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PRINCIPAIS ABREVIATURAS E SIGLAS 
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AML Área Metropolitana de Lisboa 
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CCDRLVT Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

CML Câmara Municipal de Lisboa 

CRIL Circular Regional Interior de Lisboa  

DIA Declaração de Impacte Ambiental 

DRCLVT Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo 

EIA Estudo de Impacte Ambiental  

FEUP Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

IGESPAR Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. 

IGT Instrumentos de Gestão Territorial 

ISA Instituto Superior de Agronomia 

LISCONT Liscont – Operadores de Contentores. S.A. 

LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

MOPTC Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

PDML Plano Director Municipal de Lisboa 

PEDPL Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa 

PNPOT Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

PROTAML Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

PUA Plano de Urbanização de Alcântara 

RAN Reserva Agrícola Nacional 

RECAPE Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução com a DIA 

REN Reserva Ecológica Nacional 

RNT Resumo Não Técnico 

TCA Terminal de Contentores de Alcântara 

TEU Twenty-Foot Equivalent Unit (1 TEU corresponde a 1 contentor de 20 pés) 
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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do regime jurídico de AIA, designadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e pela Declaração de 

Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro, a APL, na qualidade de entidade licenciadora, remeteu à 

APA, a 5 de Fevereiro de 2010, a documentação necessária para instrução do procedimento de AIA 

relativo à ―Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara‖, em fase de Estudo Prévio. 

Este Projecto enquadra-se na tipologia prevista na alínea b) do ponto 8 do anexo I do diploma atrás 

referido: ―Portos comerciais, cais para carga ou descarga com ligação a terra e portos exteriores 

(excluindo os cais para ferry-boats) que possam receber embarcações de tonelagem superior a 4000 

GT.‖. 

A CA, nomeada ao abrigo do artigo 9º do mesmo diploma, foi constituída pela APA, a ARHTejo, o 

IGESPAR, a CCDRLVT, a DRCLVT, a FEUP, o ISA e o LNEG. Os representantes nomeados por essas 

entidades foram: 

 APA  Eng.ª Sara Sacadura Cabral (Coordenação) 

 APA  Eng.º Augusto Serrano (Consulta Pública) 

 APA Eng.ª Lúcia Desterro 

 ARHTejo Eng.ª Maria Helena Alves (Recursos Hídricos) 

 IGESPAR Dr.ª Maria Ramalho (Património) 

 CCDRLVT Arqt.ª Antonieta Castaño (Uso Actual do Solo, Qualidade do Ar, Ordenamento do 

Território e Componente Social) 

 DRCLVT Arqt.º Luís Quaresma (Património) 

 FEUP Eng.ª Cecília Rocha (Ambiente Sonoro e Vibrações) 

 ISA Prof.ª Doutora Cristina Castel-Branco (Paisagem) 

 LNEG Doutor Ruben Dias (Geologia e Geomorfologia) 

O proponente do projecto é a empresa LISCONT, tendo o EIA sido desenvolvido entre Maio e 

Novembro de 2009, pela empresa ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda.. 

O EIA é composto pelos seguintes volumes: Relatório Técnico (2 volumes); Anexos Técnicos e Resumo 

Não Técnico. 

Juntamente com o EIA foi também entregue um exemplar do Estudo Prévio. 

Para além destas peças foram ainda considerados, para efeitos de avaliação, os aditamentos 

apresentados ao longo do procedimento de AIA.  
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O presente procedimento de AIA foi instruído a 19/02/2010, através do ofício de nomeação ref.ª 

Of.Circ.227/10/GAIA, posteriormente complementado pelo Of.Circ.386/10/GAIA, de 10/03/2010. 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua 

actual redacção, a CA procedeu à apreciação técnica do EIA para efeitos de verificação da sua 

conformidade. No decorrer desta análise, a CA considerou necessária a apresentação de elementos 

adicionais, os quais foram solicitados ao proponente a 29/03/2010. Ao abrigo do disposto no n.º 5 do 

artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, o prazo processual ficou suspenso até à 

apresentação dos referidos elementos, prevista para 26/04/2010. Por solicitação do proponente, este 

prazo foi prorrogado até 18/06/2010, data em que foi submetido à Autoridade de AIA o Aditamento ao 

EIA.  

Antes de concluída a apreciação do Aditamento ao EIA, o proponente solicitou a suspensão temporária 

do procedimento por um período de três meses, para prestação de informações/esclarecimentos 

complementares previamente à decisão sobre a conformidade. Esta suspensão teve efeitos a 

06/07/2010 e foi prorrogada até 06/02/2011, por solicitação do proponente. Nessa data foram 

apresentadas algumas informações complementares ao Aditamento. 

Após análise de todos os documentos mencionados, foi declarada a conformidade do EIA a 

09/02/2011. Todavia, foram ainda solicitados alguns esclarecimentos suplementares, ao abrigo do 

disposto no n.º 6 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio. O proponente deu resposta 

a esta solicitação a 25/03/2011. 

Entretanto, encontrando-se a decorrer a avaliação do projecto, foram concretizadas as seguintes 

etapas: 

 Solicitação de pareceres externos específicos a entidades com competência no âmbito do 

projecto em avaliação, nomeadamente: 

 Administração do Porto de Lisboa (APL) 

 ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. 

 Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa (AMTL) 

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

 Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) 

 Câmara Municipal de Lisboa (CML) 

 Comboios de Portugal (CP) 

 Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) 

 Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE – LVT) 

 Energias de Portugal (EDP) 

 Estradas de Portugal (EP, S.A.) 

 Instituto da Água (INAG) 

 Instituto das Infra-estruturas Rodoviárias (InIR) 

 Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) 

 Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP (IPTM) 

 Estado-Maior da Armada (EMA) 
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 Estado-Maior da Força Aérea (EFMA) 

 REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

 Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. (REFER) 

 Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão S.A. (SIMTEJO) 

 Turismo de Portugal 

 Realização de uma visita técnica ao local de desenvolvimento do projecto, a 16/03/2011, onde 

estiveram presentes os membros da CA, representantes da empresa proponente e da equipa 

responsável pelo EIA.  

 Realização de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 45 dias úteis, desde 28/02 

a 27/04/2011, e análise dos seus resultados1; 

 Análise técnica da informação disponibilizada no EIA, no Estudo Prévio e nos Aditamentos, 

tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com o teor dos 

pareceres externos recebidos e com as informações recolhidas durante a visita ao local; 

 Elaboração do Parecer Final da CA, consubstanciado no presente relatório. 

De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, o prazo 

final deste procedimento de AIA termina a 24 de Junho de 2011. 

                                                        
1 Detalhes disponíveis no Relatório de Consulta Pública. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1. Enquadramento geográfico 

O Projecto em estudo localiza-se no concelho e distrito de Lisboa, abrangendo as freguesias de 

Alcântara, Prazeres e Santos-o-Velho. 

  
Fonte: Desenho 1 do Anexo A – Peças Desenhadas - EIA 

Figura 1 – Enquadramento nacional e regional do Projecto 

O Projecto desenvolve-se parcialmente dentro das Zonas de Protecção de dois Imóveis em Vias de 

Classificação, a Gare Marítima de Alcântara e a Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos (Despacho 

de 14 de Fevereiro de 2002), afectando assim áreas sensíveis nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei 

nº 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção. 

Também a circulação de veículos pesados para transporte rodoviário de mercadorias de e para o TCA 

atravessa uma área contínua inserida em Zonas Especiais de Protecção (ZEP), desde Alcântara até à 

Torre de Belém. 

Das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública que ocorrem na área de implantação do 

Projecto destacam-se ainda zonas de protecção de Feixes Hertzianos Militares e do Aeroporto de 

Lisboa, área de REN referente ao Estuário do rio Tejo e Domínio Público Hídrico. 

3.2. Antecedentes e Justificação do Projecto 

Em 2005, a APL promoveu a elaboração de um documento de estratégia para o desenvolvimento do 

Porto de Lisboa, num horizonte de 20 a 25 anos, designado por Plano Estratégico de Desenvolvimento 

do Porto de Lisboa (PEDPL). De salientar que este plano nunca foi aprovado pelas entidades 

competentes, pelo que não constitui documento oficial. 

Contudo, a referida proposta de plano reconhece o Porto de Lisboa como sendo uma componente 

determinante do sistema portuário e da competitividade nacional, assumindo-se como ―um porto de 
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âmbito nacional e ibérico, com vocação atlântica, mas desempenhando um papel determinante ao 

serviço da população e da economia da área metropolitana de Lisboa‖. 

O PEDPL identifica como uma das principais componentes do perfil funcional do Porto de Lisboa a 

recepção e movimentação de contentores, a par com a recepção e movimentação de granéis agro-

alimentares e as actividades integradas de turismo, recreio e lazer. 

Este Plano aponta para a necessidade de reforço da capacidade total de movimentação de contentores 

no Porto de Lisboa, constatando que o mesmo só poderá ser conseguido através da construção de 

novas instalações. Neste sentido, o PEDPL identifica como possíveis localizações alternativas as zonas 

da Trafaria, de Caxias e do Barreiro / Mar da Palha. 

 
Fonte: Figura 2.2 do Relatório Síntese do EIA 

Figura 2 – Localização dos terminais de contentores actuais e das potenciais localizações alternativas 

Neste sentido, a APL ponderou as potenciais localizações alternativas, das quais a Trafaria demonstrou 

ser a que ofereceria melhores condições, por dispor de fundos naturais adequados, razoáveis 

condições de abrigo e estar a uma curta distância da entrada do porto. Contudo, esta localização 

apresenta acessibilidades terrestres restritivas, nomeadamente, por se localizar na margem sul do rio 

Tejo e a maior parte da carga contentorizada ter como destino ou origem a margem Norte, 

conduzindo ao encarecimento da deslocação e onerando o consumidor final.  

Relativamente ao Barreiro/Mar da Palha, embora se trate de uma zona potencialmente vasta, 

apresenta fundos reduzidos e elevada sedimentação junto às margens.  

Por seu turno, a zona do Dafundo/Cruz Quebrada/Caxias, apesar de ter fundos semelhantes aos de 

Alcântara, apresenta-se menos resguardada, registando ondulações com vagas na ordem dos 1,5 m 

que dificultariam as operações. Além disso, trata-se de uma zona já muito urbanizada e ainda com 

grande potencial de urbanização. 

No que se refere ao reforço da capacidade dos actuais terminais de contentores do Porto de Lisboa, o 

PEDPL traça o seguinte cenário: 
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 Santa Apolónia/ Xabregas: este terminal poderá ter ainda uma expansão para além dos seus 

limites físicos actuais, por avanço da frente marginal, mas mantendo sempre significativas 

restrições nos calados da navegação a servir, contrárias à tendência de crescimento de 

dimensão dos navios porta-contentores. Levantam-se também questões relacionadas com a 

maior distância a ser percorrida pelos navios até ao terminal, a uma velocidade inferior, 

passando pelo cruzamento regular dos navios porta-contentores com o restante tráfego do 

Estuário, bem como o relevante impacto sobre o tráfego rodo-ferroviário naquela zona. 

 Alcântara: alternativa que surge com a mais consistente, dado que constitui a zona principal de 

actividade do Porto de Lisboa, apresenta fundos adequados e condições de porto de abrigo 

natural. Encontra-se também articulada com a rede ferroviária nacional, embora apresente 

constrangimentos do ponto de vista rodoviário. 

O PEDPL aponta a expansão do TCA como sendo a opção mais consistente a médio prazo, 

nomeadamente, por ser o único terminal com capacidade de receber o crescente tráfego deep-sea e 

por poder tirar partido da transferência, a curto prazo, da actividade dos cruzeiros turísticos de 

Alcântara para a zona de Santa Apolónia. 

Contudo, no que se refere à capacidade de movimentação de contentores no TCA, o PEDPL admite 

que a mesma se encontra condicionada pelas acessibilidades conjuntas rodo-ferro-fluviais. Porém, 

considera que ―o reordenamento do Terminal de Alcântara e a optimização física e funcional dos seus 

cais, terraplenos e acessibilidades, pode levar à movimentação de contentores dos seus actuais 240 

000 TEU, até cerca de 1 000 000 de TEU/ano‖.  

Efectivamente a movimentação de carga contentorizada tem vindo a aumentar neste terminal e, de 

acordo com as projecções realizadas, a sua capacidade teórica de movimentação será atingida em 

2012, considerando o cenário de crescimento moderado, ou em 2014, considerando um cenário de 

baixo crescimento. Estas mesmas projecções demonstram que a procura duplicará 2023 mas que este 

crescimento será transversal a todos os portos. Importa no entanto ter presente que estas projecções 

foram desenvolvidas em 2005, antes do cenário de crise mundial que os mercados vivem actualmente. 

O Porto de Lisboa tem um importante papel nas ligações directas da Península Ibérica aos mercados 

da América do Norte, Central e do Sul, bem como ao mercado Africano. Este porto detém 50% do 

tráfego de contentores a nível nacional, possuindo o TCA 20 % desse mercado. 

No caso particular do TCA, e atendendo primeiramente aos destinos/origens de embarque da carga, 

este oferece presentemente serviços para a América do Norte, Costa Oeste de África, América Central, 

Costa Este da América do Sul, Mediterrâneo e Norte da Europa. 

Verifica-se contudo que a área de influência (hinterland) do Porto de Lisboa se sobrepõe, em grande 

parte, ao hinterland do Porto de Sines, infra-estrutura que também dispõe de um Terminal de 

Contentores (TXXI), actualmente em processo de expansão. 

3.3. Características do Projecto 

As operações levadas a cabo no TCA consistem essencialmente na recepção, parqueamento e entrega 

de contentores, envolvendo assim carga exportada e carga importada. 

O cais do TCA possui actualmente um comprimento de 630 m, dos quais 400 m estão a uma 

profundidade de 14 m e os restantes 230 m a uma profundidade de 13 m. 
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Com uma área de 115 268 m2, esta infra-estrutura tem uma capacidade de parqueamento simultâneo 

de 8 592 TEU (1700 posições para estacionamento de pilhas de contentores) e capacidade para 

movimentar 340 000 TEU/ano, dispondo ainda de um ramal ferroviário próprio através do qual é feita 

a ligação à Linha de Cintura e daí para a restante rede ferroviária nacional. 

 

Fonte: Figura 2.1 do Relatório Síntese do EIA 

Figura 3 – Vista sobre a actual configuração do TCA 

Os contentores apresentam dimensões standard (comprimento entre 7 a 14 m; 2,5 m de largura; 

alturas entre os 2,5 e os 3 m) e são movimentados em equipamento específico. Actualmente os 

contentores estão dispostos em blocos, no máximo com cinco contentores de altura (pilhas de 13 a 15 

m de altura) e sete de largura. O comprimento dos blocos é variável em função das necessidades de 

parqueamento. Este tipo de disposição manter-se-á após a expansão do Terminal. 

O tempo médio de permanência em parque é de 8 dias e o Terminal opera 320 dias por ano, sendo 

que durante os fins-de-semana apenas pode haver movimentação de contentores por via marítima. 

Com o Projecto de Expansão, a LISCONT pretende aumentar a área de parqueamento para 4 620 

posições de estacionamento, permitindo o parqueamento simultâneo de 23 100 TEU, ou seja, uma 

capacidade teórica de cerca de 924 000 TEU/ano. 

O aumento da capacidade de parqueamento, a par com o prolongamento da extensão do cais, irá 

permitir ao TCA receber navios porta-contentores de maiores dimensões, designadamente, os Post-

Panamax com comprimentos de 400 m, calados de 13 a 15 m e capacidades de 8 000 a 14 000 TEU. 

Estes objectivos serão concretizados através de um conjunto de intervenções, nomeadamente: 

 Demolição de alguns edifícios existentes; 

 Reordenamento da área existente e pavimentação e repavimentação das zonas existentes; 

 Construção de novos edifícios; 

 Ampliação do cais de Alcântara; 

 Construção de uma plataforma de manobra e de carga / descarga de composições ferroviárias e 

execução do cais fluvial de barcaças. 

De acordo com as intervenções previstas, o EIA apresentou uma divisão por zonas de intervenção 

conforme consta na figura seguinte. 
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Fonte: Adapt. Desenho 1 do Aditamento 1 ao EIA 

Figura 4 – Enquadramento nacional e regional do Projecto 

3.3.1. Demolição de edifícios  

No âmbito do Projecto está prevista a demolição de alguns dos edifícios existentes. Estas demolições 

serão faseadas e têm como objectivo a melhoria das condições de operação do Terminal, através da 

disponibilização de maior espaço para armazenamento da carga contentorizada. 

De acordo com o EIA, a execução das demolições tem como objectivo garantir o acesso à zona E, 

onde será executada a plataforma ferroviária, e será concretizada em duas fases: 

 Primeira fase: indicada no EIA como estando fora do alcance do presente Projecto e já 

concluída aquando da visita da CA ao Terminal, corresponde à demolição dos edifícios 

Bartolomeu Dias, LISCONT e Gil Eanes bem como dos armazéns C1 e C2; 

 Segunda fase: acompanhará a fase de construção do Projecto e contempla a demolição dos 

edifícios Terlis, onde actualmente opera um scanner móvel de Raio X, e Vasco da Gama, onde 

se encontram sediadas várias entidades, nomeadamente, o IPTM. 

Após os trabalhos de demolição será efectuada a pavimentação das áreas onde os mesmos se 

encontravam. 

As operações de demolição previstas contemplam as acções de delimitação da área envolvente, de 

limpeza, de desmantelamento, de remoção dos elementos em fibrocimento e de demolição 

propriamente dita. 
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Fonte: Adapt. Figura 3.2 do Relatório Síntese do EIA 

Figura 5 – Identificação dos edifícios a demolir no âmbito da expansão do TCA 

3.3.2. Reordenamento da área existente, pavimentação e repavimentação das zonas existentes 

O novo layout do TCA foi definido a partir da linha de cais para o seu interior, contemplando: 

 Corredor para operação dos pórticos de cais: com a expansão, o TCA terá a operar os actuais 

pórticos de cais, com uma bitola de 18 m, e os pórticos de cais ―Post Panamax‖, com uma bitola 

de 30 m. É ainda necessário adicionar uma distância de 4 m destinada à operação segura do 

equipamento, pelo que o corredor para operação dos pórticos de cais totalizará uma largura de 

34 m. 

 Corredor para pórticos de parque: foram previstos 4 corredores para pórticos de parque, de 

forma a permitir o trabalho de 7 fiadas de contentores e uma rua de serviço. Estes corredores 

têm uma largura total de 29,20 m. 

 Avenida: constituída por duas vias em cada sentido, cada via com uma largura aproximada de 

3,5 m, numa largura total de 14 m. 

 Ruas de circulação: localizadas entre os corredores para os pórticos de parque, serão 

consideradas três ruas de circulação com um único sentido e largura variável entre os 6 e os 9 

m, à excepção da que se situa junto à plataforma ferroviária, que terá uma largura de 13 m. 

 Cais de Operação para gruas móveis: situado imediatamente junto à linha de cais, na sua 

extremidade poente, destina-se a assegurar a operacionalidade do TCA em situações de pico, as 

quais requerem a utilização de um maior número de equipamentos em simultâneo. 

 Zona de parqueamento de contentores: em fileiras que no máximo atingirão uma altura de 

cinco contentores (cerca de 13 m de altura) e uma largura de sete contentores. O comprimento 

da fiada é variável e função da necessidade de parqueamento. 

 Área de Folga: zona destinada a parqueamento de contentores em caso de ocupação total da 

restante área do TCA  



 

 

Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara 
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental 2236 11 

Parecer da Comissão de Avaliação 
Maio 2010 

 

Fonte: Adapt. Desenho 4 do Aditamento 2 ao EIA 

Figura 6 – Layout previsto para o TCA após expansão 

Quanto à repavimentação do TCA, nas Zonas A e C (Figura 6) serão utilizados blocos de betão com 

0,1 m de espessura, enquanto a Zona B será pavimentada com recurso a um pavimento betuminoso. 

3.3.3. Construção de edifícios  

Para a Zona B encontra-se prevista a construção de novos edifícios, designadamente: 

 Novo edifício administrativo da LISCONT, com dois pisos, incluindo centro operacional, cantina e 

balneário 

 Oficina (edifício tipo industrial) concebido para os serviços técnicos, para manutenção e para 

armazém de peças de reserva 

 Edifício para instalação do scanner dos contentores; 

 Subestação eléctrica para reforço da actual alimentação eléctrica, feita a média tensão (10 kV), 

como consequência do reforço de pórticos. Após expansão, os pórticos serão alimentados 

directa e independentemente a 10 kV, correspondendo um Posto de Seccionamento e uma cela 

de corte a cada pórtico. A potência unitária instalada será da ordem dos 2 MWh, havendo ainda 

celas de corte independentes ligando a subestação de transformação para distribuição a baixa 

tensão (trifásica 380V) para alimentação geral ao terminal, iluminação e contentores frigoríficos. 

 Novo Posto de Inspecção Veterinária, incluindo instalações administrativas, laboratório, áreas de 

armazenamento. 

3.3.4. Ampliação do Cais de Alcântara 

O cais seguirá o alinhamento do actual cais, no sentido nascente, em frente da Gare Marítima da 

Rocha do Conde de Óbidos. Será composto por uma laje vigada de betão armado assente em cinco 

fiadas de estacas de betão armado com 1,30 m de diâmetro, totalizando uma frente acostável de 

aproximadamente 500 m. 
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Este tabuleiro terá uma largura total aproximada de 36 m, englobando ambos os carris do caminho de 

rolamento dos pórticos de descarga dos contentores. Desta ampliação resulta um aumento de cerca 

de 50 000 m2 da área de terrapleno afecto à movimentação e parqueamento de contentores. 

As estacas em betão armado serão construídas com recursos a camisa metálica perdida. O 

revestimento do talude do pedrapleno inferior ao tabuleiro será protegido por camada dupla de 

enrocamento de granulometria seleccionada. 

  
Fonte: Figuras 3.5 e 3.7 do Relatório Síntese do EIA 

Figura 7 – Simulação do aspecto final do talude do pedrapleno inferior ao tabuleiro 

O terrapleno será realizado com material pétreo proveniente de pedreiras calcárias situadas na região 

da Grande Lisboa. Este pedrapleno assentará sobre colunas de brita de forma a melhorar as 

características geotécnicas dos lodos existentes no local.  

A execução das colunas implicará a remoção de materiais sedimentares para substituição por brita 

compactada. Apesar de não ser possível estimar, em fase de Estudo Prévio, a quantidade de lodos a 

remover, foi efectuada uma caracterização de sedimentos depositados no local, conforme apresentado 

no capítulo 4.3 do presente documento. 

3.3.5. Construção da plataforma ferroviária e do cais fluvial de barcaças 

Para a construção da plataforma ferroviária foram inicialmente contempladas no EIA duas soluções de 

desenvolvimento, uma em túnel (Solução Base) e uma à superfície (Solução Alternativa), para ligação 

ao feixe de mercadorias da Ligação Desnivelada da Linha de Cintura ao Porto de Lisboa.  

Contudo, dado o desfasamento temporal entre os procedimentos de AIA do projecto da REFER e do 

Projecto em avaliação, a Solução em Túnel tornou-se inviável, dado que a mesma não se articula com 

a solução de traçado ferroviário aprovada pela DIA favorável condicionada emitida para o projecto de 

Ligação Desnivelada. A Solução em Túnel foi assim abandonada em sede de verificação da 

conformidade do EIA. 

A referida DIA aprovou a Alternativa D, que prevê uma ligação ferroviária à superfície para articulação 

com a plataforma ferroviária existente no TCA. A plataforma ferroviária prevista no Projecto de 

Expansão do TCA terá então de se desenvolver também à superfície, apresentando um comprimento 

total de 570 m e uma largura de 29,15 m.  

Acoplada à plataforma de manobra de carga / descarga das composições ferroviárias será executada a 

construção de um cais de barcaças, com um comprimento de 215 m, o qual permitirá a distribuição de 

contentores por via fluvial. As barcaças terão um comprimento máximo de aproximadamente 85 m e 

calados de 2,5 m, podendo transportar uma carga até 100 TEU. 
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Fonte: Desenho 4 dos Anexos Técnicos do EIA 

Figura 8 – Plataforma ferroviária e cais fluvial de barcaças 

A plataforma ferroviária e o cais de barcaças desenvolvem-se em área actualmente ocupada pela Doca 

de Recreio de Alcântara, o que implicará a redução do número de postos de amarração bem como a 

redução do espaço para manobra e circulação de embarcações. 

3.3.6. Equipamentos 

O Projecto implicará também uma modernização a nível de equipamento, envolvendo a aquisição de 

novos equipamentos além dos já existentes. 

Quadro 1 – Equipamento existente e a instalar 

Equipamento Características 

Pórticos de Cais 

 

Os pórticos de cais permitem retirar os contentores dos navios 

portacontentores. As unidades a instalar terão dimensões superiores aos 

existentes, de forma a operar os porta-contentores mais modernos, e 

permitindo carregar 22 fiadas de contentores no convés. Para tal, disporão 

de alcances da ordem dos 60 m e alturas de elevação de 40 m. Actualmente 

estão em laboração três pórticos de cais prevendo-se a aquisição de mais 

quatro. 

Pórticos de Parque  

 

Estes pórticos permitem carregar e descarregar os contentores para os 

trailers (conjunto tractor-atrelado) que se encontram nas ruas de serviço. 

Deslocam-se sobre pneus, no sentido longitudinal do cais, podendo ainda 

deslocar-se para outras pilhas de contentores no sentido transversal. Serão 

adquiridas mais 10 unidades com especificações semelhantes às sete já 

existentes, permitindo o trabalho sobre sete fiadas de contentores e uma rua 

de serviço e altura de elevação suficiente para poder passar com um 

contentor suspenso sobre blocos de cinco contentores empilhados. 
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Equipamento Características 

Reach Stackers 

 

Para movimentar contentores fora do alcance dos pórticos de cais é 

necessário manter permanentemente uma frota de ―reach-stackers‖.  

A capacidade de elevação de todos os reach stackers a adquirir será 

correspondente a cinco contentores empilhados. 

Pórticos para Plataforma 

Ferroviária 

Estes pórticos terão como função carregar e descarregar as composições 

estacionadas na plataforma ferroviária e serão instalados sobre o carril. 

Tractores e semi-reboques 

Estes equipamentos efectuam o transporte horizontal de contentores desde 

do pórtico de cais ou do comboio até à posição de destino no parque e vice-

versa. Parte destas unidades terão semi-reboques. 

Complementarmente aos equipamentos referidos no quadro anterior, serão ainda adquiridos 

equipamentos e dispositivos de movimentação como empilhadores ligeiros e equipamentos diversos de 

manobra e linhagem. 

3.3.7. Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais 

O abastecimento de água ao TCA é feito a partir da rede de distribuição da EPAL – Empresa 

Portuguesa das Águas Livres, S.A.. 

Com o Projecto de Expansão, prevê-se igualmente a remodelação da rede de abastecimento de água 

actualmente existente. Contudo, de acordo com o EIA, esta acção é da responsabilidade da APL, não 

se encontrando incluída nas intervenções em avaliação. 

No que se refere à rede de drenagem pluvial actualmente em funcionamento, encontra-se implantada 

em três alinhamentos distintos, sendo que dois deles estão ligados à rede de drenagem de águas 

residuais domésticas. 

Complementarmente, o actual sistema de drenagem é composto também por Sistemas de 

Retenção/Decantação de Hidrocarbonetos (SRDH), localizados na zona de abastecimento e na zona de 

lavagens de Oficinas. 

Ambos os SRDH são compostos por um tanque de decantação e um separador de hidrocarbonetos, 

localizado a jusante do tanque de decantação.  

Na definição a rede de drenagem pluvial a adoptar com a expansão do TCA será dado cumprimento 

ao disposto no Decreto-Lei nº 23/95, de 23 de Agosto – Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. 

Relativamente à drenagem das águas residuais domésticas geradas durante a fase de exploração, em 

particular no edifício da LISCONT, estas serão encaminhadas através de uma rede unitária da 

responsabilidade da APL, a qual descarrega na rede de interceptores da cidade de Lisboa, gerida pela 

SIMTEJO. 
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3.3.8. Estaleiros 

O Estaleiro localizar-se-á em área afecta ao TCA, junto à Zona E, para apoio à execução da plataforma 

ferroviária, e junto à zona D, para apoio à execução da área de ampliação do cais. 

Estas áreas de estaleiro serão dotadas de instalações sociais, áreas de armazenamento de materiais, 

equipamentos (como centrais de betão), veículos e áreas para armazenamento temporário de 

materiais e resíduos sobrantes. 

3.3.9. Programação Temporal 

No que se refere à programação temporal do Projecto, estima-se que a fase de construção tenha a 

duração de cerca de 3 anos. 

3.3.10. Distribuição da Carga Contentorizada 

Actualmente a distribuição da carga contentorizada movimentada no TCA é feita por via rodoviária e 

ferroviária, sendo que a estes modos acrescerá ainda o escoamento de contentores por via fluvial a 

partir do cais de barcaças a construir no âmbito do Projecto de Expansão.  

As projecções apresentadas no EIA para a distribuição modal da carga contentorizada consideraram o 

ano de 2013 como data de conclusão das obras de expansão e o ano de 2042 como ano horizonte de 

projecto, verificando-se assim a evolução retratada no quadro seguinte. 

Quadro 2 – Distribuição modal da carga contentorizada 

Ano 
Rodovia Ferrovia Fluvial 

Camião/contentor/dia % da carga total Comboio/dia % da carga total Barcaças % da carga total 

2009 500 75,0 7 25 --- --- 

2013 612 68,0 10 25 1 7,0 

2031 781 64,3 11 25 2 10,7 

2042 708 52,6 14 25 4 22,4 

Fonte: Excerto do Quadro 3.9 do Relatório Síntese do EIA 

O escoamento rodoviário, feito por camião, é realizado através da Avenida de Brasília no sentido a 

Algés, até à rotunda de acesso à CRIL, fazendo-se a ligação da rede rodoviária urbana à rede 

rodoviária regional e nacional, com distribuição do tráfego pela IC17/CRIL, A5/IC15 – Cascais, IC19 – 

Sintra, IC16 – Amadora e IC18/CREL, pelo IC22 - Odivelas e A8 – Loures.  

A circulação do tráfego rodoviário de e para o TCA é feita actualmente pela Avenida de Brasília em 

exclusivo, dado que se encontra interdita, pela CML, a circulação de veículos pesados nos dois 

viadutos metálicos de ligação à Avenida de Ceuta e à Avenida Infante Santo. Tendo em conta que o 

projecto do PUA aprovado propõe que a acessibilidade rodoviária ao TCA seja mantida em exclusivo a 

partir da CRIL (Algés) pela Avenida de Brasília (lado poente), considera-se que não haverá, num 

futuro próximo, alteração dos percursos de circulação de pesados afectos às actividades deste 

Terminal. 

Com a expansão do TCA e com o aumento da capacidade de parqueamento está previsto um aumento 

do número de camiões necessários para a movimentação de carga, dos actuais 500 camiões por dia 

(em 2009) até um pico máximo de 781 camiões por dia, que se prevê ser atingido no ano de 2024. 

Relativamente ao escoamento de contentores por via ferroviária, este faz-se presentemente a partir da 

Estação de Alcântara-Terra por um atravessamento de nível, em via única, não electrificada. O 

atravessamento de nível induz conflitos com a rede rodoviária, na medida em que a passagem das 
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composições ferroviárias implica a paragem de veículos automóveis (passageiros e de mercadorias) e 

de peões durante alguns minutos.  

A partir da Estação de Alcântara-Terra as composições de mercadorias seguem ao longo da Linha de 

Cintura, que liga directamente às linhas de Sintra, da Azambuja e do Sul, atravessando o tecido 

urbano da cidade de Lisboa, como se pode verificar pela figura seguinte. 

 

Fonte: Figura 8 do Aditamento 2 ao EIA 

Figura 9 – Desenvolvimento da Linha de Cintura de Lisboa 

As projecções consideraram a concretização do projecto de Ligação Desnivelada da Linha de Cintura à 

Linha de Cascais e ao Porto de Lisboa, o qual permitirá um aumento do número de composições 

através da uma melhoria das condições de circulação e da eliminação dos atravessamentos de nível na 

Avenida de Brasília. Neste cenário, a expansão do TCA originará um aumento no número de 

composições de mercadorias a circular ao longo da Linha de Cintura, embora sem reflexos em termos 

de distribuição modal. 

O transporte ferroviário de contentores faz-se presentemente durante todo o dia, incluindo o período 

nocturno, sendo expectável que esta gestão horária se mantenha com após implementação do 

Projecto. 

O escoamento de contentores, tanto por via rodoviária como por via ferroviária, encontra-se 

presentemente dependente do horário de funcionamento da portaria do terminal: das 8 horas da 

manhã e à meia-noite e apenas durante os dias úteis. O Projecto de Expansão não prevê alterações ao 

horário da portaria mas contempla a possibilidade de funcionamento da mesma ao fim de semana. 

No que se refere ao escoamento de contentores por via fluvial, este atingirá o número máximo de 4 

barcaças por dia em 2023, valor que se mantém constante até ao ano horizonte de projecto. 

O transporte ferroviário e a circulação fluvial irão permitir uma maior articulação do TCA com as redes 

de plataformas logísticas estabelecidas a nível nacional e ibérico. 



 

 

Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara 
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental 2236 17 

Parecer da Comissão de Avaliação 
Maio 2010 

3.4. Projectos Associados 

Consideram-se projectos associados ao Projecto de ampliação do TCA os que se passam a referir: 

 Dragagem de Aprofundamento do Canal da Barra do Porto de Lisboa 

Este projecto, desenvolvido pela APL, tem como finalidade estabelecer uma cota de serviço de -17,5 m 

(ZH) no canal da barra, através da execução de uma dragagem à cota -18,5 m (HZ). Estas dragagens 

irão permitir a entrada na barra de Lisboa a navios de maiores dimensões, com o mínimo de 

impedimento de marés. Este projecto apresenta-se como uma mais-valia para os demais terminais 

existentes no estuário do rio Tejo, além do TCA. 

O projecto enquadra-se na alínea f) do n.º 10 do anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, 

na sua actual redacção. O respectivo anteprojecto foi submetido à APA, enquanto autoridade de AIA, 

encontrando-se o procedimento de avaliação suspenso ao abrigo n.º 5 do artigo 13º do referido 

diploma, para efeitos de apresentação de elementos adicionais.  

 Dragagem da Bacia de Acesso e Manobra ao TCA 

Com este projecto, a APL pretende proceder ao estabelecimento de uma bacia de acesso e manobra 

do TCA, com uma cota de serviço de -15,5 m (ZH), através da execução de uma dragagem à cota -

16,5 m (ZH) de modo a permitir a acostagem dos porta-contentores mais modernos na zona de 

expansão do Cais de Alcântara. 

O projecto enquadra-se na alínea a) do n.º 8 do anexo I do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, na 

sua actual redacção. O respectivo Anteprojecto foi sujeito a procedimento de AIA, o qual foi concluído 

a 21 de Outubro de 2010 com a emissão de DIA favorável condicionada. 

 Ligação Desnivelada da Linha de Cintura à Linha de Cascais e ao Porto de Lisboa 

Este projecto, desenvolvido pela REFER, tem os seguintes objectivos: 

 Eliminar o cruzamento de nível entre a linha de caminho-de-ferro para passageiros Lisboa – 

Cascais e a linha de caminho-de-ferro de mercadorias que liga o Porto de Lisboa e a Linha de 

Cintura; 

 Estabelecer uma nova ligação da linha de caminho-de-ferro para passageiros Lisboa – Cascais à 

parte Norte de Lisboa, seguindo a Linha de Cintura; 

 Suprimir o cruzamento de nível entre a linha de caminhos-de-ferro de mercadorias que liga o 

Porto de Lisboa e a Linha de Cintura e as rodovias Av. Brasília, Av. Da Índia, Largo de Alcântara, 

com a emissão sonora ao longo de todo o trajecto, nomeadamente ao longo da Rua Cascais e 

Rua João Oliveira Minguéns; 

 Melhorar significativamente a fluidez do tráfego rodoviário na zona de Alcântara. 

A plataforma ferroviária prevista no Projecto de Expansão do TCA fará a ligação ao feixe de 

mercadorias da Ligação Desnivelada da Linha de Cintura ao Porto de Lisboa, conforme apresentado 

Figura 10. 

A Ligação Desnivelada foi sujeita a procedimento de AIA em fase de Estudo Prévio, tendo sido 

emitida, a 9 de Março de 2010, DIA favorável condicionada à Alternativa D. O traçado desta 

alternativa apenas é compatível com o desenvolvimento da plataforma ferroviária à superfície no TCA, 

tendo assim sido abandonada a solução em túnel prevista inicialmente no Projecto em avaliação. 
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A REFER encontra-se presentemente a concluir o projecto de execução da Ligação Desnivelada. 

 
Fonte: Figura 2.8 do Relatório Síntese do EIA 

Figura 10 – Esquema da Ligação Desnivelada da Linha de Cintura à Linha de Cascais e ao Porto de Lisboa 
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4. APRECIAÇÃO ESPECÍFICA POR FACTOR AMBIENTAL 

Tendo em conta a tipologia do Projecto em avaliação e a natureza dos aspectos ambientais 

associados, foram analisados os seguintes factores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Uso do 

Solo, Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Vibrações, Componente Social, 

Ordenamento do Território, Património e Paisagem. 

Nos pontos seguintes sintetizam-se os principais aspectos decorrentes da análise de cada um destes 

factores ambientais. 

4.1. Geologia e Geomorfologia  

4.1.1. Caracterização da Situação de Referência  

O Projecto em avaliação localiza-se na zona de Lisboa, inserindo-se na Orla Mesocenozóica Ocidental 

que corresponde a uma unidade morfoestrutural alongada de direcção NNE-SSW. Localiza-se no 

estuário no Tejo, na zona do ―Gargalo do Tejo‖, de direcção aproximadamente ENE-WSW, na 

confluência com a ribeira de Alcântara, de direcção N-S. O encaixe do rio Tejo na zona do ―gargalo‖ 

provocou também encaixe na ribeira de Alcântara, formando um vale profundo que, durante a fase de 

transgressão marinha Flandriana, foi preenchido por aluviões (lodos e areias), tal como o fundo do 

estuário. A ocupação humana modificou esta zona estuarina com o preenchimento de aterros, 

efectuando uma conquista progressiva dos terrenos do estuário que, nalguns casos, foi da ordem da 

centena de metros em relação ao traçado original do leito do rio. Na zona do ―Gargalo do Tejo‖ 

existem, além de aterros e aluviões, sedimentos miocénicos que assentam directamente sobre o 

Complexo Vulcânico de Lisboa e sedimentos cretácicos. 

A zona de implantação do Projecto está situada no flanco S do doma de Monsanto, que é uma 

estrutura tectónica alongada na direcção E-W que afecta as formações do Cretácico ao Miocénico. 

Neste flanco ocorrem alguns dobramentos menores com eixos aproximadamente paralelos à estrutura 

principal, desenvolvidos em sedimentos cretácicos da Formação da Bica e materiais do Complexo 

Vulcânico de Lisboa. 

Na região em estudo ocorrem estruturas tectónicas regionais importantes que, embora ainda mal 

caracterizadas, são consideradas activas, portanto passíveis de gerar sismicidade, com magnitude 

máxima de M=6,9 (Cabral et al., 2003). Daquelas estruturas destacam-se, pela sua proximidade à 

zona do Projecto, o prolongamento meridional da zona de falha de Vila Franca de Xira, de direcção 

NNE-SSW, a NNE de Lisboa e a zona de falha de Pinhal Novo de direcção NNW-SSE, a SE da área de 

intervenção. A Sul da área de intervenção, no estuário do Tejo, a falha do ―Gargalo do Tejo‖ de 

direcção E-W, tem sido referida como um acidente provável. Na área em estudo, ocorrem ainda falhas 

afectando maioritariamente as formações mesozóicas aflorantes, de direcção predominantemente NE-

SW, WNW-ESSE a E-W e falhas menores de direcção NW-SE e aproximadamente N-S (Pais et al., 

2006, Moniz, 2009). 

Na área de implantação do Projecto afloram aterros que estão assentes em: 

 Sedimentos aluvionares do rio Tejo constituídos, frequentemente, por sedimentos grosseiros na 

base (cascalheiras), seguidos de intercalações de areias e argilas que passam, para o topo, a 

sedimentos finos com matéria orgânica; 

 ―Camadas dos Prazeres‖, anteriormente designadas por ―Argilas e calcários dos Prazeres‖ que 

são constituídas predominantemente, por argilas e margas de lagunas litorais; 
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 Rochas do Complexo Vulcânico e Lisboa, constituídas por lavas essencialmente basálticas, 

piroclastos, filões e chaminés, com intercalações de depósitos sedimentares. 

A região em estudo está localizada numa zona com sismicidade histórica e instrumental significativa, 

com sismos gerados na zona de fronteira de placas Açores – Gibraltar (sismicidade interplaca), dos 

quais o melhor exemplo é o sismo de 1 de Novembro de 1755 e respectivo tsunami, com magnitude 

estimada MW  8,7. Têm também ocorrido sismos em falhas activas no interior da placa Euro-Asiática 

(sismos intraplacas), dos quais se destaca, pela proximidade, o sismo de Benavente, a 23 de Abril de 

1909, que teve magnitude estimada de MW  6,0 (Cabral et al., 2003). 

De acordo com a sismicidade histórica, a área de estudo está localizada na zona de intensidade IX 

(Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (1531 – 1996), escala de Mercalli Modificada de 1956) 

e, de acordo com o zonamento Sísmico proposto no Anexo Nacional do EC8, inclui-se na zona 1,3 para 

acção sísmica tipo 1 (interplacas), e na zona 2,3, para acção sísmica tipo 2 (intraplacas). Segundo o 

Regulamento de Acção Sísmica de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983), a área de implantação do 

Projecto está na zona A correspondente à de maior risco sísmico (Zonamento sísmico de Portugal 

Continental), com um coeficiente de sismicidade ( ) de 1,0. 

Segundo a Carta de Vulnerabilidade Sísmica dos Solos para a região de Lisboa (Fig. 4.1.6 do Relatório 

Síntese do EIA), a área em estudo inclui-se numa zona de vulnerabilidade muito alta estando, deste 

modo, sujeita a fenómenos de liquefacção perante um sismo de grande intensidade. 

No que se refere aos recursos geológicos, na área em causa não existe conhecimento de recursos 

minerais não metálicos com valor económico, já que ali ocorrem depósitos de aterro, aluviões e 

litologias do Complexo Vulcânico de Lisboa. Assim, o aproveitamento de recursos geológicos na área 

de estudo é inexistente. 

4.1.2. Avaliação de Impactes 

Não são expectáveis impactes significativos a nível geológico ou geomorfológico, nem na fase de 

construção nem na fase de exploração do Projecto. Contudo, a ampliação do cais poderá induzir 

fenómenos de assoreamento ou erosão, que, segundo o EIA, são de pequena magnitude, em zonas 

muito restritas e bastante localizadas. 

A sismicidade na zona de implantação do Projecto tem significado e relevância a nível regional e 

nacional, dependendo da movimentação de estruturas tectónicas próximas e/ou longínquas, com a 

geração de sismicidade de grande magnitude e a possível geração de fenómenos de liquefacção. Estes 

eventos poderão criar graves danos no edificado, com perdas materiais e vidas humanas, e 

contaminação dos aquíferos devido à possível danificação dos depósitos com óleos, combustível, gás, 

etc.  

Subsiste ainda a possibilidade de ocorrência de um tsunami resultante de um sismo de grande 

magnitude, tal como foi o de 1755 que atingiu Lisboa com ondas de 10 m, tendo sido a zona entre a 

Junqueira e Alcântara uma das zonas mais afectadas. 

No que concerne os recursos minerais, não ocorre comprometimento de recursos com valor 

económico pelo que os impactes nos mesmos são inexistentes.  

Tendo em conta a natureza dos impactes acima descritos, considera-se que os mesmos apenas 

poderão ser parcialmente minimizáveis através da adopção de soluções geotécnicas adequadas, 

conforme previsto no EIA. 
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4.2. Uso do Solo 

4.2.1. Caracterização da Situação de Referência 

Considera-se correcta a caracterização da ocupação actual do solo apresentada no EIA, a qual teve 

como base um levantamento pormenorizado do espaço abrangido pelo Projecto e a cartografia das 

infra-estruturas existentes na zona.  

A área de intervenção insere-se em meio urbano e é classificada como área portuária e de 

armazenagem. Dentro desta área é possível identificar as seguintes tipos de ocupação do solo: 

 Zonas edificadas (edifícios administrativos, armazéns de apoio à actividade portuária); 

 Área de estaleiro e outras infra-estruturas portuárias (cais e armazenamento temporário de 

carga contentorizada). 

4.2.2. Avaliação de Impactes 

Os impactes expectáveis associados à fase de obra estão relacionados directamente com a instalação 

do estaleiro e circulação de maquinaria, os quais são considerados negativos mas pouco significativos 

pois implicam uma alteração apenas temporária da ocupação actual e ocorrerão sobre áreas 

consolidadas já impermeabilizadas/pavimentadas. Estes impactes são passíveis de minimização, 

nomeadamente através da adopção de boas práticas em obra, tal como previsto no EIA. 

Relativamente à fase de exploração, não são esperados impactes negativos resultantes da 

implementação do Projecto, uma vez que a ocupação e o uso do solo serão mantidos com actividades 

portuárias e relacionadas com a logística e armazenagem de contentores. 

4.3. Recursos Hídricos 

4.3.1. Caracterização da Situação de Referência 

 Hidrologia e hidrodinâmica estuarina 

O TCA desenvolve-se na margem direita do troço terminal do estuário do Tejo, junto à foz da Ribeira 

de Alcântara, onde este apresenta a forma de um canal profundo e estreito e onde se faz sentir a 

forte influência das marés, localizando-se na massa de água Tejo-WB1, com o código PT05TEJ1139. 

Do ponto de vista hidrodinâmico, a circulação no estuário do Tejo é forçada essencialmente pela maré 

(semi-diurna regular). Na embocadura do estuário a amplitude média é de aproximadamente 2m (ZH), 

aumentando até 2,7m (ZH) em situação de maré viva média.  

As fortes correntes verificadas na zona jusante do Mar-da-Palha e corredor do estuário provocam um 

forte caudal da água para jusante, em condições de vazante, e para montante em condições de 

enchente, de que resulta uma elevada taxa de renovação da água, especialmente na zona do delta 

interior onde as profundidades são mais baixas, área onde se insere a área de estudo.  

As velocidades de circulação típicas são da ordem dos 1 m/s, sendo que as velocidades máximas 

registadas na zona do canal podem atingir os 2,5 m/s em maré viva, junto da embocadura. No 

entanto, na zona do Projecto, e em especial na zona referente à expansão do cais de Alcântara, as 

velocidades são relativamente baixas, variando entre 0,3 e 0,6 m/s junto do actual cais. 

Na área de expansão do TCA os fundos apresentam uma profundidade compreendida entre -8,0 m 

(ZH) e -12,0 m (ZH). A profundidade dos fundos junto à muralha sul da Doca de Alcântara ronda os -

6,0 m (ZH). 
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 Sedimentos 

Para a expansão do TCA será necessário realizar um volume de dragagens da ordem os 100 000 m3. 

Prevê-se que a extracção dos sedimentos ocorra durante um período de 3 meses, através da utilização 

de uma grua de lagartas de 40 a 80 toneladas e com recurso a um balde clamshell de 2 m3. O 

transporte para o local de deposição será efectuado através de um batelão com abertura pelo fundo, 

com capacidade de transporte de 750 m3. 

Na fase de Estudo Prévio não foi possível estimar a quantidade de lodos a remover, tendo-se 

procedido apenas a uma caracterização dos sedimentos nas áreas a dragar. Prevê-se que em fase de 

Projecto de Execução seja determinada com exactidão a quantidade de lodos a remover, a sua 

qualidade e o seu local de deposição.  

O EIA apresenta os resultados de uma prospecção realizada na zona de ampliação do cais, em Julho 

de 2008, pela empresa GEOCONTROLE, que incluiu a realização de 9 ensaios de caracterização dos 

lodos, 3 sondagens geotécnicas e 8 sondagens geotécnicas ―off-shore‖.  

Ao nível da caracterização física foram considerados os seguintes parâmetros:  

 Análise granulométrica por sedimentação (LNEC E196) 

 Determinação da matéria orgânica (NP 143) 

 Determinação do teor em água (NP 84) 

Em termos de caracterização química, esta consistiu na determinação dos seguintes parâmetros: 

 Metais pesados (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn) 

 PCB (Bifenilos policlorados) 

 HCB (Hexaclorobenzeno) 

 PAH (Hidrocarbonetos policiclicos aromáticos) 

 
Fonte: Figura 4.3.7 do Relatório Técnico do EIA (Geocontrole, 2008) 

Figura 11 – Prospecção geotécnica 

A generalidade das amostras no local de ampliação do cais é construída por argila siltosa lodosa, argila 

silto-arenosa lodosa com e sem seixo, argila siltosa com e sem seixo disperso.  
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A classe de contaminação dos materiais dragados varia entre 2 (material dragado com contaminação 

vestigiária) e 3 (material dragado ligeiramente contaminado), predominando os sedimentos da Classe 

2, de acordo com a classificação de materiais dragados definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 

Novembro, predominando os sedimentos da Classe 2. Esta Portaria classifica os materiais dragados 

em função do seu grau de contaminação, estabelecendo 5 classes de qualidade às quais se associam 

formas distintas de eliminação. Para os sedimentos de Classes 2 e 3 estão previstas as seguintes 

formas de eliminação: 

 Classe 2: imersão em meio aquático, tendo em atenção as características do meio receptor e o 

uso legítimo do mesmo; 

 Classe 3: utilização para terraplenos ou, no caso de imersão, carece de estudo aprofundado do 

local de deposição e monitorização posterior do mesmo. 

 Qualidade da água e Fontes de Poluição 

São consideradas como principais fontes de poluição na área do Projecto as águas residuais 

domésticas, destacando-se a ETAR de Alcântara, presentemente em fase de remodelação. Até 2007 

esta ETAR realizava apenas tratamento primário do volume afluente (cerca de 32 291 280 m3/ano) 

dos concelhos de Lisboa, Oeiras e Amadora, o qual era descarregado no rio Tejo, através de um ponto 

de descarga localizada junto do TCA. Após a sua remodelação, a ETAR tratará o afluente com 

tratamento de nível secundário e desinfecção final do efluente o que, consequentemente, permitirá 

uma melhoria da qualidade da água. 

De acordo com o relatório do artigo 5º da Directiva-Quadro da Água (Directiva nº2000/60/CE, de 23 

de Outubro), constata-se que a massa de água Tejo-WB1, código PT05TEJ1139, se apresenta em 

risco de não atingir o bom estado em 2015. 

Para a caracterização da qualidade da água, o EIA recorreu às estações localizadas na proximidade da 

área de intervenção, quer da SIMTEJO, quer do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

(SNIRH), tendo analisado os dados disponíveis de acordo com os critérios expressos no anexo X 

relativo à qualidade das águas doces para fins aquícolas e no anexo XXI relativo aos objectivos 

ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, 

bem como a classificação para usos múltiplos estabelecida pelo INAG. 

Dado que se trata de uma zona estuarina, não se concorda com a utilização do anexo X, em que se 

considerou as normas de qualidade para rios salmonícolas, águas onde existem trutas, o que não é o 

caso, e do anexo XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. A análise deveria ter sido feita 

considerando o Anexo XIII - Qualidade das águas do litoral ou salobras para fins aquícolas - águas 

conquícolas 

Os Valores Máximos Admissíveis (VMA) e os Valores Máximos Recomendados (VMR) estabelecidos no 

Anexo XIII - Qualidade das águas do litoral ou salobras para fins aquícolas - águas conquícolas são 

cumpridos nas estações de monitorização consideradas. 

Considerando a classificação para usos múltiplos do INAG, em que a classificação dada à linha de água 

é função do pior parâmetro identificado, a qualidade da água nas estações monitorizadas é a 

seguinte: 

 ST41 - Estação de monitorização no alinhamento da descarga da ETAR de Alcântara, a cerca de 

100 m de distância: Classe D – Muito Poluído. 

 ST43 - Estação de monitorização no alinhamento da descarga da ETAR de Alcântara, a cerca de 

900 m de distância: Classe B - Fracamente Poluído 
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 EF1 - Estação localizada junto a um pilar do TCA: Classe C – Poluído 

 TRAN_TEJ_9 (no meio do estuário em frente a Almada-Cacilhas): Classe C – Poluído 

 Tejo – Cacilhas (F) (no meio do estuário em frente a Almada-Cacilhas): Classe C – Poluído 

 Hidrogeologia 

Na área de intervenção verifica-se a existência de aquíferos de muito baixo interesse hidrogeológico, 

do tipo multi-camadas porosas/carsificadas, em geral confinadas e profundas, acompanhadas por um 

sistema superficial estruturado pelas rochas vulcânicas, de tipologia fissurada, em contacto hidráulico 

com as águas salgadas do Tejo.  

A recarga do aquífero provém de Norte, na parte profunda, e do contacto hidráulico com as águas do 

mar, na componente superficial.  

O Caneiro de Alcântara interfere com o fluxo subterrâneo NNE-SSW dos sedimentos das aluviões da 

Ribeira de Alcântara, podendo dificultar o escoamento natural para SSW, devido ao efeito de barreira 

que ocorre nalguns locais do traçado, e implicar a ascensão de águas subterrâneas em especial em 

época de marés altas. Tal situação traduz-se numa maior rapidez da saturação dos solos e, 

consequentemente, uma tendência crescente para a ocorrência de cheias nesta ribeira.  

Não existem contudo dados relativos à evolução piezométrica e à qualidade das águas subterrâneas. 

Importa referir que o índice relativo à vulnerabilidade à poluição das formações aquíferas da faixa 

costeira não se encontra estimado para esta área (Carta 12 - Índice de Vulnerabilidade DRASTIC, 

LNEC, 1995), pelo que apenas foi caracterizada a vulnerabilidade segundo o método EPPNA (1998). 

De acordo com este método, é atribuída uma classe de vulnerabilidade em função das características 

litológicas/hidrogeológicas, tendo-se considerado que as zonas de aterro, e eventualmente aluvião, 

estruturam aquíferos localizados constituídos por sedimentos não consolidados. Neste sentido, dada a 

proximidade do rio Tejo e face aos escoamentos sub-superficiais oriundos da ribeira de Alcântara, 

depreende-se a ocorrência do contacto hidráulico com a água superficial. Tal situação pode ser 

incluída na classe V3 – Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água 

superficial, o que resulta numa Vulnerabilidade Alta. 

4.3.2. Avaliação de Impactes 

 Hidrologia e hidrodinâmica estuarina 

No sentido de avaliar os impactes do Projecto na hidrodinâmica e dinâmica sedimentar, tanto na zona 

de acesso à Doca de Alcântara, como na enseada adjacente a montante (cais de Santos), o EIA 

recorreu à aplicação dos módulos HD e ST do sistema de modelos MIKE21, para uma análise mais 

localizada, recorrendo a levantamentos realizados pela APL durante o período 2000 a 2005. 

O módulo MIKE21 HD é um modelo matemático bidimensional de diferenças finitas para simular 

escoamentos em superfície livre. O módulo MIKE21 ST destina-se ao estudo do transporte de 

sedimentos, permitindo determinar as variações das cotas do fundo em zonas sujeitas à acção de 

correntes e de ondas.  

Foram então considerados dois cenários:  

 Situação actual, em que se avaliou o campo de correntes na zona adjacente ao cais; 

 Situação futura, correspondente à ampliação, numa extensão de cerca de 500 m, com fundos 

dragados à cota -16,50 m (ZH), para montante e no mesmo alinhamento do cais existente, 
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procedendo-se, em cada uma das situações, à caracterização do campo de correntes na zona 

adjacente à frente acostável e da capacidade de transporte de sedimentos. 

As velocidades de corrente na entrada da Doca de Alcântara são relativamente pequenas e a 

influência da futura obra de prolongamento do cais actual é de baixa magnitude, variando em direcção 

e intensidade ao longo do ciclo de maré.  

Os resultados do modelo apontam para que as velocidades na zona adjacente ao actual cais sofram 

uma redução com o alargamento correspondente à respectiva plataforma avançada. Esta situação irá 

também ocorrer na zona a montante do prolongamento do cais em resultado do ―abrigo‖ que ele irá 

provocar relativamente ao escoamento na enchente. 

Assim, o prolongamento do cais na extensão prevista e a dragagem da bacia a ele adjacente poderá 

dar origem a assoreamentos ou erosões de pequena magnitude, em zonas muito restritas e bastante 

localizadas. Essas zonas com potencial de erosão ou de acreção localizam-se, quase exclusivamente, 

no limite montante da bacia de rotação.  

Por outro lado, tanto na zona de acesso à Doca de Alcântara como para montante (Cais de Santos) 

não é de prever a ocorrência de qualquer alteração relevante. 

Face ao exposto, os impactes ao nível da hidrodinâmica são negativos, mas de baixa magnitude e 

significância, verificando-se durante a fase de construção e prolongando-se durante a fase de 

exploração, já que as cotas serão mantidas mediante a realização de dragagens de manutenção. 

Em termos hidrológicos, não é expectável a ocorrência de impactes. 

 Sedimentos 

De acordo com o definido na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro, os materiais da Classe 2 

(material dragado com contaminação vestigiária) podem ser imersos no meio aquático, tendo em 

atenção as características do meio receptor e o uso legítimo do mesmo. Já no que se refere aos 

materiais incluídos na Classe 3 (material dragado ligeiramente contaminado) a Portaria define que os 

mesmos possam ser utilizados para terraplenos ou imersos, carecendo neste caso de estudo 

aprofundado do local de deposição e monitorização posterior do mesmo. 

Presentemente, o material de Classe 1 e 2 dragado pela APL tem vindo a ser depositado ao largo de 

Algés e Alcântara, de acordo com as seguintes localizações: 

Algés, cujo polígono tem as seguintes coordenadas (datum ED50): 

 P1: 38º41'05'' N 9º9'54'' W 

 P2: 38º41'12'' N 9º12'40'' W 

 P3: 38º41'49'' N 9º13'48'' W 

 P4: 38º41'57'' N 9º12'31' W 

Alcântara: polígono entre as seguintes coordenadas (datum ED50) 

 P1: 38º41'45'' N 9º9'54'' W 

 P2: 38º41'48'' N 9º9'13'' W 

 P3: 38º41'32'' N 9º9'58'' W 

 P4: 38º41'34'' N 9º9'12' W 
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Fonte: Figuras 10 e 11 do Aditamento ao EIA 

Figura 12 – Locais que têm vindo a ser utilizados para deposição de dragados das Classes 1 e 2 

No que se refere aos sedimentos da Classe 3, o local de deposição que foi até à data adoptado pela 

APL é fora do estuário, sendo as coordenadas do ponto central as seguintes: 38º29'N 09º19'W.  

No entanto, no parecer emitido por pela ARH do Tejo, IP sobre o Plano de Dragagens do Porto de 

Lisboa, a 2 de Dezembro de 2010, foi solicitado à APL que esta realizasse um estudo de modo a 

verificar a adequabilidade do local actualmente seleccionada para o depósito de sedimentos da classe 

3, em termos do impacte no meio hídrico e nos ecossistemas a ele associados, assim como possíveis 

alternativas, se justificável. A ARH do Tejo, IP aguarda ainda a entrega do referido estudo. 

 

Fonte: Figura 12 do Aditamento ao EIA 

Figura 13 – Local que têm vindo a ser utilizados para deposição de dragados da Classe 3 
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O EIA refere que, em Projecto de Execução e após uma análise mais detalhada dos sedimentos a 

dragar, será equacionado com a APL o local adequado para o depósito dos sedimentos. No entanto, 

deve também ser equacionado, em tempo, a possibilidade do destino dos sedimentos da Classe 3 ser 

outro do que até agora tem vindo a ser utilizado. 

Os impactes das dragagens fazem-se sentir ao nível da hidrodinâmica, o que já atrás foi referido, e ao 

nível da qualidade da água, assunto que é abordado no capítulo respectivo. 

 Qualidade da água e Fontes de Poluição 

Os impactes ao nível da qualidade da água verificar-se-ão principalmente durante a fase de 

construção, devendo-se à realização das dragagens e deposição de dragados bem como ao 

funcionamento do estaleiro. 

As dragagens a realizar no interior da Doca de Alcântara, na zona de ampliação do Cais de Alcântara e 

na faixa adjacente à área de ampliação do cais (dragagens de construção) induzirão a formação de 

uma pluma, resultante da descarga de água em resultado da separação das componentes líquidas e 

sólidas do volume dragado, traduzindo-se no aumento do teor dos sólidos em suspensão.  

Atendendo a que, de acordo com a prospecção realizada em 2008 pela GEOCONTROLE, apenas foram 

identificados sedimentos das Classes 2 e 3, com contaminação vestigiária e ligeiramente 

contaminados, respectivamente, e face aos volumes a dragar, são expectáveis impactes negativos 

pouco significativos e temporários na qualidade da água durante a realização das dragagens.  

No que se refere à deposição dos dragados, o EIA refere que o destino será definido com a APL em 

fase de Projecto de Execução, o que se considera aceitável. Salienta-se todavia que os locais utilizados 

pela APL e por outras entidades para a deposição de sedimentos da Classe 2 (Algés e Alcântara) e da 

Classe 3 (fora do estuário do Tejo) são habitualmente os mesmos. 

Os possíveis locais de deposição de dragados da Classe 2 caracterizam-se por um forte 

hidrodinamismo, pelo que o aumento do teor em suspensão durante a deposição de dragados é de 

carácter acentuadamente temporário, não sendo expectáveis impactes negativos significativos na 

qualidade da água.  

No que se refere ao actual local de depósito dos sedimentos de Classe 3, que ocorre em alto mar, 

também não são expectáveis impactes negativos significativos, dadas as características hidrodinâmicas 

do local que promovem a rápida dispersão do material descarregado. Se outro local for seleccionado, 

deverão ser avaliados os impactes da deposição de dragados nesse novo local. 

No que se refere à qualidade da água, importa ainda referir que dos estaleiros de apoio à execução da 

obra resultará a produção de efluentes domésticos, cujo tratamento está previsto, e efluentes de 

origem industrial (lavagem de maquinaria e de outras áreas afectas ao estaleiro, assim como do 

derrame acidental de óleos) cujos impactes são minimizáveis se forem implementadas medidas 

adequadas, resultando em impactes negativos pouco significativos. 

Salienta-se ainda a deposição de poeiras na água resultantes da movimentação de terras e da 

demolição de edifícios, o que acarretará impactes negativos muito pouco significativos. 

Durante a fase de exploração, e dado o aumento do tráfego de navios há um aumento do risco de 

ocorrência de fuga ou de derrame, que a verificar-se poderá induzir impactes negativos, muito 

significativos e de elevada magnitude sobre a qualidade da água do rio Tejo.  

Por outro lado, há também um aumento do risco de contaminação da água devido à descarga ilícita 

das águas de lastro, de águas residuais e resíduos provenientes dos navios, de partículas provenientes 
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da decapagem ou da pintura aquando da acostagem ao cais que contribuirão para o agravamento da 

qualidade da água. 

No que se refere ao funcionamento do Terminal, será assegurado pela APL o tratamento das águas 

residuais domésticas. As águas pluviais serão sujeitas a tratamento através de Sistemas de Retenção 

/Decantação de Hidrocarbonetos (SRDH), antes da sua descarga no estuário, pelo que não são 

expectáveis impactes negativos significativos na qualidade da água nesta fase. 

No que se refere ao funcionamento do Terminal, o tratamento das águas residuais domésticas será 

assegurado pela APL, enquanto as águas pluviais serão sujeitas a tratamento através de Sistemas de 

Retenção /Decantação de Hidrocarbonetos (SRDH) antes da sua descarga no estuário, pelo que não 

são expectáveis impactes negativos significativos na qualidade da água nesta fase. 

 Hidrogeologia 

Não são previsíveis impactes negativos ao nível das águas subterrâneas, quer na fase de construção, 

quer na fase de exploração. Acresce salientar que, considerando que o Projecto se desenvolve para 

Este do Caneiro de Alcântar, a interferência do escoamento subterrâneo na parte vestibular da ribeira 

de Alcântara será diluída, uma vez que a própria forma natural e topográfica promove o escoamento 

SSW-SW. 

4.4. Qualidade do Ar 

4.4.1. Caracterização da Situação de Referência 

Para caracterização da qualidade do ar na zona envolvente do projecto foram analisados dados de 

2007 obtidos nas estações de monitorização mais próximas – Restelo (estação urbana de fundo) e 

Avenida da Liberdade (estação urbana de tráfego) - da Rede Monitorização da Qualidade do Ar da 

Região de Lisboa e Vale do Tejo (RMQA-LVT), localizadas, respectivamente, a uma distância de 3,5 km 

a NO e a 2,5 km a NE do TCA.  

Os resultados relativos ao ano de 2007 revelam situações de incumprimento da legislação em vigor na 

estação da Avenida da Liberdade, tendo-se verificado excedências ao valor limite diário e ao valor 

limite anual definidos para as partículas PM10 e também para o valor limite anual estipulado para o 

dióxido de azoto (NO2).  

Na estação do Restelo, localizada numa zona residencial, observaram-se apenas situações pontuais de 

ultrapassagem do limiar de informação para o poluente ozono. Relativamente às partículas PM10, 

embora nesta estação se tenham registado concentrações médias diárias superiores ao valor limite 

legal, o número de ultrapassagens foi inferior ao número máximo permitido.   

Em complemento à caracterização efectuada no EIA, pode referir-se que no ano de 2007 se 

observaram problemas semelhantes noutras estações de tráfego da cidade de Lisboa, e que nos anos 

de 2008 e 2009 se mantiveram as situações de incumprimento na estação da Avenida da Liberdade, 

para os poluentes PM10 e NO2. Esta situação evidencia que na cidade de Lisboa os principais 

problemas de poluição atmosférica têm sido observados nas zonas de tráfego mais intenso, situação 

que aliás obrigou à elaboração de um Plano e de um Programa para melhoria da qualidade do ar, 

tendo sobretudo como objectivo a redução de emissões de poluentes atmosféricos associados ao 

tráfego automóvel. 

Para caracterização das fontes de emissão de poluentes atmosféricos na zona envolvente do Projecto 

é apresentada no EIA uma análise comparativa das emissões dos poluentes atmosféricos associados 

ao tráfego rodoviário no concelho de Lisboa face aos totais nacionais. É também apresentada uma 
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estimativa das emissões actuais dos poluentes atmosféricos associadas às actividades do TCA. Não 

são contudo identificadas outras fontes importantes de poluição na área de influência do Projecto, 

designadamente a rede viária, nem contabilizadas as suas emissões.  

Em termos de receptores sensíveis, o EIA identifica os edifícios de habitação e serviços localizados ao 

longo dos principais acessos ao TCA, nomeadamente na Avenida 24 de Julho, na Avenida da Índia e 

na Avenida de Brasília, sendo também de referir a existência de vários edifícios de importante valor 

patrimonial.  

Em termos de utilização do espaço na área de influência do Projecto, importa referir que o tráfego de 

contentores gerado no TCA é escoado pela Avenida de Brasília, via ao longo da qual se desenvolve 

uma zona de grande importância histórica, marcada por vários usos sensíveis associados ao turismo e 

lazer. 

4.4.2. Avaliação de Impactes 

Na fase de construção os impactes na qualidade do ar, avaliados qualitativamente no EIA, serão 

essencialmente causados pelas emissões de poluentes resultantes das operações de movimentação, 

transporte e depósito de terras, obras de demolição, pavimentação e repavimentação das zonas 

existentes, construção de edifícios e pela operação de maquinaria pesada e circulação de veículos, 

tanto na zona de intervenção do Projecto como ao longo dos acessos utilizados. Atendendo à natureza 

do tipo de intervenções a efectuar, o impacte mais significativo durante a fase de construção resultará 

do aumento acentuado de partículas em suspensão na envolvente das zonas a serem 

intervencionadas.  

Os receptores sensíveis, potencialmente mais afectados pelas emissões de material particulado, serão 

os mais próximos dos locais onde decorre a obra, embora o raio de influência de afectação da 

qualidade do ar esteja dependente de vários factores, tais como o volume de tráfego e o tipo de 

maquinaria associados à obra, as condições de humidade do solo e as condições meteorológicas de 

dispersão.  

Atendendo à predominância de ventos do quadrante Noroeste, e considerando a dispersão local de 

poluentes, é expectável que os receptores localizadas a Sudeste e na proximidade dos arruamentos 

utilizados para acesso à obra, sejam os mais afectados. Dada a distância a que se encontram as 

habitações mais próximas do TCA não se esperam impactes significativos nestes receptores. Contudo, 

o aumento da circulação de pesados no Nó de Algés poderá contribuirá para um aumento dos 

incómodos junto a algumas habitações. 

Na fase de construção os impactes serão negativos, localizados, temporários e significativos, podendo 

pontualmente assumir uma magnitude elevada, passível de ser minimizada se forem implementadas 

as medidas de minimização propostas no EIA. 

Na fase de exploração as emissões de poluentes atmosféricos estarão essencialmente associadas à 

circulação de veículos pesados de transporte de contentores nos acessos ao TCA.  

Para avaliação dos impactes na qualidade do ar nesta fase, foram efectuadas simulações da dispersão 

dos poluentes CO, NO2 e PM10, na envolvente da Avenida de Brasília, a qual constitui o único acesso 

ao TCA, recorrendo ao modelo matemático de dispersão de poluentes Caline 4. As estimativas das 

concentrações destes poluentes foram efectuadas para os anos de 2009, 2013 e 2023, considerando o 

tráfego rodoviário em circulação na Avenida de Brasília e na Avenida da Índia.  

Os dados de tráfego utilizados foram obtidos a partir do estudo de tráfego elaborado para o EIA do 

projecto da Ligação Desnivelada da Linha de Cintura à Linha de Cascais e ao Porto de Lisboa, o qual 

incidiu sobre um período de análise distinto do considerado para o Projecto agora em avaliação (p.e. o 
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maior volume de pesados associados ao Projecto de Expansão do TCA irá ocorrer em 2031 e não em 

2023). Para efeitos da modelação, não foi utilizada a distribuição média horária do tráfego ao longo do 

dia, tendo-se considerado apenas os volumes de tráfego horários mais desfavoráveis registados na 

hora de ponta nestas vias. Para concentrações de fundo a utilizar no modelo, foram considerados os 

dados de 2009 da estação do Restelo. 

Para a realização das simulações da dispersão dos poluentes atmosféricos foram seleccionados dois 

cenários meteorológicos, um típico e um desfavorável, tendo sido considerados na definição dos 

mesmos os parâmetros meteorológicos da estação de Lisboa, da Tapada da Ajuda.  

Os resultados das simulações incidem apenas sobre os receptores mais próximos do TCA (no percurso 

entre a Doca de Santo Amaro e Belém Norte), devido à indisponibilidade de dados do volume de 

tráfego para toda a extensão do traçado da Avenida da Índia. Para cada receptor simulado são 

apresentados resultados para uma distância ao eixo da via de 25 m, 50 m, 100 m e 150 m. 

Segundo o EIA, a comparação dos resultados horários de concentração de poluentes atmosféricos 

obtidos nas simulações com os valores limite legislados permite concluir que, na generalidade, não se 

verificam situações de incumprimento, com excepção das concentrações mais elevadas obtidas para 

as PM10 em alguns receptores sensíveis, no cenário desfavorável. Para os poluentes CO e PM10, o EIA 

salienta, contudo, que as concentrações obtidas nas simulações são horárias e que os períodos 

temporais de referência para estes poluentes são, respectivamente, octo-horários e diários, o que não 

permite uma comparação directa dos resultados obtidos.  

Relativamente a esta questão é de referir que, sendo os valores limite definidos para determinados 

intervalos de tempo, é necessário que os resultados obtidos nas simulações expressem a probabilidade 

de ocorrência de violações aos valores limite com os quais serão comparados e se refiram aos mesmos 

intervalos temporais. No Projecto em apreciação, atendendo ao tipo e formulação do modelo utilizado 

e aos dados meteorológicos e de tráfego considerados (cenários meteorológicos e volume de tráfego 

apenas para a hora de ponta), apenas é obtido um valor horário para cada ponto, o que inviabiliza 

uma avaliação fundamentada do cumprimento do valor limite para a média diária e anual para as 

partículas PM10 e do valor limite para a média anual de NO2. Estes parâmetros têm registado, nos 

últimos anos, situações de incumprimento nas estações de monitorização de tráfego da cidade de 

Lisboa. 

A comparação dos resultados obtidos nas simulações com os limites legais em vigor deve ser 

efectuada tendo em conta a aplicação de um factor de segurança (F2) normalmente atribuído aos 

resultados dos modelos Gaussianos, como é o caso do modelo utilizado neste estudo. Por aplicação 

deste factor de incerteza, entende-se que os valores reais, estatisticamente, poderão ser metade ou o 

dobro dos valores estimados numericamente pelo modelo. 

Analisando as concentrações médias horárias de NO2, PM10 e CO estimadas para os anos de 2013 e 

2023, comparativamente com os valores estimados para o ano de 2009, verifica-se que: 

 Para o CO os valores estimados para os anos de 2009, 2013 e 2023, no cenário típico, são 

idênticos aos valores das concentrações de fundo consideradas, referindo-se no EIA que o 

acréscimo das concentrações deste poluente é inferior ao valor limite de detecção do modelo 

Caline. No ano de 2013, os valores médios horários obtidos para o cenário desfavorável nos 

pontos mais próximos do eixo da via (25 m), apresentam um acréscimo de cerca de 50%, 

embora os valores obtidos sejam bastante inferiores ao valor limite legislado; 

 Para as partículas PM10 as concentrações médias horárias estimadas para o ano de 2009, no 

cenário desfavorável, atingem já valores relativamente elevados, não se verificando contudo 

qualquer acréscimo para o ano de 2013 e diminuindo até no ano de 2023, facto justificado no 
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EIA como sendo consequência da melhoria dos factores de emissão dos veículos. Conforme já 

referido, não é possível concluir sobre o cumprimento dos valores limite legislados para este 

poluente, uma vez que os mesmos se referem a médias diárias e anuais. Contudo, tendo em 

conta que os valores simulados se encontram subestimados (grande parte das emissões de 

PM10 estão associadas ao desgaste de pneus, travões, pavimento e a fenómenos de 

ressuspensão, que não são bem contemplados pelos factores de emissão) e considerando a 

incerteza associada ao modelo utilizado, face à ordem de grandeza dos valores horários 

observados, é expectável que em 2009 os valores limite possam já estar a ser excedidos;  

 Para o NO2, no cenário desfavorável, para todos os anos simulados observam-se valores 

horários elevados, variando entre 44.2 μg/m3 e 159.1 μg/m3, consoante a proximidade ao eixo 

da via e a direcção do vento considerada, não se verificando acréscimo das concentrações 

relativamente ao ano de 2009. Embora os valores estimados sejam sempre inferiores ao valor 

limite horário para este poluente (200 μg/m3), se for considerado o factor de segurança do 

modelo utilizado, os valores reais poderão ser metade ou o dobro do simulado, sendo que neste 

caso obtêm-se concentrações superiores às do valor limite horário. Tal como referido para as 

PM10, face à ordem de grandeza dos valores obtidos, é expectável que em 2009 o valor limite 

anual para o NO2 possa já estar a ser excedido, situação que também se verificará no ano de 

2013. 

O EIA considera que a degradação da qualidade do ar devido ao aumento do tráfego rodoviário, 

ferroviário e fluvial seja reduzida, pelo que os impactes na qualidade do ar serão directos, negativos, 

pouco significativos e permanentes, assumindo estes maior expressão nos receptores sensíveis mais 

próximos do eixo das vias consideradas nas simulações.  

No EIA é ainda referido que, embora as emissões de poluentes atmosféricos provenientes do tráfego 

do TCA contribuam para a degradação da qualidade do ar da zona em estudo, estas são pouco 

significativas quando comparadas com as emissões totais do concelho de Lisboa, pelo que por si só 

não serão responsáveis pelo incumprimento de valores limite de concentração de poluentes 

atmosféricos no ar ambiente. Discorda-se todavia desta apreciação, dado que, quando as 

concentrações de poluentes atmosféricos já se encontram acima ou próximas dos valores limite, 

qualquer pequeno acréscimo terá um significado importante dada a sua contribuição para uma maior 

degradação da qualidade do ar. Acresce ainda que estes impactes dificilmente serão minimizáveis a 

nível de projecto. 

4.5. Ambiente Sonoro 

4.5.1. Caracterização da Situação de Referência 

A avaliação do Ruído Ambiente Actual e Previsto obedece ao disposto no Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de 

Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto.  

Os critérios de avaliação tiveram em consideração a comparação dos valores sonoros do Ruído 

Ambiente medidos, com os limites de exposição sonora, para o parâmetro global Lden e para o 

período nocturno Ln, estabelecidos no RGR, conforme consta no quadro seguinte. 

Quadro 3 – Valores limite de exposição segundo o RGR 

Zona Lden Ln 

Sensível  55 dB(A) 45 dB(A) 
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Zona Lden Ln 

Mista  65 dB(A) 55 dB(A) 

Receptor sensível em Zona ainda não classificada 63 dB(A) 53 dB(A) 

Proximidade de Grandes Infra-estruturas de Transporte  65 dB(A) 55 dB(A) 

 
Tendo em conta que, até à presente data, ainda não foi aprovada a revisão no PDML e que 

consequentemente a respectiva Carta de Classificação (Acústica) de Zonas ainda não foi homologada, 

a avaliação deve ser efectuada tendo como base os valores-limite associados a receptores sensíveis 

em Zona ainda não classificada. 

No entanto, o EIA considerou a seguinte situação ―Configura-se como provável (ou mesmo a única 

possível) a classificação de ‗zona mista‖ para as áreas próximas ou adjacentes TCA, dado que estas 

zonas são atravessadas por vias rodoviárias estruturantes (Avenida de Ceuta, Avenida da Índia, 

Avenida 24 de Julho, Avenida de Brasília, Avenida Infante Santo e Ponte 25 de Abril), e se encontram 

ocupados por usos com vocação diversificada, incluindo, para além de habitação, diversos serviços e 

actividades comerciais, incluindo o próprio terminal de contentores.‖ 

A caracterização do ruído ambiente actual for efectuada com recurso a campanhas de medições 

realizadas nos meses de Junho e Julho de 2009, as quais incluíram medições no período diurno 

(07h00-20h00), do entardecer (20h00-23h00) e nocturno (23h00-07h00). 

Foram consideradas 5 localizações para caracterização da situação actual que se apresentam na figura 

seguinte. 

 

Fonte: Figura 4.5.3 do Relatório Síntese do EIA 

Figura 14 – Locais de Avaliação Acústica 

Os resultados dessas campanhas de medição (Quadro 4) evidenciam que o ruído ambiente actual já é 

fortemente condicionado pelas características de circulação no local, sendo, em praticamente todas as 

situações, superior aos valores-limite admissíveis para zonas mistas, tanto para o período global de 24 

horas como para o período nocturno. 
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Quadro 4 – Índices de Ruído Ambiente registados na envolvente do TCA 

Local de Avaliação Fontes de Ruído 

Período 

Diurno 

Período 

Entardecer 

Período 

Nocturno 
Lden 

(dB(A)) 
Ld (dB(A)) Le (dB(A)) Ln (dB(A)) 

1- Entre a Gare de 

Alcântara e a zona de 

bares e restaurantes 

Tráfego rodoviário local; 

Tráfego rodoviário e ferroviário 

distante; Actividades humanas 

68 67 66 73 

2- Rua de Cascais, 

junto ao condomínio 

Alcântara Rio 

Tráfego rodoviário local; 

Tráfego ferroviário; Actividades 

humanas 

68 65 63 71 

3- Na plataforma do 

TCA, junto à 

Marina do Conde de 

Óbidos 

Actividades do TCA (veículos 

pesados, motores e sirenes dos 

pórticos, encaixe de 

contentores); Tráfego 

rodoviário e ferroviário distante 

61 62 56 64 

4- Entre a Marina do 

Conde de Óbidos e a 

Avenida de Brasília 

Tráfego rodoviário local; 

Tráfego ferroviário; Tráfego 

rodoviário distante; Ruídos do 

TCA (encaixe de contentores) 

62 62 58 66 

5- Junto ao Hospital 

da Cruz Vermelha, no 

topo das escadarias 

Tráfego rodoviário local; 

Tráfego ferroviário; Actividades 

humanas 

69 67 64 72 

Estas medições constituíram ainda o suporte para a calibração do modelo de previsão do nível sonoro 

que possibilitou a determinação dos mapas de ruído da zona de interesse, apresentados no âmbito 

deste Projecto. 

Em sede de aditamento ao EIA, foram efectuadas algumas medições na proximidade da Linha de 

Cintura que estiveram subjacentes à avaliação de impactes decorrentes do ruído ferroviário e que 

demonstram uma situação actual de incumprimento no período nocturno (consultar Quadro 4). 

4.5.2. Avaliação e Minimização de Impactes 

Para avaliação dos impactes durante a fase de construção, o EIA apresenta a caracterização das 

fontes de ruído mais relevantes associadas às obras a desenvolver, acompanhada de uma estimativa 

do nível de ruído ambiente durante esses mesmos trabalhos. 

Tendo em consideração os valores de emissão máximos permitidos pela legislação em vigor, o 

afastamento dos principais receptores sensíveis e a multiplicidade de fontes sonoras, o EIA concluiu 

pela fraca representatividade dos trabalhos de construção enquanto fonte de ruído temporária. Esta 

avaliação afigura-se adequada, atendendo à localização das operações de construção (dentro dos 

limites do actual TCA), com a principal frente de obra (operações mais ruidosas) voltada para o rio 

Tejo e, como tal, distanciada de potenciais receptores mais sensíveis. 

No que se refere à fase de exploração, o EIA procede à caracterização de cada um dos equipamentos 

utilizados nas operações de carga/descarga dos navios e de movimentação/armazenamento dos 

contentores. 

Em relação ao transporte de contentores, tanto por via rodoviária como ferroviária, as estimativas 

efectuadas recorreram aos modelos de previsão indicados nos documentos legais de interesse, 

mormente no Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de Julho. 
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Para elaboração dos mapas de ruído, o EIA considerou as seguintes premissas: 

―De um modo resumido, prevê-se, face à actual situação de referência, as seguintes alterações ao 

longo do período horizonte de exploração do TCA: 

 Aumento do número de pórticos de cais dos actuais 3 pórticos para 7 pórticos 

 Aumento do número de pórticos de parque dos actuais 7 pórticos para, no máximo, 17 pórticos 

 Aumento da percentagem dos movimentos de veículos pesados 

 Duplicação do número de comboios de mercadorias diários.‖ 

Destas considerações resultaram os mapas apresentados na figura seguinte, os quais evidenciam o 

acréscimo de nível sonoro do ruído ambiente decorrente das operações no TCA antes e pós-

alargamento. 

  
Lden (actual) Lden (futuro) 

  
Ln (actual) Ln (futuro) 

Fonte: Anexo D – Anexo Técnicos do EIA 

Figura 15 – Cartas de Ruído para a situação actual e futura (indicadores Lden e Ln) 

Como resultado desta avaliação, o EIA considerou que junto aos receptores sensíveis os impactes não 

serão mensuráveis, dado que estes se encontram sob o efeito do ruído de tráfego rodoviário e 

ferroviário com uma contribuição relativa consideravelmente superior ao ruído de operação do 

terminal de contentores. O EIA considerou esta conclusão válida mesmo na vigência do período 

nocturno, com o TCA em plena a laboração, o que acontece com uma frequência relativamente baixa, 

dado que é privilegiada a operação nos turnos de dia (8h-16h e 16h-22h). 

O Estudo conclui assim que os impactes no ambiente sonoro na envolvente do TCA em fase de 

exploração serão de magnitude reduzida ou nula, sem significado, e numa extensão média, 

correspondente à zona a Norte da plataforma do terminal, do lado Norte da Avenida 24 de Julho. 

Considera-se que a afirmação do EIA poderá, eventualmente, ser aceite no que diz respeito aos 

receptores sensíveis identificados ao longo da Avenida da Índia e da Avenida 24 de Julho. No entanto, 

para os receptores localizados ao longo da Avenida Brasília afigura-se que os impactes estimados 

poderão ser susceptíveis de causar incómodos significativos, atendendo ao tipo de actividades 
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desenvolvidas e ao facto de não terem sido identificados alguns receptores sensíveis (Hotel Altis Belém 

e Fundação Champalimaud) no âmbito deste procedimento. 

No que se refere ao ruído resultante do transporte rodoviário de contentores, importa recordar o que 

o percurso utilizado actualmente é feito através da Avenida de Brasília, no sentido de Algés, para 

aceder à rotunda de acesso ao IC17 – Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL). A partir daqui 

consegue-se a distribuição para a rede rodoviária regional e nacional, através da distribuição do 

tráfego pelo IC17/CRIL, A5/IC15 – Cascais, IC19, A1, IC16 – Amadora e IC18/CREL, pelo IC22 - 

Odivelas e A8 – Loures. Contudo, e dado a recente conclusão do traçado do IC17, este privilegiará o 

escoamento de tráfego evitando em grande escala o atravessamento pelo IC19 e pela denominada 2ª 

Circular em Lisboa. 

De acordo com o EIA este percurso manter-se-á com a expansão do TCA, já que com este se garante 

igualmente que o tráfego escoe para as principais vias distribuidoras, pelo percurso mais curto e sem 

atravessar o centro da cidade de Lisboa. 

O Estudo identifica como principal ponto de conflito no escoamento do tráfego rodoviário a Avenida de 

Brasília (entre o TCA e o Nó de acesso à CRIL em Algés), dadas as suas características urbanas. 

Relativamente ao atravessamento do IC 17, que em algumas extensões se desenvolve na imediata 

proximidade de usos do solo com sensibilidade ao ruído, o EIA argumenta que o impacte associado ao 

aumento do número de veículos pesados terá um efeito desprezável, dado que: 

 ―O volume de tráfego nesta via é muito elevado; 

 O número de movimentos de veículos pesados associado ao TCA não atinge, sequer, os 10 % 

do número total de veículos pesados que circula no IC17; 

 O número total de veículos pesados que circula no IC17 não atinge os 5% do tráfego rodoviário 

total.‖ 

Com base nestas premissas, e face ao tráfego rodoviário típico no IC17 (cerca de 3000 veículos 

horários no período diurno), o EIA considera que os acréscimos dos níveis sonoros serão inferiores a 

0,1/0,2 dB, logo, imperceptíveis e desprezáveis, não se consubstanciando numa situação de potencial 

incomodidade em face da situação actual. 

O Estudo conclui assim que o escoamento dos contentores através das vias estruturantes que 

atravessam o tecido urbano de Lisboa não será responsável por impactes com significado, dado que o 

tráfego associado aos acessos ao terminal não tem expressão face ao tráfego global que atravessa 

estas vias. 

Salienta-se todavia que os nem os dados apresentados no EIA nem os apresentados nos Aditamentos 

subsequentes permitem corroborar de forma inequívoca esta avaliação. 

Os dados de evolução do tráfego rodoviário esperado com a execução do Projecto apontam para um 

valor máximo de 934 veículos pesados por dia em 2031, aos quais corresponderão o dobro das 

viagens (ida e volta). No entanto, é referida uma taxa de eficiência (relação entre o número de 

veículos pesados que chegam ao TCA carregados e que daí saem também carregados) que reduz o 

número de viagens diárias a 1528, ou seja, 764 veículos pesados, o que corresponde a um aumento 

de 218 camiões por dia face aos 546 registados em 2010. 

Contudo, o estudo da evolução do ambiente sonoro apresentado teve como base não estes valores 

mas sim o estudo de tráfego elaborado para o projecto de Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e 

do Porto de Lisboa à Linha de Cintura, o qual incidiu sobre um período de análise distinto do 

considerado para o Projecto agora em avaliação. Acresce ainda que o pico máximo de circulação de 
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veículos pesados considerado no estudo de tráfego foi de 763 camiões/dia para o ano de 2023, valor 

significativamente inferior ao previsto no âmbito do Projecto de Expansão do TCA (934 camiões/dia). 

A percentagem de pesados utilizada foi de 2%, apesar de ter sido obtido um valor distinto nos 3 

pontos de contagem apresentados. Não ocorreu distinção entre a percentagem de pesados 

correspondente à Avenida de Brasília e à Avenida da Índia. 

Refira-se também que o grafismo adoptado na apresentação destes resultados (exclusivamente da 

Avenida de Brasília e Avenida da Índia, conforme se pode visualizar na figura seguinte) é diferente do 

considerado anteriormente, situação que, numa apreciação de conjunto, dificulta percepção da 

alteração de impactes. 

  
Lden (actual) Lden (2023) 

  
Ln (actual) Ln (2023) 

Fonte: Anexo D do Aditamento 2 ao EIA 

Figura 16 – Mapas de Ruído para a situação actual e futura (indicadores Lden e Ln) 

Dos resultados da modelação obtidos para este novo conjunto de volumes de tráfego, o Aditamento 

ao EIA concluiu que na zona de escoamento de veículos pesados de mercadorias, ao longo da Avenida 

Brasília e em direcção a Algés, os diferenciais previstos são da ordem ou inferiores a 0,5 dB(A), 

aumento que não será perceptível nem responsável por impactes no ambiente sonoro local.  

No que se refere ao transporte ferroviário de contentores, o EIA considerou inicialmente que os 

receptores mais próximos da zona associada ao projecto de Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e 

do Porto de Lisboa à Linha de Cintura iriam beneficiar do enterramento da linha, pelo que não haveria 

impactes a considerar além dos impactes positivos associados ao referido projecto. 

No entanto, dado que a Linha de Cintura, por onde escoam as composições de mercadorias, atravessa 

diversas zonas da cidade de Lisboa com forte ocupação habitacional marginal (Figura 10), foi 

apresentada em sede de Aditamento ao EIA uma avaliação mais detalhada destes impactes. 

Como resultado dessa reavaliação constatou-se que, na envolvente das vias ferroviárias de 

escoamento das composições de mercadorias, os acréscimos nos níveis sonoros não serão 
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mensuráveis nos períodos diurno e de entardecer, estimando-se acréscimos da ordem de 1,7 dB(A) no 

período nocturno. O EIA considerou ainda que este acréscimo poderia ser consideravelmente 

minimizado se a circulação de composições de mercadorias fosse intercalada com outros comboios 

durante os períodos diurno e do entardecer (apesar de tal não se afigurar provável dada a saturação 

da linha). 

Os resultados obtidos são apresentados no quadro seguinte e evidenciam o não cumprimento dos 

valores-limite estabelecidos no actual Regulamente Geral do Ruído, tanto para Zonas Sensíveis como 

Zonas Mistas. Tal situação obriga à adopção de medidas de minimização que possibilitem o 

cumprimento dos limites legais. 

Quadro 5 – Nível sonoro estimado, para uma distância de referência de 25 m, referente ao tráfego 
ferroviário 

   Ld Le Ln   Lden 

 

[dB(A)] 

 Situação actual   66,5 64,7 59,2   64,9 

 Situação futura (2023)   66,7 64,8 60,9   65,2 

Face ao exposto, verifica-se que a informação apresentada para avaliação do factor Ambiente Sonoro, 

apesar de ter permitido a percepção dos impactes decorrentes do Projecto, conduziu a situações de 

incoerência dos dados analisados, nomeadamente pela comparação de períodos de avaliação não 

coincidentes com o da concessão do TCA a que se refere o Projecto em causa.  

Todavia, tendo em conta que se trata de um Estudo Prévio, tal não inviabilizou uma correcta avaliação 

dos impactes sobre este factor ambiental, embora a mesma careça de desenvolvimento em função de 

um estudo de tráfego aprofundado que contemple todo o período de vida do Projecto e todos os 

modos de transporte actuais e/ou resultantes de projectos associados, em curso ou já construídos, e 

que seja representativo da situação futura esperada. Apenas com base nesse estudo de tráfego, 

poderá ser desenvolvido um estudo de impacte sonoro mais detalhado que inclua todas as fontes 

sonoras em presença e que permita averiguar da possibilidade de minimização dos impactes 

identificados. Verifica-se que o EIA apenas propõe medidas/recomendações para a fase de obra, não 

contemplando medidas de minimização para a fase de exploração do Projecto. 

Constata-se efectivamente que a situação actual é já desfavorável, dado que não são cumpridos os 

valores-limite indicados na legislação em vigor (Regulamento Geral do Ruído). No futuro, com a 

entrada em operação do TCA na sua nova configuração, é expectável que venha a ocorrer um 

agravamento do nível de ruído ambiente, não só relacionado com as operações dentro do perímetro 

do TCA (menos relevantes) mas, essencialmente, com as movimentações relativas ao transporte de 

contentores, tanto por meio rodoviário como por ferroviário. 

Salienta-se, em particular, a circulação rodoviária pela grande dificuldade de implementação de 

medidas de minimização eficazes. O facto da Avenida Brasília constituir um dos eixos principais no 

acesso a diversos monumentos, espaços de lazer, de saúde e de hotelaria condiciona o tipo de 

medidas que podem ser implementadas. Estas medidas ficam praticamente reduzidas a uma eventual 

alteração da solução de pavimentação com cuidados acrescidos na sua manutenção de forma a evitar 

a ocorrência de irregularidades que potenciem a emissão sonora. 

Uma gestão mais favorável, em termos de ambiente sonoro, da distribuição de carga por via 

ferroviária também apresenta bastantes dificuldades, dado o actual estado de saturação da Linha de 

Cintura que condicionará uma eventual transferência de comboios de circulação nocturna para outros 

períodos (diurno e do entardecer). 
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4.6. Vibrações 

4.6.1. Caracterização da Situação de Referência 

A avaliação da admissibilidade dos níveis de vibração em construções de edifícios deve ser feita 

considerando duas vertentes distintas: 

 Avaliação dos danos estruturais (p.e. a fissuração de paredes e elementos da estrutura), 

efectuada de acordo com Norma Portuguesa NP 2074 (1983) ―Avaliação da Influência em 

Construções de Vibrações Provocadas por Explosões ou Solicitações Similares‖, a qual define 

limiares de velocidades máximas admissíveis na base dos edifícios. 

 Avaliação dos efeitos das vibrações na qualidade de vida dos indivíduos que possam afectar a 

sua saúde, capacidade de trabalho e bem-estar, aferida recorrendo à norma ISO 2631-2 (1989) 

―Avaliação da exposição humana à vibrações transmitidas ao corpo inteiro – Parte 2: Vibrações 

contínuas e impulsivas em edifícios (1 a 80Hz)‖. 

Para caracterização da situação de referência, foram realizadas campanhas de medição de vibrações 

no TCA, junto às zonas adjacentes aos edifícios da Gare Marítima de Alcântara e da Rocha Conde de 

Óbidos e, posteriormente, junto a pontos considerados críticos ao longo da Avenida Brasília (PM1 – 

Limite Oeste das Docas; PM2 – Hotel Vila Galé; PM3 – Centro de Congressos de Lisboa; PM4 – Museu 

da Electricidade; PM5 – Museu de Arte Popular e PM6 – Forte do Bom Sucesso). 

Foram também considerados os dados constantes do EIA do projecto de Ligação desnivelada da Linha 

de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura para caracterizar as vibrações induzidas pelo 

tráfego ferroviário junto aos edifícios a localizar na zona do terminal, tendo-se considerado que o 

ponto de medição número 18 era o que mais se aproximava da zona em estudo. 

Em todas estas situações concluiu-se que os níveis de vibração produzidos pelas diversas fontes de 

vibrações consideradas ficam abaixo do limiar capaz de produzir danos das estruturas à luz da norma 

NP 2074. Já no que diz respeito aos aspectos relacionados com o conforto humano, foram registados, 

em todos os locais de medição, níveis de vibração que ultrapassam os limiares indicados pela norma 

ISO 2631-2, o que indica uma grande probabilidade de existência de incomodidade. 

 

Fonte: Anexo H – Anexos Técnicos do EIA 

Figura 17 – Localização das zonas de medição das vibrações no TCA nas zonas adjacentes às Gares Marítimas 

de Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos 
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Fonte: Figura 1 do Anexo B do Aditamento 2 ao EIA 

Figura 18 – Localização dos Pontos de Monitorização (PM) das vibrações ao longo da Avenida Brasília 

 

Fonte: Figura 16 do Aditamento 1 ao EIA 

Figura 19 – Localização dos pontos de monitorização de Vibrações do EIA da Linha de Cascais e do Porto de 

Lisboa à Linha de Cintura 

4.6.2. Avaliação de Impactes 

Relativamente à fase de construção, o EIA não apresenta qualquer estudo referente aos impactes das 

acções dinâmicas produzidas por trabalhos de construção nos edifícios localizados no TCA. No entanto, 

é realçado que ―A fase de construção é considerada particularmente sensível, com incidência mais 

relevante no caso da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, devido à execução da ampliação 

da plataforma do cais‖. 

Dada a elevada proximidade deste edifício às obras de ampliação do cais, afigura-se preocupante a 

propagação de vibrações que possam causar danos na sua estrutura. 

Por outro lado, também não são propostas medidas de minimização para a fase de obra, estando 

apenas prevista a medição das vibrações na Gare da Rocha do Conde de Óbidos e na Gare de 

Alcântara. 
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Assim, para a fase de construção, ficam ainda por definir claramente os impactes estruturais e de 

conforto humano nos edifícios localizados no TCA. 

Já no que se refere às vibrações que poderão ocorrer na fase de exploração do Projecto, o EIA é 

exaustivo permitindo concluir que: 

 As operações de movimentação de contentores e outras cargas no TCA não causam riscos à 

estabilidade das edificações adjacentes. 

 O pavimento em asfalto revelou-se ser mais atenuador do fenómeno vibratório que o ―pavê‖. 

 A fonte de excitação mais gravosa que foi detectada consistiu na queda de tampas de porões de 

navios atracados ao cais, em virtude da elevada energia potencial associada a esta acção. 

 O maior índice de afectação foi registado no assentamento de contentores cheios. 

 O efeito de geração de vibrações pelas gruas e pelos empilhadores é muito limitado, chegando 

a apresentar magnitudes não detectáveis pelo sismógrafo.  

Relativamente aos impactes relacionados com a circulação de comboios junto aos edifícios a construir 

na proximidade da linha ferroviária importa referir que: 

 O Projecto está em fase de Estudo Prévio, pelo que os edifícios de apoio ao terminal que 

futuramente se localizarão na proximidade da linha férrea ainda não se encontram definidos. 

 A circulação na plataforma ferroviária de manobras de carga / descarga não permite a 

circulação em velocidades superiores a 10 km/h pelo que a propagação das vibrações é 

bastante reduzida e sem expressão. 

No que diz respeito ao aumento da circulação de tráfego pesado na Avenida Brasília, com efeitos nos 

edifícios ali existentes, conclui-se que: 

 Apesar de já se verificar grande afluência de viaturas pesadas na via em referência, em termos 

estruturais não foi verificada qualquer amplitude de velocidade de vibração que possa causar, à 

luz da NP 2074, qualquer dano estrutural. 

 Em termos de incomodidade humana, dados os valores extremamente restritivos no que 

concerne às amplitudes de vibração admissíveis pela norma internacional ISO 2631-2, em todos 

os casos estudados verificou-se que o valor de Iv se situa acima da unidade, o que indicia, por 

si só, a grande probabilidade de existência de incomodidade.   

Já relativamente aos aspectos relacionados com o conforto humano na utilização dos edifícios, os 

resultados apontam para a ocorrência de impactes negativos e significativos. 

De facto, no caso da Avenida Brasília os impactes são claramente significativos (em geral cerca de 5 

vezes superior ao limite da Norma para o período nocturno) e, em relação à Avenida da Índia, o Hotel 

Vila Galé já apresenta valores que chegam a ser 10 vezes superiores aos mesmos limites. Quanto aos 

edifícios junto do TCA, os valores, apesar de bastante mais próximos desse limite, não o excedem, 

levando a que neste caso se possam considerar como aceitáveis. 

Relativamente à possibilidade de minimização das vibrações resultantes das actividades correntes no 

TCA, o EIA sugere alguns cuidados ao nível da operação e do layout do parque de contentores que se 

considera serem de fácil aplicação.  

No entanto, em relação à incomodidade humana, a situação poderá não ser de tão simples resolução. 

No caso dos edifícios que venham a ser construídos, a sua concepção já poderá entrar em linha de 

conta com este factor e, como tal, prevenir a transmissão de vibrações ao próprio edifício. Contudo, 

para os edifícios já existentes a possibilidade de minimização é manifestamente reduzida, ou mesmo 
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impossível, ficando quase exclusivamente ligada à qualidade do pavimento e à sua manutenção em 

adequadas condições de circulação que não agravem o modo normal de vibração decorrente da 

circulação dos veículos pesados.   

4.7. Componente Social 

4.7.1. Caracterização da Situação de Referência 

O Terminal tem actualmente uma área de 11,5 ha e uma capacidade de 8,6 mil TEU de 

parqueamento, podendo movimentar 340 mil TEU/ano. Dispõe também de um ramal ferroviário 

próprio permitindo ganhos de eficiência no tráfego de/para o Norte do país, para a Galiza, a 

Estremadura Espanhola e a Andaluzia. De acordo com EIA, o TCA irá ultrapassar a sua capacidade 

teórica de movimentação em 2012, considerando um cenário de crescimento moderado, e em 2014, 

considerando o cenário de baixo crescimento. 

A Área Urbana de Alcântara caracterizada por um tecido urbano consolidado, com predomínio da 

habitação colectiva, regista recentemente algumas operações de reabilitação e/ou reconversão de 

zonas industriais/armazéns expectantes com o aparecimento de empreendimentos imobiliários ou 

novas áreas comerciais/serviços. 

Esta zona integra espaços verdes de lazer servidos por áreas de estacionamento e áreas de vocação 

logístico-portuária, estaleiros navais e entrepostos, bem como outros equipamentos portuários 

actualmente reconvertidos para novos usos. Destacam-se também, como elementos de valor cultural 

nesta área, os edifícios em vias de classificação das Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha Conde 

de Óbidos, actualmente utilizadas como terminais de cruzeiros.  

A área encontra-se assim em situação de regeneração/valorização, registando ainda espaços 

expectantes ou degradados. 

A Frente Ribeirinha, onde se insere o Projecto, integra as áreas a Sul da Avenida de Brasília, da 

Avenida Índia e da Linha Ferroviária de Cascais, sob jurisdição da APL. O levantamento funcional 

identificou as seguintes zonas de actividades portuárias operacionais: o Terminal de Cruzeiros de 

Alcântara, o Terminal de Cruzeiros da Rocha Conde de Óbidos e o Cais Avançado de Alcântara, área já 

concessionada à LISCONT. Actualmente a área ocupada pelos Terminais de cruzeiros está sob a 

gestão directa da APL, assim como as Docas de Recreio de Santo Amaro e de Alcântara, também 

inseridas na área de intervenção. A APL detém a jurisdição de toda a área de intervenção. 

Globalmente, a área abrangida apresenta forte representatividade das actividades de restauração e 

similares, especialmente na Doca de Santo Amaro. Na Doca de Alcântara há uma maior 

representatividade dos estabelecimentos de comércio, serviços e escritórios, tal como na Rocha Conde 

de Óbidos. As escolas e associações desportivas concentram-se em torno das Docas de Recreio. 

Encontram-se também identificados espaços culturais, autoridades oficiais, os parques de 

estacionamento da Gisparques e da Sient e o Estaleiro Naval da Rocha. 

As docas de recreio de Santo Amaro e de Alcântara concentram quase 70% da capacidade das docas 

de recreio geridas pela APL, que, além destas, detém também a gestão das docas de recreio do Bom 

Sucesso e de Belém, todas localizadas na margem Norte do rio Tejo.  

A Doca de Alcântara é a maior doca de recreio da cidade de Lisboa, que nos últimos anos registou um 

progressivo aumento da sua capacidade, disponibilizando actualmente 427 lugares para embarcações 

com comprimento superior a 6m e 15 lugares para comprimentos inferiores a 6m. A Doca de Santo 

Amaro apresenta uma capacidade total bastante inferior, com 237 lugares para embarcações com 
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mais de 6m de comprimento, sobrepondo-se à Doca de Alcântara na oferta de lugares para 

embarcações inferiores a 6m (94 lugares).  

A Doca de Alcântara apresenta, ao longo de todo o ano, uma taxa de ocupação média de 86% (2007), 

valor superior à média anual das docas geridas pela APL (73%). A taxa de ocupação média anual da 

Doca de Santo Amaro correspondeu a 86%, em 2007. Esta doca apresenta uma maior variabilidade 

anual, apresentando-se mais elevada nos meses de Verão e chegando a ultrapassar, em Agosto, a 

taxa de ocupação da Doca de Alcântara.  

As elevadas taxas de ocupação das docas geridas pela APL, em particular da Doca de Alcântara, 

devem-se à presença de um maior número de embarcações sediadas do que lugares de amarração. A 

Doca de Alcântara concentra também 85% das visitas de embarcações estrangeiras às docas geridas 

pela APL em 2007, num total de 489 embarcações, sendo na Doca de Santo Amaro de 10 visitas de 

embarcações estrangeiras. 

Salienta-se que a importância urbana e regional das docas de Santo Amaro e Alcântara no apoio à 

náutica de recreio se reflecte na sua maior capacidade, que associa elevadas taxas de ocupação e 

número de visitantes, particularmente no caso da Doca de Alcântara.  

As docas de recreio são factores de atracção para a localização de outras actividades económicas, em 

particular na área da restauração e lazer nocturno, tendo a Doca de Santo Amaro, neste caso, maior 

relevância, e a Doca de Alcântara Norte no domínio do comércio, serviços e escritórios. 

Na área específica da restauração e similares foram identificados 37 estabelecimentos, com forte 

concentração de estabelecimentos de restauração e bebidas na área envolvente da Doca de Santo 

Amaro, com 25 estabelecimentos.    

Existem quatro licenças para comércio de artesanato nas Gares Marítimas de Alcântara e Rocha Conde 

de Óbidos, encontrando-se a sua actividade associada às escalas de navios de cruzeiro. 

Em termos de serviços e escritórios, foram identificados 20 estabelecimentos, na maioria ligados à 

actividade portuária e navegação marítima e fluvial. Exceptua-se um conjunto de cinco empresas 

associadas a novas tecnologias, marketing e inovação, localizadas na Doca de Alcântara Norte. É nesta 

Doca que se verifica uma maior concentração de serviços e escritórios (11), seguida por um conjunto 

de sete empresas sedeadas na Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos e três empresas de serviços 

e escritórios na Rocha Conde de Óbidos Norte.  

Destaca-se a especificidade da Companhia de Cruzeiros Fluviais Lda. e da Lisboa Vista do Tejo, cujas 

embarcações se encontram fundeadas na Doca de Alcântara (utilizando o acesso montante através da 

ponte móvel) e que efectuam passeios fluviais dirigidos a turistas nacionais e estrangeiros, com 

especial participação dos passageiros de cruzeiros da Rocha Conde de Óbidos. 

Relativamente a actividades desportivas, identificaram-se cinco escolas de remo e vela (três na Doca 

de Santo Amaro e duas na de Alcântara), e uma piscina privada, direccionada para a primeira infância, 

na área da Doca de Alcântara Norte. 

No domínio específico dos Equipamentos Culturais foram identificados quatro equipamentos de cariz 

cultural, incluindo o Museu do Oriente e os salões e auditórios das Gares Marítimas de Alcântara e da 

Rocha Conde de Óbidos. 

A área apresenta ainda, pela natureza marítimo-portuária, a presença de um conjunto de autoridades 

oficiais, distribuídas pela Rocha Conde de Óbidos e pela Rua de Cintura do Porto de Lisboa. A Guarda 

Nacional Republicana (GNR) – Brigada Fiscal dispõe de instalações em ambas as localizações, em 

edifícios próprios. Na Rocha Conde de Óbidos são identificadas outras duas autoridades oficiais, 

designadamente a Direcção Regional de Saúde de Lisboa e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
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(este instalado no interior da Gare Marítima). Na Rua de Cintura do Porto de Lisboa situa-se a 

Capitania do Porto de Lisboa, a Alfândega de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública (PSP). A APL 

encontra-se instalada na área de intervenção, designadamente no Edifício Infante D. Henrique, tendo 

a Direcção de Náutica de Recreio instalações independentes na Doca de Santo Amaro. 

A área mais a nascente do espaço de intervenção é ocupada pelo Estaleiro Naval da Rocha, objecto de 

uma profunda requalificação, que se assume como a principal empresa de construção e reparação 

naval instalada no Porto de Lisboa, por apresentar maior capacidade na prestação de serviços às 

embarcações de transporte de mercadorias. Dispõe de dois cais acostáveis, num total de 120 m de 

comprimento, e três docas secas de dimensões variáveis, permitindo realizar todos os tipos de 

trabalho em todos os tipos de embarcações. 

A área de intervenção regista ainda a presença de parques de estacionamento, com capacidade 

bastante elevada. O parque de estacionamento da Doca de Santo Amaro, gerido pela Gisparques – 

Planeamento e Gestão do estacionamento S.A., serve preferencialmente os estabelecimentos de 

restauração e similares da Doca. O parque de estacionamento gerido pela Sient – Sistemas de 

Engenharia e Trânsito S.A., estende-se ao longo de toda a Doca de Alcântara Norte até à Rocha 

Conde de Óbidos. O acesso é efectuado pela Rua de Cintura do Porto de Lisboa e apresenta uma 

capacidade bastante elevada, servindo, simultaneamente, as áreas da Doca de Alcântara Norte, a Rua 

de Cintura do Porto de Lisboa, a Rocha Conde de Óbidos Norte e também a zona do Terminal da 

Rocha Conde de Óbidos (com acesso através da ponte pedonal) 

No que respeita à incidência específica da actividade do Terminal, este realiza actualmente a 

distribuição da carga contentorizada por via rodoviária (75%) e ferroviária (25%). 

O volume de tráfego rodoviário actualmente associado ao transporte de contentores do TCA é de 546 

camiões/dia (2010). A extensão do acesso mais desfavorável a percorrer pelas principais artérias de 

acesso ao TCA (CRIL, 2ª Circular e Av. de Brasília ou Av. da Índia) é de 21.5km.  

O escoamento de contentores por via rodoviária associa-se ao horário de funcionamento da portaria 

do Terminal, que funciona entre as 8:00 e as 24:00, horário que será mantido com a implantação do 

Projecto.  

Os condicionamentos colocados ao tráfego de pesados no viaduto de Alcântara, que transpõe a Linha 

de Cascais, ligando a Avenida de Brasília à Avenida da Índia e à Avenida de Ceuta, restringem o 

acesso rodoviário ao TCA, o qual se limita actualmente à utilização da Avenida de Brasília até ao nó de 

Algés, onde é feita a ligação à CRIL. O PUA (2010) propõe que a acessibilidade rodoviária ao Terminal 

continue a ser feita em exclusivo a partir da CRIL (Algés) pela Avenida Brasília (lado Poente), via 

considerada com reserva de capacidade (21 mil veículos/dia útil nos dois sentidos e graus de 

saturação inferiores a 65%). 

Assim, o escoamento dos contentores por via rodoviária faz-se exclusivamente através da Avenida 

Brasília no sentido de Algés, para aceder à rotunda de acesso ao IC17 (CRIL). A partir daqui, faz-se a 

distribuição para a rede rodoviária regional e nacional, através da distribuição do tráfego pelo 

IC17/CRIL, A5/IC15, IC19, A1 (via 2ª circular), IC16, IC18/CREL, IC22 e A8. 

O EIA refere também o previsto prolongamento da Avenida de Brasília até à Cruz Quebrada, o que 

permitiria uma ligação mais directa à CREL, com separação do tráfego com destino ao norte do país. 

Segundo o EIA, a Avenida de Brasília tem aumentado o seu papel no sistema rodoviário local como 

desdobramento da Avenida da Índia/Marginal, registando cerca de 18% da totalidade dos fluxos na 

zona. Esta via não está contudo saturada, dado que todos os seus troços apresentam graus de 

saturação inferiores a 70%, o que torna a Avenida de Brasília uma alternativa à Avenida da Índia e um 

reforço da acessibilidade ao Terminal a partir da CRIL. Para Poente do viaduto de Alcântara, os graus 



 

 

Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara 
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental 2236 44 

Parecer da Comissão de Avaliação 
Maio 2010 

de saturação nos dois sentidos da Av. Brasília rondarão os 51% para os movimentos de saída e os 

58% para os de entrada. Cerca de 40 a 45% dos fluxos que circulam na Avenida de Brasília usam o 

viaduto com a Avenida Infante Santo. De acordo com o EIA, a Avenida de Brasília está a funcionar 

como circular, detendo reserva de capacidade para esse papel. 

Esta Avenida apresenta, porém, várias limitações à circulação de tráfego de pesados, enquanto via de 

distribuição local, com tráfego de ligeiros que procuram a zona ribeirinha, seja a zona portuária, sejam 

os espaços culturais e de lazer. A Avenida é ainda intersectada de nível pelo ramal ferroviário que liga 

a Linha de Cintura ao TCA, intersecção que se encontra semaforizada.  

O volume de tráfego ferroviário actualmente associado ao transporte de contentores do TCA é de 7 

comboios/dia, sendo a distância percorrida entre o TCA e a estação de Braço de Prata (percurso no 

concelho de Lisboa) de 11 km. 

O acesso ferroviário ao TCA é efectuado actualmente através de um ramal dedicado que estabelece a 

ligação entre a zona portuária e a estação de Alcântara-Terra, com ligação às Linhas do Oeste e do 

Norte, pela Linha de Cintura. Assim, presentemente o escoamento por via ferroviária é feito a partir da 

Estação de Alcântara-Terra, por um atravessamento de nível, em via única, não electrificada. Este 

atravessamento de nível induz conflitos com a rede rodoviária em seis pontos distintos, porque a 

passagem das composições ferroviárias implica a paragem dos veículos automóveis (passageiros e de 

mercadorias) e de peões. Com um desenvolvimento de nível, este acesso apresenta actualmente 

fortes condicionamentos na zona de Alcântara, com intersecção de vias urbanas com elevado volume 

de tráfego e da Linha de Cascais. A necessidade de mudar de material de tracção na Estação de 

Alcântara - Terra e as limitações de capacidade da Linha de Cintura constituem também 

condicionantes à funcionalidade do acesso ferroviário ao TCA. 

4.7.2. Avaliação de Impactes  

Na fase de construção prevêem-se impactes negativos significativos, embora temporários, dado que 

se irá proceder a todo o reordenamento do espaço, o que envolverá demolições, movimentação de 

máquinas e tráfego de veículos pesados associados à obra.  

Como impactes positivos, igualmente temporários, salientam-se os efeitos sobre o emprego 

relacionado com a construção e prestação de serviços e a dinâmica económica associada. 

Globalmente, considerando os resultados das operações e actividades construtivas (implantação de 

estaleiros, circulação e movimentação de máquinas e veículos, transporte e depósito de materiais, 

etc.) os impactes serão negativos, significativos, localizados e de magnitude potencialmente elevada. 

Perspectiva-se um efeito de degradação da qualidade ambiental e perda de atractividade da área 

envolvente. As obras de expansão do Terminal e a geração de tráfego de pesados provocarão 

desestruturação dos espaços, desorganização visual e perturbação geral na área afecta. Na envolvente 

da frente de obra, as zonas mais críticas serão a Rocha do Conde de Óbidos e a Doca de Alcântara, 

onde se concentram as principais acções de construção.  

Na área da Doca de Santo Amaro também se farão sentir os efeitos da demolição e construção de 

edifícios e das pavimentações, bem como do aumento da circulação de veículos pesados e outros 

relacionados com a obra. Esta degradação da qualidade ambiental terá também como efeito a redução 

da atractividade da zona e o prejuízo das actividades económicas e de lazer (bares, restaurantes e 

espaços culturais, como o Museu do Oriente). 

No que respeita a áreas habitacionais, pela distância a que as habitações mais próximas se encontram 

da frente de obra, o EIA não atribui um carácter significativo a estes impactes. Em determinadas 

zonas poderá ocorrer degradação da qualidade visual. O aumento da circulação de pesados no Nó de 
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Algés contribuirá para um aumento da perturbação junto a algumas habitações, facto que o EIA 

desvaloriza devido à situação actual de presença de elevada perturbação naquele nó. 

Relativamente ao tráfego, estima-se que a circulação de pesados afectos à obra atinja os 100 veículos 

por dia, deslocando-se durante o período diurno e fora dos períodos de ponta. A circulação far-se-á 

preferencialmente pela Avenida de Brasília, Nó de Algés e CRIL. Este tráfego associar-se-á ao tráfego 

de pesados gerado pelo próprio funcionamento do TCA, podendo atingir um total de 612 camiões por 

dia no final da obra. 

Os impactes nas circulações na Avenida de Brasília serão negativos, sendo previsível que se traduzam 

numa degradação ligeira dos níveis de serviço. 

Prevê-se ainda que a obra origine um maior movimento de veículos ligeiros, com algum efeito 

negativo no tráfego das principais vias de acesso, já de si congestionadas em hora de ponta, como é o 

caso da Avenida da índia, da Avenida 24 de Julho e da Avenida de Ceuta. A nível mais localizado, a 

Rua General Gomes Araújo e a Rua de Cintura do Porto de Lisboa apresentarão piores condições de 

circulação, com acessibilidades mais condicionadas à zona das Docas de Santo Amaro e Alcântara, 

bem como às entidades e empresas localizadas nas zonas servidas por estas vias. 

Na fase de exploração, os impactes negativos serão significativos, dada a intrusão visual resultante do 

armazenamento das pilhas de contentores e do aumento do tráfego ferroviário e rodoviário, com 

impactes semelhantes aos identificados para o acréscimo de tráfego na fase de obra. Haverá ainda 

uma limitação das actividades turísticas, náuticas de recreio e desportiva na Doca de Alcântara, bem 

como a redução da atractividade dos espaços envolventes ao Terminal.  

A Doca de Alcântara disponibiliza actualmente 427 lugares para embarcações de recreio e tem uma 

taxa de ocupação de 86%. Com a expansão do TCA e a construção da plataforma ferroviária e cais de 

acostagem de barcaças serão eliminados cerca de 130 postos de amarração, o que corresponde a 

30% da oferta actual. Perspectiva-se assim um decréscimo da actividade de recreio náutico, com 

efeitos negativos na perspectiva do utilizador, não reversível, de magnitude elevada e significativo. O 

EIA considera que este impacte pode vir a ser compensado pela disponibilidade de lugares na Doca de 

Santo Amaro, que apresenta actualmente uma taxa de ocupação de 61%. 

Contudo, a expansão e modernização do TCA terá impactes socioeconómicos positivos muito 

significativos no que se refere à atractividade do Porto de Lisboa no âmbito do transporte internacional 

marítimo de mercadorias contentorizadas. Tendo em conta o aumento da capacidade potencial de 

movimentação de contentores dos actuais 240 mil TEU até cerca de 1 milhão de TEU/ano, estima-se 

que a procura duplique até 2023. De realçar também o desenvolvimento e qualificação dos serviços 

prestados, a reflectir-se no aumento da capacidade de intervenção do Terminal nos mercados 

associados. 

É previsível uma alteração da distribuição modal do escoamento da carga contentorizada, conforme já 

indicado no Quadro 2. 

Estes valores têm implícita a concretização do projecto de Ligação Desnivelada da Linha de Cintura à 

Linha de Cascais e ao Porto de Lisboa, sendo assim ultrapassados os condicionamentos na recepção 

dos comboios em Alcântara - Terra e em Alcântara - Mar, bem como a possibilidade de escoamento de 

carga contentorizada por via fluvial num cenário de articulação com as plataformas logísticas.  

O transporte de contentores por via ferroviária tenderá a crescer, uma vez que o aumento do fluxo de 

transporte ferroviário permitirá a utilização de comboios bloco numa regularidade e frequência 

elevadas. Tal traduzir-se-á num menor custo por unidade transportada, mesmo na média distância, o 

que torna o transporte ferroviário mais competitivo face à actual alternativa rodoviária.  
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Também o facto de estar previsto o escoamento de carga contentorizada por via fluvial para 4 

barcaças por dia a partir de 2028, em articulação com as plataformas logísticas previstas, 

designadamente a de Castanheira do Ribatejo, e a construção desta componente fluvial junto das 

plataformas logísticas surge como factor acrescentado ao Projecto. 

Releva-se para o facto de a expansão do TCA implicar a criação líquida de 210 postos de trabalho 

directos (22 postos para a manutenção/técnica, 188 postos para as operações portuárias). 

Face ao exposto, concluiu-se que o Projecto apresenta impactes negativos, muito significativos e 

permanentes, nomeadamente a desvalorização territorial e o aumento de tráfego, com tendência a 

agravar-se ao longo do tempo, face à sua forte dependência com outros projectos.  

Contudo releva-se para o facto de o TCA constituir um Interface de Mercadorias de nível 1 que virá a 

assegurar as ―conexões entre o transporte marítimo fluvial ou aeroportuário com os transportes 

terrestres‖ (alínea a) do n.º 5 do artigo 99º do PDML), não devendo, dada a sua importância 

estratégica, ser analisado isoladamente, mas sim num contexto mais alargado relativamente ao 

sistema portuário nacional e às relações de conectividade que estão estabelecidas quer a nível 

nacional, quer a nível internacional. 

As orientações decorrentes do PNPOT salientam a necessidade de implementação de uma estratégia 

de afirmação dos portos nacionais, em particular para o sistema portuário de Sines, Setúbal e Lisboa. 

Atendendo a estas orientações, é expectável que o reforço e reorientação natural da economia 

contribuam para a promoção de sectores empresariais associados aos bens e serviços 

transaccionáveis, com potencial de exportação, melhorando o contexto competitivo global. 

O reforço da capacidade exportadora terá necessariamente reflexos positivos na competitividade da 

economia, melhorando o funcionamento do mercado de trabalho e contribuindo para o melhoramento 

do PIB. 

4.8. Ordenamento do Território  

4.8.1. Caracterização da situação de referência 

 PROTAML 

De acordo com o modelo territorial, a área de implantação do Projecto insere-se na Unidade Territorial 

(UT) 2 - ―Lisboa – Centro Metropolitano / Coroa envolvente de Lisboa‖ e na UT1 – ―Estuário do Tejo - 

Área Estruturante Primária‖, previstas no PROTAML2.  

Sendo o Projecto considerado como Grande Gerador de Tráfego, aplicam-se-lhe as Normas 

Orientadoras (NO) n.º 1.2.2.7, 1.3.1.1, 2.2.1, 2.2.2. e 2.4.3. 

Apesar do PROTALM não integrar explicitamente o Projecto, considera-se que poderá o mesmo ser 

compatível com a ocupação parcial dos Estuários, se se atender ao disposto na alínea c) da NO 

2.4.2.2.3:  

―A rede principal de infra-estruturas metropolitanas de transportes tem em consideração e como 

referência outros planos/ estudos em desenvolvimento, designadamente: 

a) A rede nacional de logística (definição em curso); 

b) Acessos aos portos de Lisboa e Setúbal — APL; 

c) Expansão portuária de Lisboa e Setúbal; 

                                                        
2  Resolução de Conselho de Ministros n.º 68/02, de 7 de Fevereiro.  
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d) Realização de infra-estruturas ferroviárias — REFER; 

e) Estudos e projectos nos domínios ferroviários — metropolitano e redes ferroviárias ligeiras.‖  

 PDML  

O Projecto encontra-se abrangido pelo PDM de Lisboa3, localizando-se em áreas classificadas como 

―Áreas de Uso Especiais‖, ―Interface de Mercadorias‖ e ―Terminal de Transportes de Passageiros‖. 

O local é também referenciado como zona de maior risco sísmico e integrado no sistema de vistas da 

frente ribeirinha. 

A nível de condicionantes e salvaguardas de interesse público, identificam-se zonas de protecção de 

Imóveis em Vias de Classificação (Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos), Feixes 

Hertzianos Militares e do Aeroporto de Lisboa, área de REN referente ao Estuário do rio Tejo e 

ocupação do Domínio Público Hídrico. 

Relativamente à verificação da compatibilidade como este IGT, verifica-se que o Projecto se insere em 

área classificada como ―Área de Usos Especiais‖. Estas áreas são definidas no preâmbulo do 

Regulamento do PDML como ―áreas que, pela sua ocupação e usos específicos e pelo regime legal por 

que estão abrangidas [...] justificam um tratamento diferenciado no PDM [...] para as quais não se 

estabelecem parâmetros urbanísticos de ocupação, mas apenas princípios gerais de compatibilização 

da ocupação dessas áreas com as áreas envolventes‖. 

Estabelece o artigo 85º do referido Regulamento que as áreas portuárias se integram nas ―Áreas de 

Usos Especiais‖ delimitadas na planta de classificação do espaço urbano. Estabelece o n.º 2 do artigo 

86º do Regulamento que ―nas áreas de usos especiais as obras de construção e de alteração ficam 

sujeitas às condições definidas no presente Regulamento no que respeita a: sistemas de vistas, [...] 

zona de maior risco sísmico e estacionamento nos termos do disposto no capítulo III do presente 

título.‖ O n.º 4 do mesmo artigo prevê que ―As vias situadas na zona ribeirinha dentro da área de usos 

especial portuário são consagradas ao acesso a uso portuário e de lazer, não devendo preencher 

funções de rede de distribuição urbana.‖ No que se refere às ―Áreas de Usos Especiais‖, ―para as quais 

não se estabelecem parâmetros urbanísticos de ocupação, mas apenas princípios gerais de 

compatibilização da ocupação dessas áreas com as áreas envolventes‖, a presente pretensão 

configura a manutenção da actividade portuária, pelo que se considera estar conforme com o disposto 

no PDML. 

No que se refere à capacidade de estacionamento, o Capítulo III do PDML define os critérios para a 

determinação do número de estacionamentos consoante o tipo de espaço a servir. À luz do PDM em 

vigor, a capacidade de estacionamento deverá conformar-se à Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de 

Março, que fixa os parâmetros para o dimensionamento das áreas de estacionamento destinadas a 

servir espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e equipamentos de utilização 

colectiva. No âmbito da Portaria, os critérios de dimensionamento aplicam-se às áreas brutas de 

construção a edificar dentro dos limites da intervenção, resultando daí a quantificação das diversas 

áreas de utilização colectiva e estacionamento. 

Considerando os valores agora apresentados, designadamente uma área bruta de construção para 

serviços de 2400 m2 e para armazéns de 1800 m2 (associados aos edifícios de Scanner e das Oficinas), 

prevê-se desde já a necessidade de 185 lugares de estacionamento para veículos ligeiros e 4 para 

pesados. A proposta apresentada define apenas 130 lugares de estacionamento, pelo que se verifica a 

necessidade de mais cerca de 55 lugares de estacionamento. 

                                                        
3 Resolução de Conselho de Ministros n.º 94/94, com as respectivas alterações (Declaração n.º 51/2004 de 27 de Fevereiro, 
RCM n.º 104/2003, RCM n.º 20/2004). 
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O TCA constitui um Interface de Mercadorias de nível 1 que assegura as ―conexões entre o transporte 

marítimo fluvial ou aeroportuário com os transportes terrestres‖ (alínea a) do n.º 5 do artigo 99º do 

Regulamento do PDML). O Projecto em avaliação configura a manutenção da actividade portuária, 

pelo que se encontra em conformidade com o disposto. 

Relativamente ao Terminal de Passageiros, a Gare Marítima de Alcântara e a Gare Marítima da Rocha 

do Conde de Óbidos integram-se na categoria de ―Terminal de Passageiros Marítimos‖ (ex: cruzeiros), 

devendo ―ser asseguradas boas conexões aos sistemas de transportes urbanos‖ (n.º 8 do artigo 99º). 

Ora a presente pretensão não configura a manutenção da Gare Marítima da Rocha do Conde de 

Óbidos como Terminal de Passageiros Marítimos, pelo que se encontra em desconformidade com o 

disposto.  

Pretende-se a progressiva transferência de toda a actividade de cruzeiros para Santa Apolónia, sendo 

que, das escalas actualmente já anunciadas para 2011, cerca de 70% têm como local de acostagem 

previsto essa zona da cidade, passando o Terminal de Passageiros de Alcântara a ser utilizado apenas 

em situações que assim o exijam pelas características dos navios e/ou situações de congestionamento. 

Estes usos/funções só seriam compatíveis se fosse contemplado um seccionamento das respectivas 

áreas, seja em modelo fixo ou amovível, atendendo à sua dimensão e condições de utilização e 

acautelando a segurança e conforto que é necessário.  

Verifica-se ainda haver desconformidade com o n.º 8 do artigo 99º, por quanto a área entre os 

referidos terminais e a linha de atracagem de navios fica afecta ao parqueamento de contentores, e 

não é contemplada a premissa de os terminais de mercadorias a criar serem instalados 

preferencialmente na zona portuária oriental da cidade. 

Importa ainda ter em conta que o Regulamento do PDML estabelece, no nº 2 do artigo 18º, que a ―A 

estrutura ecológica urbana é constituída pelos seguintes sistemas: a) Sistema húmido, que integra 

áreas correspondentes a linhas de drenagem pluvial existentes a céu aberto e subterrâneas e áreas 

adjacentes, bacias de recepção das águas pluviais, lagos e charcos, b) Sistema seco, [...] c) 

Corredores, [...] d) Logradouros e quintais da áreas históricas e áreas consolidadas, [...]‖.  

Estabelece o nº 3 do artigo 18º do mesmo Regulamento que ―Os usos preferenciais para os sistemas 

que integram a estrutura ecológica são os seguintes: a) No sistema húmido, os usos preferenciais a 

instalar são os de espaços verdes de grande utilização, nomeadamente, jardins e parques urbanos. 

[...]‖.  

O n.º 4 do referido artigo 18º estabelece que ―No sistema húmido e seco admitem-se as seguintes 

categorias de espaços, delimitadas na planta de classificação do espaço urbano: a) áreas verdes de 

protecção, b) áreas verdes de recreio, c) áreas verdes de produção, recreio, lazer e pedagogia, d) 

quintas e jardins históricos, e) quintas integradas nas áreas históricas e f) quintas a converter‖.  

O n.º 5 do artigo 18º dispõe que ―No sistema húmido admite-se ocupação edificada nas seguintes 

condições: a) Equipamentos e infra-estruturas estritamente ligados ao uso dos espaços referidos nas 

alíneas b), c) e d) do número anterior, condicionados ao Índice de ocupação (IO) máximo de 0,1, b) 

Edifícios para equipamentos colectivos, habitação e terciário nas áreas referidas nas alíneas e) e f), 

condicionados ao IO máximo de 0,2.‖. 

Da interpretação da definição expressa no PDML para as áreas que integram o sistema húmido (n.º 2 

do artigo 18º) decorre que a sua delimitação visa assegurar a manutenção efectiva das linhas de 

drenagem das águas pluviais. Dentro dos limites do Projecto de Expansão do TCA verifica-se a 

existência de uma zona classificada como Sistema Húmido, que se encontra actualmente ocupada por 

um parque de estacionamento com piso impermeabilizado. Contudo, a presente pretensão viabiliza a 

necessária e eficiente drenagem das águas pluviais provenientes da envolvente. Neste sentido, e na 
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consideração que o Projecto prevê soluções de ordem técnica que visam dar cumprimento às razões 

que estão na génese desta categoria de espaço, resulta que a proposta está conforme com o disposto. 

Ao Projecto é também aplicável o disposto no n.º 1 do artigo 26º do Regulamento do PDML que 

estabelece que ―Na zona de maior risco sísmico, sujeita a condicionamentos especiais, a rede viária e 

a ocupação edificada devem apresentar as características que garantam as condições de acessibilidade 

e funcionamento exigidas por operações de defesa e socorro em situações de acidente.‖ Estabelece o 

n.º 2 do artigo 26º do Regulamento que ―As alterações à rede viária e os acessos aos serviços 

públicos e a equipamentos colectivos ficam sujeitos a parecer do Serviço Municipal de Protecção 

Civil.‖. Estabelece o n.º 3 do artigo 26º do Regulamento que ―O disposto no número anterior não é 

aplicável às áreas portuárias sujeitas a plano de emergência próprio, a coordenar com o plano 

municipal de emergência.‖ 

Tendo em conta que a actividade portuária se encontra sujeita à elaboração de planos de emergência 

próprios, e que as construções existentes e a realizar deverão estar sujeitas a planos de emergência 

específicos, considera-se que a proposta verifica conformidade com o disposto. 

O Regulamento do PDML estabelece no n.º 1 do artigo 23º que a ―Frente Ribeirinha – é um sistema 

de vistas que se apoia nas encostas das colinas ribeirinhas, caracterizado por panorâmicas 

relacionadas com o estuário do Tejo. Este sistema divide-se nos seguintes sectores: Sector de Belém 

ao Castelo, que se relaciona com o vale apertado do Tejo e com as falésias de Almada -Trafaria; [...]‖ 

Estabelece o n.º 3 do artigo 23º do Regulamento que ―devem ser impedidas obstruções que alterem 

as panorâmicas a partir dos espaços públicos identificados no Anexo nº 2.‖ O n.º 5 do referido artigo 

estabelece que ―Na frente ribeirinha, os novos edifícios não podem constituir frentes contínuas de 

dimensão superior a 50 m nos arruamentos que formem um ângulo igual ou inferior a 45º com a 

margem do rio.‖ O nº.6 do mesmo artigo 23º prevê que ―Entre as edificações abrangidas pelo 

disposto no número anterior devem ser garantidos afastamentos laterais contínuos com o mínimo de 

15m de largura, ao quais poderão integrar arruamentos públicos.‖ De acordo com o n.º 7 ―Exceptuam-

se do disposto nos n.º 5 e n.º 6 os edifícios de carácter industrial ou comercial portuários dentro da 

área de jurisdição da APL [...].‖ O nº.8 dispõe que ―Os planos de urbanização e pormenor, bem como 

as regras a integrar em regulamento municipal, devem estabelecer condicionamentos às alturas e 

características das construções, assim como a outros elementos edificados [...] por forma a 

garantirem a preservação e valorização dos sistemas de vistas nas condições previstas nos números 

anteriores.‖ 

Assim, tendo em conta que a presente proposta prevê o aumento do número de pórticos e o aumento 

da área de empilhamento de contentores até uma altura máxima de 13 m, considera-se que a mesma 

não está conforme com o determinado no Regulamento quanto à protecção do sistema de vistas a 

partir dos espaços públicos, dado que são afectadas parcialmente as vistas a partir dos pontos 9, 10 e 

11 do Anexo n.º 2 do Regulamento do PDML, nomeadamente a Capela de Santo Amaro (9), Largo do 

Palácio das Necessidades (10) e o Miradouro de Santa Catarina (11). 

Relativamente ao Inventário Municipal do Património, expressa no n.º 2 do artigo 13º do Regulamento 

do PDML que ―Os imóveis e conjuntos edificados com interesse histórico, arquitectónico e ou 

ambiental são os que constam do Anexo n.º 1. [..] Verifica-se que se encontram classificadas ou em 

vias de classificação a Estação Marítima de Alcântara/Doca de Alcântara, na freguesia de Prazeres 

(26.56), e a Estação Marítima da Rocha do Conde de Óbidos/Doca de Santo Amaro, na freguesia de 

Santos-o-Velho (37.37), como sendo parte dos imóveis integrantes do inventário municipal do 

património, pelo que caberá ao IGESPAR e Direcção Regional de Cultura de Lisboa a emissão do 

respectivo  parecer.‖ 
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Face ao acima referido, salientam-se os seguintes aspectos: 

 O PDML eficaz não prevê a ampliação do cais existente nem tão pouco a proposta de revisão 

do PDML, presentemente em consulta pública, o faz, sendo que parte do território de 

implementação do Projecto está inclusive omissa. 

 A pretensão não está em conformidade com o n.º 3 do artigo 23º do Regulamento do PDML, 

por quanto o aumento do número de pórticos e o aumento da área de empilhamento de 

contentores até uma altura máxima de 13m (5 contentores), afecta parcialmente as vistas a 

partir dos pontos 9, 10 e 11 do Anexo n.º 2 do Regulamento do PDM de Lisboa, referindo-se 

respectivamente aos pontos dominantes Capela de S. Amaro (9), Largo do Palácio das 

Necessidades (10) e Miradouro de Santa Catarina (11). 

 A pretensão não está em conformidade com o n.º 8 do artigo 99º, dado que: 

 Não configura a manutenção da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos como 

Terminal de Passageiros Marítimos, passando o Terminal de Passageiros de Alcântara a 

ser utilizado apenas em situações que assim o exijam pelas características dos navios 

e/ou situações de congestionamento; 

 A área entre os referidos terminais e a linha de atracagem de navios fica afecta ao 

parqueamento de contentores; 

 Não é contemplada a premissa de os terminais de mercadorias a criar serem instalados 

preferencialmente na zona portuária oriental da cidade. 

 Pretende-se a progressiva transferência de toda a actividade de cruzeiros para Santa 

Apolónia 

 Deve ser garantido o número mínimo de lugares de estacionamento para veículos ligeiros e 

pesados, em conformidade com a Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março. 

 REN  

Tendo em consideração os mais recentes limites administrativos do concelho de Lisboa definidos na 

CAOP, a referida Zona D – Prolongamento, não se insere no município de Lisboa. 

A apreciação do Projecto incide assim sobre os seus efeitos em terra, designadamente na faixa de 

protecção ao estuário e na Doca de Alcântara, onde se prevê a plataforma ferroviária e o cais de 

barcaças. 

Tendo presente o actual grau de artificialização da faixa de protecção ao estuário no local, as funções 

ecológicas desempenhadas por esta tipologia de área em contexto natural ou semi – natural, já não 

estão presentes pelo que se julga não haver neste âmbito específico aspectos técnicos a considerar. 

A apreciação à luz do regime jurídico da REN encontra-se bastante condicionada, uma vez que a obra 

em causa se localiza numa doca interior ao estuário, que serve de parqueamento a um grande número 

de barcos, onde se presume que já exista alguma deterioração na qualidade da água inibidora do 

desenvolvimento de espécies naturais com interesse. 

Neste âmbito, e relativamente aos efeitos das dragagens que será necessário fazer para a construção 

desta plataforma ferroviária, o EIA considera que no interior da Doca de Alcântara apenas se registam 

correntes muito ténues associadas à maré e que, do ponto de vista das comunidades biológicas 

terrestres e aquáticas, o leito da doca se trata de área extremamente perturbada e artificial, pelo que 

os impactes negativos resultantes da eventual ressuspensão de sedimentos serão localizados, 

temporários e pouco significativos. 
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Considera-se que não assume grande relevância a ocupação do leito do rio por parte desta obra cuja 

dimensão é diminuta no contexto em que se insere, prevendo-se que a ampliação da plataforma não 

venha a introduzir grandes alterações na dinâmica fluvio – marítima, atenta a sua localização interior 

face ao restante leito do Tejo. 

Relativamente à interferência da expansão do TCA no regime hidrodinâmico, e como já referido no 

capítulo 4.3, o prolongamento do cais e a dragagem da bacia a ele adjacente poderão originar 

assoreamentos ou erosões de pequena magnitude, em zonas muito restritas e bastante localizadas. 

Não é expectável a ocorrência de qualquer alteração relevante na zona de acesso à Doca de Alcântara 

nem para montante (Cais de Santos), pelo que os impactes ao nível da hidrodinâmica são negativos, 

mas de baixa magnitude e significância. 

Face ao exposto, tendo presente o grau de artificialização do território em causa, os usos actualmente 

existentes e a baixa magnitude dos impactes previstos sobre a qualidade dos recursos hídricos e a 

hidrodinâmica, à luz dos objectivos preconizados no regime jurídico da REN considera-se não haver 

fundamentos que possam constituir obstáculo à realização do Projecto, pelo que o mesmo é viável do 

ponto de vista desta condicionante. 

4.8.2. Avaliação de Impactes 

No que se refere à conformidade do Projecto com os IGT em vigor e com as servidões e restrições 

públicas vigentes para a área em causa, salienta-se que: 

 O PDML em vigor não prevê a ampliação do actual cais do Terminal de Alcântara. 

A pretensão encontra-se em desconformidade com o ―Sistema de Vistas‖ (n.º 3 do artigo 23º 

do Regulamento do PDML), por quanto o aumento do número de pórticos e o aumento da 

área de parqueamento de contentores até uma altura máxima de 13 m (5 contentores) 

afectam parcialmente as vistas a partir dos pontos 9, 10 e 11 do Anexo n.º 2 do referido 

Regulamento, correspondendo respectivamente aos pontos dominantes Capela de S. Amaro 

(9), Largo do Palácio das Necessidades (10) e Miradouro de Santa Catarina (11). 

Também não se enquadra a ampliação no prescrito no n.º 8 do artigo 99º do Regulamento do 

PDML, por ser abandonada a manutenção da Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos 

como Terminal de Passageiros Marítimos.  

Além disso, o Projecto contraria a premissa de os terminais de mercadorias a criar serem 

instalados preferencialmente na zona portuária oriental da cidade, também prevista no 

referido do artigo do Regulamento do PDML. 

Assim, e apesar de ser este o IGT vigente, o Projecto foi também objecto de apreciação à luz 

da proposta de revisão do PDML (em fase de consulta pública) e da proposta de PUA (em fase 

de conclusão). Estes planos têm âmbitos e amplitudes distintas mas por força das suas 

características naturais e funcionais incidem sobre a área abrangida pelo Projecto em 

avaliação. Ora verifica-se que ambos os planos registam um vazio relativamente ao território 

visado (docas e estuário), que nem sequer é assumido nos limites administrativos do 

município, contrariando a CAOP 2010 no que respeita às docas e respeitando-a na exclusão do 

Estuário. 

Acresce ainda que a proposta de PEDPL, desenvolvida na sequência do estudo promovido pela 

APL em 2005, conforme referido no capítulo 3.3 do presente documento, nunca chegou a ser 

aprovado. 

Face ao exposto, há uma situação de vazio que não permite aferir sobre a 

conformidade/adequação da pretensão. 
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 De acordo com o PDM em vigor, a capacidade de estacionamento deve conformar-se à 

Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março, garantindo o número mínimo de lugares de 

estacionamento de veículos ligeiros e pesados em função da área bruta de construção. 

 Atendendo a que o município não tem carta da REN publicada, e muito embora à luz dos 

objectivos do respectivo regime jurídico não haja fundamento para impedir a realização do 

Projecto, mas apenas condicioná-lo à implementação de medidas de minimização, importa 

salientar que a pretensão não se encontra abrangida pelo artigo 21º do Decreto-Lei n.º 166/ 

2008, de 22 de Agosto, mas sim pelo artigo 42º do mesmo diploma. 

4.9. Património  

4.9.1. Caracterização da Situação de Referência 

A caracterização da situação de referência baseou-se na pesquisa documental e bibliográfica com 

especial relevância para a consulta de cartografia histórica. De notar que a área de estudo apresenta 

duas componentes diferenciadas, ambiente terrestre e ambiente submerso, tendo sido definidas duas 

zonas para a área submersa que será sujeita a dragagens, zonas D e E, e que se referem, 

respectivamente, à implantação da plataforma do lado rio e da plataforma ferroviária/cais de barcaças 

no interior da Doca.  

Para a fase de trabalho de campo foi feito o reconhecimento dos elementos identificados na pesquisa 

documental, bem como uma acção de prospecção sistemática da zona terrestre, tendo no entanto em 

consideração que se trata de uma zona recentemente conquistada ao rio.  

Relativamente à zona submersa, importa destacar que o Projecto se desenvolve num rio de 

excepcional importância histórica e numa área onde poderão ainda subsistir vestígios arqueológicos 

relacionados com a intensa navegação que desde sempre caracterizou aquela zona da cidade de 

Lisboa. Apesar disso não foi possível realizar, no âmbito do EIA, trabalhos de prospecção subaquática, 

devido não só à falta de visibilidade da zona como à ausência de condições mínimas de segurança.   

Quanto à área terrestre destacam-se, desde logo, dois importantes Imóveis em Vias de Classificação: 

Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos (despacho de 14.02.2004), 

edifícios projectados a partir de 1934 por Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957), um dos mais notáveis 

arquitectos da primeira metade do século XX. 

As gares integram assim um conjunto patrimonial mais vasto e de grande interesse, o Plano de 

Urbanização de Pardal Monteiro, desenhado nos finais dos anos 30, no âmbito de modernização dos 

equipamentos portuários da capital. O Plano concebe a distribuição de volumes a construir de forma 

regular, sempre perpendiculares à doca, delineando uma malha racional na qual os diferentes corpos 

se organizam em quarteirões. Dentro desta concepção as Gares surgem como elementos primordiais 

do plano.  

Concebida numa estrutura de betão, a Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos inclui um primeiro 

andar reservado a passageiros e um piso térreo destinado aos serviços do cais. A Gare integra ainda 

um vestíbulo principal e uma ampla nave onde surgem seis pinturas murais de José de Almada 

Negreiros, distribuídas por dois trípticos, para além de um terraço varanda que se prolonga para 

nascente. Este edifício, juntamente com a Gare vizinha, é um dos melhores exemplos da arquitectura 

modernista em Portugal onde as linhas curvas de betão se conjugam de forma harmoniosa com 

elementos ortogonais numa volumetria proporcionada e com grande sentido de escala. 
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Figura 20 – Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos (fachada voltada para o rio Tejo) e detalhe dos painéis de 

Almada Negreiros 

Igualmente a Gare Marítima de Alcântara ostenta os mesmos espaços destinados aos passageiros no 

piso superior e actividades ligadas ao cais no piso inferior. No vestíbulo muito amplo encontram-se, 

uma vez mais, oito pinturas murais da autoria de Almada Negreiros, que se distribuem por dois 

trípticos e duas composições isoladas.  

Tanto nas pinturas da Gare Marítima de Alcântara como nas da Gare da Rocha do Conde de Óbidos 

existem inúmeros elementos pictóricos que contribuem para consagrar o nome de José de Almada 

Negreiros como um dos melhores artistas nacionais de todos os tempos, e que fazem também destes 

painéis momentos altos da história da arte portuguesa.  

Nesta Gare é também visível um extenso terraço que percorre toda a fachada sul, prolongando-se em 

ambos os lados para além do próprio edifício. De notar que estes terraços presentes tanto numa, 

como noutra Gare, foram projectados inicialmente para se unirem mas a sua construção nunca foi 

terminada. 

Ambas as Gares possuem ainda uma importância acrescida para a cidade por representarem um bom 

exemplo de projecto urbano onde se articulam, de forma harmoniosa as funções de turismo e lazer, 

com as tarefas mais ligadas às actividades portuárias, encarnando, de certa forma, o sentimento de 

uma época de afirmação de Lisboa e de um Portugal moderno aberto ao mundo.  

Convém no entanto ter em conta que o plano inicial de Pardal Monteiro foi sofrendo, ao longo dos 

anos, algumas alterações, verificando-se, actualmente em redor das Gares, um acentuar do carácter 

portuário em detrimento de actividades mais ligadas ao turismo e lazer. 

De acordo com a Lei de Bases do Património Cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, artigo 

43º) estes edifícios, por se encontrarem em vias de classificação, beneficiam de uma zona geral de 

protecção de 50 m em seu redor, contada a partir dos limites exteriores do edificado. Contudo, estas 

zonas de protecção (ZP) não constituem zonas non aedificandi. A razão da existência de zonas de 

protecção fundamenta-se, em primeiro lugar, na necessidade de garantir um espaço físico de 

protecção aos monumentos e também no controle e preservação do seu enquadramento espacial, sem 

prejuízo do seu valor, significado urbano e possibilidade de fruição pública.  

O cais da Gare Marítima de Alcântara, inserido na ZP deste imóvel, foi em tempo ampliado, não 

possuindo esta Gare relação directa de proximidade ao rio. No caso do cais da Gare da Rocha do 

Conde de Óbidos, inserido na respectiva ZP, mantém-se a relação com o rio, situação que será 

alterada no Projecto agora em avaliação. 
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Estas Gares sofrem, desde há alguns anos, de um certo esquecimento e isolamento, muito devido à 

intensificação do tráfego de contentores, tornando esta zona cada vez menos atractiva em termos 

culturais e de lazer. Apesar disso, as Gares têm continuado a manter o uso para o qual foram criadas 

(Terminal de Passageiros), factor desde logo muito positivo e que constitui uma das principais 

premissas quando se pretende contribuir para a salvaguarda do património.  

A manutenção do uso para o qual foram criados os imóveis é desejável e sempre que possível deverá 

ser mantido. No entanto, é admissível a mudança de usos, desde que compatíveis com a preservação 

das componentes essenciais do imóvel e do contexto da envolvente em que se insere, no caso, as 

respectivas zonas de protecção. O uso inicial dos edifícios como terminais de passageiros deixará de 

existir, a médio ou longo prazo, quando o terminal de passageiros de Santa Apolónia passar a 

funcionar em pleno. 

4.9.2. Avaliação de Impactes 

O Projecto desenvolve-se numa área de elevada sensibilidade patrimonial, interferindo directamente 

com a área de protecção de dois imóveis em vias de classificação, as Gares Marítimas de Alcântara e 

Rocha do Conde de Óbidos. 

Tal como referido anteriormente, nos últimos anos a envolvente directa das Gares tem sofrido em 

termos de enquadramento visual, pelo parqueamento de contentores na envolvente e por actividades 

relacionadas com o transporte de mercadorias, realidade esta que o presente Projecto irá acentuar de 

forma determinante. 

Analisadas as diversas componentes do Projecto, verifica-se que a sua implementação irá provocar 

adulterações no Plano inicial de Pardal Monteiro, o qual foi criado, em grande medida, em função das 

Gares. As alterações em causa dizem respeito ao alargamento do cais, mas sobretudo à perda do uso 

original das Gares e consequente perca de qualidade em termos de enquadramento paisagístico 

destes imóveis, que passam a ficar em grande parte ocultos por paredes de contentores. De notar 

também que o próprio PDM aponta para a necessidade de preservar o sistema de vistas para esta 

zona da cidade (Sistema de vistas da Frente Ribeirinha), conforme mencionado no capítulo 4.8 deste 

relatório. 

Verifica-se assim que, em ambas as Gares, os contentores passam a ocupar totalmente as fachadas 

viradas ao rio, com distâncias muito curtas entre os edifícios e a pilha de contentores, ocupando 

praticamente a totalidade das zonas de protecção dos dois imóveis. De acordo com a alternativa de 

parqueamento apresentada em Aditamento ao EIA, esta distância é de cerca de 18 m em relação à 

Gare da Rocha do Conde de Óbidos e de 19 m no caso da Gare de Alcântara. De notar que o 

empilhamento de contentores poderá atingir uma altura máxima de 13 m. A Gare de Alcântara possuiu 

uma altura de 21,29 m e a Gare da Rocha do Conde de Óbidos de 20,16 m. Este empilhamento 

origina que se perca não só a leitura das fachadas principais viradas a sul, bem como de outros 

elementos que fazem parte do conjunto patrimonial tais como os terraços-varandas e as escadarias 

associadas, que são visíveis tanto do lado rio como do lado terra. Este aspecto será mais penalizador 

para o caso da Gare da Rocha do Conde de Óbidos, onde o cais vai ser substancialmente alargado 

para sul, perdendo-se o contacto imediato com o rio. 

De acordo com a análise efectuada, é necessário estudar também a possibilidade do Projecto induzir 

impactes sobre as pinturas murais de Almada Negreiros existentes nas duas Gares, impactes estes 

resultantes de vibrações, poeira e gases emanados durante a fase de construção. 
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Como foi referido anteriormente, uma das premissas essenciais para a salvaguarda do património 

arquitectónico é manutenção dos usos originais. No caso das duas Gares marítimas, considera-se que 

a sua desafectação ao tráfego marítimo (actualmente são edifícios integrados na categoria de 

Terminal de Passageiros Marítimos) representa um impacte negativo significativo, podendo colocar em 

risco a sua futura preservação. Trata-se todavia de um impacte temporário, cuja duração acompanha 

o período de vida do Projecto. 

Nesta medida, tendo em conta a relevância dos impactes em causa, considera-se necessário manter, 

em pelo menos um dos edifícios, a relação de vistas com o rio e, simultaneamente, a hipótese de se 

manter o seu uso original como terminal de passageiros marítimos.  

De notar também que o próprio Projecto refere a necessidade da Gare de Alcântara continuar a servir 

como terminal de passageiros em caso de necessidade, o que não é conciliável com a colocação de 

contentores neste espaço, e que a CML pretende implementar um projecto de valorização da área 

envolvente, criando uma nova praça. Assim, tendo em conta estas diversas premissas, considera-se 

que o parqueamento de contentores deve ser interdito em toda a área localizada a sul da Gare de 

Alcântara, desde o limite Este da sua zona de protecção até ao rio.  

Importa ainda referir que a Gare de Alcântara poderá vir a albergar um núcleo museológico sobre o 

Porto de Lisboa da responsabilidade da APL, conforme referido em aditamento ao EIA e que nesta 

zona se pretende construir também a nova sede da LISCONT, sendo por isso de todo o interesse que 

se mantenha o uso original desta Gare e o seu sistema de vistas, integrando-a num programa mais 

vasto de salvaguarda e valorização.  

Outra situação penalizadora para este património é o facto da implementação do Projecto originar 

uma maior separação entre as duas Gares Marítimas, dificultando, deste modo, a hipótese de uma 

visita conjunta, obrigando a um trajecto muito mais longo do que era habitual. 

Além do prejuízo em termos de enquadramento das duas Gares Marítimas, pela ocupação das zonas 

de protecção, pela alteração do uso e pela perda da relação com o rio, no caso da Rocha do Conde de 

Óbidos, verifica-se ainda a sua possível afectação física, durante as fases de construção e de 

exploração.  

Durante a obra estes impactes poderão advir sobretudo dos trabalhos de construção de novas 

estruturas (edifícios, plataforma e cais) com destaque para a ocorrência de vibrações, projecção de 

materiais e produção de poeiras e gases, e ainda de acções de montagem de estaleiro, circulação de 

viaturas pesadas, transporte de maquinaria e de materiais de construção, repavimentação do recinto e 

instalação de diversas infra-estruturas, nomeadamente, da rede eléctrica.  

Também para a fase de exploração foram identificados impactes, sobretudo relacionados com o 

manuseamento de cargas (assentamento de contentores cheios) e circulação de viaturas nas 

proximidades das Gares.  

Tendo ainda em atenção que a zona em análise é considerada de alta vulnerabilidade sísmica, foi 

apresentado em Aditamento ao EIA um estudo da responsabilidade do Instituto Superior Técnico 

intitulado ―Estudo do comportamento de pilhas de contentores no terminal de Alcântara sob a acção 

de eventos sísmicos‖. Este estudo concluiu que a variável que mais influencia o deslocamento dos 

contentores será a intensidade do evento sísmico, sendo que o número de contentores empilhados 

afectará de modo menos expressivo. No que se refere ao pavimento, foi identificado o Pavê como 

sendo o que maior garantia fornece em termos de estabilidade dinâmica, face às solicitações sísmicas.  
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Face a estas conclusões, foi apresentado um layout alternativo4 relativo às opções parqueamento de 

contentores em frente das Gares, aumentando a distância inicialmente prevista de forma a minimizar 

os impactes, sobretudo a nível das vibrações do assentamento de contentores cheios.  

Relativamente à zona submersa, dado que não foi efectuado o reconhecimento prévio da zona por 

falta de condições de segurança, não é possível avaliar com exactidão os impactes que poderão existir 

durante a fase de construção (dragagem e escavação de sedimentos). No entanto, trata-se, sem 

dúvida, de uma zona com grande potencial arqueológico visto ser frequentada desde há séculos por 

grande número de embarcações, sendo provável, por essa razão, que a execução de dragagens possa 

colocar em risco vestígios que se encontrem ocultos no lodo. 

Para a execução da expansão do TCA será necessário proceder à realização de betonagens, execução 

de estacas de brita e de dragagens no interior da Doca de Alcântara e na zona de ampliação do cais 

para sul.  

Assim o meio aquático na zona D (ampliação do cais) apresenta-se como potencialmente susceptível à 

ocorrência de impactes a nível do património subaquático, numa extensão de 500 m onde se prevê a 

dragagem até à cota -16,5 (ZH). É de notar que, na maior parte das vezes, neste tipo de contexto, os 

vestígios arqueológicos encontram-se soterrados no substrato lodoso. Na zona E não são previsíveis 

quaisquer impactes por se tratar de uma Doca construída e alterada já no século XX. 

Foram igualmente analisados os impactes decorrentes do aumento do tráfego rodoviário de veículos 

pesados de transporte de contentores ao longo da Avenida de Brasília, junto à qual se situam 

inúmeros imóveis de elevado valor patrimonial, designadamente, o edifício da Standard Eléctrica - 

Imóvel de Interesse Público, o Edifício da Fábrica Nacional da Cordoaria - Monumento Nacional, o 

edifício da Central Tejo - Imóvel de Interesse Público, o Edifício do Museu de Arte Popular - Em Vias 

de Classificação, o Centro Cultural de Belém - Imóvel de Interesse Público e a área envolvente à Torre 

de Belém, Monumento Nacional e Património Mundial.  

O percurso rodoviário ao longo da Avenida de Brasília atravessa assim uma área inserida em Zonas 

Especiais de Protecção, desde Alcântara até Algés. O aumento do tráfego de pesados neste eixo levará 

ao agravamento dos parâmetros relativos à qualidade do ar, ao ambiente sonoro e às vibrações, 

conforme expresso na avaliação desenvolvida nos capítulos 4.4, 4.5 e 4.6, respectivamente. Neste 

sentido, considera-se que haverá uma afectação do património classificado e das zonas especiais de 

protecção ao longo da Avenida de Brasília, com o aumento previsível da necessidade de execução 

obras de conservação e com a desqualificação ambiental das áreas de lazer existentes nesta zona de 

elevado valor patrimonial e cultural. 

4.10. Paisagem  

4.10.1. Caracterização da Situação de Referência 

O Projecto desenvolve-se na frente ribeirinha de Lisboa, no TCA em operação desde a década de 60 

do século XX. Segundo o EIA, as obras de regularização da margem ribeirinha iniciaram-se em meados 

do século XVII, tendo as últimas intervenções portuárias na zona de Alcântara ocorrido em 1965. 

O TCA encontra-se inserido em plena malha urbana consolidada da cidade de Lisboa, numa área 

desde há muito afecta aos usos portuários. 

                                                        
4 A distância era inicialmente de 6,9 m, em relação à Gare Marítima de Alcântara, e de 6,5 m, em relação à Gare Marítima da 

Rocha Conde de Óbidos. A solução alternativa apresentada em sede de Aditamento ao EIA prevê distâncias respectivamente de 

19 m da Gare Marítima de Alcântara e de 18 m da Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos. 
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A paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada com base na identificação e 

caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Estas unidades foram usadas também 

como base para a análise da componente cénica da Paisagem, caracterizada com base em três 

parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual.  

O Projecto em análise localiza-se na sub-unidade de paisagem ―Lisboa – Envolvente do Centro 

Histórico‖, assim classificado por Cancela d‘Abreu et al. (2004, coord.), imediatamente a nascente da 

zona de confluência da ribeira de Alcântara com o rio Tejo, na frente ribeirinha de Lisboa. Nesta zona 

da cidade, a par com o rio Tejo, o Vale de Alcântara e as colinas de Monsanto e da Tapada das 

Necessidades surgem como importantes elementos estruturantes da paisagem, tendo sido incluídos na 

Estrutura Ecológica Municipal a integrar a revisão do PDML. A extensão do TCA leva-o, cenicamente, 

até ao sopé das colinas históricas da Madragoa e Lapa.  

Assim, dentro da sub-unidade supracitada são discerníveis outras unidades de nível inferior: 

 Vale de Alcântara: unidade constituída pelo vale da Ribeira de Alcântara, actualmente 

canalizada pelo Caneiro de Alcântara, e pelas respectivas encostas. O fundo do vale, no seu 

troço mais encaixado, é predominantemente ocupado por ferrovias e rodovias. No troço final 

do vale, já mais aberto, destaca-se a presença de uma área que foi no passado a 

desenbocadura da Ribeira de Alcântara e que no século XIX ficou afecta a usos industriais, 

actualmente em reconversão urbanística com investimento para turismo (docas) e instituições 

culturais (Museu do Oriente). As encostas do vale, desde há muito com ocupação urbana 

clandestina, foram alvo de requalificação recente, procedendo-se ao realojamento dos 

ocupantes no sopé das encostas e tendo os taludes sido alvo de grande investimento de 

reconversão paisagística, arborização e limpeza. Este esforço da CML permite ligar o vale ao 

topo da colina onde o cemitério dos Prazeres ocupa uma zona importante, fortemente 

arborizada e marcando o festo como património de grande visibilidade. 

O palácio das Necessidades (c.1740) e a sua Tapada ocupam a última parte da encosta virada 

a poente, constituindo-se como um património de grande qualidade sobranceiro à área 

industrial que se desenvolveu depois do aterro do final do século e que se estende por 900m 

sobre as áreas da larga desembocadura da Ribeira de Alcântara.  

Da referida ocupação industrial resultou uma paisagem descaracterizada, de reduzida 

qualidade visual, à qual está associada uma absorção visual globalmente elevada dado o 

encaixe do vale e o facto de este ser visualizado maioritariamente pelos utentes das infra-

estruturas rodo e ferroviárias que o percorrem. Deste modo, assistiu-se a uma progressiva 

redução da sensibilidade visual do Vale de Alcântara, mantendo-se uma alta sensibilidade nas 

suas encostas e no seu topo.  

 Parque Florestal de Monsanto: unidade que corresponde a uma extensa área florestada nos 

anos 30 do século XX, que constitui a maior zona verde da cidade. Esta unidade tem sido 

progressivamente truncada pela instalação de equipamentos (Pólo Universitário da Ajuda) e 

infra-estruturas (A5, Eixo Norte-Sul, Radial de Benfica). 

O valor ecológico e paisagístico associado a esta unidade confere-lhe uma elevada qualidade 

visual. A sua dominante ocupação florestal confere-lhe globalmente uma elevada absorção 

visual, de que resulta uma sensibilidade visual moderada. 

 Zona urbana de Alcântara: unidade caracterizada por um tecido urbano consolidado, com 

predomínio de habitação colectiva, alguma resultante da reconversão de antigas zonas 

industriais. Esta unidade integra alguns elementos patrimoniais classificados ou em vias de 

classificação que remetem para a antiga ocupação industrial, nomeadamente os edifícios da 
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Standard Eléctrica, da Companhia de Fiação de Tecidos Lisbonense, dos antigos Armazéns 

Comerciais da Casa do Povo de Alcântara e da antiga unidade industrial ―a Napolitana‖, assim 

como monumentos que evocam a era dos Descobrimentos, como a Cordoaria Nacional. 

A qualidade visual desta unidade é moderada, atendendo, por um lado, à presença de 

elementos com reconhecido valor patrimonial e, por outro, à existência de espaços 

degradados e expectantes. No entanto, por se implantar numa zona de grande exposição 

visual e com grande número de observadores, está-lhe associada uma reduzida capacidade de 

absorção, resultando globalmente numa moderada a elevada sensibilidade visual. 

 Frente Ribeirinha: unidade onde se insere o Projecto em avaliação, caracteriza-se pela 

reduzida variação altimétrica e pelos declives suaves (cotas entre os 3 e 8 m e declives de um 

modo geral inferiores a 3%). Integra as áreas a Sul das Avenidas de Brasília e da Índia e da 

Linha ferroviária de Cascais.  

Esta unidade inclui espaços verdes de lazer, servidos por áreas de estacionamento, e áreas de 

vocação logístico-portuária, nomeadamente o TCA, os estaleiros navais da Navalrocha e o 

entreposto de Santos, bem como outros equipamentos portuários actualmente reconvertidos 

para novos usos de turismo, lazer e cultura, como a requalificação das Docas para 

restauração, a actividade náutica de recreio da doca do Hespanhol e a reconversão dos 

antigos armazéns de bacalhau no Museu do Oriente. São ainda de destacar, como elementos 

de valor cultural nesta área, os edifícios em vias de classificação das Gares Marítimas de 

Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos, actualmente utilizados como terminais de cruzeiros. 

A presença do plano de água do Rio Tejo associada à sua diversidade de usos e à existência 

de elementos de valor patrimonial nesta unidade de paisagem e na sua envolvente próxima 

conferem-lhe uma elevada qualidade visual. Esta área é ainda caracterizada por uma reduzida 

absorção visual em consequência do tipo de relevo e da sua exposição a sul, que a torna mais 

visível devido à maior intensidade de luz incidente, em especial a partir do rio, da chegada a 

Lisboa pela Ponte 25 de Abril, dos pontos de observação na margem oposta e da densa área 

residencial das colinas históricas da Madragoa e da Lapa. Decorre directamente que esta sub-

unidade possui elevada sensibilidade visual e uma reduzida capacidade para integrar novas 

intrusões. 

4.10.2. Avaliação de Impactes 

Os impactes cénicos na paisagem gerados pelas intervenções previstas no TCA iniciam-se e são 

originados pelas operações de construção necessárias à ampliação do Cais de Alcântara, à implantação 

da nova plataforma ferroviária, às operações de demolição de edifícios existentes e à pavimentação 

das áreas existentes a reordenar.  

Após a conclusão da obra, os impactes resultam da intrusão visual criada com a nova ocupação frente 

às Gares Marítimas, dos novos equipamentos a operar (acréscimo do número de pórticos de cais e de 

parque), da nova plataforma ferroviária a implantar junto ao limite sul da doca de Alcântara bem como 

de todo o volume de contentores sobre as novas áreas de aterro.  

O impacte na paisagem decorrente das intervenções do Projecto assumirá algum relevo, sendo a sua 

significância função do tipo de acções levadas a cabo em cada uma das áreas concessionadas à 

LISCONT e da fase em que tais acções ocorrem. Refira-se, contudo, que a frente ribeirinha na zona de 

Alcântara foi durante o final do século XIX e princípio do século afecta a usos portuários, tendo 

actualmente sido reconvertida a uso turístico e de restauração. A área envolvente ao TCA encontra-se 

também afecta a equipamento, serviços e comércio, destacando-se, pela proximidade, as docas de 

Santo Amaro e de Alcântara, esta última contígua à área de intervenção a norte. 
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Os impactes paisagísticos foram avaliados no EIA com base no cruzamento da informação obtida na 

situação de referência, que permitiu caracterizar a sensibilidade da paisagem, com as características 

visuais mais relevantes do Projecto, bem como com a previsível visibilidade das intervenções previstas. 

Os impactes foram avaliados considerando o zonamento indicado no subcapítulo 3.3 do presente 

documento 

Durante a fase de construção, a paisagem será substancialmente alterada, quer na área de 

intervenção, quer nos espaços de algum modo relacionados com a obra, fazendo-se os impactes sentir 

não só no local directamente afectado mas também na área envolvente. 

Os trabalhos terão início com a instalação de estaleiros junto às Zonas D e E para apoio, 

respectivamente, à ampliação do cais e da nova plataforma ferroviária, e com os desvios de trânsito 

no acesso ao terminal. 

As obras de construção previstas nas Zonas D e E implicarão a operação, nos estaleiros e frentes de 

obra, de equipamentos de dimensão significativa, como centrais de betão, gruas, etc., bem como a 

movimentação de materiais, a circulação de pesados, com a consequente emissão de poeiras. Tal 

contribuirá para a degradação visual da paisagem, prevendo-se uma interferência com as percepções 

humano-sensoriais, com particular incidência nos observadores externos à área do Projecto, resultante 

de uma desorganização espacial e funcional da área de intervenção. 

De igual modo, nas Zonas A, B e C, onde estão previstas demolições e pavimentações, verificar-se-á a 

movimentação de maquinaria pesada e a emissão de poeiras, com os decorrentes impactes. Neste 

sentido, a actividade dos estaleiros e frentes de obra constituirão intrusões que induzirão impactes 

visuais negativos, de magnitude moderada a elevada, certos, directos, de elevada significância para 

observadores localizados na envolvente próxima da área de intervenção, em especial para os 

observadores presentes na frente ribeirinha, destacando-se os utentes da Doca de Alcântara e de 

Santo Amaro e estabelecimentos comerciais na sua envolvente. A significância destes impactes reduz-

se para os locais mais afastados e eixos viários, nomeadamente na Av. Infante Santo, viadutos de 

Alcântara e Ponte sobre o Tejo, dado que não constituem locais de permanência. Refira-se, porém, 

que os impactes associados a esta fase são temporários e reversíveis. 

Na fase de exploração as repercussões na paisagem reflectem-se em alterações directas, físicas e 

topológicas do território intervencionado, com consequência na dinâmica e escala de referência deste 

local, condicionando assim a forma de leitura da paisagem. 

As novas intrusões visuais dizem respeito: 

 Às novas áreas ocupadas (por contentores, novos edifícios, áreas de estacionamento e nova 

plataforma ferroviária), implicando por vezes alterações nas volumetrias, com carácter 

permanente e localizado; e 

 Ao acréscimo do número de equipamentos (pórticos de cais e de parque) a operar na área do 

Terminal, de carácter transitório, implicando movimento (equipamentos em deslocação). 

No que se refere às intrusões visuais de carácter permanente e localizado verificar-se-ão situações 

distintas em função da tipologia de ocupação: 

 Na Zona A (adjacente à área da nova plataforma ferroviária), os dois edifícios existentes 

(Vasco da Gama e Terlis) serão demolidos de modo a permitir criar novos acessos e uma nova 

área de parqueamento de contentores, verificando-se a substituição destes edifícios por pilhas 

de contentores com uma altura máxima de 13 m (5 contentores empilhados). Embora em 

termos volumétricos estas duas ocupações se assemelhem, o uso e a tipologia alteram-se 

profundamente, com repercussões na apreensão da paisagem, encontrando-se este uso, de 
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um modo geral, conotado de forma negativa pela população. Este impacte, embora negativo, 

de significância elevada e permanente, será mais relevante para os observadores a maior 

proximidade do Terminal, em especial para os utilizadores da Doca de Alcântara. 

 Na Zona B, onde já foram demolidos os dois armazéns existentes, está prevista a construção 

dos novos edifícios da LISCONT, Oficinas, Scanner, Portarias e das áreas de estacionamento 

cujo layout não está ainda definido. Apesar das alterações esperadas nesta zona e da 

potencial qualidade arquitectónica dos novos edifícios, considera-se que o impacte visual, 

bloqueando a vista para o Tejo das áreas baixas de Alcântara para veículos e peões e das 

encostas adjacentes, apresentará uma alta significância, por se tratar de uma área de grande 

acessibilidade visual, quer para os utentes das Docas de Alcântara e de Santo Amaro (que 

incluem os utilizadores habituais do equipamento, bem como a população e os turistas que se 

desloca aos espaços de lazer e restauração afectos), quer para os transeuntes, automobilistas 

e utentes dos transportes públicos. 

 Na Zona C, frente à Gare Marítima de Alcântara, está prevista apenas a repavimentação. 

Deste modo, considera-se o impacte visual negativo de significância reduzida, caso não se 

verifique o parqueamento de contentores neste local, ou elevada, se esta área vier a ser 

ocupada por contentores, em especial para os observadores da margem oposta, e face ao 

elevado valor patrimonial de que se reveste a Gare Marítima contígua. 

 Na Zona D, afecta ao prolongamento do cais e à ampliação da área de parqueamento de 

contentores, verificar-se-á um impacte visual negativo de elevada significância não só devida à 

nova ocupação e volumetria criada frente à Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos, 

também ela de elevado valor patrimonial, mas pela grande acessibilidade visual que esta área 

terá, em especial para os utentes da doca de Alcântara, para a população residente no limite 

nascente de Alcântara, visitantes do Museu das Janelas Verdes e frequentadores do Miradouro 

de Santa Catarina. 

 Na Zona E, onde está prevista a implantação da nova plataforma ferroviária e cais de 

embarque das barcaças, o impacte visual decorrerá da nova ocupação com redução da 

distância visual àquele que passará a ser o limite sul da Doca, que será efectuada sobre 

pilares, determinando uma nova aparência deste limite sul da doca. Trata-se de um impacte 

negativo significativo. 

Relativamente às alterações visuais decorrentes do acréscimo do número de equipamentos (pórticos 

de cais e de parque) a operar na área do TCA, apesar da sua grande visibilidade a longas distâncias, 

destacando-se claramente no horizonte visual a partir de todos os pontos considerados na análise de 

visibilidade, pelo seu carácter transitório associado ao facto de estarem sujeitos a movimento, 

considera-se o impacte visual negativo mas de significância moderada.  

Refira-se ainda que, durante a fase de exploração, os contentores e a sua opaca volumetria entram 

em movimento sobre os porta-contentores nas vias de circulação, criando um impacte visual que deve 

também ser considerado, pois afectará em permanência a visibilidade nesta zona baixa da cidade. 

Este é um impacte negativo, indirecto e de elevada significância, principalmente porque a circulação 

destes veículos é feita pela Avenida de Brasília, atravessando uma área de lazer e de elevado valor 

cultural e turístico. 

Para finalizar, salienta-se que os impactes referidos dependem claramente dos interesses e 

sensibilidades do potencial observador, ou seja, de uma predisposição positiva face a este tipo de 

equipamentos que atenua o potencial efeito intrusivo e consequente impacte negativo que este tipo 

de equipamento pode produzir na paisagem e vice-versa, pelo que teria sido vantajoso a medição de 

preferências visuais da população mais afectada pela intervenção do TCA.  
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Face ao exposto, no que respeita ao factor Paisagem, o Projecto implicará a ocorrência de impactes 

muito significativos e não mitigáveis, nomeadamente: 

 O impacte visual decorrente da presença de contentores na Zona C, em frente à Gare 

Marítima de Alcântara, em especial para os observadores da margem oposta e face ao elevado 

valor patrimonial de que se reveste este imóvel.  

 O impacte visual decorrente do prolongamento do cais e ampliação da área de parqueamento 

de contentores na Zona D, não só devido à nova ocupação e volumetria criada frente à Gare 

Marítima da Rocha Conde de Óbidos, também ela de elevado valor patrimonial, mas pela 

grande acessibilidade visual que esta área terá, em especial para os utentes da doca de 

Alcântara e para a população residente e visitantes das colinas históricas envolventes. 

 O impacte visual decorrente do aumento do número de contentores em movimento nas vias 

de circulação, que afectará em permanência a visibilidade na zona baixa da cidade. 

Ponderados os impactes descritos, considera-se que os mesmos são muito significativos e que 

afectarão em permanência a qualidade visual e o equilíbrio da paisagem ribeirinha durante tempo 

excessivo e envolvendo uma grande número de utentes da cidade, residentes e turistas. Ainda que 

parte dos impactes mais significativos sejam reversíveis, ocorrerão de forma permanente durante toda 

a fase de exploração do Projecto, ou seja, durante 27 anos, a curto e médio prazo. 



 

 

Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara 
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental 2236 62 

Parecer da Comissão de Avaliação 
Maio 2010 

5. CONSULTA A ENTIDADES EXTERNAS 

No âmbito da consulta a entidades externas referida no ponto 2 deste documento, foram recebidos 

pareceres das seguintes entidades: ANA, APL, CML, CP, DGOTDU, DRE – LVT, EP, InIR, IPTM, Estado-

Maior da Armada, EFMA, REN – Gasodutos, REFER, SIMTEJO e Turismo de Portugal. 

Assim, e sem prejuízo da análise feita no ponto 5, considera-se pertinente apresentar de forma sucinta 

as principais questões colocadas nos pareceres destas entidades, cuja cópia integral consta no anexo 

II do presente documento. 

A ANA informou que, com base na Servidão Aeronáutica do Aeroporto de Lisboa, definida pelo Decreto 

n.º 48542 de 24 de Agosto de 1968, o projecto em avaliação não oferece qualquer inconveniente do 

ponto de vista aeronáutico. 

O parecer emitido pela APL refere-se exclusivamente à exequibilidade do Projecto face à publicação da 

Lei n.º 14/2010, de 23 de Julho, que revogou o Decreto-Lei n.º 188/2008, de 23 de Setembro, 

diploma que introduziu alterações nas bases do contrato de concessão do direito de exploração, em 

regime de serviço público, do terminal portuário de Alcântara.  

A APL esclareceu que, na sequência da publicação da Lei n.º 14/2010, de 23 de Julho, a questão foi 

levada a tribunal arbitral (Tribunal Voluntário ad hoc em Lisboa) onde corre actualmente o respectivo 

processo (Processo n.º 24/2010/AHC/AVS). Neste processo, a APL solicita a anulação do Aditamento 

ao Contrato de Concessão, celebrado entre esta administração portuária e a LISCONT a 21 de Outubro 

de 2008, com todas as consequências legais. A LISCONT apresentou contestação e pedido 

reconvencional, para o caso de proceder o pedido da APL, onde pede o reconhecimento do direito a 

uma indemnização pelos danos a sofrer por efeito da invalidação do Aditamento. 

Por último, a APL esclarece que o contrato de concessão se encontra em vigor até trânsito em julgado 

da decisão do referido processo, cabendo às partes executá-lo sob pena de responsabilidade 

contratual. 

A CML emitiu dois pareceres, um no âmbito da gestão de resíduos e outro no âmbito da protecção 

civil.  

O Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos (DHURS) da CML considerou que a 

caracterização dos impactes na gestão de resíduos decorrentes da fase de construção apresentada no 

EIA está bastante incompleta, nomeadamente no que diz respeito a estimativas esperadas em termos 

de produção de resíduos de construção e demolição (RCD). O parecer alerta também para os resíduos 

provenientes do material dragado ligeiramente contaminado resultante da realização dos taludes e da 

contrução dos pilares e fundações do cais. Relativamente aos dragados, o DHURS recorda que em 

fase de licenciamento se deverá proceder à caracterização dos locais de deposição de dragados e à 

definição dos limites de tolerância. Este Departamento considera ainda que as medidas propostas são 

vagas e pouco explícitas para que possam ser consideradas medidas de minimização dos impactes 

gerados pelas operações de dragagem.  

No que se refere à responsabilidade pelo destino final dos resíduos, o parecer invoca o disposto no 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, em articulação com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 

Março, recordando que a CML não será responsável por qualquer resíduo gerado no decurso da obra, 

à excepção dos resíduos provenientes do escritório do estaleiro. Assim, deve ser apresentado um 

Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPGRCD), conforme previsto no EIA. O DHURS considera 

contudo que o referido Plano deve ser elaborado em fase de projecto, de modo a estimar os resíduos 

produzidos (quantitativa e qualitativamente), apresentando medidas que permitam a sua minimização 
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e estabelecendo o destino correcto a dar aos resíduos, no cumprimento da legislação em vigor, ou 

seja, assegurar o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas 

respectivamente aplicáveis. Do parecer constam ainda várias recomendações a serem tidas em conta 

aquando da elaboração do PPGRCD. 

Relativamente à fase de exploração, o DHURS não concorda com a premissa assumida no EIA de que 

não são esperados novos resíduos nem grande crescimento das quantidades produzidas. O parecer 

refere que, havendo um aumento de navios a escalar ou a operar no porto, é expectável um aumento 

da quantidade de resíduos produzidos nos navios ou provenientes das cargas transportadas. Apesar 

de uma breve caracterização dos resíduos, o EIA não apresenta nenhuma estimativa da produção de 

resíduos para a fase de exploração do Projecto. Contudo, os dados da situação de referência apontam 

para uma produção superior a 1100 litros por dia, pelo que a responsabilidade pela gestão de resíduos 

será do proponente e não do Município. 

O DHURS salienta ainda que, embora o EIA refira que na fase de exploração será elaborado um plano 

Integrado de Gestão de Resíduos, é omisso no que se refere a qualquer plano de monitorização de 

resíduos na fase de exploração do estaleiro. 

Por último, o parecer refere ainda que na fase de exploração do estaleiro não são apresentadas as 

medidas de minimização dos impactes gerados pela lavagem de maquinarias do estaleiro, pelos 

derrames de óleos, de águas residuais e resíduos dos navios. 

O parecer emitido pelo Departamento de Protecção Civil – Serviço Municipal de Protecção Civil de 

Lisboa (SMPC) da CML procede à identificação das susceptibilidades presentes na área afecta ao 

projecto e que possam ser agravadas pela execução do mesmo. Neste âmbito, foi focada a 

vulnerabilidade sísmica / tsunamis, a vulnerabilidade a inundações a ao efeito de maré e outras 

susceptibilidades, tendo em conta o artigo 26º do Regulamento do PDML em vigor, bem como a 

Subsecção III e a Planta de Ordenamento da proposta de revisão do PDML em fase de consulta 

pública.  

No que se refere à vulnerabilidade sísmica / tsunamis, toda a área de intervenção do Projecto está 

classificada com vulnerabilidade muito elevada, correspondendo a formações superficiais aluvionares 

lodosas, arenosas e areno-argilosas e aterros. Colateralmente à ocorrência de eventos sísmicos, existe 

a possibilidade de inundação da zona ribeirinha associada a situações de tsunamis e de fenómenos de 

liquefacção dos solos, fenómeno que pode causar a ocorrência de danos em estruturas enterradas 

como as fundações de edifícios. O SMPC refere ainda que a ocorrência de dragagens em locais 

pontuais irá alterar a morfologia local, podendo interferir ao nível desta vulnerabilidade. 

Relativamente à vulnerabilidade a inundação por temporal e susceptibilidade ao efeito de maré, o 

parecer aponta para a existência de áreas de vulnerabilidade moderada, na zona Este da área de 

intervenção, e de vulnerabilidade muito elevada, na zona Oeste, esta última representando 58% do 

espaço total do TCA. De salientar contudo que a Carta de Vulnerabilidade ao Risco de Inundação, 

elaborada pelo SMPC e referida no EIA, foi reformulada e consta na actual revisão do PDML. A 

classificação da área de intervenção atribuída pela actualização da referida carta, não é coincidente 

com a classificação de risco apresentada no EIA. 

Tendo em conta que a área de estudo se integra na bacia residual de Alcântara, zona com rede de 

saneamento em sistema unitário, o SMPC considera que a fase de exploração pode aumentar a 

vulnerabilidade à escala supra-local, em resultado das alterações introduzidas ao nível hidrológico, 

com especial destaque para os problemas de drenagem das águas pluviais do próprio TCA e das infra-

estruturas integrantes.  
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O SMPC alerta ainda para o facto da área de intervenção poder estar sujeita a acidentes graves de 

tráfego fluvial, marítimo, rodoviário, ferroviário e aéreo, bem como acidentes graves que envolvam 

mercadorias perigosas5. Prevê-se que a fase de exploração possa agravar as probabilidades de 

ocorrência de acidentes graves resultantes do aumento de tráfego induzido pela expansão do TCA. 

O parecer concluiu invocando a necessidade de aplicar o disposto nos artigos 22º a 24º do 

Regulamento da proposta de PDML, apesar do mesmo vigorar, por considerar que tal irá contribuir 

para a prevenção das situações de risco que possam constituir em acidentes graves ou catástrofes na 

cidade de Lisboa. Os referidos artigos preconizam medidas a implementar ao nível da vulnerabilidade 

sísmica, de inundações por temporal e ao efeito de maré directo. No entanto, para proceder a uma 

avaliação integrada dos riscos e susceptibilidades a que a área de intervenção está sujeita, o SMPC 

considera indispensável uma análise conjunta do presente Projecto com outros planos e projectos 

previstos para a área, designadamente o projecto de Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do 

Porto de Lisboa à Linha de Cintura, o projecto de Dragagem da Bacia de Acesso e Manobra do TCA e o 

Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo. 

Por último, o SMPC propõe ainda a implementação de medidas efectivas de monitorização do 

transporte de contentores de matérias perigosas, as quais devem contemplar o aviso prévio dos 

transportes a efectuar aos organismos competentes, disponibilizando informação referente ao tipo, 

frequência e quantidades de mercadorias perigosas transportadas e/ou armazenadas no TCA, data de 

embarque e desembarque, tipo de encaminhamento e ficha de segurança. 

A CP acolhe como favorável a deslocalização da zona de Alcântara da actividade de cruzeiros, na 

medida em que poderá permitir o encerramento da Passagem de Nível de peões da rocha Conde de 

Óbidos, que apresenta actualmente um elevado risco de acidentes.  

Esta entidade realça ainda que, para o caso das mercadorias, deve ficar salvaguardada uma inclinação 

máxima do perfil compensado de 18mm/m nas rampas/pendentes.  

A CP conclui afirmando ser perfeitamente compatível a exploração desta ligação em tráfego misto, 

face à previsível frequência dos comboios de passageiros e de mercadorias. 

A DGOTDU informa que não tem qualquer intervenção no licenciamento ou na autorização do projecto 

em questão, pelo considera que a emissão de parecer sobre o mesmo extravasa as suas 

competências. 

A DRE - LVT realça que, apesar de não existirem na área abrangida pelo estudo quaisquer 

estabelecimentos industriais, o Projecto implica a instalação de eventuais estabelecimentos de carácter 

temporário de apoio à execução  

A EP informa que, na área em estudo, não existe nenhuma infra-estrutura cuja gestão se encontre a 

seu cargo nem se prevê nenhum projecto rodoviário que possa interferir com o Projecto em avaliação. 

Após consulta à EP, à Brisa e à Lusoponte, o InIR informa que os reflexos da expansão do TCA na 

funcionalidade da rede rodoviária nacional são irrelevantes face aos dados actualmente disponíveis. 

O IPTM salienta que, de acordo com as Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário, o 

perfil estratégico do Porto de Lisboa contempla uma forte aposta na consolidação da sua posição ao 

nível da movimentação de carga geral, particularmente na sua componente contentorizada. Este 

instituto considera ainda ser imprescindível o aumento da actual capacidade instalada, através da 

                                                        
5 O SMPC invoca dados da ANPC que refere que no ramal ferroviário de transporte de mercadorias de e para o TCA são 
transportadas anualmente dezenas de toneladas de mercadorias perigosas, designadamente mercadorias pertencentes à 
classe de perigo 3 (líquidos inflamáveis). 
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optimização, da modernização e da expansão das infra-estruturas existentes, objectivo em que se 

insere o Projecto em avaliação. 

O IPTM sublinha ainda que esta opção estratégica está reflectida nos trabalhos em curso para 

desenvolvimento do Plano Nacional Marítimo Portuário, IGT que se assumirá como plano sectorial. 

O EMA identifica na área em estudo uma zona de protecção de feixes hertzianos militares, a qual 

constitui uma servidão radioeléctrica regulada pelo Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro, entre o 

edifício da Capitania do Porto de Lisboa e as instalações navais de Alcântara e entre estas e a Unidade 

de Apoio às Instalações Centrais da Marinha. O EMA informa ainda que estão previstas alterações da 

rede viária e ferroviária nas proximidades da Capitania do Porto de Lisboa, bem como a instalação de 

pólos de estaleiros de obras que poderão condicionar a movimentação de viaturas em situação de 

emergência, situações que deverão ser salvaguardadas. 

O EMFA esclarece que a área em causa não se encontra abrangida por qualquer servidão de unidades 

afectas à Força Aérea. 

A REN Gasodutos informa que não possui quaisquer infra-estruturas construídas ou em projecto na 

área a afectar pelo Projecto. 

A REFER informa que deve ser considerado o traçado da ligação ferroviária ao TCA apresentado em 

sede de Aditamento ao EIA, pois apenas este permite efectuar a ligação à superfície aprovada na DIA 

emitida para a Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura, cujo 

projecto de execução se encontra actualmente em conclusão. 

A REFER aponta ainda que a capacidade máxima ferroviária de escoamento de comboios de 

mercadorias, após implementação do projecto de Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto 

de Lisboa à Linha de Cintura, é de 32 comboios por dia (16 comboios/dia/sentido). Atentando na 

utilização expectável indicada no EIA do Projecto em avaliação (14 comboios/dia), haverá capacidade 

excedentária do canal ferroviário. Neste sentido, a REFER alerta para a necessidade de promover o 

aproveitamento da Ligação Desnivelada à Linha de Cintura tendo em conta: 

 A procura Europeia e Mundial de sustentabilidade ambiental das redes de transportes (troca do 

modo rodoviário para o ferroviário); 

 A preocupação em diminuir a dependência do país dos combustíveis fósseis e tornar a economia 

menos susceptível à subida do preço dos combustíveis (com o consequente aumento do custo 

de transporte rodoviário);  

 O potencial alargamento da área de influência do TCA para Espanha (motivado principalmente 

pela substancial melhoria da acessibilidade ferroviária). 

A REFER sublinha que o desnivelamento ferroviário de Alcântara é especialmente importante por 

viabilizar uma nova ligação de passageiros entre a Linha de Cascais e a Linha de Cintura, por eliminar 

cinco passagens de nível existentes na zona e ainda por melhorar a acessibilidade ferroviária ao TCA. 

Neste sentido, a REFER afirma que, mesmo que não ocorra a expansão do TCA ou que as propostas 

de desenvolvimento urbanístico da CML não se venham a implementar no formato previsto na actual 

proposta do PUA, a sua intenção será de proceder ao desnivelamento ferroviário previsto, sendo que 

no caso da ligação ao TCA se tratará, no limite, de repor um serviço existente, podendo, se for caso 

disso, proceder-se à ligação do desnivelamento ao traçado ferroviário actual de acesso ao TCA. 

A REFER conclui afirmando que o projecto de execução da Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e 

do Porto de Lisboa à Linha de Cintura integra as soluções necessárias e adequadas para, no momento 

em que seja oportuno, viabilizar a ligação ao TCA. 
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A SIMTEJO alerta para o facto de o Projecto motivar um conjunto de intervenções e acções que 

carecem de compatibilização com as infra-estruturas da SimTejo, existentes e a construir, de forma a 

assegurar e melhorar as condições de drenagem urbana da área em questão. 

Esta entidade salienta que o aumento da capacidade de parqueamento de contentores no TCA poderá 

traduzir-se num incremento no volume de águas residuais a colectar e a encaminhar para destino final 

adequado, pelo que tem de ser avaliada a capacidade dos actuais sistemas de drenagem e tratamento 

para receber esse potencial aumento. 

A SIMTEJO enuncia assim como principais preocupações: 

 A manutenção da integridade das infra-estruturas de saneamento, quer do ponto de vista 

estruturas quer da sua condição de funcionamento hidráulico e sanitário, não sendo aceitável a 

construção sobre infra-estruturas de drenagem, nem qualquer sobrecarga adicional; 

 A manutenção das condições de livre acesso a pessoas e equipamentos, para operações 

regulares de inspecção e operação, devendo ser garantida a existência de uma faixa de 

protecção de 5 m de largura ao longo das infra-estruturas; 

 Interrupções de funcionamento das infra-estruturas não são admissíveis pelo que devem ser 

assegurados os desvios dos serviços afectados. 

Por último, recorda que eventuais interferências serão obrigatoriamente objecto de projecto de 

execução a desenvolver pelo proponente em articulação com a SIMTEJO e sujeitas à aprovação desta. 

Os custos associados a estas interferências não serão suportados pela SIMTEJO e esta entidade 

solicita que lhe sejam comunicadas previamente todas as obras de alteração, para efeitos de 

acompanhamento dos trabalhos. 

O Turismo de Portugal salienta que a proximidade relativa do Projecto a vários empreendimentos 

turísticos de qualidade poderá afectar a procura dos mesmos. Esta entidade aponta várias 

intervenções do Projecto que podem ter impactes negativos no domínio do turismo, destacando-se: 

 A alteração de vistas panorâmicas da cidade para o rio e do rio para a cidade; 

 A transferência do Terminal de Cruzeiros para Santa Apolónia; 

 A redução do número de postos de amarração na doca de recreio de Alcântara; 

 A redução de espaço de manobra e atracagem para as embarcações de cruzeiros fluviais que 

operam a partir da doca. 

O Turismo de Portugal considera que tal poderá contrariar as orientações patentes no Plano 

Estratégico Nacional do Turismo (PENT)6 para a região de Lisboa. 

Relativamente à alteração de vistas panorâmicas, esta entidade considera que devem ser 

especificadas as ―soluções de protecção visual‖ referidas no EIA, nomeadamente através da sua 

integração em simulações visuais da área. Esta questão reveste-se de particular importância porque o 

TCA encontra-se actualmente ―escondido‖ por edifícios que serão demolidos. 

Quanto à transferência do Terminal de Cruzeiros para Santa Apolónia, o Turismo de Portugal 

considera que tal acarreta consequências que não foram devidamente analisadas, sendo assim 

necessário apresentar: 

 Dados ou estudos concretos que permitam aferir com fiabilidade que as áreas preferenciais dos 

turistas dos cruzeiros estão mais próximas do Terminal de Santa Apolónia, porquanto a zona 

                                                        
6 Aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2007, de 4 de Abril  
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envolvente ao TCA oferece também uma grande riqueza desde monumentos nacionais a áreas 

de lazer e de cultura; 

 Estudos ou dados quantitativos que permitam aferir que o Terminal de Santa Apolónia tem 

efectivamente capacidade para acolher todos os navios de cruzeiros, não havendo risco de 

sobrelotação ou atrasos que prejudiquem este produto turístico. Devem ser esclarecidas várias 

questões, designadamente, se o Terminal de Alcântara continuará a manter condições para 

acostagem de navios de cruzeiros, quais as medidas a adoptar no caso de congestionamento de 

ambos os terminais e qual a probabilidade  

Esta entidade considera assim que o Projecto em avaliação não é independente do projecto do 

Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia. 

No que concerne a redução do número de postos de amarração na Doca de Recreio de Alcântara, o 

Turismo de Portugal considera que deve ser aferido se a Doca de Santo Amaro configura uma 

solução viável e definidas medidas alternativas para o caso de lotação de ambas as docas. 

Devem também ser determinadas as consequências concretas da redução de espaço de manobra e 

atracagem para os serviços prestadores de cruzeiros fluviais bem como apresentadas soluções 

alternativas e medidas de minimização dos efeitos desta redução. 

Por último, o Turismo de Portugal considera que devem ser avaliados os impactes da fase de 

desactivação e propostas as necessárias medidas de minimização, designadamente, no que se 

refere ao planeamento e gestão do território e à componente social. Devem também ser avaliados 

os impactes do Projecto a nível do PENT, sobretudo no que se refere ao turismo náutico.  
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6. CONSULTA PÚBLICA 

6.1. Síntese dos Resultados da Consulta Pública 

A Consulta Pública decorreu durante 45 dias úteis, desde 2 de Setembro a 5 de Novembro de 2010. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 3 exposições com a seguinte proveniência: 

 Exposição conjunta das Juntas de Freguesia de Alcântara e Prazeres. 

 Administração do Condomínio Alcântara Rio 1.ª fase. 

 Um cidadão (Ricardo Tamagnini). 

As Juntas de Freguesia de Alcântara e dos Prazeres opõem-se ao Projecto, considerando que o 

procedimento de AIA não apresentam suporte legal suficiente, atendendo à publicação da Lei n.º 

14/2010, de 23 de Julho, que revogou o Decreto-Lei n.º 188/2008, de 23 de Setembro. 

Consideram que as projecções do movimento portuário que justificam o Projecto são irrealistas e 

excessivas, não tendo sequer sido confirmadas pela estatística obtida nos anos entretanto decorridos. 

Discordam do facto do Projecto ser apresentado como autónomo, dissociado de um conjunto de 

outros projectos, nomeadamente da ―Dragagem para o Estabelecimento da Bacia de Acesso e 

Manobra do Terminal de Contentores de Alcântara‖ ou da ―Dragagem de Aprofundamento do Canal da 

Barra do Porto de Lisboa‖. Consideram que ao segmentar projectos indissociáveis, não se desenvolve 

uma avaliação de impactes integrada que permita bem fundamentar a decisão. 

Referem também que o Projecto implica a transferência do Terminal de Cruzeiros para Santa Apolónia, 

o que não seria necessário caso não se realizasse a expansão do TCA. 

Salientam que não foi equacionada nem avaliada a possibilidade do projecto ―Ligação Desnivelada da 

Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura‖ ser adiado indefinidamente, 

desconhecendo-se os impactes ambientais daí resultantes, nomeadamente o escoamento do TCA ser 

efectuado predominantemente por via rodoviária, atendendo a que as barcaças apenas estão previstas 

para após 2024. 

Consideram que não foram assim avaliados os impactes cumulativos do Projecto e criticam as 

conclusões do EIA, nomeadamente: 

 No que diz respeito à qualidade do ar e ao ambiente sonoro, os impactes ambientais serão 

substancialmente diferentes caso seja ou não efectuada a ligação desnivelada da Linha de 

Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura. 

 Várias incidências de carácter social e económico estão claramente diluídas na análise, cujos 

impactes negativos seriam difíceis de minimizar. A actividade económica existente nas docas de 

Santo Amaro e Alcântara é abordada de forma ligeira e remetida para impactes temporários e 

reversíveis. 

 As conclusões relativamente ao planeamento e gestão do território não se entendem, 

admitindo-se que se trata de uma apreciação puramente subjectiva e pessoal dos autores do 

EIA. 

 Na componente social não é acautelada a possibilidade de adiamento ou inexistência da ligação 

desnivelada da linha de Cascais à linha de Cintura. A conclusão deste factor ambiental não está 

bem fundamentada, nomeadamente, no que se refere a afirmações como ―o aumento de 

circulação de pesados no nó de Algés contribuirá para um aumento da perturbação junto de 
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algumas habitações, mas como a perturbação já é elevada, tal não se traduz em impactes 

significativos‖. 

 Os impactes decorrentes da profunda alteração da Doca do Hespanhol (com redução de 

dimensão e reposicionamento da muralha) estão subavaliados. 

A Administração do Condomínio Alcântara Rio 1.ª fase apoia o facto de estar previsto no Projecto: 

 O empilhamento máximo de 5 contentores, correspondente à situação actual; 

 O escoamento do tráfego rodoviário ser feito exclusivamente pela Avenida de Brasília, em 

direcção a Algés; 

 O tráfego ferroviário de mercadorias previsto para a ligação desnivelada ser menor que o 

originalmente estudado. 

O Condomínio considera que deverá ser minimizada a intrusão visual através da adopção de práticas 

de gestão dos contentores em parque para que o empilhamento de 5 contentores ocorra como última 

opção e que seja efectuado um escadeamento em altura no sentido da frente ribeirinha de modo a 

minimizar a obstrução do sistema de vistas. 

Propõe que seja interdito o tráfego rodoviário de pesados de mercadorias em direcção à Avenida de 

Ceuta, via Rua João Oliveira Miguéns. 

Ricardo Tamagnini não concorda com a expansão do TCA considerando que existe incoerência entre o 

que se pretende para a cidade de Lisboa e sua ligação ao rio Tejo e o que é efectivamente realizado. 

Refere que o EIA contém várias omissões e não apresenta uma sequência lógica nos assuntos. 

Salienta a omissão do EIA no que diz respeito à integração do Projecto no PUA actualmente em fase 

de Consulta Pública. 

Considera que a expansão do TCA, para além dos impactes na paisagem, apresenta problemas 

noutras áreas que não foram suficientemente analisadas, nomeadamente: 

 Não houve uma análise dos impactes cumulativos dos vários factores ambientais; 

 Os níveis sonoros já são superiores aos legalmente permitidos, sendo que o Projecto irá 

aumentar esses níveis quer na fase de construção quer de exploração; 

 Aumento do tráfego rodoviário e ferroviário numa zona já com elevada intensidade de tráfego; 

 Aumento da poluição do ar, tanto durante a fase de construção como de exploração. 

6.2. Comentários aos Resultados da Consulta Pública  

Após análise dos resultados da Consulta Pública, considera-se que os mesmos reflectem um conjunto 

de preocupações bastante pertinentes, mas que se encontram já devidamente ponderadas ao longo 

do presente parecer, designadamente, na avaliação desenvolvida no capítulo 4. 

Considera-se todavia de realçar, no que se refere ao suporte legal do procedimento de AIA face à 

publicação da Lei n.º 14/2010, de 23 de Julho, o esclarecimento apresentado pela APL e que consta 

no capítulo 5 do presente documento. De acordo com a APL, o contrato de concessão celebrado entre 

esta administração portuária e a LISCONT a 21 de Outubro de 2008, ao abrigo do então vigente 

Decreto-Lei n.º 188/2008, de 23 de Setembro, permanece em vigor até trânsito em julgado da decisão 

do processo agora em curso no tribunal arbitral. 
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7. CONCLUSÕES 

O Projecto de Expansão do TCA tem como objectivo a modernização da infra-estrutura portuária 

existente e o aumento da capacidade actual de recepção e movimentação de contentores no Porto de 

Lisboa, reforçando o papel desta estrutura nas principais cadeias logísticas do Atlântico. 

De acordo com as Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário, o perfil estratégico do 

Porto de Lisboa contempla uma forte aposta na consolidação da sua posição ao nível da 

movimentação de carga geral, particularmente na sua componente contentorizada. 

O TCA constitui um interface de mercadorias que assegura as conexões entre o transporte marítimo 

fluvial e os transportes terrestres, apresentando uma importância estratégica no contexto do sistema 

portuário nacional e das relações de conectividade que estão estabelecidas quer a nível nacional, quer 

a nível internacional. 

As orientações decorrentes do PNPOT salientam a necessidade de implementação de uma estratégia 

de afirmação dos portos nacionais, em particular para o sistema portuário de Sines, Setúbal e Lisboa. 

Atendendo a estas orientações, é expectável que o reforço e reorientação natural da economia 

contribuam para a promoção de sectores empresariais associados aos bens e serviços 

transaccionáveis, melhorando a capacidade competitiva nacional. 

Contudo, verifica-se que os IGT directamente aplicáveis ao território em causa não contemplam a 

expansão deste terminal. O PROTAML não apresenta referência expressa ao Projecto nem o PDML em 

vigor prevê a ampliação do actual cais do Terminal de Alcântara, verificando-se inclusive a 

desconformidade do Projecto com várias disposições deste último IGT, designadamente, no que se 

refere: 

 À protecção do sistema de vistas a partir dos espaços públicos, por quanto o aumento do 

número de pórticos e o aumento da área de parqueamento de contentores afectam 

parcialmente as panorâmicas a partir de vários pontos da cidade; 

 Ao encerramento da Gare Marítima de Alcântara e da Gare Marítima da Rocha do Conde de 

Óbidos enquanto terminais de passageiros marítimos, dado que as plataformas destes 

terminais ficarão afectas ao parqueamento de contentores; 

 Ao não cumprimento da premissa de localizar os terminais de mercadorias preferencialmente 

na zona portuária oriental da cidade.  

Considerando ainda a proposta de revisão do PDML, em fase de consulta pública, e o PUA, em fase de 

conclusão, verifica-se que ambas as propostas não acomodam a intenção de expansão deste Terminal. 

O Projecto também não está em consonância com as orientações do PENT para a região de Lisboa, 

sobretudo no que se refere ao turismo náutico e à consagração da zona entre Alcântara e Algés como 

eixo museológico de excelência. 

Importa também salientar os impactes identificados a nível da paisagem, do património, da 

componente social e do ambiente sonoro, factores que, a par do ordenamento do território, se 

consideram determinantes para avaliação do Projecto em causa face à natureza das intervenções 

previstas, das quais se destaca o aumento de tráfego rodo e ferroviário, e às características da área 

urbana afectada. 

Desde logo se destaca a elevada sensibilidade patrimonial da área em que o Projecto se desenvolve, 

interferindo directamente com a Zona de Protecção de dois imóveis em vias de classificação, as Gares 

Marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos. 
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Apesar de se tratar de uma zona portuária consolidada, o aumento do número de contentores e 

maquinaria associada em redor destes dois edifícios de grande valor patrimonial, e sobretudo dentro 

da sua Zona de Protecção, resultará num conjunto de impactes negativos, directos, de elevada 

magnitude e significância, resultando numa profunda alteração do seu enquadramento e da função a 

que estavam destinadas.   

No que se refere exclusivamente aos impactes decorrentes do parqueamento de contentores na 

proximidade dos edifícios, inclusive dentro das respectivas Zonas de Protecção, considera-se que os 

mesmos, embora reversíveis, ocorrem de forma permanente durante toda a fase de exploração. Já os 

impactes decorrentes do prolongamento do cais junto à fachada sul da Gare da Rocha do Conde de 

Óbidos são permanentes e irreversíveis. 

De realçar ainda os impactes decorrentes do aumento do tráfego rodoviário de veículos pesados ao 

longo da Avenida de Brasília, junto à qual se situam inúmeros imóveis de elevado valor patrimonial. 

Este percurso rodoviário atravessa uma área inserida em Zonas Especiais de Protecção, desde 

Alcântara até Algés. O aumento do tráfego de pesados neste eixo levará ao agravamento dos 

parâmetros relativos à qualidade do ar, ao ambiente sonoro e às vibrações, o que resultará na 

desqualificação ambiental das Zonas Especiais de Protecção que envolvem um vasto conjunto de 

património classificado. 

Em termos paisagísticos, o Projecto implicará a ocorrência de impactes muito significativos e não 

minimizáveis, nomeadamente, no que se refere ao impacte visual decorrente da presença de 

contentores em frente às Gares, facto que se torna particularmente relevante tendo em conta o valor 

patrimonial destes edifícios. 

De salientar também o impacte visual decorrente do aumento de tráfego de veículos pesados 

transportando contentores, o que afectará em permanência a visibilidade na zona baixa da cidade. 

Este é um impacte negativo, indirecto e de elevada significância, principalmente porque a circulação 

destes veículos é feita pela Avenida de Brasília, atravessando uma área de lazer e de elevado valor 

cultural e turístico. 

Os impactes paisagísticos são assim negativos e muito significativos, afectando em permanência a 

qualidade visual e o equilíbrio da paisagem ribeirinha, envolvendo um grande número de utentes da 

cidade, residentes e turistas. 

A nível socioeconómico verifica-se que a implantação e ampliação do TCA apresenta impactes 

negativos, muito significativos e permanentes, nomeadamente a desvalorização territorial e o aumento 

de tráfego rodo e ferroviário, com tendência a agravar-se ao longo do período de vida do Projecto. 

Saliente-se que o transporte ferroviário de carga contentorizada é efectuado através da Linha de 

Cintura, a qual atravessa diversas zonas da cidade de Lisboa com forte ocupação habitacional 

marginal. 

A intrusão visual resultante do aumento da capacidade de parqueamento de contentores e do 

aumento do tráfego ferroviário e rodoviário originam impactes sociais negativos e significativos, 

levando a uma limitação das actividades turísticas bem como à redução da atractividade dos espaços 

envolventes ao Terminal, o que se torna particularmente relevante dada a existência, ao longo do eixo 

de Alcântara a Algés, de estruturas de elevado potencial turístico, vocacionadas para actividades 

culturais e de lazer. A construção da plataforma ferroviária e do cais de acostagem de barcaças irá 

eliminar vários postos de amarração na Doca de Alcântara e reduzir a área da mesma, o que levará a 

uma limitação das actividades turísticas, náuticas de recreio e desportiva. Além disso, a maior 

proximidade das operações portuárias de gestão de carga contentorizada (carga e descarga de 

contentores nas composições ferroviárias e nas barcaças) a esta Doca levará à redução da sua 
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atractividade, perspectivando-se assim um decréscimo da actividade de recreio náutico, com impactes 

negativos, não reversíveis, de magnitude elevada e significativos.  

De realçar ainda os impactes negativos identificados a nível do ambiente sonoro, das vibrações e da 

qualidade do ar. 

Em matéria de ambiente sonoro, importa sublinhar que, actualmente, todas as zonas que foram 

objecto de medição (ao longo das vias rodoviárias mais próximas e ao longo do eixo ferroviário da 

Linha de Cintura) apresentam situações de incumprimento dos valores legislados, no que se refere aos 

valores-limite impostos para tanto Zonas Mistas como para Sensíveis. 

Dado o tipo de actividade que se desenvolve no TCA e o acréscimo previsto do volume de trocas de 

carga contentorizada decorrente da expansão, é expectável que o nível sonoro de ruído ambiente da 

área envolvente venha a sofrer um agravamento. Este acréscimo será significativo dado que, 

actualmente, já são infringidos os limites máximos legais. Esse agravamento será devido não tanto às 

operações que se desenvolvem dentro do perímetro do TCA, mas principalmente devido à circulação 

da carga contentorizada por meio rodoviário e ferroviário. Acresce ainda o facto do escoamento por 

via rodoviária ser efectuado exclusivamente pela Avenida de Brasília, implicando o aumento tanto do 

nível sonoro de ruído ambiente como das vibrações decorrentes da circulação rodoviária. 

Atendendo às características da área envolvente ao TCA, designadamente o seu papel como um dos 

principais eixos monumentais, turísticos e de lazer que se pretende reforçar, as medidas disponíveis 

para minimização de impactes no ambiente sonoro são notoriamente reduzidas. A implementação de 

barreiras acústicas não se afigura exequível, não só pela necessidade de manter a visibilidade de 

monumentos e da frente ribeirinha, como pela nobreza do enquadramento visual, limitando a 

possibilidade de adopção deste tipo de soluções. Acresce que o tipo e volume de tráfego que irá 

percorrer esta via condicionam a adopção de soluções de pavimentação com melhor desempenho 

acústico. 

No que se refere às vibrações, e nos aspectos relacionados com o conforto humano na utilização dos 

edifícios, verifica-se a ocorrência de impactes negativos, significativos. No caso da Avenida Brasília 

registam-se valores claramente superiores ao limite da Norma para o período nocturno, verificando-se 

que, para os edifícios já existentes, a possibilidade de minimização destes impactes é manifestamente 

reduzida, ou mesmo impossível.   

Relativamente à qualidade do ar, as emissões de poluentes atmosféricos estarão essencialmente 

associadas à circulação de veículos pesados de transporte de contentores nos acessos ao TCA, 

destacando-se assim a emissão dos poluentes CO, NO2 e PM10. Estes dois últimos parâmetros têm 

registado situações de incumprimento nas estações de monitorização de tráfego da cidade de Lisboa. 

Os resultados das simulações realizadas apontam para impactes directos, negativos e permanentes, 

assumindo maior expressão nos receptores sensíveis mais próximos do eixo das vias consideradas. 

Contudo, dado que as concentrações destes poluentes atmosféricos já se encontram acima ou 

próximas dos valores limite, qualquer pequeno acréscimo terá um significado importante, face à sua 

contribuição para a degradação da qualidade do ar. Acresce ainda que estes impactes dificilmente 

serão minimizáveis a nível de projecto. 

Face ao exposto, tendo em conta os aspectos debatidos ao longo do presente documento, e apesar da 

importância estratégica de que se reveste este Projecto no contexto do sistema portuário nacional, 

ponderando que do mesmo decorrem impactes negativos, significativos e, na sua maioria, não 

minimizáveis, a CA propõe a emissão de parecer desfavorável ao Projecto de Expansão do TCA. 
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Plantas do Projecto 
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Pareceres das Entidades Externas 
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Direcção de Ambiente e Qualidade 
Rua Silva Tapada, 379 
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Exmo. Sr., 

No seguimento do pedido de parecer no âmbito do processo supra, analisou-se a informação 

disponibilizada, de modo a avaliar o modo como este projecto se articula com a Rede Ferroviária 

Nacional (RFN), atendendo a que a intervenção preconizada se terá de coadunar com proposto 

no projecto de Desnivelamento Ferroviário de Alcântara (PEA) “Ligação Desnivelada da Linha de 

Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura”, cuja Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

foi emitida a 09/03/2010. 

Nos elementos analisados não há qualquer interferência com o que está a ser projectado 

(Projecto de Execução) no âmbito do PEA. 

No entanto, e em face da elevada especialização e dos diversos aspectos abordados no PEA, há 

que conciliar os seguintes aspectos, face às soluções já consolidadas pela REFER, incluindo no 

processo de AIA que instruiu: 

1. Analisando o EIA da Liscont, isto é, sem atender à informação referente aos aditamentos 

para dar resposta aos esclarecimentos solicitados pela Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), verifica-se que são apresentados dois traçados ferroviários, nomeados de Base e 

Alternativa. A solução Base do EIA da Liscont, para o traçado ferroviário, coincide com a 

prevista e abandonada solução A (Base) apresentada no EIA da REFER (é uma das três 

hipóteses de traçado ferroviário que a REFER não irá desenvolver, no respeito pela DIA 

emitida sobre o seu projecto). A referida solução Alternativa, não foi estudada pela REFER 

no âmbito do seu EIA (fase de Estudo Prévio) ou, posteriormente, na actual fase de 
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Projecto de Execução que se encontra em conclusão. Assim, não foi equacionado pela 

REFER efectuar a ligação à superfície ao TCA com o mesmo traçado da Solução Base 

(REFER e Liscont). Com efeito, tal opção acarretaria a demolição da Passagem Superior 

Rodoviária (PS) existente e a construção de nova passagem em local diferente (o traçado 

colide com a PS) pelo que a REFER, por sua iniciativa, não tomou tal opção. A ligação à 

superfície ao TCA só foi equacionada pela REFER com o formato da Variante 3 (da REFER) 

incluída na solução D, que obteve DIA favorável condicionada. Este traçado da Variante 3 

resulta do acordado entre a REFER, a APL e a Liscont, tendo sido posteriormente 

adicionada a proposta da CML de ligação à superfície ao TCA. A REFER, no seu Projecto 

de Execução, implementou todas as medidas para não inviabilizar a implementação de 

tal proposta, ou seja, não inviabilizando o proposto no Plano de Urbanização de Alcântara. 

Atento, porém, ao aditamento ao EIA entregue pela Liscont, a Variante 3 de ligação ao 

TCA já aparece corrigida, sendo assim possível, tal como proposto, efectuar à superfície a 

ligação ferroviária ao TCA. 

2. Os desenhos apresentados para os traçados ferroviários, em especial fora da zona de 

Jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL), são aproximados e meramente 

indicativos, sendo os correctos os constantes dos projectos da REFER; 

3. Tal como referido pela REFER, no seu EIA, a capacidade máxima ferroviária de 

escoamento de comboios de mercadorias, após a implementação do projecto da REFER, 

é de 32 comboios/dia (16 comboios/dia/sentido). Assim, haverá capacidade excedentária 

de canal atento aos previstos 14 comboios de mercadorias (EIA Liscont) de utilização 

expectável. Sendo certo que a ligação desnivelada serve também propósitos 

complementares (como foi reconhecido no EIA elaborado pela REFER) estando este novo 

canal disponível é desejável que se promova o seu aproveitamento atento: a) à procura 

Europeia e Mundial de sustentabilidade ambiental das redes de transportes (troca do 

modo rodoviário para o ferroviário); b) à preocupação em diminuir a dependência do país 

dos combustíveis fósseis e tornar a economia menos susceptível à subida do preço dos 

combustíveis (com o consequente aumento do custo de transporte rodoviário); c) ao 

potencial alargamento da área de influência do TCA para Espanha (motivado 

principalmente pela substancial melhoria da acessibilidade ferroviária). 

 

Importa salientar que a REFER está a desenvolver em toda a plenitude os estudos e o projecto da 

sua ligação ferroviária, para que possa implementar o desnivelamento ferroviário. O 

desnivelamento ferroviário de Alcântara é especialmente importante, por viabilizar uma nova 

ligação de passageiros entre a Linha de Cascais e a Linha de Cintura, por eliminar cinco 

passagens de nível existentes na zona e, ainda, por melhorar a acessibilidade ferroviária existente 

ao TCA. 
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Deste modo, e mesmo que por hipótese a expansão do TCA não ocorra, ou que as propostas de 

desenvolvimento urbanísticas da CML não se venham a implementar no formato da proposta de 

PUA actual, é intenção da REFER proceder ao desnivelamento ferroviário, sendo que no caso do 

TCA se tratará, no limite, de repor um serviço existente, podendo, se for caso disso, proceder-se à 

ligação do desnivelamento ao traçado ferroviário actual de acesso ao TCA. 

Face ao exposto, é esta empresa de opinião que o desenvolvimento do PEA integra as soluções 

necessárias e adequadas para no momento em que seja oportuno viabilizar a ligação ao TCA, 

pelo que nada mais tem a acrescentar neste contexto. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Director de Ambiente e Qualidade 

 

 

João Morais Sarmento 
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