a maioria dos quais 

se localizam em Lisboa.
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A nível dos impactes há a referir a afectação directa do 

Convento das Grilas/Manutenção Militar. Para além 

deste elemento patrimonial encontram-se também na 

área de afectação directa do projecto, embora já afec-

tados actualmente pela linha ferroviária existente, os 

seguintes imóveis: Palácio do Marquês de Abrantes, 

Quinta da Matinha, Casarões e Edifício na Rua de 

Marvila.

Genericamente, trata-se de uma área com alguma 

sensibilidade patrimonial, cuja riqueza histórica se en-

contra representada nos diversos sítios, nomeada-

mente nas vilas e pátios, existentes um pouco por 

toda a área do projecto pertencente ao concelho de 

Lisboa, onde o cariz social está profundamente enrai-

zado. Ao longo dos anos, alguns locais foram sofren-

do alterações profundas, em alguns casos com efei-

tos irreversíveis, embora inevitáveis. Seja por aban-

dono dos proprietários, o que leva a um estado de 

degradação patente em muitos dos locais e posterior 

ruína, seja pelo facto de se adaptar os espaços às no-

vas realidades e usos, verifica-se a descaracteriza-

ção por completo da sua matriz estética funcional ori-

ginal. 

Vertente Subaquática

Durante a pesquisa bibliográfica, a consulta de pro-

cessos e o trabalho de campo, verificou-se sobretudo 

uma sensibilidade arqueológica das zonas ribeiri-

nhas do rio Coina, tendo sido identificados dois ele-

mentos patrimoniais passíveis de serem afectados 

pela execução do projecto da Ligação Seixal-Barreiro: 

um conjunto arquitectónico e um conjunto de peças 

de interesse arqueológico que incluem um canhão e 

três âncoras.

As soluções estudadas são equivalentes no que diz 

respeito ao património, tanto na sua vertente terrestre 

como subaquática.

Resíduos

Os resíduos sólidos urbanos produzidos nos conce-

lhos abrangidos pelo projecto são geridos pelos sis-

temas, AMARSUL – Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, S. A. e VALORSUL - Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos da Área Metropoli-

tana de Lisboa (Norte), S.A.

Em termos de impacte ambiental é na fase de constru-

ção que se verifica a maior produção de resíduos, re-

lacionada essencialmente com demolições de infra- 

-estruturas, operações de remoção do coberto vege-

tal, dragagens e outras actividades nos estaleiros. 

Tendo em consideração o volume de terras sobrantes, 

foram contactadas as entidades passíveis de receber 

estes resíduos, sendo que somente a AMARSUL de-

monstrou disponibilidade para recepção dos mesmos. 

No que concerne aos dragados, é expectável um vo-

lume total de 200 000 m3 cuja gestão não se consi-

dera problemática. No que se refere ao material sedi-

mentar contaminado não se prevê dificuldades na 

sua gestão, dada a dimensão do seu volume (da or-

dem dos 2 500 m3) pelo que a solução passará pela 

sua deposição em local impermeabilizado conforme 

as normas em vigor. Em relação aos resíduos asso-

ciados às operações nos estaleiros, estes poderão 

ter diversas tipologias (nomeadamente, óleos, pilhas 

e acumuladores, embalagens, materiais absorventes 

contaminados, resíduos sólidos urbanos e restos or-

gânicos). Durante a fase de exploração, os resíduos 

produzidos estão relacionados com a manutenção 

das composições, reabilitação da linha, utilização dos 

comboios por parte dos passageiros, e operações de 

manutenção da rodovia.

Para minimizar os impactes ambientais dos resíduos 

propõe-se que sejam estabelecidos contactos com 

operadores licenciados, para recolha e transporte dos 

resíduos e seu encaminhamento para destino final 

adequado. Deverão também ser criadas zonas co-

bertas e impermeáveis para armazenamento tempo-

rário dos mesmos, segundo a legislação actual. 

A solução ambientalmente mais favorável, no âmbito 

deste descritor, é a Solução B, embora marginalmente.

O modo ferroviário convencional terá impactes positi-

vos importantes na promoção dos centros urbanos 

de segundo nível, e da equidade e coesão face ao 

quadro dos objectivos de desenvolvimento estabe-

lecido para a AML, em especial através de um serviço 

suburbano eficiente e de uma adequada articulação 

intermodal com o Metro Sul do Tejo. 

A integração do modo rodoviário na TTT deverá ter 

igualmente efeitos positivos complementares na pro-

moção do sistema urbano policêntrico do arco ribeiri-

nho, isto é, dos seus centros urbanos como uma rede 

articulada e complementar, e na reconversão das áre-

as industriais, em conjunto com a Ligação Seixal/

Barreiro e outras ligações próximas da amarração Sul, 

que asseguram o acesso aos núcleos urbanos prin-

cipais como o IC32.

A TTT irá incentivar a reconversão das antigas áreas in-

dustriais, e a reconversão e reabilitação urbanas das 

áreas degradadas, de génese ilegal ou sem qualida-

de, e a instalação de novas actividades económicas

Em síntese, é promovida a convergência, numa pri-

meira fase, das oportunidades, e numa segunda fase, 

dos níveis de desenvolvimento das unidades territo-

riais da Península de Setúbal e são criadas condições 

que dispensam o alargamento e a dispersão exces-

sivas das áreas urbanas no contexto metropolitano.

A concretização do projecto reflecte-se positivamente 

no modelo organizacional/espacial dos concelhos in-

terferidos, ao nível da melhoria efectiva das acessibili-

dades e o reforço da coesão urbana – territorial a várias 

escalas de análise (destacando-se a regional). Refira-

se, a este nível, a título exemplificativo, a valorização e 

regeneração estratégica do território da Quimiparque 

(concelho do Barreiro), que visa a ampliação da cidade 

do Barreiro na direcção da Quimiparque (para 

este e para norte), tenden-

cialmente 

fundindo e interpenetrando os espaços de dinâmicas 

urbanas com os espaços de dinâmicas empresariais.

Na área de implantação da TTT, na fase de constru-

ção, os principais impactes resultam de interven-

ções/modificações na ocupação territorial da zona de 

implantação do projecto. Para minimizar a afectação 

das áreas mais sensíveis, os trabalhos necessários à 

obra, como a implantação de estaleiros, áreas de de-

pósitos, assim como outras infra-estruturas de apoio à 

construção e acessos temporários, devem localizar-

se longe destas zonas de maior sensibilidade.

Na fase de exploração, o projecto poderá causar im-

plicações ao nível da pressão urbana para densifica-

ção de núcleos urbano/industriais existentes e/ou o 

surgimento de novos em áreas não previstas nos ins-

trumentos de gestão do território.

Neste descritor considera-se a Solução B como a mais 

favorável.

Património Cultural, Arqueológico  
e Construído

Vertente Terrestre

As áreas atravessadas pelo projecto abarcam dife-

rentes realidades patrimoniais que podem remeter 

para elementos abrangidos por figuras de protecção.

Foram abordadas várias ocorrências patrimoniais, 

sendo de destacar o património arquitectónico edifi-

cado e realidades que representem contextos de im-

portância etnográfica e antropológica.

Na área envolvente ao projecto foram identificados 56 

valores patrimoniais em meio terrestre: 31 contempla-

dos no PDM de Lisboa, sendo que dois estão classifi-

cados como Monumento Nacional, quatro são Imóveis 

de Interesse Público, e 25 sem classificação patrimo-

nial, todos de categoria arquitectónica e afectos ape-

nas ao concelho de Lisboa. Destas 56 ocorrências 

patrimoniais, há 15 que se situam a mais de 200 m da 

obra, não obstante, proporcionam o adequado en-

quadramento patrimonial do projecto em estudo.



No âmbito da Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), a TTT contribuirá fortemente para con-

trariar as tendências da litoralização existen-

tes, recentrando a AML e desenvolvendo a 

Grande Lisboa como uma cidade a duas mar-

gens, conceito emergente no Plano Regional 

de Ordenamento do Território para a AML, o 

qual estabelece a necessidade da constru-

ção da TTT com as valências ferroviária e  

rodoviária.

A ligação entre a Linha de Cintura (em Lisboa) 

e a Linha do Alentejo (no Barreiro), prevista 

também neste projecto, contribuirá de forma 

decisiva para o reforço e melhoria do desem-

penho do sistema de mobilidade da AML, 

através da criação de um novo serviço subur-

bano Lisboa/Barreiro/Setúbal, e da melhoria 

dos serviços suburbanos existentes da Linha 

de Cintura e de longo curso Norte/Sul.

A TTT permitirá igualmente uma ligação rápi-

da ao Novo Aeroporto de Lisboa (NAL),  

quer no modo de alta velocidade, quer no 

modo ferroviário convencional, acomodando 

também um serviço de comboios shuttle. A 

ligação rodoviária permitirá um maior desem-

penho e fiabilidade dos acessos rodoviários 

ao NAL, sobretudo em período de ponta ou 

em caso de acidente na Ponte Vasco da 

Gama.

A introdução da componente rodoviária na TTT permite assegurar a 

acessibilidade rodoviária ao Corredor Central da margem Sul 

(Barreiro/Seixal/Moita), que constituiu o único corredor de toda a 

AML sem ligação directa à margem Norte do rio Tejo. 

A título conclusivo, refira-se que o presente projecto contribuirá para 

promover a criação de um sistema de transportes mais eficiente, 

que servirá a população com mais rapidez, mais qualidade e maior 

segurança, contribuindo para alcançar um maior equilíbrio entre os 

modos de transporte disponíveis, numa das zonas de maior densi-

dade populacional do País e nas deslocações internacionais. 

Para além destes impactes positivos associados aos aspectos só-

cio-económicos (nomeadamente ao nível das acessibilidades) e do 

ordenamento do território, verificou-se que, com base na análise 

ambiental efectuada no EIA, o projecto é ambientalmente viável no 

que respeita aos restantes factores ambientais. Os principais im-

pactes negativos foram identificados ao nível da qualidade do ar e 

do ruído, concentrados sobretudo na margem Norte, para os quais 

foram identificadas as devidas medidas de minimização. Das solu-

ções alternativas estudadas na margem Sul, concluiu-se que a 

Solução B (Poente) é a mais favorável, dado apresentar vantagens 

nos factores ruído, sócio-economia e ordenamento do território, de-

vido ao maior afastamento de aglomerados urbanos, menor destrui-

ção de edifícios durante a fase de construção e maior compatibiliza-

ção com os instrumentos de ordenamento do território em vigor.

:: Conclusões

A Terceira Travessia do Tejo (TTT) acomoda 

duas vias ferroviárias de alta velocidade 

(AVF), duas vias ferroviárias convencionais 

e uma nova ligação rodoviária.

A natureza estruturante e mobilizadora da 

AVF assumirá um papel fundamental no de-

senvolvimento económico e social de 

Portugal, consolidando a fachada atlântica, 

dando-lhe capacidade competitiva, e inte-

grando-a no espaço ibérico e europeu. 

Com efeito, a AVF reduzirá o tempo de per-

curso entre o Porto e Lisboa, de 2h35m para 

1h15m, e entre Lisboa e Madrid, de 9h00m 

para 2h45m, e permitirá a separação do  

tráfego ferroviário convencional no Eixo 

Lisboa/Porto, libertando a Linha do Norte 

para tráfego de mercadorias, regionais e su-

burbanos, garantindo maior flexibilidade e 

capacidade para estes serviços, actualmen-

te muito condicionados. 

A linha de AVF no Eixo Lisboa/Madrid está 

concebida para tráfego de passageiros e 

mercadorias em estreita articulação com a 

rede ferroviária convencional, permitindo a 

ligação entre os principais portos, aeropor-

tos e a Rede Nacional de Plataformas 

Logísticas. 
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::  Galeria de Imagens

Simulação visual do projecto: Vista de MarvilaSimulação visual: pormenor da torre Norte



Terceira 
Travessia 
do Tejo 62

Simulação visual do projecto: Vista do Castelo de São JorgeSimulação visual do projecto: Vista de Xabregas
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Simulação visual do projecto: Vista do Castelo de São Jorge Simulação visual do projecto: Vista do Miradouro da Cerca Moura
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Simulação visual do projecto: Vista do Miradouro da Cerca Moura Simulação visual do projecto: Vista do Terreiro do Paço
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Simulação visual do projecto: Vista de Cacilhas Simulação visual do projecto: Vista do Seixal
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Simulação visual do projecto: Vista da Quimuparque Representação tridimensional: vista geral dos viadutos de acesso na margem Norte
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Representação tridimensional: pormenor dos viadutos de acesso na margem Sul Representação tridimensional: pormenor dos viadutos de acesso na margem Norte
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Representação tridimensional: pormenor da zona atirantadaRepresentação tridimensional: pormenor dos viadutos de acesso na margem Norte
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Coordenação: RAVE, Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A.

Estudo de Impacte Ambiental: Amb&Veritas – Ambiente, Qualidade e Formação Lda.

Estudos Prévios:  SENER Ingeniería, Consultoría e Integración de Sistemas 

 Globalvia, Consultores de Engenharia, S.A. 

J L Câncio Martins - Projectos e Estruturas, Lda. 

Ferbritas, Empreendimentos Industriais e Comerciais S.A. 

GRID - Consultas, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.

Estudos de Procura e Mobilidade:  VTM - Consultores de Engenharia, Lda.  

Steer Davies Gleave 

Simulações Visuais:  Barbosa & Guimarães Arquitectos  

LT-Studios

Design Gráfico: Series

:: Ficha Técnica

Representação tridimensional: pormenor dos viadutos de acesso na margem Sul
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Informação mais detalhada sobre os efeitos que o projecto 

poderá ter sobre o ambiente consta do Estudo de Impacte 

Ambiental, disponível para consulta pública nas seguintes 

instituições:

 > Câmara Municipal de Lisboa;

 > Câmara Municipal de Loures;

 > Câmara Municipal do Barreiro;

 > Câmara Municipal da Moita;

 > Câmara Municipal do Seixal;

 >  Comissão de Coordenação do Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo, em Lisboa;

 > Agência Portuguesa do Ambiente, em Lisboa;

 e ainda em www.rave.pt.


