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1  -   INTRODUÇÃO 

 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico referente ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do projecto de Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara (TCA), em fase de Estudo Prévio.  

O Proponente do projecto é a LISCONT – Operadores de Contentores, S.A, a qual é a concessionária 

responsável pelo manuseamento de carga do TCA, sendo regida pelo disposto no Decreto-Lei nº 287/84 

de 23 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 188/2008 de 23 de Setembro. A entidade licenciadora do 

presente projecto é a Administração do Porto de Lisboa, S.A. tutelada pelo Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações (MOPTC). 

O presente EIA, tem por objectivo a análise ambiental do projecto referido e foi efectuado com vista ao 

cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente o 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (rectificado pela Declaração n.º 7-D/2000, de 30 de Junho e 

parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro), com a última redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, regulamentado através da Portaria n.º 330/2001, de 2 

de Abril.  

O estudo elaborado pretende analisar as implicações ambientais do projecto, com o objectivo de 

determinar os principais impactes ambientais decorrentes da sua execução e indicar as principais medidas 

de minimização, passíveis de implementação, para os impactes previstos. 

Na elaboração do Estudo foram considerados os seguintes factores ambientais: Geologia, Uso Actual do 

Solo, Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Sistemas Ecológicos, Património Cultural, 

Paisagem, Planeamento e Gestão do Território e Componente Social e Gestão de Resíduos. 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto por um Relatório Síntese e por um volume de Anexos no qual 

são também incluídas as Peças Desenhadas de apoio à análise. Como resultado do pedido de elementos 

adicionais solicitado pela Comissão de Avaliação do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental, 

através do Ofício da Agência Portuguesa de Ambiente, ref.ª 163/10/GAIA, enviado no dia 29 de Março de 

2010, é composto ainda por um Aditamento ao mesmo.  

Considerando a realização do Aditamento já em processo de AIA, o presente EIA foi elaborado entre Maio 

de 2009 e Junho de 2010. 
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2  -  O PROJECTO EM ESTUDO 

2.1  -  LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJECTO 

O projecto de Expansão do TCA localiza-se no distrito e concelho de Lisboa, encontrando-se a parte 

terrestre nas freguesias de Prazeres, Alcântara e Santos-o-Velho, conforme se pode verificar no 

Desenho 1. 

2.2  -  JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O actual Terminal de contentores, com uma área de 115.268 m2, tem uma capacidade de parqueamento 

de 8.592 TEU1 e capacidade para movimentar 340.000 TEU/ano, sendo a base privilegiada nas ligações 

directas da Península Ibérica aos mercados da América do Norte, Central e do Sul, bem como ao 

mercado Africano. O terminal dispõe de ramal ferroviário próprio que permite ganhos de eficiência no 

tráfego de/para o Norte do país, assim como para a Galiza, Estremadura Espanhola e Andaluzia.  

Complementarmente e tendo por base os Estudos de Procura desenvolvidos para o TCA estima-se que a 

procura do mesmo duplicará até ao ano 2023.  

Tendo em consideração o referido, no desenvolvimento do presente projecto tomaram-se por base as 

seguintes premissas: 

 Garantir a posição estratégica do Terminal ao nível da Península Ibérica e aumentar o seu 

hinterland. Esta posição é tanto mais relevante uma vez que se trata de um porto de águas 

profundas. 

 Aumentar a capacidade de resposta do Terminal sem que isso implicasse o aumento de 

armazenamento em altura, mantendo assim a altura máxima de 13 m, ou seja, máximo de 5 

contentores em altura. 

 Permitir a atracagem de navios porta-contentores da última geração, que apresentam maior 

capacidade de transporte de contentores. 

 Dotar o terminal de equipamentos mais recentes e adaptados às necessidades futuras. 

                                                      

1 Twenty-foot equivalent Unit . Unidade de Capacidade dos Contentores, sendo que 1 TEU corresponde a 1 contentor de 20’ (20 pés) 
E 2 TEUS a um contentor de 40’ 
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 Garantir um melhor escoamento da carga contentorizada por diversos meios – rodoviário, 

ferroviário e fluvial. 

2.3  -  ANTECEDENTES 

No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa (PEDPL), a Administração do 

Porto de Lisboa (APL) estudou várias soluções alternativas relativamente às opções de localização do 

TCA, com o objectivo de reforçar as suas vantagens competitivas no mercado, em face da tendência 

crescente em todo o mundo para o aumento da carga contentorizada e da necessidade do Porto de 

Lisboa ter de estar preparado para a sua expansão. 

Conforme refere o PEDPL: “Na linha das orientações estratégicas definidas para a actividade ligada à 

movimentação de contentores, foram estudadas soluções alternativas com vista à satisfação de 

necessidades, para além da capacidade que pode ser oferecida nas instalações já actualmente 

comprometidas com esta actividade, tendo-se detectado, como principais localizações alternativas 

potenciais, as zonas da Trafaria, Caxias e Barreiro/Mar da Palha.” (PEDPL). 

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos terminais de contentores actuais (azul) e das potenciais 

localizações alternativas no estuário do Tejo (laranja) igualmente analisadas. 

 
Fonte: Figura 8.4. do Plano Estratégico do Porto de Lisboa 

Figura 1 - Localização dos Terminais de Contentores actuais e das potenciais localizações alternativas 

De todas as localizações alternativas potenciais, a da Trafaria, imediatamente a jusante do terminal de 

granéis alimentares, foi a mais comentada por, aparentemente, a sua localização oferecer as melhores 
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condições. Este local dispõe de fundos naturais adequados, razoáveis condições de abrigo e encontra-se 

a uma curta distância da entrada do porto. Contudo, o senão desta localização prende-se com as 

acessibilidades terrestres que são, actualmente restritas. No futuro, as mesmas poderão vir a beneficiar 

em grande medida com as melhorias que são apontadas nas orientações estratégicas para as 

acessibilidades rodo-ferroviárias ao terminal de granéis alimentares da Trafaria. 

Podem ser apontados os seguintes constrangimentos relativamente às alternativas acima mencionadas. 

 Mar da Palha/Barreiro - Trata-se de uma zona potencialmente vasta, mas com pouco interesse 

para esta actividade portuária, devido aos seus pequenos fundos, junto às margens e à elevada 

sedimentação (que prejudica ainda mais os fundos), que existe devido à baixa velocidade de 

escoamento do rio nesta zona. 

 Dafundo/Cruz Quebrada/Caxias - Esta alternativa permitiria a construção dum aterro com 

fundos semelhantes aos do projecto do TCA (cerca de 15m); contudo, a sua localização numa 

zona menos resguardada, leva a ondulações com vagas na ordem do 1,5 m, o que dificulta as 

operações. Uma das hipóteses para resolução deste problema implicaria o “fecho da Golada” 

(língua de areia entre a Cova do Vapor e o Bugio).  

Outros inconvenientes apontados são: localização numa zona muito urbanizada e com grande 

potencial de urbanização (município de Oeiras) e inexistência de ligação à rede ferroviária, linha 

de Cintura, que liga à zona oriental de Lisboa. A única hipótese passa pela ligação à linha de 

Cascais (passageiros) com a construção de uma nova linha para mercadorias, visto que a actual 

linha de passageiros não permite o canal necessário, obrigando a equacionar a hipótese túnel, 

devido à ausência de espaço à superfície. 

 Trafaria - Permite um aterro amplo e fundos adequados à operação. Contudo, 80% da carga 

contentorizada do Porto de Lisboa tem como destino ou origem a margem Norte, conduzindo à 

necessidade da construção de uma nova travessia nesta zona, face ao congestionamento da 

Ponte 25 de Abril. Esta travessia implica o pagamento de portagens que iriam encarecer a 

deslocação da carga, tornando o Porto menos competitivo e onerando o consumidor final. Em 

face da inexistência de ligação ferroviária numa zona fortemente urbanizada, acresce o facto da 

ligação à rede nacional, através do Setil ou pela nova travessia ser onerosa. Por fim, esta 

alternativa obriga ao Fecho da Golada (língua de areia entre a Cova do Vapor e o Bugio. 

Relativamente às localizações dos terminais de contentores actuais: 

 Santa Apolónia / Xabregas - Segundo o Plano Estratégico do Porto de Lisboa “apenas o 

Terminal de Contentores de Santa Apolónia poderá ter, ainda, uma expansão para além dos seus 

limites físicos actuais, por avanço da frente marginal de uma ou das duas actuais concessões dos 

terminais multiusos do Beato e do Poço do Bispo (a manter-se a tendência de redução 

progressiva da carga geral fraccionada no Porto de Lisboa), integrando-as no Terminal de 
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Contentores de Santa Apolónia.” Contudo, manterá sempre “significativas restrições nos calados 

da navegação, contrárias à tendência de crescimento da dimensão dos navios a servir.” (PEDPL). 

 Santos - Foi estudada a solução alternativa de “construção de um novo terminal de contentores 

na zona de Santos, em substituição do já encerrado terminal da TRANSINSULAR, vocacionado 

para o tráfego marítimo de curta distância.” O facto de “fazer crescer o tráfego viário nos mesmos 

corredores do tráfego gerado no Terminal de Contentores de Alcântara, para além de exigir 

custos muito elevados, largamente superiores aos imputáveis aos cenários de desenvolvimento 

do Terminal de Contentores de Alcântara, por cada TEU da capacidade criada”, ditou a sua 

rejeição. (PEDPL). 

 Alcântara - Em face das alternativas estudadas, a localização em Alcântara surge como a mais 

consistente: sempre foi a zona principal de actividade do Porto de Lisboa (porto de abrigo natural) 

e daí a ligação à linha de Cintura (circular de Lisboa). Sendo certo que apresenta 

constrangimentos do ponto de vista rodoviário (mitigáveis com as novas acessibilidades), possui 

os fundos adequados às novas exigências do sector. Por outro lado, é o único terminal existente 

capaz de dar resposta às referidas exigências com um menor nível de investimento, visto que as 

outras opções seriam a construção de um novo terminal. 

Segundo o PEDPL, a necessidade de expansão física das instalações existentes recaiu sobre o TCA 

“nomeadamente, por ser o único 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.”. 

Complementarmente foi realizado para o presente projecto um Estudo de Procura no qual foram 

analisados diversos cenários de evolução e projecções de crescimento, tendo-se concluído o seguinte 

para a área do Porto de Lisboa: 

 Este Porto, de águas profundas, possui uma localização privilegiada na maior área de consumo 

do mercado Português – a região de Lisboa e Vale do Tejo. 

 Constitui o porto mais próximo das regiões de Estremadura e Andaluzia em Espanha. 

 Mediante os investimentos previstos na melhoria da acessibilidade ferroviária, o Porto de Lisboa 

poderá aumentar a sua área de influência, facto que lhe permitirá atingir toda a Península Ibérica. 

 Este Porto possui relações comerciais e de parceria com plataformas logísticas de Portugal e da 

Península Ibérica. 

 O Porto de Lisboa é parceiro da nova Plataforma Logística de Madrid. 

Complementarmente, a expansão do TCA justifica-se na medida em que: 

 As projecções realizadas demonstram que a procura duplicará até 2023. 
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 Este crescimento será transversal a todos os terminais, pelo que se afigura necessário adaptar as 

suas estruturas à nova realidade do comércio marítimo. 

 O Porto de Lisboa tem, actualmente, uma quota de mercado (Português) de 50%, possuindo o 

Terminal de Alcântara uma forte posição, com 20% desse mercado. 

 O TCA ultrapassará a sua capacidade teórica de movimentação em: 2012 - Considerando um 

cenário de crescimento moderado; 2014 - Considerando o cenário de baixo crescimento. 

 Face à procura esperada, afigura-se que em 2010 venham a ser já necessários investimentos de 

Expansão do TCA, sob pena de se perder cota de mercado. 

Em consequência do desenvolvimento do presente projecto, apresenta-se como necessária a 

transferência do Terminal de Cruzeiros para Santa Apolónia, o qual presentemente já recebe cruzeiros. 

Assim, com a transferência dos cruzeiros que actualmente param no Terminal de Passageiros de 

Alcântara e no Terminal de Passageiros da Rocha do Conde de Óbidos para o Terminal de Passageiros 

de Santa Apolónia, consegue-se uma concentração da actividade num só ponto, o que irá permitir uma 

melhor coordenação e organização da mesma com vantagens acrescidas para o negócio, bem como a 

melhoria das condições físicas oferecidas aos navios, passageiros e tripulantes de cruzeiro, com a 

construção de um edifício vocacionado para as actuais características deste negócio turístico. Por outro 

lado, é de salientar que pela sua localização no centro da cidade, oferecerá aos passageiros e tripulantes 

o acesso mais rápido aos principais locais turísticos. 

Complementarmente, em paralelo com o projecto de Expansão do TCA encontrava-se em 

desenvolvimento o Estudo Prévio da “Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à 

Linha de Cintura”. Assim, no início do desenvolvimento do presente Estudo de Impacte Ambiental tiveram-

se em consideração as soluções propostas de ligação da linha ferroviária do Porto de Lisboa à Linha de 

Cintura – uma solução em túnel e uma solução à superfície. 

Contudo, a 09 de Março de 2010 foi emitida Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada à 

adopção do traçado da Alternativa D (Combinação da Variante 2 com a Variante 3) para o 

desenvolvimento da “Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura”. 

Esta decisão implicou que o presente documento do Estudo de Impacte Ambiental se adaptasse e 

considerasse para o seu desenvolvimento a solução aprovada, a qual é esquematicamente representada 

na figura seguinte: 
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Fonte: Resumo Não Técnico do EIA da “Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à 
Linha de Cintura” 

Figura 2 - Esquema da Alternativa D – combinação da Variante 2 com a Variante 3 

Assim, o desenvolvimento da Plataforma Ferroviária considerada no presente projecto será à superfície, e 

consiste na criação de uma plataforma a implantar ao longo da muralha sul da Doca de Alcântara. 

Paralelamente teve-se em consideração os projectos de dragagens em desenvolvimento para a 

envolvente, os quais são seguidamente identificados. 

• Dragagem de Aprofundamento do Canal da Barra do Porto de Lisboa  

Projecto em fase de Estudo Prévio, desenvolvido pela Administração do Porto de Lisboa que 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 permitirão aos navios de maiores dimensões 

entrarem na barra de Lisboa (com o mínimo de impedimento de marés). Este projecto apresenta-se como 

uma mais-valia para os demais terminais além do TCA. 

A zona a dragar localiza-se na entrada do Estuário do Tejo, conforme representado na Figura 3. 

As areias dragadas serão recolocadas no sistema dinâmico das barras do estuário do Tejo e zonas 

adjacentes, em condições a acordar com o INAG. 
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Figura 3 - Localização da área de dragagem de Aprofundamento do Canal da Barra do Porto de Lisboa 

O processo de Avaliação de Impacte Ambiental deste projecto encontra-se presentemente suspenso a 

pedido da APL para a prestação de esclarecimentos complementares. 

• Dragagem da Bacia de Acesso e Manobra do TCA 

Projecto em fase de Estudo Prévio, desenvolvido pela Administração do Porto de Lisboa. Com este 

projecto (que não se encontra no âmbito do presente EIA), a Administração do Porto de Lisboa pretende 

proceder ao estabelecimento de uma Bacia de Acesso e Manobra do TCA de modo a permitir a 

acostagem dos porta-contentores mais modernos na zona de expansão do Cais de Alcântara. A zona a 

dragar localiza-se no Estuário do Tejo, junto a Alcântara, conforme representado na figura seguinte. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ESTUDO PRÉVIO  

 
Resumo Não Técnico 

 

 

EXPANSÃO DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA     9 

 

Figura 4 - Localização da área de dragagem da bacia de acesso e manobra ao TCA 

O destino final dos materiais a dragar está dependente da sua qualidade, sendo que, tratando-se de 

material dragado Limpo ou com contaminação vestigiária (Classes 1 e 2) se prevê a sua imersão no 

interior do estuário do Tejo, nos locais definidos para o efeito ou ligeiramente contaminado (classe 3) ou 

com potencial eco toxicológico, se prevê a sua imersão fora do estuário em local a definir com a entidade 

competente para a emissão da respectiva autorização e de acordo com a prática em situações similares. 

O Estudo de Impacte Ambiental associado ao projecto de dragagem da Bacia de Acesso e manobra ao 

TCA encontra-se em processo de Avaliação de Impacte Ambiental, tendo já sido emitida a Declaração de 

Conformidade do EIA. 

2.4  -  DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

O actual Terminal de contentores, tem a disposição apresentada no Desenho 2 e uma área de 

115.268 m2, com uma capacidade de parqueamento de 8.592 TEU e capacidade para movimentar 

340.000 TEU/ano. 

O cais do Terminal de contentores possui actualmente um comprimento de 630 m, destes 400 m estão a 

uma profundidade de 14 m e os restantes 230 m a uma profundidade de 13 m. 

O actual TCA encontra-se a ser explorado pela LISCONT – Operadores de Contentores, S.A. a qual viu, 

através do disposto no Decreto-Lei nº 188/2008, de 23 e Setembro, o seu prazo de concessão ser 

alargado até 2042, sendo que nesse prazo, de acordo com o referido no Decreto-Lei, teria de realizar as 

seguintes intervenções no Terminal: 
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 Demolição do actual edifício administrativo da LISCONT e das construções situadas entre a 

vedação norte do terminal e a doca de Alcântara, seguida do reperfilamento e pavimentação de 

toda a área, com cerca de 45000 m2; 

 Demolição de edifícios e repavimentação da zona portuária imediatamente a poente do topo da 

doca de Alcântara, com cerca de 30000 m2; 

 Repavimentação do parque do cais avançado de Alcântara situado a poente da actual área de 

concessão, com cerca de 37000 m2; 

 Prolongamento do cais do terminal para nascente, numa extensão de aproximadamente 500 m, e 

do terrapleno situado entre o novo cais e o actual, em cerca de 55000 m2; 

 Construção de uma plataforma de manobra, carga e descarga de composições ferroviárias, com 

aproximadamente 760 m de comprimento, junto à muralha sul da doca de Alcântara; 

 Construção de novos edifícios para a instalação dos serviços técnicos e administrativos da 

LISCONT, do PIF e do Scanner; 

 Implementação de todas as infra-estruturas essenciais ao bom funcionamento das obras referidas 

as alíneas anteriores, designadamente infra-estruturas de comunicação, electricidade, águas e 

esgotos, iluminação exterior, vedações e controlo de acessos. 

 

Fotografia 1 - Vista sobre o actual Terminal de Contentores de Alcântara 

 

Com a expansão do terminal de contentores, de acordo com o Estudo de Procura realizado até ao ano 

horizonte do projecto (correspondente ao limite da nova concessão do TCA - 2042), estima-se um 

aumento do número de contentores, conforme o apresentado na Figura seguinte. 
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 Movimentos Transhipment - movimentos de passagem de um navio de maiores dimensões para 

um navio de menores dimensões ou vice-versa. O transhipment inclui a descarga de um contentor 

de um navio, o seu parqueamento no terminal e posterior embarque noutro navio 

 Movimentos Baldeações -  correspondem às mudanças de posição de contentores a bordo de um 

mesmo navio de modo a optimizar as condições de estiva dos navios no Parque 

 Movimento Hinterland Cheio - movimentos terra-navio e navio-terra de contentores cheios com 

origem ou destino no hinterland servido pelo porto 

 Movimento Hinterland Vazio - movimentos terra-navio e navio-terra de contentores vazios com 

origem ou destino no hinterland servido pelo porto 

Figura 5 - Evolução da movimentação de contentores ao longo do tempo 

2.4.1  -  Tipologia de Carga Contentorizada 

De acordo com a informação disponibilizada pela Administração do Porto de Lisboa (APL), são 

movimentadas nos Terminais – Terminal de Contentores de Alcântara, Terminal Multipurpose de Lisboa e 

Terminal de Contentores de Santa Apolónia, as seguintes tipologias de cargas. A informação 

seguidamente apresentada refere-se aos 3 terminais na medida em que não se encontra individualizada a 

tipologia associada a cada Terminal. 
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Quadro 1 - Principais grupos de mercadorias desembarcadas em contentores no Porto de Lisboa (2007) 

Tipologia Mercadoria desembarcada Mercadoria embarcada 
Toneladas Percentagem (%) Toneladas Percentagem (%) 

Fruta fresca ou seca não especificada 138505 8,4 67042 2,3 
Tomates preparados ou conservados - - 245048 8,6 
Produtos químicos 101299 6,2 - - 
Papel e cartão não trabalhado 100597 6,1 148524 5,2 
Máquinas, aparelhos e suas partes 79705 4,9 62933 2,2 
Tijolos, telhas e outros materiais de construção - - 189696 6,6 
Mármore trabalhado - - 104746 3,7 
Matérias plásticas não especificadas 66252 4,0 - - 
Peixes, crustáceos e moluscos 63825 3,9 - - 
Preparados alimentares não especificados 56436 3,4 229941 8,0 
Leites e natas frescas 52891 3,2 - - 
Vinhos comuns - - 128960 4,5 
Cerveja  - - 123051 4,3 
Bebidas não alcoólicas - - 82947 2,9 
Travessas de madeira para via-férrea 39836 2,4 - - 
Manteiga, queijo e outros produtos lácteos 39345 2,4 - - 
Outros 904029 55,0 1477302 51,7 
TOTAL 1642730 - 2860190 - 

Fonte: www.portodelisboa.pt 

 

• Contentores 

Os contentores podem apresentar diversas dimensões, sendo que os mais comuns e frequentes no TCA, 

têm as seguintes características: 

Cumprimento Largura Altura Volume TEU 
40 ft (12m) 8 ft (2,4 m) 8,5 ft (2,6 m) 2,720 cu ft (77 m3) 2 

 

Em termos de peso dos contentores e de uma forma geral poderão chegar às 30 Toneladas de peso bruto 

(tara + carga). 

Actualmente o TCA dispõe de 1700 “ground slots” – marcas no chão para posicionar contentores, 

correspondendo a uma capacidade teórica de parqueamento simultâneo de 8.500 TEU, empilhados a 

cinco alturas. Considerando um tempo médio de permanência em parque de 8 dias e 320 dias de 

operação por ano – durante os fins-de-semana apenas pode haver movimento de contentores por mar, 

pois as saídas pela portaria só ocorrem nos dias úteis – obtém-se uma capacidade de parqueamento de 

340.000 TEU/ano. Saliente-se que estes valores correspondem à capacidade teórica do terminal. 

Contudo, de forma a assegurar os valores mínimos de qualidade e eficiência operacional é comummente 

aceite a nível internacional que o limite real de capacidade do parque de um terminal de contentores se 

deve situar próximo de 80% da capacidade teórica, ou seja a capacidade real actual do TCA ronda os 

272.000 TEU/ano. 

Após a expansão do TCA, este contará com aproximadamente 4.620 “ground slots” correspondendo a 

uma capacidade de parqueamento simultâneo de 23.100 TEU. Considerando em complemento que seria 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ESTUDO PRÉVIO  

 
Resumo Não Técnico 

 

 

EXPANSÃO DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA     13 

previsível um alargamento progressivo dos horários de operação, pelo que a capacidade teórica após a 

expansão poderá exceder um pouco os valores apresentados, baseados em 320 dias de operação/ano, 

de forma a permitir “acomodar” de forma eficiente os 911.300 TEU de movimentação previstos em termos 

reais. 

A disposição dos contentores em blocos atinge presentemente e atingirá após a expansão do terminal, 

uma largura máxima de 7 contentores e de 5 em altura, o que corresponde a uma altura máxima de 13 m 

(que actualmente já se verifica). O comprimento dos blocos é variável e função das necessidades de 

parqueamento.  

2.4.2  -  Equipamentos 

Para a laboração do Terminal de Contentores pretende-se a aquisição de novos equipamentos, para além 

dos já existentes, nomeadamente os seguidamente identificados e caracterizados: 

• Pórticos de Cais  

Estes correspondem aos equipamentos que permitem retirar os contentores dos navios porta-contentores.  

Os pórticos de cais a instalar aquando da expansão do TCA, terão dimensões que lhes permitam operar 

as mais modernas classes de navios porta-contentores, com braços que permitem carregar 22 fiadas de 

contentores no convés. 

 

 

 

 

 

Fotografia 2  - Pórtico de cais actualmente existentes no 

Terminal de Contentores de Lisboa 

Actualmente estão em laboração 3 pórticos de cais no TCA. No ano horizonte de projecto prevê-se o 

funcionamento máximo de 7 pórticos, os quais terão uma altura máxima semelhante aos existentes 

actualmente no terminal, ou seja, 85 m. 
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• Pórticos de parque (transtainers) 

Os pórticos de parque permitem carregar e descarregar 

os contentores para os trailers (conjunto tractor-atrelado), 

que se encontram na rua de serviço. Estes pórticos 

deslocam-se sobre pneus, no sentido longitudinal do cais, 

podendo ainda deslocar-se para outras pilhas de 

contentores no sentido transversal. 

Estes equipamentos, tal como os pórticos de cais, 

dispõem de vários sistemas de segurança, que 

funcionam de acordo com um sistema redundante.  

Actualmente estão em laboração 7 pórticos de parque no 

Terminal, embora para o ano horizonte de projecto se 

preveja o funcionamento máximo de 17 pórticos de 

parque. A altura máxima destes pórticos é de 25,36 m. 

• Pórticos para Plataforma Ferroviária 

Para carregar e descarregar as composições estacionadas na plataforma ferroviária serão instalados 

pórticos sobre carril, com funcionalidades semelhantes aos pórticos de cais mas de menores dimensões. 

Na situação de funcionamento pleno do Terminal, estima-se a necessidade de 4 pórticos para a 

plataforma ferroviária, os quais atingirão uma altura máxima de aproximadamente 18 m. 

• Tractores e semi-reboques 

Para o transporte horizontal de contentores será necessário adquirir conjuntos de tractores semi-reboque 

– trailers (semelhantes aos já existentes no terminal). Estes tractores são utilizados para o transporte dos 

contentores desde o pórtico de cais ou do comboio até à posição de destino no parque e vice-versa. 

• Reach Stackers 

Este equipamento permite a arrumação dos contentores até uma altura de 5 contentores. 

     

 

 

Fotografia 4  - Exemplos de 

reach strackers 

 

 

 Fotografia 3  - Exemplo de um pórtico de 

parque 
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• Equipamentos Diversos 

Complementarmente aos equipamentos referidos, serão ainda adquiridos equipamentos e dispositivos de 

movimentação como spreaders, empilhadores ligeiros e equipamentos diversos de manobra e linhagem. 

2.4.3  -  Acções a Desenvolver no Terminal de Contentores de Alcântara 

Para a expansão do Terminal de Contentores de Alcântara foram consideradas as intervenções 

seguidamente identificadas e caracterizadas. Por uma questão de facilidade de percepção considerou-se 

a divisão da área de intervenção por zonas como apresentado no Desenho 3. 

• Demolição dos edifícios existentes 

No âmbito da expansão do TCA está equacionada a demolição de alguns dos edifícios existentes. Estas 

demolições serão faseadas e surgem da necessidade da melhoria das condições de operação do 

terminal, nomeadamente através da disponibilização de mais espaço para armazenamento da carga 

contentorizada. Assim, será realizada a demolição dos seguintes edifícios:  

 Edifício Terlis – onde actualmente opera um scanner móvel de Raio X para contentores da 

Administração do Porto de Lisboa; 

 Edifício Vasco da Gama – onde se encontram sediadas várias entidades, nomeadamente o 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM). 

Com a demolição destes edifícios pretende-se garantir o acesso à zona E, onde será executada a 

plataforma ferroviária. 

As operações de demolição serão desenvolvidas tendo por base o disposto no Decreto-Lei nº 46/2008 de 

12 de Março, o qual estabelece o regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou 

demolições de edifícios ou derrocadas, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas 

operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. 

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

A expansão do TCA para ser funcional tem de ser reordenada, tendo a definição da disposição começado 

da linha de cais para o seu interior. Na figura seguinte é apresentada a disposição considerada para o 

TCA após a sua expansão. 
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Figura 6 - Disposição definida para o TCA após a expansão  
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Tal como apresentado na Figura 6 o TCA será organizado por: 

 Corredor para operação dos pórticos de cais – Onde circulam os equipamentos (pórticos de 
cais) que retiram a carga dos navios. 

 Corredor para pórticos de parque – De modo a garantir uma capacidade de parqueamento de 
22900 TEU foram previstos 4 corredores para pórticos de parque (equipamento de permite a 
arrumação dos contentores). A expansão do TCA permitirá o trabalho de 7 fiadas de 
contentores e uma rua de serviço. 

 Avenida e ruas de circulação – A avenida, localizada imediatamente a seguir ao corredor dos 
pórticos de cais, será constituída por duas vias em cada sentido. A avenida permitirá a 
circulação segura e folgada junto à zona mais congestionada do TCA, correspondente à zona 
do cais. 

As ruas de circulação localizar-se-ão entre os corredores para os pórticos de parque e terão um único 
sentido. Serão consideradas 3 ruas de circulação sendo a última, situada junto à plataforma ferroviária, 
mais larga de modo a permitir as operações dos equipamentos para carga / descarga dos comboios. 

 Cais de Operação para gruas móveis – Área do TCA situada imediatamente junto à linha de 
cais, na sua extremidade poente. Esta área, na qual não se encontra prevista a instalação de 
carris de pórticos de cais, destina-se a assegurar a operacionalidade do TCA em situações de 
pico, situações estas que requerem a utilização de um maior número de equipamentos em 
simultâneo (na área mais congestionada do terminal) e em que, serão utilizadas gruas móveis 
com a que a LISCONT possui actualmente. 

 Zona de parqueamento de contentores – O parqueamento dos contentores far-se-á em 
fileiras que no máximo atingirão uma largura de 7 contentores e uma altura de 5 contentores, 
a qual no máximo será de 14,48 m. 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. 

O reordenamento do Terminal de Contentores para a situação referida implicará a repavimentação das 
Zonas A, B e C. 

• Construção de novos edifícios 

Para a Zona B encontra-se prevista a construção de novos edifícios, nos quais se desenvolverão as 
seguintes actividades: 

 Novo edifício administrativo da LISCONT – edifício com 2 pisos, onde se realizarão os serviços 
administrativos e de planeamento. Incluirá igualmente um centro operacional do Terminal, 
cantina e balneário. 

 Oficina do terminal – edifício de tipo industrial concebido para os serviços técnicos do terminal, 

para a oficina de manutenção e para o armazém de peças de reserva. 
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 Edifício para instalação do scanner dos contentores. 

 Subestação eléctrica – como consequência do reforço de pórticos, terá de haver igualmente um 

reforço da actual alimentação eléctrica ao TCA, feita a média tensão (10 kV). Na sua fase final de 

desenvolvimento, o terminal disporá de seis pórticos de cais; pórticos estes que serão 

alimentados directa e independentemente a 10kV. 

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

armazenamento – refrigeradas e à temperatura ambiente. 

• 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.  

O cais será composto por uma laje vigada de betão armado assente em 5 fiadas de estacas de betão 

armado com 1,30 m de diâmetro, totalizando em frente 

acostável de, aproximadamente 500 m. Este tabuleiro 

terá uma largura total aproximada de 36 m, englobando 

ambos os carris do caminho de rolamento dos pórticos 

de descarga dos contentores. Com esta ampliação 

consegue-se um aumento de aproximadamente 50.000 

m2 da área de terrapleno afecto à movimentação e 

parqueamento de contentores. 

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

O tabuleiro e a frente de acostagem serão equipados com dispositivos e acessórios necessários à 

manobra e atracação dos navios porta-contentores previstos – defensas (que permitirão absorver energia 

excepcional de acostagem) e cabeços de amarração. 

 

 

Figura 8 - Simulação do aspecto final dos 

dispositivos e acessórios necessários à 

manobra e atracação dos navios porta-

contentores 

 Figura 9 - Simulação do aspecto final dos dispositivos e 

acessórios necessários à manobra e 

atracação dos navios porta-contentores e do 

cais 
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Tanto as defensas como os cabeços de amarração serão instalados ao longo do cais com um 

afastamento entre si de 24 m. 

Como resultado da execução da ampliação do cais e em resultado da colocação das colunas de brita de 

apoio ao cais, serão originados materiais sedimentares, cujo local de deposição seguirá o disposto na 

legislação em vigor (Portaria nº1450/2007) 

• Construção de uma Plataforma de Manobra e de Carga / Descarga de Composições 
Ferroviárias e Execução do Cais Fluvial de Barcaças 

A solução apresentada para a plataforma ferroviária de manobras de carga / descarga de composições 

ferroviárias e consequentemente a do cais fluvial de Barcaças seguiu, tal como referido anteriormente, as 

indicações referidas na Declaração de Impacte Ambiental emitida para o Estudo Prévio da “Ligação 

Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura”.  

A plataforma ferroviária de manobras de carga, terá um comprimento total de 785 m e uma largura de 

29,15 m, sendo que 570 m correspondem à plataforma ferroviária e 215 m, correspondem ao futuro cais 

de barcaças fluviais, será implantada ao longo da muralha sul da Doca do Espanhol. 

A solução ferroviária proposta consiste na criação de uma plataforma constituída por um muro cais de 

gravidade a executar na respectiva bordadura, sendo o espaço entre a nova estrutura e o cais actual 

preenchido com pedras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Simulação do desenvolvimento da plataforma ferroviária de manobras de carga / descarga de 

composições ferroviárias 
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Relativamente ao cais de barcaças a considerar, este terá defensas de 1,0 m de comprimento, separados 

de 1,0 m entre si e dispondo de um painel frontal de 4,0 m de altura e 0,95 m de largura. O espaçamento 

entre cada conjunto de defensas será de 10,0 m. Para além das defensas, nesta frente de acostagem 

serão instalados 12 cabeços de amarração afastados de 20,0 m. Igualmente serão instaladas 4 escadas 

metálicas verticais, desde o coroamento, espaçadas entre si cerca de 70 m. 

A localização da plataforma ferroviária de manobras de carga / descarga de composições ferroviárias e do 

Cais de Barcaças é apresentado no Desenho 3. 

2.4.4  -  Distribuição da Carga Contentorizada 

Actualmente a distribuição da carga contentorizada é feita por via rodoviária e ferroviária. Com a expansão 

do Terminal de Contentores, os modos de transporte da carga contentorizada passarão a ser por via 

rodoviária, ferroviária e fluvial.  

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

para aceder à rotunda de acesso à CRIL. Desta forma assegura-se a ligação da rede de distribuição 

urbana à rede rodoviária regional e nacional, distribuindo o tráfego pela IC17/CRIL, A5/IC15 – Cascais, 

IC19 – Sintra, IC16 – Amadora e IC18/CREL, pelo IC22 - Odivelas e A8 – Loures.  

Por outro lado, o transporte dos contentores será complementado por via ferroviária, sendo que após a 

concretização do projecto da Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de 

Cintura permitirá uma melhoria das condições de circulação, evitando igualmente a interferência na 

circulação rodoviária na Avenida de Brasília na medida em que se prevê a eliminação do actual 

constrangimento que se verifica de interrupção do tráfego rodoviário quando do atravessamento dos 

comboios de mercadorias. 

Por outro lado, ao recorrer-se ao escoamento de carga contentorizada por via fluvial, designadamente por 

um número de 4 barcaças/dia (a partir de 2024), sobretudo num cenário de articulação com uma rede de 

plataformas logísticas, de que é exemplo Castanheira do Ribatejo, assistir-se-á, de igual modo, a uma 

redução dos custos directos de transporte, apontando o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto 

de Lisboa para uma redução de 27% nos custos associados ao transporte por barcaça, em relação ao 

transporte rodoviário, do mesmo volume de carga. 

Nas figuras seguintes apresentam-se algumas simulações visuais, considerando o cenário 

correspondente ao ano horizonte do projecto: 
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Miradouro das Janelas Verdes - SITUAÇÃO ACTUAL 
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Miradouro das Janelas Verdes - SITUAÇÃO FUTURA 
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Junto ao restaurante Op-Art - SITUAÇÃO ACTUAL 
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Junto ao restaurante Op-Art - SITUAÇÃO FUTURA 
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3  -  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E 

PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS PROPOSTAS 

 

Tendo em consideração a localização e as intervenções necessárias à expansão do TCA, é seguidamente 

apresentada, para cada descritor ambiental, um enquadramento e uma identificação dos principais 

impactes resultantes. 

• Geologia 

A área em estudo insere-se na unidade da Orla Meso-cenozóica Ocidental e encontra-se sobre aterros e 

aluviões sobrejacentes a rochas vulcânicas do Complexo Vulcânico de Lisboa, numa zona conquistada ao 

rio para a implantação de instalações portuárias. Geomorfologicamente constitui uma área aplanada de 

leito de cheia da confluência da ribeira de Alcântara com o rio Tejo. 

Ao nível da geologia os principais impactes durante a fase de construção fazem-se sentir ao nível da Zona 

D (Desenho 3), a qual corresponde ao prolongamento do Cais. Mais especificamente os impactes 

esperados resultam da realização dos taludes de enrocamento e com a construção dos pilares e 

fundações do cais, dos quais resultarão sedimentos. Estes, em função das suas características serão 

encaminhados para destino adequado seguindo as imposições definidas pela Portaria nº 1450/2007 de 12 

de Novembro, a qual define o destino a dar aos sedimentos em função das suas características.  

Na fase de exploração, os principais impactes esperados surgem associados à sismicidade do local. A 

área de implantação do TCA situa-se no denominado Vale Inferior do Tejo, correspondente a uma zona 

com elevada perigosidade sísmica. Para além do efeito de amplificação do movimento do solo, aquando 

de um sismo, existe um outro tipo de efeito de sítio devido às características das propriedades físicas das 

camadas superficiais do solo, que é o fenómeno designado por liquefacção. Certos tipos de solo, quando 

estão saturados de água e são subitamente "agitados" por um sismo, perdem completamente toda a sua 

resistência ao corte, comportando-se como um líquido. Este tipo de fenómeno ocorre geralmente em solos 

mal ou pouco consolidados, como areias finas ou siltes, que se encontram geralmente em depósitos 

sedimentares costeiros (próximos de mar ou de rio), e que foram formados nas últimas centenas de anos.  

De modo a minimizar a afectação da área de exploração do TCA e os edifícios a considerar, serão em 

fase de Projecto de Execução da Expansão do TCA consideradas soluções de engenharia que permitam 

colmatar estas situações. 

• Uso Actual do Solo 

O projecto de expansão do Terminal de Contentores desenvolve-se sobre áreas classificadas como plano 

de água – na zona de expansão do Cais (Zona D do Desenho 3) e como áreas portuárias. Dentro da 
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unidade Áreas Portuárias distinguem-se zonas edificadas, as quais incluem edifícios administrativos e 

armazéns de apoio à actividade portuária. 

Na envolvente directa do actual Terminal de Contentores tem-se registado ao longo do tempo um 

crescimento da ocupação por actividades de carácter lúdico.  

Na fase de construção os principais impactes prendem-se com a implantação e funcionamento do 

estaleiro de apoio à obra e com a circulação da maquinaria. Dado que o estaleiro se localizará em áreas 

actualmente expectantes ou em fase de transição para novos usos, não se estima que o impacte 

decorrente da alteração do uso actual do solo tenha expressão. 

Na fase de exploração, os principais impactes dizem respeito à eventual contaminação dos terrenos 

envolventes ao projecto pela deposição das emissões atmosféricas originadas pelo tráfego ou pelo fluxo 

de águas de escorrência provenientes da componente rodoviária. Uma vez que a área se encontra 

totalmente pavimentada não são esperados impactes negativos a este nível. Quanto ao uso do solo, não 

são esperados impactes negativos directos resultantes da implementação o projecto, podendo ocorrer 

impactes indirectos causados pelo aumento da implementação de outros projectos na área de 

envolvência. 

• Recursos Hídricos 

O presente projecto de expansão do TCA desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio Tejo, mais 

propriamente na zona terminal do Estuário do Tejo junto à foz da ribeira de Alcântara. A circulação no 

estuário do Tejo é essencialmente forçada pela maré. Na embocadura do estuário a amplitude média é de 

aproximadamente 2 m (ZH), aumentando até 2,7 m(ZH) em situação de maré viva média. Já no interior do 

estuário a maré amplificada chega a atingir os 3,5 m(ZH). As velocidades típicas de escoamento são da 

ordem do 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. 

Em termos hidrogeológicos, a área de intervenção localiza-se no maior reservatório de água subterrânea 

da Península Ibérica (Aquífero da Bacia do Tejo-Sado - Margem Esquerda), não tendo contudo acesso 

directo a ele em virtude das características geológicas locais. 

Paralelamente e de modo a caracterizar os sedimentos existentes na zona do projecto de expansão do 

TCA foram realizadas amostragens. De acordo com os resultados obtidos, identificou-se que os 

sedimentos existentes na zona D (Desenho 3), onde se realizará o prolongamento do Cais, incluem-se 

maioritariamente, de acordo com a Portaria nº 1450/2007 de 12 de Novembro, na Classe 3, ou seja, 

corresponde a Material dragado ligeiramente contaminado. Ainda de acordo com a Portaria, estes 

materiais podem ser utilizados para terraplenos ou no caso de imersão necessita de estudo aprofundado 

do local de deposição e monitorização posterior do mesmo. Assim, na fase de Projecto de Execução, 

aquando da definição do local de deposição dos sedimentos dragados será dado cumprimento ao 

disposto na Portaria nº1450/2007. 
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De modo a avaliar os impactes gerados pelo presente projecto teve-se em consideração as diferentes 

intervenções projectadas, sendo que cada uma induz a impactes diferentes sobre o meio hídrico. Assim, 

de acordo com a análise realizada, os principais impactes ocorrem durante a fase de construção e 

decorrem da realização das seguintes actividades: 

 Exploração do estaleiro. Este poderá induzir, a degradação da qualidade da água como resultado 

da produção de águas residuais domésticas, da lavagem de maquinarias ou do próprio estaleiro e 

o derrame de óleos; 

 Libertação de poeiras. Várias são as actividades que podem induzir à libertação de poeiras, 

nomeadamente, circulação de maquinaria, demolições e construções dos novos edifícios e 

pavimentações. Estas poeiras poderão depositar-se no meio hídrico induzindo temporariamente à 

alteração da qualidade da água. 

 Intervenções no meio hídrico como resultado da expansão do cais de Alcântara e da realização 

da Plataforma Ferroviária de Manobras de Carga / Descarga de Composições Ferroviárias e 

inerentemente do Cais de Barcaças. Esta actividade mostra-se como a mais sensível no âmbito 

do presente descritor na medida em que implica a ocupação do meio hídrico e a necessidade de 

realizar dragagens (que se cingem à área de localização das estacas de apoio). Prevê-se assim 

uma alteração na qualidade da água, a qual ocorre somente na fase de construção, dada a 

capacidade regenerativa do estuário. 

 A execução das dragagens, e de modo a minimizar o impacte gerado, será controlado de modo a 

que se utilize a metodologia mais adequada e que seja dragado somente o necessário para a 

execução da obra. 

Finalmente e no que se refere aos impactes expectáveis para a fase de exploração, estes serão em tudo 

semelhantes aos já verificados dado que o Terminal de Contentores já se encontra em exploração, e 

resultam do risco de fuga ou derrame operacional, da emissão de poeiras de decapagem ou pintura 

aquando da acostagem ao cais dos porta-contentores, da produção (no navio) de águas residuais e 

resíduos e da drenagem das águas da chuva do próprio Terminal. 

A minimização dos impactes gerados na fase de exploração passa pelo cumprimento das especificações 

definidas pela Administração do Porto de Lisboa (relativamente aos navios) e pela manutenção dos 

sistemas de recolha e de retenção / decantação de óleos e gorduras existentes no TCA: 

Complementarmente e de modo a acompanhar o desempenho da fase de construção e de exploração é 

proposto um Plano de Monitorização quer para os recursos hídricos superficiais quer para os sedimentos, 

o que permite a adopção de medidas complementares em caso de incumprimento. 

• Qualidade do Ar 

Relativamente à qualidade do ar, o concelho de Lisboa apresenta uma importância moderada a 

significativa nas emissões de poluentes para o território nacional. Focando para a área de influência do 
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projecto de expansão do TCA, identificaram-se como principais receptores os edifícios de habitação e 

serviços localizados ao longo dos principais acessos ao TCA, nomeadamente na Avenida 24 de Julho, 

Avenida da Índia e Avenida de Brasília. 

Na fase de construção são de prever impactes sobre a qualidade do ar resultante das acções como a 

demolição de edifícios, a movimentação de resíduos de construção e demolição (RCD) e da 

pavimentação. Estes impactes são localizados e apresentam-se como temporários manifestando-se ao 

nível da emissão de partículas em suspensão as quais podem contribuir para a redução da visibilidade 

atmosférica. 

A necessidade de desenvolver estas actividades fora do período de verão permite minimizar o impacte na 

medida em que a humidade relativa e a humidade do solo são maiores evitando assim o maior arraste de 

poeiras. 

A actividade desenvolvida no TCA não induz por si só a alterações na qualidade do ar. A necessidade de 

transportar os contentores para diferentes partes do país e do mundo por estrada é que indirectamente 

induz a alterações na qualidade do ar. Contudo, as emissões de poluentes atmosféricos provenientes do 

tráfego de contentores do Terminal, são pouco significativas quando comparadas com as emissões totais 

do concelho de Lisboa. Assim, e embora estas fontes contribuam para a degradação da qualidade do ar 

da zona em estudo, considera-se que por si só não são responsáveis pelo incumprimento de valores limite 

de concentração de poluentes atmosféricos no ar ambiente. 

De modo a minimizar o impacte sobre os receptores identificados, o percurso rodoviário dos camiões 

deverá ser feito o mais afastado possível destes, pelo que não deverá seguir percursos pelo centro da 

cidade de Lisboa. 

Complementarmente e dado que se prevê o uso do modo ferroviário em complemento ao modo rodoviário 

(o que permite a circulação de um menor número de camiões) para distribuição dos contentores, estima-

se uma redução na emissão de poluentes ao longo da vida útil do projecto. 

• Ambiente Sonoro 

Na sua envolvente próxima não se observam utilizações sensíveis ao ruído, dado que esta, do lado terra é 

ocupada essencialmente por serviços (caso dos postos da Brigada Fiscal da GNR e das gares marítimas), 

por zonas de lazer (bares, discotecas e restaurantes, geradores de ruído, não destinados a descanso) e a 

Doca de Alcântara. 

Os usos com sensibilidade ao ruído existentes na envolvente do TCA encontram-se relativamente 

afastados do terminal, do lado oposto do eixo constituído pela Linha de Cascais e Avenidas da Índia e 24 

de Julho e fora da influência directa do ruído associado ao funcionamento do terminal. 

Na fase de construção os impactes gerados serão mínimos, e resultam de operações e de equipamentos 

inerentes à própria construção. Os valores estimados para os níveis sonoros, nesta fase, são elevados, 
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mas inferiores aos actualmente verificados nos locais sensíveis identificados na proximidade do TCA. Não 

obstante do referido, são propostas medidas de minimização que permitem atenuar os níveis sonoros 

produzidos na fase de construção. 

Ao nível da exploração do TCA propriamente dita, esta não produz níveis sonoros significativos face às 

restantes fontes sonoras locais identificadas na envolvente do mesmo, pelo que, o principal impacte 

resulta do transporte dos contentores quer por via rodoviária quer por via ferroviária, já que a circulação 

por barcaças, esta não induz a alterações nos níveis sonoros.  

Assim, do ponto de vista do tráfego ferroviário, as zonas actualmente mais afectadas, tais como as 

urbanizações em torno da Rua de Cascais e da Avenida de Ceuta deixarão de sofrer a influência do ruído 

de circulação das composições, dado que a mesma, no âmbito do projecto da “Ligação Desnivelada da 

Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura”, se passará a processar em túnel. Deste modo, 

neste troço, não haverá impactes a registar no escoamento de mercadorias por via ferroviária. 

Relativamente ao tráfego rodoviário, o mesmo processa-se predominantemente ao longo da Avenida de 

Brasília, na direcção de Algés, e seguindo pelo IC 17 (cujo traçado estará, em breve, concluído). No caso 

da Avenida de Brasília, observa-se sempre um afastamento considerável da via aos receptores existentes, 

que, para mais, se encontram sob influência predominante da Avenida Marginal e da Linha de Cascais.  

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

proximidade de usos do solo com sensibilidade ao ruído, verifica-se 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 disposições, e considerando o tráfego rodoviário típico no IC17, de cerca de 3000 

veículos horários no período diurno, os acréscimos dos níveis sonoros serão imperceptíveis e 

desprezáveis, não se consubstanciando numa situação de potencial incomodidade em face da situação 

actual. 

Assim, conclui-se 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, 

rodoviárias ou ferroviárias 
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• Sistemas Ecológicos 

A zona de intervenção do projecto surge dividida em 5 áreas distintas de acordo com o tipo de intervenção 

a que serão sujeitas (Desenho 3). Nestes espaços não existe qualquer elemento de flora terrestre a não 

ser pequenos agregados muito dispersos de espécies herbáceas oportunistas. Uma vez que têm um tipo 

de ocupação muito semelhante pode-se assumir que o biótopo das áreas A, B, C e E é urbano. Uma vez 

que a área D corresponde a uma zona aquática que faz parte do estuário do Tejo que será preenchida de 

forma a prolongar a plataforma do cais de desembarque, o biótopo dominante é o estuário. 

Tendo em consideração o grau de artificialização dos biótopos presentes e toda a área terrestre 

envolvente à zona de intervenção do projecto não surgem habitats presentes no Decreto-Lei n.º 140/99 de 

24 de Abril transposto para o Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro (Directiva Habitats). Os estuários 

constam na lista de habitats do referido Decreto-Lei com o código 1130. No entanto, apesar de se localizar 

no corpo do estuário do rio Tejo o biótopo presente na Área D surge numa zona em que a margem do 

estuário é completamente artificial. Deste modo, a única característica em comum com o habitat 1130 

relaciona-se com o facto de ser uma zona em que ocorre a mistura de água proveniente de escorrências 

continentais com água marinha. 

Apesar do elevado grau de artificialização da zona em que se insere o projecto surgem impactes 

associados às fases de construção e exploração que poderão resultar no decréscimo da qualidade 

ambiental dos ecossistemas presentes. Os impactes afectos à fase de construção são na sua maioria 

temporários e de baixa significância.  

Na fase de construção os principais impactes surgem associados às operações de dragagens na Zona D 

(Desenho 3). Esta operação poderá afectar os produtores primários e para a fauna do meio aquático. 

Contudo o impacte considera-se como pouco significante na medida em que a área a afectar é muito 

reduzida face ao total do estuário e o projecto localiza-se numa zona com grande capacidade de 

dispersão de matérias em suspensão. Assim a recuperação total do sistema far-se-á num curto período de 

tempo. 

A aplicação das medidas propostas, nomeadamente no que refere à recolha e tratamento das águas 

residuais geradas no estaleiro, a adopção de processos adequados de dragagem (que permitam a menor 

ressuspensão possível dos sedimentos), permite a minimização da afectação da área do estuário afecta 

ao presente projecto. 

Na fase de exploração, o aumento do tráfego de embarcações irá aumentar o risco de introdução de 

espécies exóticas de macroalgas e microalgas no estuário do rio Tejo. 

Os restantes impactes relacionam-se com o aumento da contaminação do meio aquático por 

hidrocarbonetos que a intensificação do tráfego de embarcações de grande porte irá trazer. Estes 

impactes têm menor significado em parte devido ao regime hídrico existente, com um elevado poder de 

diluição devido á grande dimensão do Estuário acrescido das velocidades das correntes associadas à 
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influência da maré. Estas condições físicas permitem que os poluentes vertidos na área em que o terminal 

de Alcântara se insere se dispersem rapidamente. A emissão destes poluentes pode ainda ser minimizada 

através do cumprimento de um código de conduta no trabalho que indique aos trabalhadores como devem 

proceder para minimizarem o derrame de hidrocarbonetos para o meio aquático. 

• Património Cultural 

No âmbito dos trabalhos de levantamento bibliográfico e de trabalho de campo realizados, foram 

identificadas, na envolvente directa do projecto, dois imóveis em vias de classificação como Imóveis de 

Interesse Público (Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos), os quais 

são identificadas no quadro seguinte: 

Quadro 2 - Quadro síntese das ocorrências patrimoniais identificadas na envolvente directa da  área de 

afectação do projecto. 

Nº Designação 
Concelho 
Freguesia 

Categoria 
Tipologia 

Cronologia 

1 Gare Marítima de Alcântara 
Lisboa 

Alcântara 

Arquitectura Civil 
Estação Marítima 
Contemporâneo 

2 Gare Marítima da Rocha do 
Conde de Óbidos 

Lisboa 
Alcântara 

Arquitectura Civil 
Estação Marítima 
Contemporâneo 

 

A sua localização é apresentada na figura seguinte: 

 
Figura 11 - Localização das ocorrências patrimoniais 
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Embora o projecto em estudo não implique a afectação total ou parcial dos edifícios, a sua área de 

intervenção sobrepõe-se à respectiva zona geral de protecção de 50 metros (pelo facto de serem edifícios 

em vias de classificação), estando prevista a utilização de parte desta área para armazenamento de 

contentores no decurso da fase de exploração. 

Ponderando igualmente o historial dos imóveis, as funções portuárias para as quais foram concebidos e 

que actualmente ainda desempenham e o enquadramento presente em plena área de movimentação 

portuária de pessoas, mercadorias e respectiva maquinaria de transporte, considera-se que embora 

constituam uma condicionante de elevada sensibilidade patrimonial, não inviabilizam a implementação do 

projecto. 

Durante a fase de construção e respectiva fase preparatória são passíveis de gerar impactes negativos 

sobre o património edificado as seguintes acções: Movimentações associadas à montagem, operação e 

manutenção do estaleiro dentro do perímetro da área de intervenção do projecto; Movimentações 

associadas ao transporte de equipamentos, máquinas, veículos e materiais para o perímetro de obra e 

Regularização da plataforma, pavimentações e movimentação de máquinas e veículos associadas a esta 

intervenção. 

A minimização das afectações na fase de construção passa pela adopção de medidas que garantam a 

protecção dos edifícios. Complementarmente e de modo a avaliar o efeito da fase de construção sobre o 

mesmo é proposto no Estudo de Impacte Ambiental a monitorização e a elaboração de ensaios de 

vibrações para preparação de eventuais medidas específicas que garantam a estabilidade dos edifícios. 

A necessidade do acompanhamento arqueológico do processo de obra, não é extensível a toda a fase de 

construção, como resultado da especificidade das áreas a afectar e das soluções e tecnologias 

construtivas a implementar. Não obstante, esta medida adquire pertinência na área a dragar da zona D 

(ampliação do terminal para nascente) devido à insuficiência de conhecimentos resultantes da 

inviabilidade de executar prospecção arqueológica e à profundidade a atingir.  

O acompanhamento arqueológico é uma tarefa inerente à movimentação de sedimentos e interferências 

no subsolo/leito do rio, como forma de despiste de qualquer probabilidade de afectação de contextos ou 

estruturas preservados e não identificáveis através de indícios de superfície. 

Na fase de exploração o principal impacte surge associado à possibilidade (mínima) da ocorrência 

eventuais quedas de contentores, seja por acção sísmica ou devido a erros de operação dos 

equipamentos de elevação, que pudessem causar danos nas Gares Marítimas. 

A movimentação de contentores na proximidade das Gares será efectuada, exclusivamente com recurso a 

pórticos de parque (também denominados de RTG ou transteiner). Estes equipamentos deslocar-se-ão 

apenas numa trajectória paralela à linha de implantação das gares e dispõem de diversos sistemas de 

segurança redundantes que minimizam de forma significativa os riscos de acidente. Assim, considera-se 

que os riscos associados ao incorrecto manuseamento dos contentores são quase inexistentes. 
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Também o empilhamento de contentores por si só não constitui um factor de risco. Estruturalmente os 

contentores estão preparados para suportar grandes esforços e desde que convenientemente 

posicionados, os riscos de instabilização de contentores a cinco alturas são também reduzidos.  

Assim, considera-se que os riscos associados a colisões e queda de contentores são pouco relevantes. 

Este facto é confirmado a nível empírico pela experiência de operação corrente do TCA onde a ocorrência 

de acidentes resultantes de fenómenos deste tipo é negligenciável. 

• Paisagem 

A nível da paisagem verifica-se que o actual TCA, em operação neste local desde a década de 60 (séc. 

XX), alvo do projecto de expansão em análise, se encontra inserido em plena malha urbana consolidada 

da cidade de Lisboa, numa área desde há muito afecta aos usos portuários, cuja evolução da ocupação 

urbanística terá certamente sido influenciada pela vocação imemorial desta zona da cidade para esta 

actividade. 

A Frente Ribeirinha onde se insere o Terminal de Contentores alvo de expansão caracteriza-se uma 

elevada sensibilidade visual, decorrente quer da elevada qualidade visual que lhe está associada em 

virtude da presença do plano de água associado ao rio Tejo, da diversidade de usos, e ainda devido à 

presença de elementos de valor patrimonial não só integrados nesta unidade de paisagem, mas também 

na sua envolvente próxima, quer da reduzida absorção visual resultante da planura do relevo e da sua 

exposição a sul, que a torna mais visível, devido à maior intensidade de luz incidente, em especial a partir 

dos pontos de observação na margem oposta. 

Assim, apesar de estar associada à Frente Ribeirinha, uma elevada sensibilidade visual, o que lhe confere 

uma reduzida capacidade para integrar novas intrusões, pelo facto da frente ribeirinha na zona de 

Alcântara há muito se encontrar afecta ao uso portuário convivendo o actual Terminal de Contentores com 

os usos urbanos – habitacionais, comerciais, recreativos – há várias décadas, os impactes visuais 

decorrentes da expansão serão um pouco atenuados. 

Os impactes na paisagem gerados pelas intervenções previstas no TCA decorrem, em primeira instância, 

das operações de construção necessárias quer à ampliação do Cais Terminal de Alcântara, quer à 

implantação da nova plataforma ferroviária, quer ainda às operações de demolição de edifícios existentes 

(Terlis e Vasco da Gama), pavimentação e/ou repavimentação das áreas existentes a reordenar, e após a 

conclusão da obra, da intrusão visual criada com a nova ocupação frente à Gare Marítima da Rocha 

Conde de Óbidos, decorrente da expansão para nascente do cais existente, dos novos equipamentos a 

operar (acréscimo dos pórticos de cais e de parque) e da nova plataforma ferroviária a implantar junto à 

muralha sul da doca de Alcântara. 

Na fase de construção a actividade dos estaleiros e frentes de obra constituirão intrusões que induzirão 

impactes visuais negativos, de magnitude moderada a elevada, certos, directos, e de elevado significado 

para observadores localizados na envolvente próxima da área de intervenção, em especial para os 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ESTUDO PRÉVIO  

 
Resumo Não Técnico 

 

 

EXPANSÃO DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA  34    

observadores presentes na frente ribeirinha, destacando-se naturalmente os utentes da Doca de Alcântara 

e de Santo Amaro e equipamentos/ estabelecimentos comerciais na sua envolvente, reduzindo-se a sua 

significância para os locais mais afastados e/ou eixos viários, nomeadamente na Av. Infante Santo, 

Viadutos de Alcântara, 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 novas intrusões visuais dizem respeito: 1) 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 2) 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). 

Relativamente às intrusões visuais de carácter permanente e localizado verificar-se-ão situações distintas 

em função da tipologia de ocupação prevista em cada Zona de intervenção prevendo-se nas Zonas A e D 

um impacte negativo de significância elevada e permanente, mais relevante para os observadores a maior 

proximidade do Terminal (para a população residente no limite nascente de Alcântara, utilizadores da 

Doca de Alcântara, visitantes do Museu das Janelas Verdes e frequentadores do Miradouro de Santa 

Catarina) e moderado nas restantes, com excepção da Zona E. Nesta última o impacte visual decorrerá 

da implantação da plataforma ferroviária junto à muralha sul da Doca de Alcântara e do Cais das Barcaças 

contíguo. 

Foram apresentadas algumas medidas de minimização de impactes a aplicar tanto à fase de projecto de 

execução, como nas fases de construção e exploração, nomeadamente a necessidade de proceder à 

reposição da situação existente antes do inicio da obra, devendo-se se necessário contemplar com 

medidas de integração paisagística. 

• Planeamento e Gestão do Território 

No quadro do ordenamento do território e urbanismo, a área em estudo encontra-se sob a jurisdição da 

Administração do Porto de Lisboa, encontrando-se afecta às estratégias preconizadas em diversos 

documentos estratégicos, nomeadamente, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, o 

Plano Geral de Intervenção para a Frente Ribeirinha de Lisboa, a Carta Estratégica 2010-2024, o Plano 

Estratégico do Porto de Lisboa e o Projecto “NovAlcântara”. 

No que se refere aos instrumentos de gestão territorial em vigor, aplicáveis à área em estudo, a presente 

proposta está afecta às determinações constantes, no Programa Nacional de Política de Ordenamento do 

Território, o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, o Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Área Metropolitana de Lisboa, e o Plano Director Municipal do Concelho de Lisboa. 

No âmbito do planeamento municipal, importa salientar, que o Plano Director Municipal se encontra em 

fase de proposta preliminar do processo de revisão, e que já se encontram aprovados termos de 

referência relativos à elaboração do Plano de Urbanização de Alcântara. 
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Nos termos do disposto no Plano Director Municipal do Concelho de Lisboa (em vigor), ao nível do 

ordenamento, a área em estudo encontra-se inscrita na classe de espaço de “áreas de usos especiais”, 

numa zona de maior risco sísmico e integrada no sistema de vistas da frente ribeirinha; ao nível das 

condicionantes, a área em estudo integra as zonas de protecção, dos imóveis em vias de classificação 

(estações marítimas de Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos), dos Feixes Hertzianos Militares e do 

Aeroporto de Lisboa, e ainda a área de Reserva Ecológica Nacional referente ao estuário do Rio Tejo. A 

área em estudo encontra-se, ainda, sujeita a outra condicionante ao uso do solo, o Domínio Público 

Hídrico. 

Os impactes decorrentes da execução do projecto sobre o planeamento e gestão do território ocorrem na 

fase de construção e prolongam-se para a fase de exploração e decorrem da conformidade com a 

generalidade das determinações preconizadas para a zona objecto de intervenção, nomeadamente, com 

as estratégias definidas nos documentos de âmbito nacional e regional, e com as orientações definidas 

pelo Director Municipal, encontrando-se integrada numa classe de espaço que prevê a existência de áreas 

portuárias. Nestes termos a proposta de expansão do âmbito territorial do contrato de concessão do TCA 

configura um impacte global positivo e significativo, na medida em que se verifica a conformidade do 

projecto com os instrumentos de gestão do território. 

Os impactes negativos identificados, a saber, a desconformidade com a intenção de criar uma praça em 

frente à Estação Marítima de Alcântara, expressa no Plano Geral de Intervenção para Frente Ribeirinha do 

Concelho de Lisboa, e a parcial obstrução das panorâmicas obtidas a partir de alguns espaços públicos da 

cidade, expresso no sistema de vistas do PDM, devido à altura máxima de empilhamento dos contentores 

para os 13 m (que actualmente já se verifica), consideram-se como reduzidos e pouco significativos, face 

à relevância estratégica da actividade existente e ao carácter generalista e territorialmente abrangente das 

determinações com as quais verificam inconformidade.  

• Componente Social 

Em termos populacionais, a cidade de Lisboa apresenta-se como o principal centro do sistema urbano 

nacional, polarizando uma área metropolitana com mais de 2,5 milhões de habitantes. 

Centro político, administrativo e económico, a Cidade tem vindo a sofrer, porém, perda de população 

residente nas últimas décadas, como resultado de vários factores que aliam os processos de terciarização 

do edificado habitacional, a degradação e perda de funcionalidade do parque habitacional dos bairros 

históricos, o envelhecimento da população residente e o elevado custo da habitação e do novo 

arrendamento. 

Ao nível das acessibilidades, a cidade de Lisboa apresenta uma densa rede rodoviária e ferroviária. Para a 

distribuição dos contentores do TCA será utilizada a rede rodoviária, ferroviária e fluvial. Ao nível do 

escoamento por via rodoviária, este faz-se actualmente e far-se-á após a expansão do TCA através da 

Avenida de Brasília no sentido de Algés, para aceder à rotunda de acesso ao IC17 – Circular Regional 
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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 que se encontra em fase de 

conclusão o traçado do IC17, este privilegiará o escoamento de tráfego evitando em grande escala o 

atravessamento pelo IC19 e pela denominada 2ª Circular em Lisboa. 

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. Após o desenvolvimento do projecto da “Ligação Desnivelada da Linha de 

Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura” evitar-se-á a actual interferência na circulação rodoviária 

na Avenida de Brasília na medida em que se prevê a eliminação do actual constrangimento que se verifica 

de interrupção do tráfego rodoviário quando do atravessamento dos comboios de mercadorias. 

As obras de expansão do terminal e a geração de tráfego de pesados com elas relacionado irão provocar 

desestruturação dos espaços, desorganização visual e aumento de emissão de ruído, vibrações e poeiras, 

pelo que o desenvolvimento da obra deve, portanto, ser efectuado com os necessários cuidados para 

evitar, ao máximo, os incómodos resultantes das actividades construtivas e eventuais problemas de 

segurança. 

Na envolvente da frente de obra, as zonas mais críticas onde poderá ocorrer perturbação da qualidade 

ambiental são a Rocha do Conde de Óbidos e a Doca de Alcântara, onde se concentram as principais 

acções de construção. No entanto, também na zona da Doca de Santo Amaro se farão sentir os efeitos da 

demolição e construção de edifícios e pavimentações, bem como do aumento da circulação de veículos 

pesados e outros relacionados com a obra. 

Para mitigar estes impactes, para além da adopção de medidas e práticas tendentes a minimizar os 

incómodos ambientais e evitar acidentes, deverá ser estabelecido um plano de circulações em fase de 

obra que defina os acessos à frente de obra e reduza ao máximo a perturbação dos espaços mais 

sensíveis. 

No que respeita a áreas habitacionais, a distância a que as habitações mais próximas se encontram da 

frente de obra torna expectável a inexistência de impactes significativos ao nível do ruído, vibrações e 

emissão de poeiras. No entanto, em determinadas zonas poderá fazer-se sentir degradação da qualidade 

visual. O aumento da circulação de pesados no Nó de Algés contribuirá para um aumento da perturbação 

junto a algumas habitações. No entanto, a perturbação actualmente existente naquele nó é já bastante 

elevada, não se prevendo que o acréscimo verificado se traduza em impactes significativos. 

Na fase de exploração, há que considerar que a circulação rodoviária de camiões já se verifica 

presentemente. Complementarmente refira-se que o tráfego gerado pelo TCA não deverá ser responsável 

por um agravamento das condições rodoviárias nas principais vias de acesso ao terminal. Além de que o 

crescimento do número de contentores transportados por ferrovia e o recurso ao transporte fluvial por 

meio de barcaças contribuirá para evitar o crescimento do transporte rodoviário. 
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• Gestão de Resíduos 

Actualmente, já são produzidos diversos resíduos durante a exploração do TCA, pelo que, com a sua 

ampliação não são esperados novos resíduos, nem um grande incremento nas quantidades produzidas.  

No que se refere à fase de construção da empreitada de expansão do TCA, os resíduos produzidos 

consistem nos habituais existentes numa obra desta natureza – resíduos de construção e demolição. 

Antes da fase de construção da empreitada de expansão do Terminal será elaborado um Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) com o intuito de melhorar as 

medidas de segurança e higiene no trabalho, de proteger a saúde e o meio ambiente, cumprir a legislação 

vigente, reduzir o volume e a massa de resíduos perigosos produzidos e substituir (sempre que possível) 

os materiais perigosos por outros não perigosos. 

Na fase de exploração será, também, elaborado e implementado um Plano Integrado de Gestão de 

Resíduos, de forma a prevenir, minimizar e/ou encaminhar para destino adequado os resíduos produzidos 

durante a actividade do TCA. 
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4  -  CONCLUSÃO 

O presente Estudo de Impacte Ambiental refere-se ao projecto, em fase de Estudo Prévio, da 
expansão do TCA, tendo o mesmo sido desenvolvido ao abrigo do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de 
Maio, com a última redacção dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro. 

De acordo com a análise realizada no Estudo de Procura realizado, a procura do TCA duplicará até 
ao ano 2023. Como tal, o desenvolvimento do presente projecto assentou nas seguintes premissas: 

 Garantir a posição estratégica do Terminal ao nível da Península Ibérica e aumentar o seu 
hinterland. Esta posição é tanto mais relevante uma vez que se trata de um porto de águas 
profundas. 

 Aumentar a capacidade de resposta do terminal sem que isso implicasse o aumento de 
armazenamento em altura, mantendo assim a altura máxima de 13 m, ou seja, máximo de 5 
contentores em altura. 

 Permitir a atracagem de navios porta-contentores da última geração, que apresentam maior 
capacidade de transporte de contentores. 

 Dotar o terminal de equipamentos mais recentes e adaptados às necessidades futuras. 

 Garantir um melhor escoamento da carga contentorizada por diversos meios – rodoviário, 
ferroviário e fluvial. 

Assim, de modo a dar resposta às actuais necessidades e de modo a dar resposta ao disposto no 
Decreto-Lei nº 188/2008, de 23 de Setembro, é da responsabilidade da LISCONT (entidade 
concessionária) até ao final da concessão que lhe foi atribuída (2042), o desenvolvimento das 
seguintes acções: 

 “Demolição do actual edifício administrativo da LISCONT e das construções situadas entre a 
vedação norte do terminal e a doca de Alcântara, seguida do reperfilamento e pavimentação 
de toda a área, com cerca de 45000 m2; 

 Demolição de edifícios e repavimentação da zona portuária imediatamente a poente do topo 
da doca de Alcântara, com cerca de 30000 m2; 

 Repavimentação do parque do cais avançado de Alcântara situado a poente da actual área 
de concessão, com cerca de 37000 m2; 

 Prolongamento do cais do terminal para nascente, numa extensão de aproximadamente 500 
m, e do terrapleno situado entre o novo cais e o actual, em cerca de 55000 m2; 

 Construção de uma plataforma de manobra, carga e descarga de composições ferroviárias, 
com aproximadamente 760 m de comprimento, junto à muralha sul da doca de Alcântara; 

 Construção de novos edifícios para a instalação dos serviços técnicos e administrativos da 
LISCONT, do PIF e do Scanner; 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ESTUDO PRÉVIO  

 
Resumo Não Técnico 

 

 

EXPANSÃO DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA  39    

 Implementação de todas as infra-estruturas essenciais ao bom funcionamento das obras referidas 

as alíneas anteriores, designadamente infra-estruturas de comunicação, electricidade, águas e 

esgotos, iluminação exterior, vedações e controlo de acessos. 

Assim, e no âmbito do acima referido e explicitado no Decreto-Lei nº 188/2008, de 23 de Setembro, surgiu 

o presente Estudo de Impacte Ambiental, no qual foram identificados os impactes resultantes da execução 

das acções acima referidas.  

Complementarmente houve uma integração com o Estudo Prévio da “Ligação Desnivelada da Linha de 

Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura” para o correcto desenvolvimento da plataforma 

ferroviária de manobras de carga / descarga de composições ferroviárias e consequentemente do cais de 

barcaças.  

Assim, e tendo em consideração as intervenções previstas foi realizada, para cada factor ambiental 

considerado, uma análise de impactes, tendo-se identificado que os descritores recursos hídricos, 

património cultural, paisagem e componente social se apresentam como os mais sensíveis, como 

consequência de: 

 Intervenção na zona terminal do Estuário do Tejo, junto à foz da ribeira de Alcântara com 

interferência nos sedimentos, durante a fase de construção, o que poderá induzir a ligeiras e 

temporárias alterações na qualidade da água; 

 Proximidade a dois imóveis com interesse patrimonial – Gare Marítima de Alcântara e Gare 

Marítima da Rocha de Conde de Óbidos; 

 Aumento da perturbação do ambiente paisagístico, como consequência do prolongamento do 

cais.  

 Com a expansão do Terminal de Contentores haverá uma alteração na dinâmica de escoamento 

dos contentores do terminal. Actualmente a saída dos contentores é feita por via rodoviária e 

ferroviária. Com o projecto de expansão do terminal o escoamento passará a processar-se por 

meio rodoviário, ferroviário e fluvial. Relativamente ao tráfego rodoviário este apresenta-se como o 

mais preocupante na medida em que induz a emissões mais poluentes, contudo, esta circulação 

já se verifica. Complementarmente refira-se que o tráfego gerado pelo TCA não deverá ser 

responsável por um agravamento das condições rodoviárias nas principais vias de acesso ao 

terminal, dado que o crescimento do número de contentores transportados por ferrovia e o 

recurso ao transporte fluvial por meio de barcaças contribuirá para evitar o crescimento do 

transporte rodoviário. 

 

Em conclusão, não obstante os impactes previstos, a implementação do Projecto de Expansão do 

Terminal de Contentores de Alcântara apresenta-se como um projecto ambientalmente viável e com mais-

valias significativas para o desenvolvimento da economia nacional. 
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ANEXO – PEÇAS DESENHADAS 

 

 

Desenho 1 – Localização do Projecto 

Desenho 2 – Actual configuração do Terminal de Contentores de Alcântara 

Desenho 3 – Zonas de Intervenção 








