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Prolongamento da Linha Azul entre Amadora–Este e Reboleira 
Resumo Não Técnico 

1 -  INTRODUÇÃO 

Neste documento apresenta-se o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Prolon-

gamento da Linha Azul do Metropolitano de Lisboa entre Amadora–Este e Reboleira, nos termos 

do previsto no Decreto – Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado no Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro1), que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte 

Ambiental. 

O Metropolitano de Lisboa, E.P. é o proponente deste Projecto, que se encontra em fase de Estudo 

Prévio, sendo a entidade competente para a autorização do mesmo a Secretaria de Estado dos 

Transportes. As licenças e autorizações necessárias para a realização de obras serão obtidas pelo 

Metropolitano de Lisboa junto da Câmara Municipal da Amadora, designadamente no respeitante à 

ocorrência de interferências à superfície 

O Estudo de Impacte Ambiental desenvolveu-se de Junho a Outubro de 2006 pela PROCESL – En-

genharia Hidráulica e Ambiental, Lda. e integrou uma equipa de técnicos das diversas especialida-

des envolvidas. Na sua realização e teve por base elementos bibliográficos, informações cedidas por 

diversas entidades públicas e privadas (às quais foram solicitadas informações adicionais) e reco-

nhecimentos e levantamentos de campo efectuados na área em estudo. 

Neste Resumo Não Técnico apresentam-se, sumariamente, os resultados dos estudos realizados. 

Para obtenção de informações mais detalhadas e/ou pormenorizadas deverá ser consultado o Relató-

rio Final do Estudo de Impacte Ambiental e respectivos Anexos. 

2 -  LOCALIZAÇÃO 

O Projecto situar-se-á no concelho da Amadora, distrito de Lisboa, abrangendo as freguesias de Re-

boleira, Venda-Nova e Falagueira, como apresentado na Figura 1. 

O concelho da Amadora corresponde à unidade territorial de nível III – Grande Lisboa, da Região 

de Lisboa e Vale do Tejo. 

Este Projecto abrange áreas consideradas sensíveis (segundo a definição constante na alínea b) do 

Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio), nomeadamente o Aqueduto das Águas Livres, 

classificado como Monumento Nacional através do Decreto do Governo n.º 136, de 16 de Junho de 

1910, publicado em 23 de Junho de 1910, e do Decreto-Lei n.º 5/2002, de 19 de Fevereiro, que é in-

tersectado pela área de estudo do Projecto, designadamente na zona da Estação Reboleira. 

                                                 

1   Rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro. 
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Na Figura 2 apresenta-se a implantação do Projecto sobre a respectiva fotografia aérea, tendo sido 

assinaladas as principais ruas/avenidas e infraestruturas existentes na envolvente do mesmo, com 

vista ao seu melhor enquadramento. 

3 -  OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O Projecto em estudo está inserido no Plano de Expansão da rede do Metropolitano de Lisboa, que 

prevê a concretização de uma importante medida estratégica, traduzida, essencialmente, no estabe-

lecimento de quatro linhas independentes, integradas e com objectivos bem definidos, das quais a 

Linha Azul apresenta prolongamentos em curso e projectados, com o objectivo de contribuir para o 

reforço complementar da intermodalidade e das acessibilidades regionais, assegurando o apoio ao 

corredor de Sintra–Pontinha e servindo uma área urbana e densa e de fortes relações funcionais com 

Lisboa. 

O Prolongamento da Linha Azul entre Amadora–Este e Reboleira enquadra-se num dos eixos de 

desenvolvimento estratégico do referido Plano, através da ligação do metropolitano ao transporte 

ferroviário da Linha de Sintra, criando, assim, uma importante interface no concelho da Amadora, 

que permite acolher passageiros e diminuir a entrada de viaturas na cidade de Lisboa. 

A componente relativa à procura, nomeadamente no que respeita à análise do mercado, à avaliação 

das tendências de evolução sócio–económica, ao modelo de previsão e respectivas estimativas de 

procura, foi analisada nesta fase do Projecto, existindo, à data de realização do Estudo de Impacte 

Ambiental, resultados que justificam o Projecto do ponto de vista sócio–económico.  

Segundo o Estudo de Procura (TIS.PT, Maio de 2006), a extensão Amadora–Este / Reboleira, para 

além de aumentar a área de influência directa do Metropolitano de Lisboa, uma vez que passa a ser-

vir uma zona actualmente não servida, tem como consequência aumentar a conectividade da rede de 

transporte colectivos da Área Metropolitana de Lisboa, através da ligação à Linha de Sintra. Deste 

modo, os passageiros da linha ferroviária sub-urbana de maior procura (cerca de 51,2 milhões de 

passageiros transportados em 20042) passam a ter mais um ponto de transbordo para a rede de me-

tropolitano. 

Segundo o Estudo de Procura referido, a estação da REFER em Sete-Rios é o destino para transfe-

rência modal (para a rede do Metropolitano de Lisboa) de 42% dos passageiros oriundos do modo 

ferroviário da Linha de Sintra. Com a entrada em funcionamento do Projecto em estudo cria-se um 

potencial de transferência dos passageiros da Linha de Sintra para a nova Estação Reboleira do Me-

tropolitano de Lisboa. 

                                                 

2  FONTE: CP – Relatório & Contas: 2004 
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Por outro lado, a nova Estação Reboleira, pela sua localização junto à estação da REFER, permitirá 

que a transferência de passageiros se processe de forma célere, com menor percurso que o disponi-

bilizado actualmente pela Estação Sete-Rios (cerca de metade), o que contribuirá para a atractivida-

de da Estação Reboleira para a transferência modal, em detrimento da Estação Sete-Rios. Este bene-

fício contribuirá para garantir, com maior certeza, o descongestionamento em Sete-Rios. 

De acordo com os resultados do Estudo de Procura referido será previsível que a procura da Estação 

Reboleira seja da ordem dos 20 000 passageiros/dia. 

4 -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

•••• DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

O Prolongamento da Linha Azul entre Amadora e Reboleira apresenta um comprimento de 

579,204 metros, repartidos por 222,775 metros até ao cais da Estação Reboleira, com 105 

metros, e mais 251,428 metros de zona de Término. 

O traçado do Prolongamento da Linha Azul, a partir da zona já construída do Término da 

Amadora Este e em direcção à Reboleira, é constituído por: 

- zona de túnel, que faz a ligação entre o topo do Término da Estação Amadora–Este e a 

Estação Reboleira; 

- Estação Reboleira; 

- zona de Término, onde ficam localizados os Postos de Tracção, de Ventilação, Bombagem 

e Saída de Emergência, bem como a zona de cais e inversão dos comboios. 

O traçado em planta deste troço é praticamente recto, tendo apenas uma curva muito suave 

na zona de túnel a seguir à zona do Término da Estação Amadora–Este, zona esta que atra-

vessa os terrenos da empresa Bombardier, passando depois sob o Aqueduto das Águas Li-

vres, as vias da CP da Linha de Sintra e a Avenida D. Carlos I. 

O recobrimento na zona do Aqueduto das Águas Livres é de cerca de 19 metros e na zona de 

vias da CP da Linha de Sintra é de cerca de 21 metros, relativamente ao coroamento da gale-

ria.  

A Estação Reboleira ficará localizada próximo da Venda-Nova e com acesso ao topo poente 

da Estação Reboleira da REFER, localizada paralelamente à Avenida D. Carlos I.  

A Estação a construir terá dois cais laterais, quatro escadas laterais de ligação do cais ao 

átrio e um átrio único e central. Todas as dependências necessárias para serviços e instala-
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ções estarão situadas dentro de um volume simples e rectilíneo, definido em planta pelo es-

paço mínimo necessário para os cais e as escadas laterais de ligação do cais ao átrio. 

Os quatro acessos da Estação Reboleira à superfície estarão situados à cota média de 

96,7 metros, tendo sido colocados de modo a evitar conflitos da circulação pedonal com a 

circulação rodoviária e a proporcionar um acesso fácil e cómodo aos restantes componentes 

desta interface, designadamente a estação ferroviária e as paragens para autocarros e trans-

porte individual. 

Os acessos estarão ligados ao átrio por galerias com escadas fixas e escadas mecânicas de 

subida e descida. 

A ligação à estação ferroviária será proporcionada por um acesso do Metropolitano de Lis-

boa, colocado em frente à porta do lado norte desta, com um elemento coberto em vidro, que 

assegurará a transição e que permitirá o acesso de nível ao átrio ferroviário, sob a Linha de 

Sintra.  

Prevê-se que a fase de construção tenha início em Março de 2008. A abertura à exploração 

está prevista para Agosto de 2010. 

O investimento necessário à execução do Prolongamento da Linha Azul entre a extremidade 

do Término da Estação Amadora–Este até à Reboleira, ascende a cerca de 55 milhões de eu-

ros, a preços de 2005. Este Projecto será objecto de candidatura ao FEDER (Fundo de De-

senvolvimento Regional) para além do PIDDAC e do financiamento no mercado de capitais. 

Como projecto associado à interface da Reboleira Metropolitano de Lisboa / REFER consi-

dera-se a componente relativa aos transportes rodoviários, colectivos e individuais, a desen-

volver à superfície, com acesso de nível ao átrio da estação ferroviária e acesso ao metropo-

litano por elevador e escadas fixas e mecânicas. Este projecto, da responsabilidade da Câma-

ra Municipal da Amadora, será desenvolvido numa fase posterior. 

•••• DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

Tendo em conta a experiência anterior de construção nesta zona, o conhecimento já adquiri-

do relativamente aos solos, as características da via a construir e a profundidade, admite-se 

que esta galeria será construída em NATM. A Estação Reboleira e o Poço de Ventilação se-

rão construídos a “céu aberto”. 

Assim, os métodos construtivos que serão adoptados durante a execução deste empreendi-

mento serão de duas tipologias diferentes: 
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- Túnel em NATM (New AustrianTunneling Method), também conhecido como “túnel 
mineiro”. 

O NATM é um método de escavação de túneis com recurso a máquinas (roçadoras, marte-
los pneumáticos), a trabalho manual ou a outros equipamentos. Trata-se de um método 
muito utilizado, nomeadamente em grande parte das obras do Metropolitano de Lisboa, e 
versátil, permitindo a execução de qualquer tipo e dimensão de túneis. Este tipo de escava-
ção é controlado através da observação permanente e adequada. Como tal, este método 
constitui uma tipologia interventiva testada na construção de túneis e com resultados práti-
cos satisfatórios. 

A escavação é feita evitando-se alterar a superfície, amenizando ao máximo o impacte jun-
to à população das áreas vizinhas, como a interrupção do tráfego, a elevação do nível de 
ruído, a poluição causada por libertação de poeiras, bem como o desvio de redes de água 
pluvial e potável, esgotos e energia eléctrica.  

 

A título meramente exemplificativo, evidencia-se para o caso do Prolongamento da Linha 
Vermelha, entre Alameda e São Sebastião, obra em curso do Metropolitano de Lisboa, de-
signadamente no troço Posto de Ventilação 2 – Estação São Sebastião II, como se desen-
volve esta escavação em profundidade, utilizando máquinas e outros equipamentos de ata-
que pontual. 

 

 
Escavação de Túnel em NATM – decurso das actividades no troço Posto de Ventilação 2 – 

Estação São Sebastião II 
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- Construção a "céu aberto", que envolve a realização de escavações a partir da superfície 
até à profundidade a que se pretende implantar determinadas estruturas, que posteriormente 
são aterradas.  

Neste tipo de construção ocorre a ocupação da superfície onde a obra é implantada, bem 
como da respectiva envolvente com área de estaleiro, equipamentos e materiais diversos. 

 

Também a título meramente exemplificativo, evidencia-se para o caso do Prolongamento 
da Linha Vermelha, entre Alameda e São Sebastião, obra em curso do Metropolitano de 
Lisboa, designadamente para as frentes de obra da Alameda e do Posto de Ventilação 1, o 
decurso deste método construtivo. 

 

Escavação a “céu aberto” – início e conclusão da escavação do Poço de Ataque na Alameda 

 

Escavação a “céu aberto” – início e conclusão da escavação do Posto de Ventilação 1 

• FRENTES DE ATAQUE E ESTALEIROS 

Embora as zonas de estaleiro só fiquem definidas na fase de Concurso / Projecto de Execu-
ção, são previsíveis três zonas de estaleiro, correspondendo à zona de implantação da Esta-
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ção Reboleira, à zona de construção do futuro Poço de Ventilação e à zona do Poço de Ven-

tilação já construído. 

Nesta fase (Estudo Prévio) não existe informação quanto ao número e tipologia das frentes 

de ataque, uma vez que estas também serão definidas na fase de Concurso / Projecto de Exe-

cução.  

O estaleiro da frente de obra centrada na Estação Reboleira terá cerca de 0,5 ha, sendo os 

outros dois estaleiros, a localizar nas zonas dos Poços de Ventilação (existente e a construir), 

de menor dimensão (cerca de 500 m2). 

•••• INTERFERÊNCIAS À SUPERFÍCIE 

A construção de túneis com pequena profundidade de recobrimento é, inevitavelmente, fonte 

de desordens que podem afectar não só os edifícios como outras infra-estruturas e equipa-

mentos. A sua definição e caracterização são essenciais para a definição das medidas de mi-

nimização expectáveis. 

No Estudo Prévio não estão inventariadas as interferências deste Projecto, uma vez que é 

uma análise que apenas se faz em sede de Projecto de Execução. As características do Pro-

jecto, onde a construção na zona habitacional, correspondendo ao troço final do Término, se 

verifica a elevada profundidade (mais de 25 metros) e a construção em profundidades meno-

res (a cerca de 10 metros) se situa na zona das instalações da Bombardier, não faz prever a 

ocorrência de interferências ao nível de edifícios de habitação. 

O aspecto mais crítico, pela sensibilidade da estrutura em causa, prende-se com o atraves-

samento do Aqueduto das Águas Livres, mas que não se prevê que origine problemas, uma 

vez que se processará a sensivelmente 19 metros de profundidade, em relação ao ponto de 

maior profundidade do Aqueduto. 

Estas questões serão devidamente aprofundadas e acauteladas em fase de Projecto de Exe-

cução. 

•••• INTERFERÊNCIA COM INFRA-ESTRUTURAS DO SUBSOLO 

À excepção da Estação Reboleira e do Poço de Ventilação, que serão construídos a “céu 

aberto”, todo o traçado será construído em profundidade, não se prevendo a sua interferência 

com eventuais infra-estruturas de subsolo existentes.  

Prevê-se a ocorrência de algumas afectações com infra-estruturas do subsolo, nomeadamen-

te ao nível das redes de águas residuais pluviais, domésticas ou unitárias, mas estas serão 
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coordenadas com as respectivas entidades gestoras, de modo a que os impactes sejam mini-

mizados e que os utentes não sejam afectados. O mesmo se passa quanto às redes de água, 

de gás, de telefone e eléctrica, cuja localização usualmente ao longo dos passeios e zonas de 

estacionamento facilita a intervenção e diminui as potenciais afectações. 

•••• DESVIOS DE TRÂNSITO 

Tal como já referido, para execução do Projecto serão utilizados dois métodos construtivos 

(“céu aberto” e NATM), que implicam interferências à superfície com consequências em 

termos de desvios de trânsito, o que se verificará na zona da actual estação ferroviária, na 

Rua das Indústrias. 

Prevê-se que a interrupção de trânsito nesta via origine um desvio, a acordar com a Câmara 

Municipal da Amadora, pela Rua Maria Alda Barbosa Nogueira, Rua Vice-Almirante Aze-

vedo Coutinho, Rua Henrique Paiva Couceiro e Rua Latino Coelho. 

Salienta-se que, em todas as fases de obra, serão também garantidos os circuitos de peões, 

bem como o acesso pedonal e de veículos aos edifícios. 

5 -  CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO AMBIENTE NA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO DO PROJECTO 

Em termos geológicos e geomorfológicos o traçado desenvolve-se em formações do Complexo 

Vulcânico de Lisboa, constituídas essencialmente por materiais rochosos de basalto, e apresenta, à 

superfície, uma morfologia aplanada. 

A região é considerada de elevada sismicidade histórica, localizando-se na zona A, a mais alta das 

quatro em que o país está dividido. Foi sujeita a vários sismos mais ou menos intensos observados 

no período de 1901–1972, correspondendo a uma zona de intensidade sísmica de grau VIII (Escala 

Internacional). 

O comportamento hidrogeológico das formações do Complexo Vulcânico de Lisboa caracteriza-se 

por níveis freáticos baixos. Não são conhecidas captações nos limites da área de estudo. A vulnera-

bilidade à poluição é considerada de valor muito baixo. 

O clima da área de estudo é do tipo marítimo, com Verões e Invernos do tipo moderado. De acordo 

com critérios simples de classificação o clima da área de estudo é temperado (temperatura média 

anual do ar de 16,2º C), seco (humidade relativa do ar às 9 horas entre 70% e 75%) e 

moderadamente chuvoso (precipitação anual média de 697 mm). 
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Ao nível dos recursos hídricos, a área de estudo insere-se na sub-bacia hidrográfica da ribeira da 

Falagueira que, por sua vez, está inserida na bacia hidrográfica da ribeira de Alcântara, afluente da 

margem direita do rio Tejo. Na área de estudo, definida numa faixa de 400 metros ao longo do tra-

çado do Prolongamento da Linha Azul entre Amadora–Este e Reboleira, não existem cursos de 

água à superfície. 

A área de estudo encontra-se em meio urbano, revelando, no entanto, características diferenciadas 

de ocupação do solo ao longo do traçado da Linha. No sector norte, o traçado atravessa uma zona 

de ocupação industrial (a Bombardier), transitando, no sector sul, para uma ocupação predominan-

temente habitacional, densa em construções em altura, envolvidas por áreas de estacionamento, pas-

seios arborizados e pequenas áreas ajardinadas.  

Quer a comunidade florística, quer a comunidade faunística presentes na área de estudo são com-

postas por espécies antropofílicas e de grande tolerância ecológica, considerando-se, assim, que, no 

plano geral, se trata de uma comunidade num estado degradação e intervenção elevado, pouco im-

portante do ponto de vista ecológico e conservacionista. Destacam-se, na área de estudo, em maior 

número, exemplares de plátano, ameixoeira-de-jardim e choupo-negro. Estas espécies são frequen-

temente utilizadas em arranjos de espaços públicos (por exemplo, jardins, parques de estacionamen-

to, passeios, entre outros). 

Relativamente ao ordenamento do território, os principais instrumentos de Plano, aplicáveis à 

área em estudo, são o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lis-

boa, definido a nível regional, e o Plano Director Municipal da Amadora, a nível municipal. As 

classes de espaço definidas no Plano Director Municipal da Amadora, nas quais se integra a área de 

estudo, correspondem a Espaços Urbanos, Espaços Industriais e Espaços Canais. A norte da via-fér-

rea, a área de estudo integra-se num espaço industrial, correspondente às instalações da Bombardier. 

Os Espaços Canais existentes integram infra-estruturas de categoria inter-regional, nomeadamente a 

via férrea da Linha de Sintra, e infra-estruturas de categoria municipal, nomeadamente a Rua das 

Indústrias e a Avenida D. Carlos I, existindo, ainda, outras vias de importância municipal que cons-

tituem a rede rodoviária municipal.  

Em termos de condicionantes e servidões de utilidade pública, salienta-se o Aqueduto das Águas 

Livres, classificado como Monumento Nacional. A zona de protecção deste elemento patrimonial 

abrange uma faixa de 100 metros centrada no mesmo.   

A qualidade do ar na área de estudo é, na generalidade, boa, ocorrendo alguns problemas com as 

concentrações de ozono e partículas. Os níveis de dióxido de azoto assumem, também, alguma im-

portância, embora se situem abaixo dos limites legais e as concentrações de dióxido de enxofre são 

praticamente negligenciáveis. 
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Relativamente ao ruído, o quadro acústico de referência é característico de zonas urbanas, apresen-

tando, pontualmente, valores de ruído superiores aos limites legais estabelecidos. Durante o período 

diurno, as principais fontes que condicionam o quadro acústico de referência referem-se ao tráfego 

rodoviário, nomeadamente na Rua das Indústrias, na Avenida do Brasil, na Avenida D. Carlos I e na 

Avenida Manuel Alpedrinha, e ainda ao tráfego ferroviário da Linha de Sintra. As restantes fontes, 

embora menos perceptíveis, dizem respeito a actividades industriais e urbanas. 

Quanto às vibrações verifica-se a existência de valores de vibração muito inferiores às estabeleci-

das pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil nos critérios de incomodidade para seres huma-

nos e de danos estruturais em edifícios. 

Ao nível do património, a pesquisa documental, confirmada pelo trabalho de campo efectuado, 

permitiu identificar 31 ocorrências de interesse patrimonial. O inventário dessas ocorrências é cons-

tituído, maioritariamente, por construções de cronologia moderna–contemporânea (principalmente 

aquedutos, habitações, moinhos de vento, edifícios industriais e edifícios de antigas quintas). Tal 

como referido anteriormente, na área de estudo existe um imóvel classificado como Monumento 

Nacional, nomeadamente o Aqueduto das Águas Livres e respectivo Ramal Subsidiário, que dis-

põem de uma Zona Especial de Protecção correspondente a uma faixa de 100 metros. Esta ocorrên-

cia apresenta um valor patrimonial elevado. 

Relativamente aos resíduos, no município da área de influência do Projecto – Amadora – a gestão 

de resíduos sólidos urbanos é assegurada pela VALORSUL – Valorização e Tratamento de Resídu-

os Sólidos da Área Metropolitana de Lisboa (Norte), S.A., a quem foi concessionada, a construção 

das infra-estruturas e a prestação de serviço público de valorização e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos. 

Em termos de aspectos sócio–económicos, de referir que a área em estudo abrange território das 

freguesias da Falagueira, Reboleira e Venda Nova, localizadas no concelho da Amadora, na Região 

da Grande Lisboa (NUTS III). As três freguesias referidas contam-se entre as de maior densidade 

populacional do concelho, salientando-se a Reboleira com 20 648 hab/km². 

A observação local da área de estudo aponta claramente para a função residencial da maior parte 

das edificações existentes e para a função industrial no sector norte. No entanto, destacam-se alguns 

estabelecimentos comerciais, sobretudo do ramo da restauração e do comércio dos produtos alimen-

tares na Avenida dos Cravos Vermelhos, os quais satisfazem uma parte das necessidades da popula-

ção local. Outro tipo de infra-estruturas, como estabelecimentos de ensino, equipamentos de saúde e 

equipamentos desportivos, localizam-se a mais de 200 metros da área de intervenção. 

Em termos de acessibilidades, a área de estudo é servida actualmente por vários eixos de circulação, 

sendo atravessada, no sector central, pela importante via ferroviária da Linha de Sintra. Destaca-se 
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também a proximidade do Itinerário Complementar IC19, que liga Lisboa a Sintra e liga ainda à 

CREL e à CRIL. Salienta-se, por fim, que no sector central da área de estudo fica localizada a esta-

ção da REFER (Reboleira) e a cerca de um quilómetro a norte da área de estudo encontra-se a Esta-

ção Amadora–Este do Metropolitano de Lisboa. 

Finalmente, refere-se que ao nível do descritor paisagem, a área de estudo apresenta uma única 

Unidade Paisagística – a Unidade Paisagística Área Urbana, de sensibilidade reduzida e de baixa 

fragilidade à intervenção. 

6 -  AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJECTO E 
PRINCIPAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Em termos globais, para a fase de construção foram identificados maioritariamente impactes nega-

tivos pouco significativos para praticamente todos os descritores. Esta tendência generalizada justi-

fica-se pelo método construtivo previsto para a execução do túnel, o New AustrianTunneling 

Method (NATM), também conhecido como “túnel mineiro”, o que implicará uma afectação do terri-

tório de pouco significado.  

Os impactes negativos significativos identificados nesta fase dirão respeito aos descritores qualida-

de do ar, ruído, resíduos e paisagem.  

Efectivamente, algumas actividades previstas na fase de obra, que implicarão elevados volumes de 

movimentações de terra, circulação de veículos pesados e máquinas, funcionamento dos estaleiros e 

desvios de trânsito, serão geradoras de impactes negativos, assumindo maior significado na zona do 

Poço de Ventilação, tanto para o descritor qualidade do ar como para o descritor ruído. Estes im-

pactes estão directamente relacionados com as características habitacionais onde se insere esta 

componente do Projecto. 

Assim, é de referir que, embora os impactes tenham um carácter temporário, o facto da fase de 

construção se prolongar durante cerca de 2,5 anos, associado às características da área de interven-

ção, principalmente na zona do Poço de Ventilação a construir, tornam estes impactes significativos 

nestes dois descritores. Contudo, estes são consideravelmente minimizáveis, nomeadamente:  

• na qualidade do ar, através da implementação de medidas que visem diminuir a emissão e a 

dispersão de poluentes atmosféricos, nomeadamente através da não realização de queimas a 

“céu aberto”, da selecção de técnicas e processos construtivos que gerem a emissão e a dis-

persão de menos poluentes atmosféricos, da utilização de veículos e maquinaria de apoio à 

obra projectados para evitar e controlar a poluição do ar, da utilização de filtros nos equipa-

mentos a utilizar nas frentes de obra, entre outras; 
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• no ruído, através da utilização de equipamentos com características adequadas às funções 

que vão desempenhar e em bom estado de conservação, limitação das actividades de cons-

trução, com especial atenção para as operações mais ruidosas, aos dias úteis, no período 

diurno (7h – 18h) e vedação das zonas de obras à superfície, com o auxílio de painéis, que 

devido às suas características absorventes, propiciem a redução dos níveis de ruído emitido 

para o exterior, entre outras. 

Os impactes na paisagem originados pela fase de construção serão, sobretudo, devido a uma desor-

ganização espacial acentuada, motivada pelas operações decorrentes da obra, de maior significado 

na zona do Poço de Ventilação e da Estação Reboleira. Assim, e tendo em conta as acções previstas 

para as zonas identificadas, prevê-se, de modo geral, uma elevada afectação paisagística. As medi-

das previstas para minimização dos impactes negativos passam pelo faseamento das obras e a esco-

lha criteriosa da localização do estaleiro.  

Quanto aos impactes induzidos pela produção de resíduos, refere-se que a sua magnitude dependerá 

sobretudo das medidas de gestão adoptadas e contempladas no Plano de Gestão de Resíduos previs-

to. 

Quanto ao património, verificar-se-ão impactes indeterminados aquando as acções de escavação, 

pelo que está previsto o acompanhamento arqueológico da obra por um arqueólogo em todas as 

operações que impliquem o revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em acções 

de preparação ou regularização do terreno) e a escavação no solo e subsolo. Desta forma, eventuais 

vestígios arqueológicos que sejam encontrados durante as escavações serão conservados em função 

do seu valor. Também se conclui que, dada a profundidade a que se desenvolvem os trabalhos de 

construção do túnel, será pouco provável que se venham a verificar danos visíveis nas estruturas dos 

edifícios habitacionais e no Aqueduto das Águas Livres, classificado como Monumento Nacional.  

No âmbito dos restantes descritores está prevista a implementação de um conjunto de medidas, pré-

vias à obra e durante a mesma, que permitirão a mitigação dos impactes, quando possível, e a sua 

compensação, quando a mitigação não for possível, através da melhoria do conhecimento dessas si-

tuações. De referir que o cumprimento e a implementação de todas as acções e medidas ambientais 

necessárias será assegurada através do Acompanhamento Ambiental da fase de construção, explici-

tado no ponto 7. 

Em relação aos impactes positivos da fase de construção, estes centrar-se-ão ao nível sócio-

económico, estando directamente relacionados com o significativo investimento previsto, que con-

tribui para a dinamização da economia, a criação directa e indirecta de emprego e o desenvolvimen-

to de actividades económicas diversas.  
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Na fase de exploração, será ao nível do ordenamento do território, sócio-economia e qualidade 

do ar que são identificados os impactes positivos mais importantes deste Projecto. 

Efectivamente, o Prolongamento da Linha Azul entre Amadora–Este e Reboleira assume-se como 

um vector de maior importância na contribuição de um melhor sistema de transporte urbano e gera-

rá ganhos ambientais e sociais muito significativos. Destacam-se, entre outros, os ganhos de tempo 

dos utentes do Metropolitano de Lisboa, proporcionado por uma alternativa confortável e mais rápi-

da ao modo rodoviário, diminuindo os tempos de viagem; a diminuição no número global de aci-

dentes, já que o metropolitano é um modo mais seguro que os modos rodoviários que seriam usados 

na sua ausência; a redução do desgaste de viaturas do Transporte Individual e a poupança de com-

bustível, que se traduz em poupança económica das famílias; a racionalização da frota rodoviária, 

com menores custos associados à rodovia; e a sua contribuição para a valorização imobiliária das 

imediações da Estação. 

Na qualidade do ar serão esperados impactes positivos significativos a nível local e regional, de-

correntes da transferência de passageiros do Transporte Colectivo rodoviário para o metropolitano, 

bem como do Transporte Individual, resultando na diminuição do tráfego automóvel, o que se tra-

duz em consequências positivas ao nível de emissões gasosas.  

Deste modo, prevê-se uma diminuição das emissões poluentes resultante do tráfego captado ao 

Transporte Colectivo e ao Transporte Individual na ordem de 7 527 kg de monóxido de carbono 

(CO), 2 738 kg de hidrocarbonetos (HC) e 20 354 kg de óxidos de azoto (NOx), que se traduzem em 

impactes positivos ao nível da qualidade do ar. 

Em termos de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq.), prevê-se que, no primeiro ano de explora-

ção, seja evitada a emissão para a atmosfera cerca de 1 311 toneladas de CO2 eq. 

Salienta-se que estes impactes não devem ser encarados por si só, uma vez que o Projecto está inte-

grado na expansão da rede do Metropolitano de Lisboa que, na sua globalidade, se traduzem em 

impactes positivos muito significativos na qualidade do ar pela diminuição substancial de tráfego 

associado. 

Os impactes negativos sentidos da fase de exploração apresentarão, na generalidade, significado re-

duzido e dirão respeito aos descritores qualidade do ar, gestão de resíduos e paisagem. Estes 

impactes dever-se-ão, respectivamente, à emissão de partículas resultantes da extracção de ar do 

Poço de Ventilação, aos resíduos gerados nas áreas comerciais e serviços administrativos, às lamas 

extraídas dos poços de bombagem e operações de manutenção e, finalmente, ao desaparecimento de 

uma pequena área de lazer que dará lugar ao Poço de Ventilação. 
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Assim, na fase de exploração deverão ser adoptadas todas as medidas de minimização relacionadas 

com a gestão adequada dos resíduos e para a qualidade do ar deverão ser consideradas as seguintes 

medidas de minimização: 

• realizar as admissões de ar para o interior da Estação Reboleira a, pelo menos, 2 m de altura 

do solo, de modo a garantir que a sua qualidade seja a desejável, nomeadamente no que diz 

respeito à concentração de partículas em suspensão e à concentração de gases gerados pelo 

tráfego automóvel; 

• proceder à verificação periódica dos sistemas de filtração do ar para o interior da Estação 

Reboleira, pretendendo-se que seja, sempre que possível, garantida a maximização da efici-

ência; 

• proceder à lavagem periódica do ambiente interior do cais, da Estação Reboleira, de modo a 

promover a deposição e remoção de partículas e metais pesados adsorvidos. 

Na paisagem, para a fase de exploração, recomendam-se as medidas relacionadas com a recupera-

ção paisagística das áreas intervencionadas. 

Salienta-se que, ao nível do descritor ruído, também serão esperados impactes negativos pouco si-

gnificativos que serão sentidos, principalmente, junto ao Poço de Ventilação, como resultado do sis-

tema de ventilação. Uma vez que estes impactes dependerão do volume de ar a extrair do túnel e da 

periodicidade das composições que nele circulam, para acautelar potenciais impactes de maior si-

gnificado, está previsto a monitorização dos parâmetros de ruído ambiente. Assim, na eventualidade 

de se observar um acréscimo significativo nos níveis de ruído junto dos receptores identificados, 

poderão ser estabelecidas medidas de redução de ruído. 

Por último, analisam-se os dois cenários propostos para a fase de desactivação do Projecto, nome-

adamente, a sua desactivação, mantendo as infra-estruturas, e a desactivação com a remoção das in-

fra-estruturas.   

Em ambos os cenários os impactes negativos mais significativos serão ao nível dos descritores geo-

morfologia, recursos hídricos e qualidade do ar, pelo facto de haver possibilidade de degradação das 

estruturas de suporte da galeria, pelas consequências da falta de manutenção das redes de drenagem 

e por cessarem os benefícios ao nível da qualidade do ar, em termos de contribuição para a redução 

de emissões gasosas, resultantes do funcionamento do Projecto, respectivamente.  

Relativamente às duas opções consideradas, a desactivação recorrendo ao desmantelamento terão 

impactes negativos de maior significado no caso de descritores como o ruído, a gestão de resíduos e 
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a paisagem, facto que é justificado pela semelhança das acções previstas com as da fase de constru-

ção. 

Em ambos os cenários os impactes positivos para a fase de exploração, nomeadamente ao nível da 

qualidade do ar, do ruído e sócio-económicos, serão anulados. 

7 -  MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, todos os projectos alvo de um procedi-

mento de Avaliação de Impacte Ambiental devem ser acompanhados, durante a fase de construção 

e exploração, de um programa de monitorização. 

Assim, as medidas de minimização identificadas deverão ser ajustadas em função dos resultados 

práticos obtidos, podendo algumas ser abandonadas se se evidenciarem como não necessárias e ou-

tras melhoradas em resultado do programa de monitorização. 

Embora o Programa de Monitorização agora proposto seja tão desenvolvido quanto possível face à 

fase actual do Projecto, este deverá ser posteriormente aprofundado, em fase de RECAPE (Relató-

rio de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução), segundo as directrizes constantes no 

Anexo II, ponto n.º 3, VI, alínea b) da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Este Programa de Monitorização foi desenvolvido para os descritores para os quais o Estudo de Im-

pacte Ambiental determinou essa necessidade, designadamente geologia e geotecnia, efluentes lí-

quidos, ruído, vibrações, solos e património. 

Na fase de construção, os resultados obtidos nas campanhas de monitorização serão interpretados e 

avaliados, sendo posteriormente apresentados em relatórios de monitorização, a integrar nos Relató-

rios de Acompanhamento Ambiental, a apresentar mensalmente no âmbito do Acompanhamento 

Ambiental previsto. 

Este Acompanhamento Ambiental é definido pelo Proponente através de um Plano e Programa de 

Acompanhamento Ambiental, cuja apresentação será exigida nos respectivos Cadernos de Encargos 

das empreitadas de construção do Projecto, de modo a garantir o cumprimento e a implementação 

de todas as acções e medidas ambientais que os empreiteiros terão que cumprir ao longo da execu-

ção da obra. 

O Plano e Programa de Acompanhamento Ambiental incluirá também um Plano de Gestão de Resí-

duos, que identificará os principais tipos e quantidade de resíduos produzidos, a sua classificação 

segundo a Lista Europeia de Resíduos, a sua origem, transporte e destino final (explicitando as em-
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presas responsáveis pelo transporte, os locais de destino final e as licenças das operações realiza-

das), garantindo a utilização guias de acompanhamento de resíduos. 

O Acompanhamento Ambiental incluirá também o acompanhamento arqueológico, a realizar por 

um arqueólogo, em todas as operações que impliquem a remoção e o revolvimento de solo (desma-

tação e decapagens superficiais em acções de preparação ou regularização do terreno) e a escavação 

no solo e subsolo. 

Na fase de exploração está prevista a realização de campanhas de monitorização de geolo-

gia / geotecnia, de ruído e de vibrações. Os resultados obtidos nestas campanhas serão interpretados 

e avaliados, verificando-se a necessidade ou não de adopção de eventuais medidas correctivas. 
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