Consulta pública do EIA – Prolongamento da Linha Verde
Junta de Freguesia da Estrela – Parecer

1. A expansão da rede Metro e as Estações na Freguesia da Estrela

O EIA, em consulta pública, apresenta a opção da ligação Rato ao Cais do Sodré com duas estações:
Estrela e Santos, ambas situadas no lado nascente da freguesia, no acesso a uma diretriz tangencial a
esta, representando as suas construções uma obra complexa e de duração superior a três anos.

Face ao impacto que esta obra terá na construção destas duas estações e na Avenida 24 de Julho por
causa da ligação ao eixo da atual Linha Verde, entende-se colocar no parecer as seguintes
considerações:

a) A geração/atração de tráfego de pessoas residentes ou a trabalhar na área de influência
destas estações tem uma expressão relativa aos locais desigual e com falta de cobertura em
relação ao resto da freguesia;
b) Não fica expresso a redução em transporte individual na freguesia e os custos sociais diretos
e indiretos que a população da freguesia veria reduzidos;
c) O custo desse impacto e o custo direto durante a fase de obra, nomeadamente em relação
ao comércio e outra atividade económica, não está quantificado nem se demonstra justificar
a curto ou longo prazo;
d) A obra do túnel e das estações pode ter outros impactos negativos significativos como por
exemplo, a instabilidade do edificado, como se verificou na construção de estações como a
Baixa-Chiado, tendo presente que a esta situação acresce tratar-se de uma zona de
deslizamentos recorrentes.
e) Não estão explícitas soluções alternativas a estes impactos para o quotidiano social e
comercial do território, quer na acessibilidade, quer na mobilidade quer ainda durante a fase
de obra.

Os dados de tráfego apresentados pelo Metropolitano não referem a percentagem de utentes que
são residentes ou ativos nesta Freguesia, como, também, não esclarece os impactos que pode ter ao
nível dos outros modos de transporte. Como não existe um Plano Deslocações Urbanas de Lisboa em
que se pudesse comparar o efeito destas duas novas estações, é impossível quantificar benefícios
nesta importante Freguesia de Lisboa.
Os dados e resultados são referidos em termos de rede do Metro e não são ou não têm significado
quando se coloca a Freguesia e a sua relação direta com o facto destas duas estações estarem dentro
dos limites da mesma. Portanto, não esclarece os benefícios face a outras soluções que, por
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exemplo, pudessem servir zonas atualmente não cobertas pelo metropolitano ou que se baseassem
numa integração com outros modos de transporte. Considera-se ainda que a redução do tempo de
percurso envolvido é pouco significativa face ao esforço e impacto inerente a esta obra, o que pode
ainda a questionar-se se o aumento do número de transbordos previstos para parte do percurso não
irá provocar uma diminuição da utilização do mesmo, acabando por não desincentivar o uso do
transporte individual e contrariando o acesso à cidade através de transportes públicos.

Pelo exposto acima e considerando o contexto da freguesia da Estrela, fortemente influenciado pela
operação proposta, assinalam-se dois pontos de vista:

- A zona abrangida pela estação de Santos já tem atualmente acesso ao metro através da estação do
Cais do Sodré e é feito de nível e com enorme facilidade, tanto pedonal como linha ferroviária
(estação de Santos).
Como tal, o esforço de uma nova intervenção deveria em primeiro lugar assegurar outras zonas onde
o metro ainda não é uma opção, e que sob a perspetiva da dinâmica local deste território, nos
parecem ser intervenções mais eficazes; como por exemplo, a partir da nova estação da Estrela,
servir a zona da antiga Freguesia dos Prazeres, contribuindo para uma solução que visaria a redução
do trânsito automóvel no eixo Alcântara/Estrela, ligando-se a Alcântara, onde existe um hub de
transportes significativo mas onde o Metro não é atualmente opção, e onde a densidade
populacional e o atual uso do transporte individual o justifica, alargando a cobertura territorial e
temporal a um maior conjunto de locais da Freguesia e servindo para mais opções à restante cidade.
De destacar que o próprio relatório disponibilizado identifica uma diversidade de riscos,
nomeadamente riscos hidrogeológicos da execução da obra na zona de Santos / Cais Sodré,
relevantes para se justificar equacionar outras opções.
Enfatizando-se aqui a enorme preocupação pela conjugação de diversos fatores: o facto do traçado
proposto atravessar uma colina, e por isso, zona de declive elevado, com a abundância de linhas de
água e nascentes ali presentes, aliado aos constantes deslizes de terras ao longo dos anos e à
existência de construções antigas já muito degradadas por esses deslizamentos.
Ainda que considerados no EIA, entende-se que se tratam de riscos extremamente significativos e
complexos de antever.

- Porém, entende-se que a construção da Estação da Estrela é positiva para as
rotinas de proximidade do território, na medida em que não só vai aumentar o acesso e
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reconhecimento a um centro populacional, de serviços e comércio, como poderia potenciar acessos
a uma Freguesia limítrofe (Campo de Ourique).
2. Impacto do período de obra e a Freguesia da Estrela

O impacto desta obra expressa-se a vários níveis, destacando-se como principais preocupações:
- A necessidade de reordenar a circulação rodoviária e o estacionamento em diversos locais da
freguesia, muitos já em situação de insuficiência, não sendo apresentados estudos de resiliência e de
alternativa aos constrangimentos de trânsito, com devida sinalização e divulgação dos respetivos
planos de circulação e estacionamento, incluindo planos de circulação pedonal e respetivos desvios
em segurança;
- A acessibilidade nas zonas diretamente ocupadas com a construção das duas estações será afetada
significativamente pelo que o tráfego de pesados de mercadorias vai provocar uma redução do nível
de serviço do Transporte Coletivo de superfície e engarrafamentos no transporte individual;
- O impacto ao nível do ruído e qualidade do ar em zonas residenciais, bem como a ausência de
informação relativa a medidas de minimização eficazes;
- O enorme impacto da obra num estabelecimento de ensino da freguesia (ISEG), que é referência
internacional, podendo prejudicar a sua atratividade;
- O impacto no comércio local durante a execução da obra, embora se preveja uma maior procura e
dinâmica com a fixação da nova estação na zona da Estrela, não tendo no entanto sido apresentado
um plano de circulação local, nem definido tempo para a sua divulgação;
- A diversidade de situações sensíveis identificadas neste território, desde as características do
edificado sobretudo na zona da Madragoa e Av. D. Carlos I, ao lençol freático localizado naquela
avenida e a elementos com valor patrimonial reconhecido (como por exemplo o Chafariz da
Esperança, próximo do qual se vai situar a estação de Santos).
Reforçamos ainda com extrema preocupação as especificidades dos bairros históricos das Trinas
(setecentista) e Madragoa (quinhentista), que em obras anteriores demonstraram enormes
fragilidades em termos de estabilidade, associadas ao declive e tecido hidrológico desta zona, com
potencial relevante para a ocorrência de deslizamentos.
O EIA irá recomendar alternativas ou irá dar parecer desfavorável aos planos e gestão de obra? Pelos
dados recolhidos, estas são situações que não ficaram devidamente esclarecidas, sendo remetidas
para uma fase posterior, o que se entende insuficiente face à natureza dos riscos em causa, que
colocam em causa a integridade de elementos construídos e naturais deste território.
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3. Considerações finais:
O EIA deve alertar e dar parecer negativo dado os aspetos que atrás foram referidos pois, do lado
do dono da obra não foram consideradas questões fundamentais que atentam ao sistema natural,
social e cultural deste território.
A ausência total de diálogo com a Junta de Freguesia da Estrela e com as outras forças vivas do
território, direta e indiretamente afetadas pelo projeto, agravando-se pelo facto do período entre a
sessão de esclarecimento e o termino da consulta pública ter decorrido sobretudo durante o mês de
Agosto, sem se terem previsto sessões de esclarecimento descentralizadas em locais públicos da
freguesia.
Conclui-se ainda que:
- O EIA não mede os efeitos diretos e indiretos dos custos sociais desta obra, limitando-se a avaliar o
que o projeto do Metropolitano apresenta como dado ou resultado satisfatório para justificar a
realização da obra.
- Não são apresentados os benefícios reais (sociais, económicos, ambientais) da opção tomada – em
termos de obra e do seu resultado - face a outras alternativas possíveis nomeadamente, a ligação da
Estrela a Alcântara; ao contrário, é apresentada uma análise comparativa entre a situação proposta e
a situação existente.
- Com base na documentação apresentada, não fica claro se o esforço e sacrifício exigido
comunidade durante o período de obra e após o mesmo (pelos riscos que este projeto representa
para a segurança do seu ambiente de proximidade), se irá traduzir ou não em benefícios reais para
a mesma.
- Ainda que o projeto se encontre em fase de estudo prévio, considera-se fundamental que sejam
desde já esclarecidas e desenvolvidas propostas de medidas de minimização destes e de outros
impactos, na sua maioria omissas no estudo apresentado, dado o elevado risco dos impactos em
causa a nível social, ambiental, económico e cultural.
Mais se reforça a nossa preocupação pelo desenvolvimento da abordagem a estes impactos vir a ser
feito apenas numa fase posterior, quando em nosso entender estes deveriam ser desde já
considerandos e ponderados na solução proposta, e não o contrário.
- Considera-se, em suma, que esta obra representa um esforço e riscos excessivos para ligar pontos
que atualmente já se encontram ligados, e cujos benefícios não são expressivos se considerarmos
uma leitura global e integrada da cidade e dos diferentes meios de transporte que a servem.
Ao dar parecer favorável, com ou sem condições, a APA estará em nosso entender, e cometer um ato
de enorme irresponsabilidade, que vai gerar um impacto desnecessário para o momento em que a
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cidade de Lisboa se encontra, sem acrescentar qualquer mais-valia relevante para a cidade, e pondo
em sério risco alguns territórios e suas populações.

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DA ESTRELA
LUIS NEWTON
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ASSUNTO: Projeto “Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré
(Linha Verde), incluindo as novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande”

PARECER

1. Os cerca de 300 milhões de euros para os 1,956 m duma linha de Metro, com duas estações,
uma delas a uma profundidade de 58 m, merecem uma análise e avaliação de diferentes
impactos sócio-económicos, dos quais se inclui o EIA e para o qual evidenciamos o seguinte:
a) Esta decisão de investimento baseia-se num estudo de tráfego errado, porque não comparou
cenários com alternativas de rede de TCSP, excluindo outros modos e serviços, nomeadamente
o TCSP à superfície com impacto no ambiente urbano directo. O EIA não considera esses
cenários;
b) a simulação é feita com base em pressupostos insuficientes - o estudo de tráfego, aliás, numa
primeira simulação, apontava como prioridade outra alternativa, a da Linha Vermelha. Mas, a
alternativa não é comparar outras directrizes dentro da mesma rede, a alternativa é saber que
há várias redes e serviços em várias soluções modais, como por exemplo, a ligação Rato<>Cais
do Sodré em LRT, à superfície e que só tem um custo aproximado de 10 milhões de euro
(infraestrutura=7M€).
2. A geografia de deslocações da AML e, em particular, da cidade de Lisboa, não está
equacionada pois, a metodologia que tem sido aplicada está desactualizada senão mesmo
incompleta e/ou errada - ver http://thecostofsprawl.com/. As estatísticas deviam basear-se na
recolha de informação regular, o que não é feito. Logo, os dados com que o estudo de tráfego é
realizado, não tem em conta as novas metodologias de abordagem estratégica, nomeadamente
incluir medidas para combater os “custos escondidos” (“Hidden Costs”) provocados pela
dispersão urbana.
3. Com efeito, os problemas estruturais graves da dispersão urbana, tornando as pessoas mais
dependentes do transporte individual, merecem a melhor compreensão e atenção dos que
planeiam redes de transporte colectivo da rede da AML e, em particular, dos decisores que têm
a responsabilidade de aplicar os dinheiros públicos que tragam uma relação custo/benefício com
a maior rendibilidade social desejável, como ter uma perspectiva coerente e consequente de
desenvolvimento sustentável. Tal não é o caso.
4. Ora, para se resolver a geografia de deslocações da AML, incluindo-se aquelas com as políticas
de "Green Urbanism" - ver ficheiro anexo -, obriga a que a decisão governamental tenha uma
visão estratégica para resolver aquele problema estrutural em articulação com a AML pois, os
custos da dispersão urbana têm um significativo peso nos orçamentos das pessoas, das famílias,
empresas e ao nível do aparelho de estado, tanto nos municípios como no défice e dívida - ver
https://newclimateeconomy.report/workingpapers/workingpaper/analysis-of-public-policiesthat-unintentionally-encourage-and-subsidize-urban-sprawl-2/ ou ainda ver http://newclimate
economy.net/content/release-urban-sprawl-costs-us-economy-more-1-trillion-year.

5. Neste sentido, investir 300 milhões de euros em cerca de 2km de metro, sem contribuir para
resolver esses problemas causados pela dispersão, é desajustado como injustificado e irracional.
Com essa verba, a prioridade seria construir, por exemplo, a Linha de LRT entre Algés<>Loures
(27km), também estudada pelo Metropolitano de Lisboa e Carris, servindo quatro concelhos e
300 mil pessoas na área de influência directa, sendo uma forma de começar a estruturar
alternativa ao transporte individual. O EIA não alerta para estes problemas e restringe-se a
comentar resultados daquele estudo de tráfego, sem justificar porque não forma comparadas
outros cenários modais de rede e serviços.
6. Com efeito, a visão estratégica que deve incluir uma metodologia de abordagem mais
abrangente, como por exemplo, a referida no livro "The Urbanism in the age of Climate Change"
(Peter Calthorpe, 2011), curiosamente na comparação de opões modais com usos do solo e
densidades, em que há ferramentas como o "urban map-based footprint" e o "rapid fire
spreadsheet model" que conseguem analisar e avaliar os impactos ao nível de quatro cenários
de ocupação e uso do território na geografia das deslocações, dos consumos de energia e
emissões de transportes, nos consumos de água e electricidade de edifícios e nos ganhos para
a saúde pública.
7. Ora, sabendo que em Portugal, mesmo nas Áreas Metropolitanas há carência de equipas
técnicas (ex: entidades públicas como as “agências de urbanismo” em França) que trabalhem
sistematicamente a geografia do território em articulação com transportes (acessibilidade,
mobilidade, ambiente, energia e custos) - uma necessária institucionalização e transparência da
política pública – para se corrigir o modelo da dispersão urbana (antes, designado modelo
californiano), não é, nem será a partir do estudo de tráfego do ML que por si só se justifique este
investimento.
8. Não estando sequer consignada no PROTAML, a expansão da rede do ML deve ficar mais
sujeita à análise e avaliação duma política TOD (Transit Oriented Development). O cenário do
"Green Urbanism" tem sido um caminho para aqueles que procuram soluções de
sustentabilidade do território, do social, do ambiente e da energia, ou seja, da economia urbana
e nacional, uma referência e um melhor governo da utilização de dinheiros públicos. E neste
cenário, o debate público deve ser alargado e envolvido em períodos que não o período de
férias, como agora está a ser proposto pela APA. Noutros países e cidades, este tipo de debates
com projectos de grande investimento e impacto, são alargados a várias entidades e a consulta
pública planeada e organizada em vários locais. A AML está a debater este investimento? As
populações dos vários concelhos são ouvidas? Onde está o Esquema de Coerência Territorial
que pode afirmar que esta é a opção correcta? Onde está a Conta Pública do Sistema de
Deslocações que justifica tal decisão?
9. Será que a decisão Metro (1,9km) teve em consideração todos estes desafios, incluindo o
combate às alterações climáticas? Não é isso que está comprovado no EIA e muito menos
quando ele se limita a analisar só esta hipótese de ligação quando há outras soluções, sim,
afirma-se, soluções pois, esta decisão não é uma solução, é um agravamento do problema.
10. E essa decisão está ainda a tempo de ser revertida, por exemplo, há outros projectos
prioritários para a AML e a cidade de Lisboa, como a ligação ferroviária ligeira de superfície em
LRT/Tram-Train entre Algés e Loures (com conexão, em rede, à Linha de Cascais e de Sintra).
Continuar a insistir no erro de se gastar 300 milhões de € em 1,956m de ML, comprova que esta
decisão está ferida de uma análise e avaliação técnica coerente e consequente, tal como, hoje,
devem ser revistas as prioridades dum PNI2030 pois, a continuar assim, o país cai mais depressa

no fosso financeiro da dívida e do défice: como diz o povo, "o pior cego é aquele que não quer
ver".
As raízes de grande parte do problema do défice orçamental e da dívida, estão na dispersão
urbana, ou seja, continuam a existir e nem o PNPOT2018 nem o PNI2030 contribuem para aliviar
essa pressão do desperdício que a dispersão urbana causa nas pessoas, famílias e empresas, ou
seja, na economia e na sociedade em geral.
11.. De facto, construir a "Transit City" em alternativa à "Automobile City" merece políticas
públicas "Bottom<>Up" (sustainable transportation) em vez de políticas "Top<>Down" (ou
"Business as usual"), tal como o afirmam Schiller, Brunn e Kenworthy em "An Introduction to
Sustainable Transportation" (EarthScan, 2010). Assim, haja o bom senso de reconhecer que esta
afirmação da rede Metro está errada e seja anulada.
12. Consideramos as seguintes referências bibliográficas que podem servir para se mudar
estratégias de combate às “alterações climáticas”, à descarbonização da sociedade, bem como,
produzir soluções para se reduzir os custos escondidos da dispersão urbana. Neste sentido,
neste parecer, não deixamos de ter as seguintes referências e que podem servir à APA a ter em
consideração, em futuras avaliações de projectos desta natureza e com impacto na avaliação de
EIA respectiva, propondo-se a leitura de:

“Urbanism in the Age of Climate Change” (Calthorpe, 2011)
“Vision California: Modeling California’s Future” (Joe DiStefano et all, Calthorpe Ass., 2010)
“Prosperity without Growth” (Tim Jackson, 2009)
“An Introduction to Sustainable Transportation” (Kenworthy et all., 2010)
“Transport for Suburbia” (Paul Mees, 2009)
”Transit Village in XXI Century” (Cervero e Bernick, 2000)
“The new urbanism and the communitarian trap” (David Harvey, 1997)
http://newclimateeconomy.net/content/release-urban-sprawl-costs-us-economy-more-1trillion-year
Lisboa, 27 de Julho de 2018.
O presidente da CPADA

José Caetano

Missão:
O GEOTA cria cidadãos empenhados, motores de
soluções eficazes e equitativas para promover o
património natural e cultural, em Portugal e no Mundo.
Organização Não Governamental de
Ambiente e de Utilidade Pública
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Contributo do GEOTA para a consulta pública do Estudo de
Impacte Ambiental do prolongamento do Metropolitano de
Lisboa entre o Rato e o Cais do Sodré (estudo prévio)
22 de agosto de 2018

A mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa (AML) apresenta, desde há muitos
anos, características que precisam de ser alteradas e que têm tido consequências
ambientais negativas (emissões de gases com efeito de estufa, emissões poluentes,
ruído, ocupação de espaço, etc.) e impacte direto negativo na qualidade de vida dos
cidadãos que perdem horas de vida em filas de trânsito.
O GEOTA dedica-se a esta temática há mais de 20 anos, tendo vindo a propor um
conjunto de soluções. Para além de um correto ordenamento do território, importa
apostar decididamente no transporte coletivo e na mobilidade suave, como
alternativas ao transporte individual. Urge transferir pessoas do transporte individual
para o transporte coletivo.
Para cumprir o referido objetivo, há soluções ao nível do investimento (em especial
público) e da operação. Ao nível da operação, o GEOTA saúda opções que têm vindo
a ser tomadas pelos municípios na AML, em especial Lisboa, em que se criam
restrições ao transporte individual, melhorando o espaço público, favorecendo a
mobilidade suave e tornando o transporte coletivo mais competitivo quando
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comparado com o transporte individual. Todavia, estas opções têm necessariamente
de ser acompanhadas por soluções para os cidadãos, soluções que defendemos devem
ter como base o transporte coletivo, como referido.
É assim com satisfação que o GEOTA vê um investimento público de relevo no
transporte coletivo na AML. É de aplaudir que se volte a investir no alargamento da
rede do Metropolitano de Lisboa.
A densificação da rede de metropolitano no interior de Lisboa contribui para que os
habitantes de Lisboa utilizem mais este meio de transporte, mas também para quem,
vindo dos concelhos limítrofes, o possa utilizar com mais frequência, tornando
também mais atrativa toda a rede de transportes coletivos. A dificuldade de atingir
determinados destinos no interior de Lisboa é uma barreira significativa à utilização
do transporte coletivo, em especial para os cidadãos que vêm de fora de Lisboa, já que
para estes a necessidade de transbordos é maior e o tempo de deslocação é, em geral,
superior, diminuindo assim a competitividade comparativa com o transporte
individual.
O projeto em análise tem duas componentes: i) prolongamento da linha de
metropolitano com a criação de duas novas estações (Estrela e Santos); ii) criação de
uma linha circular, restruturando a circulação em parte significativa da rede atual.

Um bom projeto?

Pelos motivos já referidos, o GEOTA concorda com investimento público no
metropolitano de Lisboa, em especial na densificação da rede no interior da cidade.
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Pode questionar-se se este é o investimento mais custo-eficiente na rede de
metropolitano, ou seja, se é o investimento mais prioritário a realizar. Pode, e deve,
até questionar-se se o investimento no metropolitano é o investimento prioritário para
melhorar a mobilidade na AML. Os estudos em consulta não efetuam esta análise,
pelo que não nos é possível obter resposta a estas questões. Todavia, importa salientar
que os estudos em consulta demonstram uma significativa transferência modal do
transporte individual para o coletivo induzida pelo projeto, o que se considera
positivo. Em síntese, embora não possamos dizer que este é o melhor projeto de
investimento no metropolitano de Lisboa, podemos dizer, tendo por base os estudos
disponibilizados, que se trata de um bom investimento.
A mobilidade na AML deve ser alvo de um estudo global que permita identificar os
problemas a resolver, as soluções e sua hierarquia, bem como fontes de
financiamento. Só assim será possível responder à questão que colocámos e ter em
consideração os vários modos de transporte e a sua relação. Este estudo, como estudo
estratégico que deve ser, deve ter necessariamente uma avaliação ambiental e uma
consulta pública em que se dinamize a participação da população. Este é um tema que
afeta diariamente muita gente, pessoas que devem ser motivadas a participar e a
compreender as soluções.
Sem prejuízo do estudo que defendemos, é relativamente consensual que é necessário
trabalhar numa melhor interligação entre transportes, numa bilhética mais simples,
numa melhor informação aos utilizadores e numa eficaz comunicação que auxilie a
captar utilizadores para a rede de transportes coletivos, a par de meios de mobilidade
suave.
Importa ainda referir que a entrada em Lisboa pelo corredor de Loures não tem um
modo pesado, como acontece com a linha de Sintra, Cascais, Odivelas e margem sul.
Apartado 26006 – EC Lapa
Travessa do Moinho de Vento
nº17, CV Dta 1201-801 Lisboa
Tel | Fax | 21 395 61 20
e-mail | geota@geota.pt
homepage | http://www.geota.pt

ONGA com estatuto de utilidade pública |
Associado fundador da CPADA-Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do
Ambiente,
Membro da PASC CC-Plataforma Activa da Sociedade Civil, PONG Pesca, da PALPPlataforma Algarve Livre de Petróleo, Plataforma de Defesa das Árvores, MIA –
Movimento Ibérico Antí-Nuclear
Membro de ONGAs internacionais: EEB; SAR; GBE
Protocolo de cooperação com as associações de defesa do ambiente: ADAPA; A.D.Praia
da Madalena; A.E.Alto Tejo; Amigos da Beira; ARCHAIS,AZÓRICA; C.A. Almada; FPCUB;
Marés, OIKOS; PATO; Palhota Viva; ADPCCBombarral, Associação de Defesa do
Património de Mértola, Real 21, Amigos dos Açores, SETA, CNE

Missão:
O GEOTA cria cidadãos empenhados, motores de
soluções eficazes e equitativas para promover o
património natural e cultural, em Portugal e no Mundo.
Organização Não Governamental de
Ambiente e de Utilidade Pública
Página 4/7

Esta questão deve ser particularmente ponderada no estudo que defendemos, visto que
acreditamos ser uma das prioridades.
Linha circular – uma boa opção?

A opção pela linha circular é defendida nos estudos em consulta por favorecer (por
diminuição de transbordos) quem chega a Lisboa e entra na rede no Cais do Sodré
(vindo da linha de Cascais ou da travessia fluvial) e quem chega vindo da margem sul
e entra na rede em Entrecampos. Em sentido inverso, aumenta o número de
transbordos para quem vem de Odivelas. Os estudos em consulta compararam a opção
circular com a opção de manutenção das linhas amarela e verde separadas, como na
atualidade, concluindo ser a linha circular a melhor opção.
Durante a consulta têm surgido opiniões de especialistas e utilizadores que criticam a
linha circular, dando exemplos de outros países em que as linhas circulares foram
abandonadas. O GEOTA não tem elementos adicionais para além dos estudos em
consulta que defendem, de modo justificado, a solução de linha circular. Todavia,
considera-se positivo que se mantenha viável recuperar a operação anterior para, caso
se revele necessário, voltar a operar a rede sem ser em rede circular.

Os impactes ambientais do projeto

Considera-se que os impactes positivos, resultantes da melhoria de mobilidade na
AML, superam os impactes negativos que inevitavelmente uma obra desta
envergadura em ambiente urbano terá.
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Os impactes resultantes das obras, designadamente resultantes das significativas
restrições ao trânsito automóvel e em espaços públicos hoje utilizados por peões e
ciclistas, podem ser minimizados com uma boa gestão de obra, apoio ao trânsito por
maior policiamento e uma correta e intensa informação à população. Importa que os
cidadãos compreendam a importância do projeto, os benefícios que trará, estando
assim com uma maior predisposição para compreender os impactes temporários que
se sentirão.
A galeria do metropolitano será uma barreira às águas subterrâneas, em especial na
zona de Santos, tendo um impacte cumulativo com outras infraestruturas existentes,
tais como caves de edifícios ou o parque de estacionamento no Largo Vitorino
Damásio. Os impactes ambientais resultantes far-se-ão sentir, por exemplo, através do
aumento de inundações. A alteração do nível freático tem também consequências ao
nível da estrutura do património edificado. Este descritor é insuficientemente
analisado no estudo em consulta, pelo que se sugere o seu aprofundamento.
O projeto atravessa zonas de valor patrimonial significativo, incluindo edifícios ou
estruturas classificadas como monumentos nacionais. Destacamos o Aqueduto das
Águas Livres que se desenvolve na zona da futura Estação da Estrela e na zona da
futura Estação de Santos. Na zona da Estrela foram beneficiários das Águas Livres o
quarteirão do Cemitério dos Ingleses, a Basílica da Estrela e convento anexo e o
Jardim da Estrela. No que respeita à Galeria da Esperança, destacamos o
abastecimento ao Chafariz da Esperança (que atravessa a Av. D. Carlos I) e o
abastecimento ao antigo Chafariz do Cais do Tojo, a jusante da Esperança. A
cartografia do Aqueduto existente é incompleta ou pouco precisa, pelo que se sugere
que seja reforçada a colaboração com o Museu da Água (EPAL) e o trabalho
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arqueológico de campo, completando a informação presente nos estudos em consulta
que, neste tema, deve ser reforçada.

Conclusão

O GEOTA felicita o investimento na rede do Metropolitano de Lisboa. A aposta nos
transportes coletivos, a par da mobilidade suave, é a principal solução para melhorar a
mobilidade na AML.
Apesar dos estudos em consulta não permitirem concluir se o projeto em análise é o
mais prioritário para melhorar a rede de metropolitano, os estudos permitem concluir
que terá um efeito positivo significativo na transferência modal do transporte
individual para o transporte coletivo, o que se considera positivo.
Importa que as questões relativas ao património, em especial construído, sejam
analisadas em maior detalhe (completando informação em falta) e com
acompanhamento arqueológico reforçado. Destaca-se o Aqueduto das Águas Livres
que é afetado na Estrela e, em especial, em Santos. Também os impactes relacionados
com as águas subterrâneas devem ser melhor analisados e minimizados, reforçando-se
que o projeto em causa tem um impacte cumulativo com outras infraestruturas
existentes.
O Metropolitano de Lisboa carece de intervenções de curto prazo, nomeadamente o
reforço do material circulante, que permita aumentar a frequência e a capacidade de
transporte, questão em que urge investir, sem descurar os novos projetos.
Finalmente, reforça-se a necessidade de um estudo alargado para toda a mobilidade na
AML que permita uma visão na escala adequada e uma hierarquização de soluções e
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projetos, devendo para este estudo ser fomentada uma ampla participação pública de
especialistas e, muito em especial, dos interessados, conduzindo assim a melhores
soluções.

GEOTA, 22 de agosto de 2018
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Comissão de Trabalhadores
Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E.

Considerando que Agência Portuguesa do Ambiente (APA) está a promover até ao próximo dia 22 de
Agosto, uma consulta pública relativa à Avaliação de I pa te A

ie tal ao projeto:

Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e Estação Cais do Sodré (Linha Verde),
incluindo as novas ligações aos Viadutos do Campo Grande, promovido pelo Metropolitano de
Lisboa, E.P.E.

A Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E., no seu papel de legítima
representante dos trabalhadores da Empresa, e de acordo com as conclusões aprovadas por
unanimidade, no plenário geral de trabalhadores que se realizou no passado dia 13 de agosto, para
debate do projeto agora alvo de consulta, apresenta as seguintes questões:

1. O projeto agora apresentado não corresponde às necessidades da Empresa, da cidade,
nem da Área Metropolitana de Lisboa:
a. Não contribui para melhorar as acessibilidades das populações, não retira carros da
cidade (com origem nos concelhos limítrofes desta), não responde às necessidades
das populações da zona ocidental da cidade, antes pelo contrário, degrada o serviço
prestado ao concelho de Odivelas e à freguesia do Lumiar (estações de Telheiras,
Quinta das Conchas, Lumiar, Ameixoeira e Senhor Roubado).
b. Ao invés, os estudos anteriores elaborados pelos técnicos da Empresa e da sua
participada FERCONSULT, por determinação de diversos Governos, previam e
determinavam ligações que efetivamente serviam os concelhos limítrofes; serviam a
população da zona ocidental da cidade (Campo de Ourique, Campolide, Alcântara e
Ajuda); estabeleciam ligações determinantes para a operação, segurança e
manutenção (ligação Telheiras-Pontinha) ao mesmo tempo que estabeleciam
ligações entre as linhas Verde e Amarela com a Azul.
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2. A complexidade da obra comporta impactos muito significativos na cidade e na rede atual,
por um período de tempo bastante prolongado:
a. Serão afetados, condicionados e até previsivelmente desativados, por um período
muito longo, interfaces estruturantes para a cidade (Campo Grande e Cais do Sodré);
b. Serão efetuadas obras muito complexas, em terrenos sobre os quais existem
dúvidas, já manifestadas publicamente por diversos técnicos especialistas nessa
matéria, da sua consolidação (recordem-se os impactos financeiros avultadíssimos
que a Empresa teve de suportar no passado, nomeadamente nas obras da Baixa
Chiado e extensão até Santa Apolónia, além dos enormes atrasos da obra e impacto
negativo para a cidade, moradores e comerciantes).
3. Os elevados custos desta expansão não parecem ter um reflexo racional no benefício futuro
que se pretende obter;
a. No momento em que se impõe racionalidade de custos e rigor nos investimentos
públicos a realizar, esta solução, em que o Km de construção será o mais elevado da
história da Empresa não parece condizer com o discurso político atual;
b. Não foram realizados, ou não foram tornados públicos os estudos comparativos,
quer financeiros, quer de aumento de passageiros, entre as soluções agora
apresentadas e as anteriormente estudadas pelo Metro - ligação a Alcântara,
impossibilitando assim a verificação pública das alegadas vantagens desta opção;
c. Salienta-se ainda que, recolhida a experiência de Metros congéneres, a conceção e
exploração de linhas circulares (muito raras) só se concebem em contexto de um
grande diâmetro e para possibilitar a ligação de linhas radiais que ligam o centro das
cidades a áreas periféricas. Ora, não estamos perante uma solução desse tipo;
d. A argumentação de que com tal solução será possível reduzir o intervalo entre
composições, não corresponde à verdade, na medida em que tal intervalo está
dependente: da existência de Material Circulante e Trabalhadores em número
suficiente; sistema de sinalização. Recorde-se a propósito e como prova que já no
passado o Metro operava com intervalos médios de 3 minutos.
4. Subsistem muitas e fundadas dúvidas sobre as condições de segurança futuras:
a. A operação da futura estação da Estrela, a uma profundidade equivalente a um
prédio de 20 andares, implica graves constrangimentos ao nível da segurança, ao
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nível da operação regular (apoio simultâneo aos utentes no cais e no átrio), bem
como, no caso de eventual ocorrência grave com necessidade de evacuação em
situação de emergência da própria estação, ou dos troços adjacentes;
b. Graves constrangimentos de circulação, em caso de anomalias na rede, avaria de
Material Circulante, problemas de sinalização, etc., passando a afetar, não uma linha
autónoma, como se verifica hoje, mas sim toda a linha circular, impossibilitando a
mobilidade em todo o eixo central da cidade.
5. Faltam nos projetos elaborados, estudos científicos sobre a gravidade dos efeitos no fator
humano:
a. Os trabalhadores estarão sujeitos a uma operação feita num único sentido, sem cais
de manobra para inverter, quebrar os efeitos rotineiros da sua atividade profissional,
ir à casa de banho, beber um copo de água, recuperar atrasos da operação, etc.;
b. Não existem estudos sobre o impacto na saúde dos trabalhadores, resultantes desta
solução, nem dos encargos adicionais com os recursos humanos que advêm da
expansão proposta;
c. Os utentes terão uma dificuldade acrescida na questão de orientação sobre o melhor
percurso para o seu destino, correndo o risco de aumentar bastante o seu tempo de
deslocação.

Concluindo, considerando as opiniões, reservas e posição que agora a Comissão de Trabalhadores
aqui assume; observando também as múltiplas opiniões de técnicos das mais diversas valências que
manifestam reservas e até forte oposição ao projeto, tendo em conta os custos envolvidos,
atentando às apreciações de muitos autarcas e das diversas deliberações de diferentes órgãos
autárquicos, esta é uma má solução para a promoção da mobilidade da cidade da área metropolitana
de Lisboa; avaliando ainda os riscos para a segurança dos utentes, os graves impactos das obras e
sobretudo, a ausência de estudos e medidas que identifiquem e resolvam os problemas que se irão
verificar na operação para os trabalhadores e utentes, a Comissão de Trabalhadores do
Metropolitano de Lisboa, E.P.E, apela a que a Agência Portuguesa do Ambiente, chumbe o
presente projeto.
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Consulta pública - Prolongamento entre a Estação do Rato (Linha Amarela) e a
Estação de Cais do Sodré (Linha Verde

Considerando que a Agência Portuguesa do Ambiente está a promover uma consulta
pública à “Avaliação de Impacte Ambiental” ao projecto Prolongamento entre a Estação
do Rato (Linha Amarela) e a Estação de Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as novas
ligações aos viadutos do Campo Grande, promovido pelo Metro de Lisboa, a Comissão
de Utentes dos Transportes de Lisboa, enquanto organização dos utentes, vem
submeter as suas opiniões sobre esta matéria, procurando que o seu contributo seja útil
para garantir o desenvolvimento do Metro de Lisboa, de forma a que este cumpra o seu
desígnio de serviço público, ao serviço dos utentes e populações.
Assim, a Comissão de Utentes de Transportes de Lisboa defende a crescente utilização
dos transportes públicos, com os consequentes ganhos ambientais, económicos e
sociais, através de uma política de preços atractiva, do reforço da fiabilidade e qualidade
do serviço e de uma oferta adequada às necessidades.
Lisboa necessita de uma rede eficaz de transportes públicos, em que o Metropolitano
de Lisboa é um dos elementos estruturantes dessa rede.
No âmbito do desenvolvimento da Rede do Metropolitano de Lisboa, consideramos que
o projecto de Linha Circular – ligar o Rato ao Cais do Sodré e criar uma linha circular a
partir do Campo Grande com as Linhas Verde e Amarela, passando as restantes linhas a
funcionar como linhas radiais – a Linha Amarela de Odivelas a Telheiras, a Linha Azul e a
Linha Vermelha, é uma opção errada que irá ainda degradar mais a oferta às populações
da Zona Norte de Lisboa (estações da Ameixoeira, Lumiar, Quinta das Conchas e
Telheiras serão obrigados a mudar de linha no Campo Grande para aceder ao centro da
Cidade) e, igualmente, às populações de Odivelas e Loures.
Igualmente, esta alteração de fundo à Rede do Metro vem também prejudicar as
populações de outras zonas – como Benfica, S. Domingos de Benfica, Carnide ou mesmo
dos Olivais e Marvila, uma vez que o projecto visa concentrar meios - materiais e
humanos – na Linha Circular, desinvestindo nas futuras linhas radiais.
Além disso, com este projecto adia-se o prolongamento da Rede para as zonas da cidade
onde esta faz mais falta – zona ocidental de Lisboa e o prolongamento até Loures.
De facto, ainda que exigindo um investimento público muito elevado, esta é uma obra
que não acrescentará nada de significativo à Rede do Metro existente, não resolvendo
os problemas de isolamento de diversas zonas da Cidade e não contribuindo para
aproximar os concelhos limítrofes ao centro da Cidade.

Queremos ainda salientar que não encontramos resposta à necessidade de reverter a
profunda degradação da qualidade e fiabilidade do serviço sentida nos últimos anos,
degradação que esta Comissão de Utentes tem vindo constantemente a denunciar e a
solicitar respostas para a reposição da qualidade, segurança e conforto dos utentes.
Consideramos urgente o investimento público no sistema de transportes públicos e que
em relação ao Metropolitano de Lisboa, se tenha em conta a expansão da Rede a
Alcântara e Loures, bem como o investimento em trabalhadores e equipamento para
repor e alargar a fiabilidade, quantidade e qualidade da oferta.
A Comissão de Utentes de Transportes de Lisboa considera que a Linha Circular é uma
opção que não deve ser tomada pelas razões apontadas, principalmente porque irá
prejudicar directamente uma parte da Rede (Lisboa Norte e Odivelas), não atingirá os
objectivos a que se propõe por razões técnicas e de estratégia e implicará uma utilização
pouco criteriosa dos recursos disponíveis, que deveriam ser utilizados prioritariamente
na resolução dos inúmeros problemas que hoje se colocam na circulação do Metro.
Pelo exposto acima enunciado, a Comissão de Utentes de Transportes de Lisboa apela a
que a Agência Portuguesa do Ambiente chumbe o referido Projecto do Metro de Lisboa.

Agosto de 2018
A Comissão de Utentes de Transportes de Lisboa
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Met opolita o de Lis oa, o ajusta e tos esulta tes dos do u e tos ago a to ados pú li os.
Pela di e s o e o plexidade deste p ojeto, e volve do dive sas espe ialidades e o i pa tes
sig ifi ativos de v ia o de
a AML, a CETVC a o da a ui esse ial e te os aspetos ais
p e e tes efe e tes a Mo ilidade, Ope aç o e T a spo tes Pú li os, o i pli ações este
p ojeto.
 Co side a-se i dispe s vel salvagua da a
o epetiç o de p o le as de o de
o st utiva e fi a ei a ve ifi ados a exte s o da li ha azul ao Te ei o do Paço e a Sa ta
Apoló ia.
 Questio a-se a p oposta de u a li ha u a a tes a alisada, desp eza do o ue
a te io e te ti ha sido ap ese tado o o est at gia de dese volvi e to da ede do ML
- de sifi a a ede o i te io da idade a tes de a expa di pa a os o elhos li ít ofes,
au e ta a o e tividade i te a da ede e p o ove a sua i te ligaç o o os out os
odos pesados de t a spo te da Á ea Met opolita a de Lis oa AML .
 O estudo de p o u a ue justifi a a de is o te sido o luído e deze
o de
,
se do aí apo tada a p efe
ia pela li ha i ula , e det i e to du a exte s o da li ha
ve elha a Ca po de Ou i ue, po ue a p i ei a apo ta ia ais passagei os ao ML e a
de
ilhões po a o o t a
ilhões da exte s o a Ca po de Ou i ue . ~
Esta o pa aç o ue se afigu a o ie tada , po ua to u a alte ativa se ve o ais
i po ta te i te fa e de toda a AML o Cais do Sod e a out a ue te ia o seu t
i os
u
ai o i te io da idade, u dos pio es se vido pela ede de t a spo tes u a os e
o
e os ligações aos out os odos de t a spo te oletivo.

 A ligaç o da ede a Al ta a pe iti ia des o gestio a o i te fa e do Cais do Sod e
assegu a u a ligaç o se t a s o do zo a da idade o
aio o e t aç o de
e p ego as Ave idas Novas a pa ti da li ha de a i ho-de-fe o de Cas ais. N o se
e te de, assi , ual a va tage elativa ue se at i ui li ha i ula , o de essa ligaç o
di eta ta
existe o Cais do Sod , as e o dições de so elotaç o da estaç o. Po
out o lado, o t açado da li ha i ula o iga i pla taç o da estaç o Est ela a u a
p ofu didade de
, o ue o deixa de se p o le ti o de ge i , ua do se esti a
u t fego supe io a
ilhões de passagei os po a o.
 A g a de va tage da li ha i ula pa e e esidi o efo ço das ligações di etas e t e as
atuais e t alidades de Lis oa, ue se lo aliza
a Baixa e ao lo go do eixo e t al da
idade, at E t e a pos e o ala ga e to da sua ea de i flu ia pa a o eixo da Ave ida
Al i a te Reis. Esta ova geog afia da a essi ilidade se , o tudo, u fo te pote iado
do e ado i o ili io dos es itó ios, o ue o deixa de se t aduzi e
uda ças de
uso de ha itaç o pa a te i io, ap oveita do os a s i os de edifi a ilidade ue o PDM
de Lis oa pe ite estas situações de p oxi idade s estações do ML.
 No o texto atual, a li ha i ula p oposta esta sujeita a u a taxa de ava ias supe io
do o ju to das duas li ha autó o as e uivale tes, o difi uldades a es idas de
egulaç o e aso de aflu ia ex essiva ou esoluç o de pe tu ações, aio difi uldade
de egulaç o po aus ia de al ofada te po al os t
i os, o p ee he do os
it ios de e o o ia de e e gia e de a ute ç o ue evita u vas e pe de tes - % a
li ha i ula e t e Est ela e Sa tos – e o se vi a zo a o ide tal da idade.
 A des o ti uidade iada a li ha a a ela o i te fa e do Ca po G a de i pli a u a
otu a de a ga o t fego de passagei os o o ige e desti o o o edo de Odivelas,
alta e te pe aliza te e pote ial ausado a du au e to de t fego odovi io, po
e u so ao t a spo te i dividual e auto a os.
 Regista-se o o favo vel o fa to de ue os viadutos existe tes o se o desativados e
o se eli i ada a via-f ea a possi ilidade de ope aç o das li has ve de e a a ela da
es a fo a o o efetuada hoje, aso se ve ha a justifi a essa alte aç o.
Lis oa,

de julho de

Como a Agência Portuguesa do Ambiente tem em curso o período de consulta pública relativo à
“Avaliação de Impacte Ambiental” ao: Prolongamento da rede do Metropolitano de Lisboa entre a
Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as novas
Ligações nos Viadutos do Campo Grande, o Sindicato dos Engenheiros vem suscitar algumas
questões no referente ao projeto e ao impacto na mobilidade da cidade.
O projeto apresentado de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa entre o Rato e o Cais do
Sodré, através de uma rede circular, traduz uma decisão política que tecnicamente tem algumas
fragilidades, não estando devidamente justificada, não correspondendo às necessidades das
populações da existência de uma rede de transporte subterrâneo na cidade que abarque as diferentes
áreas do território.
Pelo contrário irá dificultar o deslocamento da população do Concelho de Odivelas e da Freguesia
do Lumiar (estações de Telheiras, Quinta das Conchas, Lumiar, Ameixoeira e Senhor Roubado),
que terá de efetuar um transbordo na estação do Campo Grande, para chegar ao eixo central da
cidade, aumentando o tempo de percurso. Assim, será desvirtualizado conceptualmente o conceito
de rede e da sua operacionalidade, ficando a rede desequilibrada com a linha Amarela entre
Odivelas e Telheiras.
Ao decidir o prolongamento do Rato para o Cais do Sodré contrariando os anteriores planos de
expansão que previam o prolongamento do Rato a Alcântara, desde a década de 70, como a melhor
opção para descongestionar a estação do Cais do Sodré (linha de Cascais) e permitir uma maior
distribuição dos passageiros, a decisão não teve em atenção a difícil morfologia dos terrenos na
zona abrangida pelo traçado, entre a Estrela e Santos, nomeadamente as pendentes acentuadas e os
impactos ambientais numa área urbana densamente construída.
Por outro lado, constata-se que não foram feitos estudos comparativos entre outras alternativas em
diferentes cenários socioeconómicos. Por exemplo o prolongamento da linha Amarela do Rato a
Alcântara, com as estações Estrela, Infante Santo, em que se servia uma nova zona da cidade
captando novos passageiros e se criava outra correspondência com a linha de Cascais. Qual o
benefício económico, social e ambiental na nova extensão comparativamente com a solução de
prolongamento entre o Rato a Alcântara.
Em termos de operação uma linha circular implica o funcionamento da linha sem a existência de
inversões, pelo que não há términos. Numa linha deste tipo as ocorrências na circulação dos
comboios provocam um maior impacto nos passageiros, ao longo do eixo central da cidade, com

tempos de deslocação maiores. Além de que uma linha circular sem términos provoca graves
problemas de gestão de recursos humanos.
Considera-se que para um investimento desta natureza, em que os recursos do País são escassos
impondo-se racionalidade e rigor na sua utilização, deveria ter havido uma reflexão e um debate
alargado sobre os vários cenários e prioridades assumidos num plano de expansão de uma rede de
Metropolitano para a cidade.
Pelo exposto, considera-se que não é a melhor solução para a mobilidade da cidade pelo que o
parecer da Agencia Portuguesa do Ambiente ao projeto deve ser negativo.

STRUP
Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal / CGTP-IN

PARECER

Indo ao encontro da consulta pública que Agência Portuguesa do Ambiente (APA) está a
promover até ao próximo dia 22 de Agosto, relativa à “Avaliação de Impacte Ambiental” do
projeto: Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e Estação Cais do Sodré
(Linha Verde), incluindo as novas ligações aos Viadutos do Campo Grande, promovido
pelo Metropolitano de Lisboa, E.P.E.
O STRUP, enquanto legítimo representante dos trabalhadores da empresa Metropolitano
de Lisboa E.P.E., e de acordo com as conclusões aprovadas por unanimidade, no plenário
geral de trabalhadores realizado pela Comissão de Trabalhadores no passado dia 13 de
agosto, para debate do projeto agora em consulta, considera que:

1. O projeto agora apresentado não corresponde às necessidades da Empresa, da
cidade, nem da Área Metropolitana de Lisboa:
a) Não contribui para melhorar as acessibilidades das populações, não retira carros da
cidade (com origem nos concelhos limítrofes desta), não responde às necessidades das
populações da zona ocidental da cidade, antes pelo contrário, degrada o serviço prestado
ao concelho de Odivelas e à freguesia do Lumiar (estações de Telheiras, Quinta das
Conchas, Lumiar, Ameixoeira e Senhor Roubado).
b) Ao invés, os estudos anteriores elaborados pelos técnicos da Empresa e da sua
participada FERCONSULT, por determinação de diversos Governos, previam e
determinavam ligações que efetivamente serviam os concelhos limítrofes; serviam a
população da zona ocidental da cidade (Campo de Ourique, Campolide, Alcântara e
Ajuda); estabeleciam ligações determinantes para a operação, segurança e manutenção
(ligação Telheiras-Pontinha) ao mesmo tempo que estabeleciam ligações entre as linhas
Verde e Amarela com a Azul.

2. A complexidade da obra comporta impactos muito significativos na cidade e na
rede atual, por um período de tempo bastante prolongado:
a) Serão afetados, condicionados e até previsivelmente desativados, por um período muito
longo, interfaces estruturantes para a cidade (Campo Grande e Cais do Sodré);
b) Serão efetuadas obras muito complexas, em terrenos sobre os quais existem dúvidas, já
manifestadas publicamente por diversos técnicos especialistas nessa matéria, da sua
consolidação (recordem-se os impactos financeiros avultadíssimos que a Empresa teve de
suportar no passado, nomeadamente nas obras da Baixa Chiado e extensão até Santa
Apolónia, além dos enormes atrasos da obra e impacto negativo para a cidade, moradores
e comerciantes).

Av. Alvares Cabral, 15 a 21 – 1250-015 LISBOA – TEL: 218453435
strup@strup.pt

STRUP
Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal / CGTP-IN

3. Os elevados custos desta expansão não parecem ter um reflexo racional no
benefício futuro que se pretende obter;
a) No momento em que se impõe racionalidade de custos e rigor nos investimentos
públicos a realizar, esta solução, em que o Km de construção será o mais elevado da
história da Empresa não parece condizer com o discurso político atual;
b) Não foram realizados, ou não foram tornados públicos os estudos comparativos, quer
financeiros, quer de aumento de passageiros, entre as soluções agora apresentadas e as
anteriormente estudadas pelo Metro - ligação a Alcântara, impossibilitando assim a
verificação pública das alegadas vantagens desta opção;
c) Salienta-se ainda que, recolhida a experiência de Metros congéneres, a conceção e
exploração de linhas circulares (muito raras) só se concebem em contexto de um grande
diâmetro e para possibilitar a ligação de linhas radiais que ligam o centro das cidades a
áreas periféricas. Ora, não estamos perante uma solução desse tipo;
d) A argumentação de que com tal solução será possível reduzir o intervalo entre
composições, não corresponde à verdade, na medida em que tal intervalo está
dependente: da existência de Material Circulante e Trabalhadores em número suficiente;
sistema de sinalização. Recorde-se a propósito e como prova que já no passado o Metro
operava com intervalos médios de 3 minutos.

4. Subsistem muitas e fundadas dúvidas sobre as condições de segurança futuras:
a) A operação da futura estação da Estrela, a uma profundidade equivalente a um prédio
de 20 andares, implica graves constrangimentos ao nível da segurança, ao nível da
operação regular (apoio simultâneo aos utentes no cais e no átrio), bem como, no caso de
eventual ocorrência grave com necessidade de evacuação em situação de emergência da
própria estação, ou dos troços adjacentes;
b) Graves constrangimentos de circulação, em caso de anomalias na rede, avaria de
Material Circulante, problemas de sinalização, etc., passando a afetar, não uma linha
autónoma, como se verifica hoje, mas sim toda a linha circular, impossibilitando a
mobilidade em todo o eixo central da cidade.
5. Faltam nos projetos elaborados, estudos científicos sobre a gravidade dos efeitos
no fator humano:
a) Os trabalhadores estarão sujeitos a uma operação feita num único sentido, sem cais de
manobra para inverter, quebrar os efeitos rotineiros da sua atividade profissional, ir à
casa de banho, beber um copo de água, recuperar atrasos da operação, etc.;
b) Não existem estudos sobre o impacto na saúde dos trabalhadores, resultantes desta
solução, nem dos encargos adicionais com os recursos humanos que advêm da expansão
proposta;
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c) Os utentes terão uma dificuldade acrescida na questão de orientação sobre o melhor
percurso para o seu destino, correndo o risco de aumentar bastante o seu tempo de
deslocação.
Assim e como conclusão: considerando as opiniões, reservas e posição que agora o
STRUP aqui assume; analisando também as múltiplas opiniões de técnicos das mais
diversas valências e competências que manifestam reservas e até forte oposição ao
projeto, tendo em conta os custos envolvidos; ponderando as apreciações de muitos
autarcas e das diversas deliberações de diferentes órgãos autárquicos que apontam na
direção de que esta é uma má solução para a promoção da mobilidade da cidade da área
metropolitana de Lisboa; apreciando ainda os riscos para a segurança dos utentes, os
graves impactos das obras e sobretudo, a ausência de estudos e medidas que identifiquem
e resolvam os problemas que se irão verificar na operação para os trabalhadores e
utentes,

O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal STRUP, apela a que a Agência Portuguesa do Ambiente, chumbe o presente projeto.
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Exm.º Senhor
Presidente do
Conselho Directivo da
Agência Portuguesa do Ambiente
geral@apambiente.pt

21/08/2018

ASSUNTO:

Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação cais do Sodré (Linha
Verde), incluindo as novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande - Avaliação de
Impacto Ambiental: Consulta Pública

Exmº Senhor Presidente do Conselho Directivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Dr. Nuno
Lacasta,

“…O sonho comanda a vida… “,
Em 1993, dois candidatos autárquicos, Vitor Peixoto candidato à Junta de Freguesia de Odivelas
e António Costa candidato à Câmara Municipal de Loures, sonharam a mudança, sonharam o
avanço, sonharam o bem-estar da população, sonharam o desenvolvimento, e assumiram um
compromisso num período pré-eleitoral.
Assumiram a ligação ferro-carril de Lisboa a Odivelas, numa época em que chegar de Odivelas a
Lisboa via Calçada de Carriche era a única opção, o que implicava horas e horas no trânsito para
deslocações curtas.
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Foi esta a medida mais emblemática do programa eleitoral assumida por ambos, que ficou
marcada pela célebre corrida do Ferrari e do burro como simbolismo das dificuldades sentidas
pelos Odivelenses.
Após as eleições o então Vereador da Câmara de Loures, António Costa, foi convidado para o
Governo de António Guterres onde defendeu de forma interessada e ativa esta medida.
Também Vítor Peixoto, então eleito Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, se bateu no
terreno, por este compromisso assumido para com a população, enviando durante 6 meses
comunicações ao Primeiro-ministro, ao Ministro do Equipamento e Obras Públicas, ao Secretário
dos Assuntos Parlamentares, ao Ministro da Administração Interna e ao Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, reivindicando esta mais-valia para a população de Odivelas.
Também no terreno foram desenvolvidas diversas ações para a concretização deste sonho, e ao
nível partidário, Vitor Peixoto assumiu claramente junto do Secretário-geral do partido Socialista,
António Guterres, a sua renúncia à candidatura à Junta de Freguesia de Odivelas caso não fosse
anunciada a extensão do metro a Odivelas, antes das eleições autárquicas de 2017.
Da perseverança e sonho dos envolvidos no processo, nasceu a obra e a 13 de Julho de 1997 no
aniversário da Cidade de Odivelas e contando com a presença dos Secretários de Estado António
Costa e Crisóstomo Teixeira, o então Ministro João Cravinho anunciou o projeto de extensão do
metro a Odivelas através da linha amarela.
As mais-valias da extensão do metro falam por si, materializadas num forte desenvolvimento de
Odivelas que culminou na elevação de Odivelas a Concelho, sendo atualmente uma das zonas
urbanas às portas de Lisboa cujo potencial de desenvolvimento é reconhecido por todos os
parceiros da vida ativa social e política.
Infelizmente nem sempre os interesses económicos e empresariais acompanham os interesses
das populações e a prova desta afirmação, é este processo de “Prolongamento entre a Estação
Rato (Linha Amarela) e a Estação cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as novas Ligações nos
Viadutos do Campo Grande”. Processo este que ora se encontra em Consulta Pública tendendo a
necessária Avaliação de Impacto Ambiental. Importa ainda entender que apesar de teses
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entretanto ultrapassadas pelo tempo confinarem o impacto ambiental aos efeitos sobre o meio
ambiente, na actualidade entende-se que o ambiente é o conjunto das substâncias, circunstâncias
ou condições em que existe determinado objeto ou em que ocorre determinada acção. Assim se
é um facto que o ambiente se contextualiza no Meio Ambiente, propriamente dito, também não
é menos verdade que hoje encerra um leque bem maior, nomeadamente como o ambiente nas
sua vertentes social e económica, onde se destacam o desenvolvimento integrado, o trabalho e
até o e-ambiente. Nesta perspectiva a avaliação de impacto ambiental tem de necessariamente
ser capaz de acondicionar os impactos sociais e económicos que determinada medida poderá
acarretar. É esse exercício que quer aqui como noutros fóruns temos procurado salientar.
Enquanto interventores cívicos apresentámos em momento anterior o estudo, em anexo à
presente missiva, ao Senhor Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro do Ambiente e ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Odivelas. Tal estudo que ora trazemos a esta audição, arrola um conjunto
de pressupostos que nos parecem não dever deixar de ser contemplados no processo decisório.
Entendemos ser ainda tempo e possível para a revisão do pretendido com alterações à circulação
nas Linhas Amarela e Verde pelo Metropolitano de Lisboa. Para o efeito, naquele documento
expomos alternativas que correspondam às necessidades e expectativas da população de
Odivelas e não só, sem hipotecar as necessárias visões expansionistas da rede do Metropolitano
de Lisboa e procurando até satisfazer o preconizado com este processo. Sim, certas vezes é
possível tomar decisões que satisfaçam todas as vontades e esta é uma delas, pelo que não
devemos desperdiçar recursos numa arena de confronto, mas sim na procura das melhores
decisões, que em gestão são sempre aquelas que configuram soluções do tipo win-win.

Sem outro assunto, aguardamos com expectativa uma resposta de V Exª e apresentamos os
nossos melhores cumprimentos,

Associação Senado D. Dinis
O Senado,
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Anexo: Plano de Desenvolvimento Operacional da rede do Metropolitano de Lisboa –
Perspectivas sobre a Linha Amarela.
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A Linha Circular e o Desenvolvimento da Rede do Metropolitano de Lisboa
PARECER
Tendo sido presente, pelo PS, a esta Câmara uma proposta de recomendação que incide no
parecer ao estudo de impacte ambiental sobre o prolongamento entre a estação do Rato e
a estação do Cais do Sodré, incluindo as novas ligações nos viadutos do Campo Grande,
gostaríamos de reiterar a nossa posição relativamente à restruturação da rede do
Metropolitano de Lisboa, já apresentada pela empresa.
Desde logo relativamente ao projeto de Linha Circular, opção que consideramos errada
por três ordens de razão:
Porque não atingirá os objetivos a que se propõe;
Porque irá prejudicar diretamente uma parte da rede (Lisboa Norte e Odivelas);
Porque absorverá recursos que fariam falta para expansões da Rede que poderiam de facto
contribuir para a melhoria da oferta de transportes públicos.
Concretamente:
O prometido aumento de velocidade comercial (de 45 para 60 Km/H) não depende da
construção da Linha Circular, mas sim de se reporem as condições das operações existentes
até 2010 quando foi determinada essa redução. Da mesma forma, hoje as circulações
poderiam fazer se de 2,5 em 2,5 minutos, e não se fazem por falta de trabalhadores e de
equipamento, não por falta de uma Linha Circular.
Ao dia de hoje encontram se paradas oito composições de seis carruagens porque
simplesmente não existe material e pessoal para a sua reparação
A Linha Circular aumentará várias vezes a possibilidade de interrupção da circulação. No
fundo, sempre que a circulação esteja interrompida na Linha Verde ou na Linha Amarela,
passará a estar interrompida em ambas, caso, como alguns afirmam seja possível a
integração da via linha amarela na linha verde, ainda que em horas de ponta.
Para além disso duas redes em cima da mesma estrutura provocarão atrasos nas paragens
nas plataformas. Estamos a falar do dobro das composições na mesma rede.
No plano internacional, importa aprender com experiências como Londres, que foi
obrigada a acabar com a sua linha circular, e a compreender que onde as Linhas Circulares
efetivamente funcionam (caso de Moscovo e Madrid), estamos perante grandes Cidades
relativamente concêntricas e perante percursos mais similares ao que seria um hipotético
prolongamento da Linha Vermelha até Alcântara e daqui para a margem sul retornando
depois ao Oriente. Uma Linha Circular do género da que querem impor em Lisboa não
funciona em lado nenhum.
__________________________________________________________________________________
Parecer dos eleitos da CDU do concelho de Odivelas sobre
A Linha Circular e o Desenvolvimento da Rede do Metropolitano de Lisboa
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O que está no projeto é que a Linha Amarela passa a ser Telheiras/Odivelas, com
transbordo no Campo Grande para ligação à Linha Circular. O Governo, pela voz do senhor
ministro está a faltar à verdade, quando diz que a Linha Amarela entrará na Linha
Circular. Não, não vai entrar!
O que lamentamos é que o senhor presidente da câmara mesmo ouvindo da boca da
administração do metropolitano que esta situação não está prevista venha agora propor
uma recomendação onde se prevê a reformulação do estudo prevendo esta possibilidade.
Aliás, isso já ficou patente no debate público realizado, quando os técnicos o confrontaram
com a impossibilidade real de tal operação (exemplo: se o Comboio de Odivelas entra na
Linha Circular, e desta sai para Odivelas, que acontece à Estação de Telheiras?) O que o
Governo e o PS querem é que a população se aperceba tarde demais da verdade, e nessa
altura seja tarde para reagir, e a inevitabilidade esteja criada. A única salvaguarda que o
projeto atualmente deixa é que será possível reverter as alterações e voltar a ter a Linha
Amarela e a Verde como existem atualmente: só que então a experiência terá custado
quase 300 milhões de euros! Alguém acredita nesta possibilidade?
Além do mais, as populações da Zona Norte da Cidade de Lisboa e de Odivelas sofrerão
ainda um enorme transtorno com as obras, na medida em que vai ser necessário cortar a
circulação ferroviária no Campo Grande, numa quantidade de tempo nunca assumida.
Um outro dado relevante, é que os estudos fazem questão de estimar o período de
circulação para a Linha Circular, mas nunca faz estimativas para a amputada Linha
Amarela, sendo de prever os piores cenários.
Esta opção, por construir duas novas estações no Centro da Cidade e por investir centenas
de milhões de euros na transformação da infraestrutura para permitir a Linha Circular,
tem como implicação que esses recursos não são alocados à expansão da Rede noutras
direções. Ora, quer o prolongamento da Rede até Alcântara quer o prolongamento da Rede
até Loures, além de estarem previstas nos Planos de Expansão anteriores, têm o potencial
de trazer um aumento de procura muito superior àquele que é dito que a Linha Circular
trará.
Importa não perder de vista que o Sistema de Transportes Públicos é isso mesmo, um
sistema, onde as suas parcelas não podem ser vistas desligadas umas das outras. Alguns
exemplos: a integração do serviço hoje assegurado pela Fertagus na CP, com a consequente
redução de preços, traria um aumento de utentes na Ferrovia, aumentando a importância
de Interfaces como Sete Rios, Entrecampos ou Oriente, reduzindo o peso do Cais Sodré; que
a ligação do Metro a Alcântara, também reduziria o peso do Interface do Cais Sodré; que
a implementação do Alargamento do Passe
Intermodal a toda a área metropolitana, com redução de custos para os utentes, traria um
aumento muito significativo de procura do sistema; que a construção de parques de
estacionamento (gratuitos para os utentes dos transportes públicos) ou a melhoria da
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Rede de Transporte Rodoviário de Passageiros, também comporta um potencial de
crescimento da procura. A maioria destas variáveis, não foram sequer tidas em conta nos
Estudos comparativos agora tornados públicos, pois a decisão estava já pré determinada.
Hoje, o Metropolitano continua a ter um problema na oferta falta de fiabilidade, de
qualidade e de quantidade que deve ser a primeira prioridade a resolver. Resolver
atacando as causas: falta de trabalhadores, falta de sobressalentes e máquinas, falta de
material circulante. Essa deve ser a prioridade, que deve estar resolvida quando a próxima
expansão da rede acontecer, e essa expansão não deve ser a Linha Circular. Face ao
exposto, os eleitos da CDU na Câmara Municipal de Odivelas votaram contra o parecer
sobre o Estudo de Impacte Ambiental apresentado pelo PS à Câmara, entendendo que esta
autarquia deveria rejeitar o projeto de Linha Circular do Metropolitano de Lisboa e exigir
que o urgente investimento público no sistema de transportes públicos, no que ao
Metropolitano diz respeito, tenha em conta a manutenção do funcionamento integral da
linha amarela, a expansão do Metropolitano a Alcântara e a Loures; o investimento em
trabalhadores e equipamento para repor e alargar a fiabilidade e quantidade da oferta do
metropolitano.
Odivelas, 21 de Agosto de 2018
Os eleitos da CDU do concelho de Odivelas
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Avaliação de Impacte Ambiental ao projeto: Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e
a Estação cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as novas Ligações nos Viadutos do Campo
Grande, promovido pelo Metropolitano de Lisboa, EPE.

O projecto de Linha Circular é uma opção errada pelas seguintes razões:
1 - Porque irá prejudicar directamente a população: da zona Norte da Cidade de Lisboa e em
particular a da Freguesia do Lumiar e de Odivelas;
2 - Porque absorverá recursos que fariam falta para expansões da Rede que poderiam de facto
contribuir para a melhoria da oferta de transportes públicos.
3 - Porque não atingirá os objectivos a que se propõe;

Concretizando:
1 - O projecto apresentado implica que a Linha Amarela passa a ser Telheiras-Odivelas, com
transbordo no Campo Grande para ligação à Linha Circular. O projeto prova que não é verdade o
que o Governo prometeu ao Presidente da Câmara de Odivelas, quando lhe diz que a Linha Amarela
entrará na Linha Circular. Aliás, isso já ficou patente no debate público realizado, quando os
técnicos confirmaram que a impossibilidade real de tal operação (exemplo: se o Comboio de
Odivelas entra na Linha Circular, e desta sai para Odivelas, que acontece à Estação de Telheiras?) O
que o Governo e o PS querem é que a população se aperceba tarde demais da verdade, e nessa altura
seja tarde para reagir, e a inevitabilidade esteja criada. A única salvaguarda que o projecto
actualmente deixa é que será possível reverter as alterações e voltar a ter a Linha Amarela e a Verde
como existem actualmente: só que então a experiência terá custado quase 300 milhões de euros!!!

2 - Esta opção, por construir duas novas estações no Centro da Cidade e por investir centenas de
milhões de euros na transformação da infraestrutura para permitir a Linha Circular, tem como
implicação que esses recursos não são alocados à expansão da Rede noutras direções. Ora, quer o
prolongamento da Rede até Alcântara quer o prolongamento da Rede até Loures, além de estarem
previstas nos Planos de Expansão anteriores, têm o potencial de trazer um aumento de procura
muito superior àquele que é dito que a Linha Circular trará.

Importa não perder de vista que o Sistema de Transportes Públicos é isso mesmo, um sistema, onde
as suas parcelas não podem ser vistas desligadas umas das outras. Alguns exemplos: a integração do
serviço hoje assegurado pela Fertagus na CP, com a consequente redução de preços, traria um
aumento de utentes na Ferrovia, aumentando a importância de Interfaces como Sete-Rios,
Entrecampos ou Oriente, e reduzindo o peso do Cais Sodré; Que a ligação do Metro a Alcântara,
também reduziria o peso do Interface do Cais Sodré; Que a implementação do Alargamento do
Passe Intermodal a toda a área metropolitana, com redução de custos para os utentes, traria um
aumento muito significativo de procura do sistema; que a construção de parques de estacionamento
(gratuitos para os utentes dos transportes públicos) ou a melhoria da Rede de Transporte Rodoviário
de Passageiros, também comporta um potencial de crescimento da procura. A maioria destas
variáveis não foram sequer tidas em conta nos Estudos comparativos agora tornados públicos, pois
a decisão estava já pré-determinada.

3 - O prometido aumento de velocidade comercial (de 45 para 60 Km/H) não depende da
construção da Linha Circular, mas sim de se reporem as condições da operação existentes até 2010
quando foi determinada essa redução. Da mesma forma, hoje as circulações poderiam fazer-se de
2,5 em 2,5 minutos, e não se fazem por falta de trabalhadores e de equipamento, não por falta de
uma Linha Circular.
A Linha Circular aumentará cerca de 10 vezes a possibilidade de interrupção da circulação. No
fundo, sempre que a circulação esteja interrompida na Linha Verde ou na Linha Amarela, passará a
estar interrompida em ambas. Em vez disto, a dotação do Metropolitano do número de
trabalhadores necessários à manutenção e reparação eficaz do material circulante e da infraestrutura
reduziria as interrupções.
No plano internacional, importa aprender com experiências como Londres, que foi obrigada a
acabar com a sua linha circular, e a compreender que onde as Linhas Circulares efectivamente
funcionam (caso de Moscovo e Madrid), estamos perante grandes Cidades relativamente
concêntricas e perante percursos mais similares ao que seria um hipotético prolongamento da Linha
Vermelha até Alcântara e daqui para a margem sul retornando depois ao Oriente. Uma Linha
Circular do género da que querem impor em Lisboa não funciona em lado nenhum.
Hoje, o Metropolitano continua a ter um problema na oferta – falta de fiabilidade, de qualidade e de
quantidade – que deve ser a primeira prioridade a resolver. Resolver atacando as causas: falta de
trabalhadores, falta de sobressalentes e máquinas, falta de material circulante. Essa deve ser a

prioridade, que deve estar resolvida quando a próxima expansão da rede acontecer, e essa expansão
não deve ser a Linha Circular.

Face ao exposto:
- Expressamos a rejeição deste projecto de Linha Circular do Metropolitano de Lisboa;
- Exigimos que o urgente investimento público no sistema de transportes públicos, no que ao
Metropolitano diz respeito, tenha em conta as seguintes prioridades: a expansão do Metropolitano a
Alcântara e a Loures; o investimento em trabalhadores e equipamento para repor e alargar a
fiabilidade e quantidade da oferta do metropolitano.

Avaliação de Impacte Ambiental ao projeto: Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e
a Estação cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as novas Ligações nos Viadutos do Campo
Grande, promovido pelo Metropolitano de Lisboa, EPE.

O projecto de Linha Circular é uma opção errada pelas seguintes razões:
1 - Porque irá prejudicar directamente a população: da zona Norte da Cidade de Lisboa, em
particular a das Freguesias de Santa Clara e do Lumiar, e de Odivelas;
2 - Porque absorverá recursos que fariam falta para expansões da Rede que poderiam de facto
contribuir para a melhoria da oferta de transportes públicos.
3 - Porque não atingirá os objectivos a que se propõe;

Concretizando:
1 - O projecto apresentado implica que a Linha Amarela passa a ser Telheiras-Odivelas, com
transbordo no Campo Grande para ligação à Linha Circular. O projeto prova que não é verdade o
que o Governo prometeu ao Presidente da Câmara de Odivelas, quando lhe diz que a Linha Amarela
entrará na Linha Circular. Aliás, isso já ficou patente no debate público realizado, quando os
técnicos confirmaram que a impossibilidade real de tal operação (exemplo: se o Comboio de
Odivelas entra na Linha Circular, e desta sai para Odivelas, que acontece à Estação de Telheiras?) O
que o Governo e o PS querem é que a população se aperceba tarde demais da verdade, e nessa altura
seja tarde para reagir, e a inevitabilidade esteja criada. A única salvaguarda que o projecto
actualmente deixa é que será possível reverter as alterações e voltar a ter a Linha Amarela e a Verde
como existem actualmente: só que então a experiência terá custado quase 300 milhões de euros!!!

2 - Esta opção, por construir duas novas estações no Centro da Cidade e por investir centenas de
milhões de euros na transformação da infraestrutura para permitir a Linha Circular, tem como
implicação que esses recursos não são alocados à expansão da Rede noutras direções. Ora, quer o
prolongamento da Rede até Alcântara quer o prolongamento da Rede até Loures, além de estarem
previstas nos Planos de Expansão anteriores, têm o potencial de trazer um aumento de procura
muito superior àquele que é dito que a Linha Circular trará.
Importa não perder de vista que o Sistema de Transportes Públicos é isso mesmo, um sistema, onde

as suas parcelas não podem ser vistas desligadas umas das outras. Alguns exemplos: a integração do
serviço hoje assegurado pela Fertagus na CP, com a consequente redução de preços, traria um
aumento de utentes na Ferrovia, aumentando a importância de Interfaces como Sete-Rios,
Entrecampos ou Oriente, e reduzindo o peso do Cais Sodré; Que a ligação do Metro a Alcântara,
também reduziria o peso do Interface do Cais Sodré; Que a implementação do Alargamento do
Passe Intermodal a toda a área metropolitana, com redução de custos para os utentes, traria um
aumento muito significativo de procura do sistema; que a construção de parques de estacionamento
(gratuitos para os utentes dos transportes públicos) ou a melhoria da Rede de Transporte Rodoviário
de Passageiros, também comporta um potencial de crescimento da procura. A maioria destas
variáveis não foram sequer tidas em conta nos Estudos comparativos agora tornados públicos, pois
a decisão estava já pré-determinada.

3 - O prometido aumento de velocidade comercial (de 45 para 60 Km/H) não depende da
construção da Linha Circular, mas sim de se reporem as condições da operação existentes até 2010
quando foi determinada essa redução. Da mesma forma, hoje as circulações poderiam fazer-se de
2,5 em 2,5 minutos, e não se fazem por falta de trabalhadores e de equipamento, não por falta de
uma Linha Circular.
A Linha Circular aumentará cerca de 10 vezes a possibilidade de interrupção da circulação. No
fundo, sempre que a circulação esteja interrompida na Linha Verde ou na Linha Amarela, passará a
estar interrompida em ambas. Em vez disto, a dotação do Metropolitano do número de
trabalhadores necessários à manutenção e reparação eficaz do material circulante e da infraestrutura
reduziria as interrupções.
No plano internacional, importa aprender com experiências como Londres, que foi obrigada a
acabar com a sua linha circular, e a compreender que onde as Linhas Circulares efectivamente
funcionam (caso de Moscovo e Madrid), estamos perante grandes Cidades relativamente
concêntricas e perante percursos mais similares ao que seria um hipotético prolongamento da Linha
Vermelha até Alcântara e daqui para a margem sul retornando depois ao Oriente. Uma Linha
Circular do género da que querem impor em Lisboa não funciona em lado nenhum.
Hoje, o Metropolitano continua a ter um problema na oferta – falta de fiabilidade, de qualidade e de
quantidade – que deve ser a primeira prioridade a resolver. Resolver atacando as causas: falta de
trabalhadores, falta de sobressalentes e máquinas, falta de material circulante. Essa deve ser a
prioridade, que deve estar resolvida quando a próxima expansão da rede acontecer, e essa expansão

não deve ser a Linha Circular.

Face ao exposto:
- Expressamos a rejeição deste projecto de Linha Circular do Metropolitano de Lisboa;
- Exigimos que o urgente investimento público no sistema de transportes públicos, no que ao
Metropolitano diz respeito, tenha em conta as seguintes prioridades: a expansão do Metropolitano a
Alcântara e a Loures; o investimento em trabalhadores e equipamento para repor e alargar a
fiabilidade e quantidade da oferta do metropolitano.

Bruno Filipe E. M. Rôlo
(Eleito do PCP na Ass. Freg. Sta. Clara)

Assembleia de Freguesia de Carnide
Eleitos do PSD

Moção

“Mais Metro para Carnide”

Considerando que:
1Quer o Governo, quer o Presidente da CML, têm anunciado pretender
tomar como “primeira prioridade” para a expansão do Metropolitano de Lisboa,
uma Linha Circular, utilizando para isso a Linha Verde, e grande parte da Linha
Amarela;
2Caso esta opção venha a ser concretizada, transformará a Linha Amarela
numa “micro linha”, ficando apenas a ligar diretamente Odivelas a Telheiras;
3A decisão terá decorrido de um estudo que contemplou apenas dois
cenários para serem comparados, eliminando qualquer outro, dos vários
existentes e possíveis;
4A opção tomada levará a um aumento considerável do uso do transporte
individual, aumentando assim os índices de poluição sonora e ambiental, com a
consequente degradação das condições de circulação e estacionamento na
cidade de Lisboa;
5As obras a realizar serão muito complexas e onerosas, nomeadamente,
em termos de geotecnia e desvios de trânsito;
6Importantes polos de emprego como sejam, Campolide, Amoreiras e
Campo de Ourique, continuarão sem qualquer serviço de metro;
7Tal proposta obrigará a mais um transbordo na grande maioria das
deslocações de quem vem para Lisboa;
8As preocupações dos técnicos do próprio Metropolitano de Lisboa, que
desde há muito defendem a diversificação dos acessos das composições ao
parque e oficinas localizadas em Carnide, não são tidas em conta;
8Com esta opção, pelos elevadíssimos custos envolvidos, a reivindicação
dos habitantes de Carnide, reafirmada com a aprovação na Assembleia de
Freguesia de 16.4.2018 da Moção, “Conclusão da ligação da rede do
Metropolitano de Telheiras à Pontinha”, ficará prejudicada.

1

A Assembleia de Freguesia de Carnide, reunida em sessão ordinária no dia 28
de Junho de 2018, delibera propor ao Executivo, que desenvolva todas as
diligências necessárias, junto dos Órgãos de Soberania, nomeadamente, do
Ministério do Ambiente e da autarquia de Lisboa, para que:
1Seja de imediato suspensa a intenção de levar para a frente a chamada
“Linha Circular”, tendo em conta os enormes custos associados para os
lisboetas, e demais cidadãos, sem que existam sequer estudos globais que
suportem a opção tomada;
2Seja divulgado o estudo, até agora secreto, que levou a esta tomada de
decisão, bem como de todas as possíveis condicionantes que foram dadas a
quem o produziu;
3Avalie todas as opções possíveis para a expansão da rede de
Metropolitano da cidade de Lisboa, através de um estudo sério e transparente,
que leve em conta todos os dados disponíveis, não só respeitantes à procura
atual e futura de passageiros, como também, às tomadas de decisão e anseios
manifestados pelos munícipes de Lisboa.
Mais se delibera enviar esta Moção aos:
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa;
Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa;
Ministro do Ambiente;
Administração do Metropolitano de Lisboa.
Assim como divulgar no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia de Carnide.
Lisboa, 28 de Junho de 2018

Os Eleitos do PSD

José Morgado

Maria José Pinheiro da Cruz
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MOÇÃO N.º 4
Pela Alteração do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa
Os atuais planos para a expansão do Metropolitano de Lisboa, levam à criação de uma Linha
Circular e à consequente transformação da Linha Amarela num mero apêndice da rede de
Metropolitano, ligando diretamente apenas Odivelas a Telheiras.
Desta má opção decorrerão efeitos negativos para a mobilidade na cidade de Lisboa em geral,
especialmente com maiores prejuízos para os residentes na zona norte da cidade (Telheiras,
Lumiar, Ameixoeira) e os municípios vizinhos (Odivelas, Loures).
Os principais argumentos que se invocam para justificar a nova Linha Circular são duvidosos, até
falsos, ou mal fundamentados. Vejamos cada argumento e o nosso contraditório:
a) A Linha Circular permitirá aumentar a frequência dos comboios (menor espaçamento de
tempo entre comboios) na zona central da cidade.
R: É falso, porque a frequência dos comboios não depende da forma da Linha mas sim do
sistema de sinalização e da disponibilidade de material circulante e de pessoal para efetuar a
sua operação e manutenção. A Linha Circular se algum efeito relevante tiver será negativo,
porque a ausência de terminus eliminará a possibilidade de regularizar o fluxo dos comboios
nesses terminus, não garantindo a manutenção de intervalos constantes entre comboios.
b) A Linha Circular permitirá que os passageiros da Linha de Cascais que entram na rede do
Metropolitano nesta interface e se dirigem ao troço mais movimentado da rede (Marquês de
Pombal a Entrecampos) o possam fazer sem transbordos, poupando tempo e reduzindo
incómodos.
R: Esta vantagem para os utentes da Linha de Cascais pode conseguir-se sem a Linha Circular,
pois pode-se atingir prolongando a Linha Amarela até uma estação da Linha de Cascais, que
pode ser o Cais do Sodré, ou Alcântara, ou Algés. Em qualquer dos casos, não obriga de
maneira nenhuma à ligação no Campo Grande dos troços das Linhas Verde e Amarela a sul
desta estação e à constituição de uma microlinha Odivelas-Telheiras, como previsto no plano
de expansão.
c) Os estudos demonstram que a ligação Rato-Cais do Sodré é a que melhora mais a eficiência
da rede de Metropolitano.
R: Esta conclusão deriva de um estudo onde esta opção foi comparada com uma alternativa, o
prolongamento de S. Sebastião a Campo de Ourique. Esta comparação não faz qualquer
sentido, porque nada impediria o posterior prolongamento de Campo de Ourique a Alcântara
e à zona ocidental de Lisboa, melhorando a eficiência desta alternativa. Ou seja, os
pressupostos do atual Plano de Expansão deixam de ser válidos assim que se fizer a expansão
seguinte, o que mostra que o atual Plano é um erro de planeamento que se revelará
provavelmente num tremendo desperdício de recursos. . Basicamente esta opção empenhará
e condicionará toda e qualquer expansão futura. Na prática foi pedido à empresa consultora
um estudo, que à partida ficou condicionado uma vez que pede apenas e tão-somente a
comparação de duas opções pré-definidas pelo ML, pretendendo-se apenas justificar uma
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opção comparando-a apenas com uma alternativa pior, para garantir à priori a conclusão que
se queria tirar, o que não é sério.
d) Permite maiores frequências no centro da cidade, servido pela Linha Circular, e menores no
resto da cidade, através das outras linhas.
R: Para que a frequência no centro da cidade seja superior à das zonas mais periféricas não será
preciso uma Linha Circular, bastará apenas fazer terminus intermédios ou bifurcações nas
atuais linhas ou a construir.
e) A Linha Circular liga as grandes estações ferroviárias, permitindo melhores ligações entre as
linhas suburbanas e as de longo curso.
R: Não corresponde à verdade. A Gare do Oriente e as estações de Santa Apolónia e do Rossio
não seriam servidas pela Linha Circular.
Para além das propaladas vantagens do atual Plano de Expansão do Metropolitano não estarem
bem fundamentadas, ele apresenta graves inconvenientes, a saber:
― Os troços Campo Grande-Odivelas e Campo Grande-Telheiras, bem como os seus potenciais
prolongamentos para Loures e Carnide, respetivamente, (que em conjunto constituiriam a futura
Linha Amarela), passariam a ser um apêndice da rede , pois não cruzam com as Linhas Azul e
Vermelha. Assim, qualquer percurso entre estas Linhas e a futura Linha Amarela obrigará a 2
transbordos. Os passageiros, que desta forma seriam prejudicados no acesso ao centro da
cidade, representam um maior número do que os que seriam beneficiados (os que acedem à
rede de Metropolitano pelo Cais do Sodré), pois só as estações da Linha Amarela a norte do
Campo Grande recebem mais de 18 milhões de passageiros por ano, ao passo que a estação do
Cais do Sodré movimenta menos de 16 milhões. Coloca-se assim a questão: porque que é que
para se beneficiar os passageiros vindos da Linha de Cascais se prejudica um número superior de
pessoas, quando há soluções alternativas capazes de produzir o mesmo benefício sem prejudicar
ninguém?
― A situação descrita no ponto anterior representaria um incentivo ao uso do automóvel
individual no acesso ao centro de Lisboa para a população das freguesias do norte da cidade e
dos concelhos vizinhos e contribuiria para um aumento do congestionamento do tráfego em toda
a cidade, piorando o ambiente e as condições de mobilidade dos cidadãos.
Neste sentido, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em 26 de Abril de 2018, delibera
propor à Junta de Freguesia do Lumiar e à Câmara Municipal de Lisboa:
1.

Exigir ao Governo e à Administração do Metropolitano de Lisboa o abandono do atual Plano
de Expansão do Metropolitano e analisar e discutir publicamente Planos alternativos, os
quais se devem basear num planeamento de longo prazo, fazendo-se a construção
progressivamente de acordo com as prioridades e os meios disponíveis em cada momento.

2.

Propor ao Governo e à Administração do Metropolitano de Lisboa que estudem a melhor
forma de prolongar a Linha Amarela até uma estação da Linha de Cascais e abandonar
definitivamente a proposta contida no Plano para as obras previstas a oeste da estação do
Campo Grande, mantendo o atual acesso direto de todos os comboios oriundos de Telheiras
e de Odivelas ao centro da cidade. Obviamente que esses estudos a levar a cabo deverão
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assentar em números atuais da procura (pares Origem/Destino), nomeadamente através das
reais necessidades dos cidadãos e dos padrões de deslocações expectáveis, levando em linha
de conta a preferência/desejo pelo menor número de transbordos possíveis.
Mais delibera sobre esta proposta: (i) enviar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, à
Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, ao Ministro do Ambiente, à Administração do
Metropolitano de Lisboa; (ii) divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de
Freguesia; (iii) juntar à Ata desta sessão.
Lumiar, 26 de Abril de 2018
Os Proponentes,
Maria Emília Apolinário
Mário Lopes
Anabela de Sousa
Ricardo Mexia

Análise áo estudo de Impácte
Ambientál sobre á Expánsáo dá Rede
do Metropolitáno de Lisboá entre o
Ráto e Cáis do Sodre.

O Secretariado da Secção de Acção Sectorial do Partido Socialista na Metropolitano de Lisboa,
enquanto estrutura organizada e constituída por Trabalhadores da Metropolitano de Lisboa,
E.P.E. assume, sobre o Estudo de Impacte Ambiental, adiante designado por EIA, do
Prolongamento da Rede do Metropolitano de Lisboa, adiante designado por ML, entre o Rato
e o Cais do Sodré e novos viadutos Campo Grande, a seguinte posição:
1. Se considerarmos verdadeiras as garantias dadas pelos Sr. Ministro do Ambiente ao Sr.
Presidente da C. M. de Odivelas em meados de Julho de 2018, onde afirma que nas
horas de ponta, de manhã e no final do dia", a ligação directa da linha Amarela irá
continuar a verificar-se quando a linha circular entrar em funcionamento (ver:
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1054128/odivelas-recebe-garantia-de-quelinha-amarela-do-metro-nao-sera-encurtada), então o actual EIA não faz qualquer
sentido, pois este não contempla em qualquer documento essa possibilidade. Estar a
analisar um estudo de impacte ambiental sobre algo que não se vai concretizar,
parece-nos um exercício de desaproveitamento de recursos e totalmente
despropositado.
2. No entanto, e porque julgamos que tais afirmações possam ter sido mal interpretadas
ou até mesmo porque a mensagem transmitida possa não ter sido aquela que deveria
ter sido transmitida, teremos então de nos pronunciar sobre este EIA.
3. Não querendo colocar em causa a competência técnica de qualquer um dos
intervenientes directos no EIA, e porque este foi baseado apenas em duas hipóteses,
parece-nos muito reduzido o espaço de estudo nomeadamente porque poderiam ou
existem outras soluções muito mais vantajosas em termos de mobilidade e/ou com
custos directos e indirectos muitos mais reduzidos.
4. Quando na Ponto 1 - Introdução do relatório Síntese é afirmado que … Esta nova
extensão, para além de servir as zonas da Estrela e Santos, irá beneficiar quem reside
no corredor de Cascais e na margem Sul do Rio Tejo e se desloca diariamente para o
centro de Lisboa, nomeadamente para o Eixo Central da cidade (Marquês de
Pombal/Saldanha/Av. da República). Actualmente, estas pessoas têm de fazer dois
transbordos dentro da rede de METRO, nomeadamente nas estações Baixa-Chiado e
Marquês de Pombal, o que se torna muito penalizador na sua cadeia de viagens. ,
podemos garantir que tal afirmação não é verdadeira. Isto porque os beneficiados
quer no corredor de Cascais, quer os da margem Sul do Rio Tejo, são uma

percentagem muito pouco significativa em relação aos que se deslocam diariamente
para a cidade de Lisboa e para os concelhos vizinhos. Por outro lado não corresponde
à verdade que quem vem do corredor de Cascais e da margem Sul tenha de fazer dois
transbordos para o Eixo Central da cidade (Marquês de Pombal/Saldanha/Av. da
República). Para qualquer um deles tem que fazer actualmente apenas um transbordo.
5. Quando no Ponto 3.1 – Objectivos é afirmado que a zona da Estrela (… ) possui uma
concentração elevada de serviços de autocarro (…) tal afirmação é no mínimo
ridícula, pois para além de ter uma concentração das mais baixas da cidade não é
sequer comparável com a quantidade de autocarros que circula no eixo Entrecampos
– Marquês de Pombal, mesmo eixo da actual linha Amarela do ML. Como tal, é
evidente que o facto de existir uma rede de Metro, ou surgirem novas estações não é
razão para não continuar a existir redes de autocarros no mesmo eixo. É por demais
conhecido que existem passageiros fiéis a um e a outro meio de transporte pelas mais
diversas razões e motivos.
6. Em relação ao Quadro 3.1 – Número de passageiros transportado por km em relação
aos vários meios de mobilidade, resultantes da instalação da Linha circular e porque
não foi possível analisar os dados do Anexo referenciado, parece-nos que são números
sem qualquer consistência, pois indicia claramente que não foi levado em
consideração o impacto de eliminação das ligações directas de quem tem origem em
Telheiras e na zona a Norte da Linha Amarela (Odivelas, Senhor Roubado, Ameixoeira,
Lumiar, Quinta das Conchas e todas as zonas limítrofes a estas estações, em que
muitas pessoas deslocam-se hoje para estas estações com o objectivo de viajar no
Metropolitano directamente para o centro da cidade sem qualquer transbordo. Só
quem não pretende fornecer toda a informação é que pode afirmar que a linha
circular vai reduzir a quantidade de veículos particulares de transporte individual na
cidade de Lisboa.
7. Não nos parece que os sistemas de transportes alternativos actualmente existentes,
tais como o bike-sharing, as plataformas de mobilidade partilhada com a Uber e Cabify
e as novas funcionalidades e serviços oferecidos pelos táxis, estejam a beneficiar o TC.
Pelo menos enquanto se mantiver o elevado preço dos títulos de transporte as
alternativas são muito mais apetecíveis e convidativas. Logo esta também é uma
justificação pouco consistente.
8. Quanto aos aspectos puramente técnicos, quer da construção, quer da operação, não
nos iremos pronunciar nem fazer algum comentário em particular pelo simples facto
de que, vários técnicos de conceituada reputação fizeram nas várias intervenções
efectuadas em diversos espaços de debate, tais como, Assembleia Municipal de
Lisboa, Ordem
dos Engenheiros e Apresentação Pública deste EIA, onde
demonstraram e evidenciaram de forma clara e objectiva que os aspectos negativos
desta solução se sobrepõem claramente aos aspectos positivos.

9. No entanto, é nossa convicção que esta solução, agora analisada neste EIA, não
contribui de facto para a melhoria da acessibilidade das pessoas da Área
Metropolitana de Lisboa. É claro que a maioria das pessoas que diariamente se
deslocam de e para a cidade e/ou para os concelhos vizinhos ficará mais condicionada
com esta solução.
10. Entendemos que qualquer expansão da Rede do ML, deve ser antecedida de um
estudo profundo sobre a mobilidade, de debates transversais à sociedade e aos
municípios da área metropolitana de Lisboa. A política de transportes e de mobilidade
deve ser equacionada num âmbito mais alargado do que apenas numa zona da cidade
de Lisboa. O debate alargado e os contributos de especialistas, trabalhadores e outras
entidades ou pessoas pode originar ganhos enormes em termos de economia de
escala, nomeadamente ganhos financeiros, sociais e ambientais.
11. Sendo a estação do Cais do Sodré um interface com mais concentração de passageiros,
limitar o seu escoamento a apenas uma linha, não só não resolve o problema como
certamente o agravará, em particular sempre que ocorrer uma avaria que impossibilite
a circulação dos comboios. Em caso de um incidente, acidente ou avaria a circulação
que impedisse a circulação de comboios naquela linha, seria catastrófico para a cidade
de Lisboa. Estes custos não se encontram estudados nem quantificados.
12. Não nos parece que tenham ficado claros os custos financeiros, sociais e ambientais e
em particular os custos operacionais com a interrupção ou diminuição da oferta
devido aos trabalhos de construção do troço em expansão, nem dos trabalhos que
ocorrerão no Campo Grande, e Cais do Sodré.
13. Também temos de referir que os valores apresentados para aumento da oferta não
derivam apenas da expansão, mas devem-se em muito à aquisição de novo material
circulante e provavelmente à admissão de mais trabalhadores. Assim, tal aumento da
oferta poderia ocorrer mesmo sem a expansão.
14. Não vislumbrámos os custos decorrentes do novo modelo de operação, quer em
termos de penalização para o pessoal tripulante quer aqueles que estão directa ou
indirectamente relacionados com a manutenção das infra-estruturas e equipamentos.
15. Não foi verificado o custo ambiental, financeiro ou social devido à impossibilidade da
deslocação directa para o centro da cidade de todas as pessoas que hoje utilizam o ML
a norte do Campo Grande e que deixarão de ter essa possibilidade.
16. Parece-nos que existem alguns objectivos não explícitos nesta solução e que passam
por tornar aquela linha (circular) uma linha de eleição em detrimento das restantes,
podendo até mesmo ficar a ideia que a futura linha Amarela (Odivelas - Telheiras)
poderá ser apetecível para subconcessão numa futura expansão, e quem sabe, até
para o actual operador de transporte publico rodoviário privado que opera naquela
zona.

17. Fica também a ideia de que, em caso de necessidade para aumentar a oferta na linha
circular, as restantes linhas seriam desprovidas de material circulante ou até mesmo
de pessoal tripulante, para garantir o sucesso da linha circular.
18. Parece-nos que o custo deste prolongamento terá um custo por km muito superior,
em relação ao custo normal de construção, tendo em consideração o traçado
escolhido e em particular a relação como as vantagens obtidas devido á procura
esperada.

Face ao exposto e em particular ao mencionado no ponto 1, é nossa convicção que a Agencia
Portuguesa do Ambiente, não deve aprovar o referido Estudo de Impacte Ambiental.
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Anexo I

“ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL, DO PROLONGAMENTO ENTRE A
ESTAÇÃO RATO (LINHA AMARELA) E A ESTAÇÃO CAIS DO SODRÉ (LINHA
VERDE), INCLUINDO AS NOVAS LIGAÇÕES NOS VIADUTOS DO CAMPO
GRANDE”

Consulta Pública

A Parque Escolar, EPE é proprietária de dois prédios que vão ser afetados pelas obras de
construção do prolongamento da linha do metropolitano, localizados junto ao
PV1/PV208, a Escola Secundária Pedro Nunes na Av. Alvares Cabral e a Escola de
Hotelaria e Turismo de Lisboa (antiga Escola Secundária Machado de Castro) na Rua
Saraiva de Carvalho.
É nesta qualidade que nos pronunciamos na presente consulta pública.
Analisados os documentos disponibilizados no âmbito da consulta pública em curso
fazemos os seguintes comentários e reclamações:
1. Contactos sobre assuntos relacionados com os prédios
Todos os contatos sobre assuntos relacionados com os prédios acima
mencionados devem ser direcionados para:
Parque Escolar, EPE
Av. Infante Santo, n.º 2
1350-178 Lisboa
Tel: 213 944 710
Fax: 213 944 775
2. A Parque Escolar fará a coordenação com a Direção da Escola e com as restantes
entidades do Ministério da Educação

Todos os assuntos relacionados com os prédios que necessitem de coordenação
com a Direção da Escola e com outras entidades do Ministério da Educação
devem nos ser endereçados.
3. Aprovação prévia de qualquer intervenção no interior do perímetro dos prédios
Qualquer intervenção no interior do perímetro dos prédios deve ser
previamente ser coordenada com a Parque Escolar e posteriormente ser enviado
o projeto em concreto da intervenção para ser analisado e aprovado.
4. Relatório de inspeção aos prédios prévio ao início dos trabalhos de construção
Previamente ao início dos trabalhos de construção deve obrigatoriamente feita
uma inspeção aos dois prédios por uma entidade independente e credível, como
o LNEC, cujos relatórios devem ser enviados à Parque Escolar.
5. Plano de monitorização e instrumentação
Têm que ser previstos e implementados planos de monitorização e
instrumentação nos prédios de modo a se poder detetar atempadamente algum
problema que possa vir a ocorrer.
Este plano deve ser feito e implementado por uma entidade independente e
credível, como o LNEC.
Deve ser dado conhecimento à Parque Escolar dos planos a implementar bem
como dos subsequentes relatórios de monitorização.
6. Minimização dos impactes no funcionamento das escolas
Consideramos que no presente EIA não é dada suficiente importância à
minimização dos impactes no funcionamento das escolas.

Recordamos que nos prédios em causa funcionam uma escola secundária e a
escola de hotelaria a turismo de lisboa que inclui um hotel de aplicação que está
aberto ao público.
Questões como segurança, acessibilidades (pedonal e viária), qualidade do ar
(poeiras e outro tipo de poluição) e ruido não estão desenvolvidas nem estão
previstas medidas concretas para a sua minimização.
Considera-se que muito embora o projeto esteja em fase de estudo prévio e
tendo em consideração os milhares de pessoas que diariamente utilizam os dois
prédios estas questões deviam ser já pensadas e resolvidas nesta fase.
7. Funcionamento da Escola Secundária Pedro Nunes em contentores
Para além de não terem sido previstas medidas de minimização e mitigação dos
impactes, como referido no ponto anterior, a única vez que se faz referência a
medidas de minimização relativamente à Escola Secundária Pedro Nunes referese a possibilidade de “deslocação das salas de aula para contentores localizados
nas traseiras do edifício principal”.
Dizemos desde já que esta possibilidade não é aceitável.
Os alunos e professores não podem estar 4 anos a ter aulas em contentores.
Se a ideia é que o edifício principal funcione como barreira para as poeiras e para
o ruido, a solução terá que passar por construir uma barreira provisória e
temporária para esse efeito que para alem de proteger os utentes das poeiras e
do ruido protegeria também o imóvel que como se sabe é classificado como
Monumento de Interesse Público.
8. Reposição do existente
Deve ser desde já assegurada a reposição do existente por parte do
Metropolitano de Lisboa, tanto nas zonas que vão ser alvo de intervenção e
ocupação direta bem como de todas as zonas e edifícios adjacentes que
indiretamente vão ser afetados, prevendo nomeadamente a reparação as

fachadas, janelas, pavimentos e equipamentos que vão ser afetados pela
intervenção.
9. Solo e subsolo dos prédios utilizados pelo Metropolitano de Lisboa
Todas as questões referentes à aquisição das superfícies que vão ser ocupadas
definitivamente bem como a negociação relativa às ocupações provisórias
devem ser feitas através da Parque Escolar.

Lisboa, 22 de Agosto de 2018
FERNANDO
JORGE
MILITÃO
GONÇALVES
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Grande
11/07/2018 > 22/08/2018
Encerrada
Avaliação de Impacte Ambiental
Procedimento de Avaliação
Ambiente (geral)
Metropolitano de Lisboa, EPE
A.P. Ambiente

Inquérito(s)
Eventos
Designação: Sessão de Esclarecimento
Data: 2018/07/31 18:30:00

Local: Auditório do Metropolitano de Lisboa no Alto dos
Moinhos

Nº Participantes:

Nº Entidades presentes:

Participantes
fernando santos e silva
António Valente

Parecer
Ainda não foi emitido parecer

Comentários
4476

Data: 18/08/2018

Autor: Hugo Lourenço dos Anjos Rodrigues

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Anexos:1

Resposta ao comentário

4477

Data: 18/08/2018

Autor: Pedro Vazão de Almeida

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Junto, em anexo, comentários à presente consulta
Anexos:1
Resposta ao comentário

3959

Data: 12/07/2018

Autor: Manuel Ferreira Fernandes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Manifesto a minha profunda discordância relativamente ao Prolongamento do Metro desde Santos ao Cais do Sodré.
Primeiro: Porque este percurso já é servido por três modos de Transporte Público TP, o Comboio suburbano, o Eléctrico
e o Autocarro. Não faz sentido construir um quarto modo de TP neste troço, enquanto existem tantas zonas de Lisboa, da
AML e do País sem qualquer tipo de TP, obrigando os habitantes a continuar a usar o transporte automóvel com prejuízo
do Ambiente. Representa um mau aproveitamento dos recursos e um agravamento da INEQUIDADE TERRITORIAL.
Como cidadão residente na Margem Sul, sem Rede de Metro ou outro TP, ficarei consternado se esta decisão for
aprovada. Violando o art. 13º da CRP que estabelece a dignidade social de todos os cidadãos e igualdade perante a Lei.
Segundo: Porque visa constituir uma malha fechada que vai prejudicar a mobilidade dos cidadãos na cidade de Lisboa.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

3963

Data: 13/07/2018

Autor: Pedro Luis Janela Pinto

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Não tendo uma posição vincada no sentido de que a solução de transformação dos troços centrais em linha circular seja
necessariamente negativa, a verdade é que o Quadro 6 do resumo não-técnico (Valores globais de população residente
na AML, abrangida por serviços ferroviários ou fluviais em que a alteração do METRO impacta) é extremamente
falacioso. Compara a população "beneficiada" ao longo de TODO o eixo da linha do Estoril (cerca de 144.631 habitantes)
com a população "prejudicada" que vive na imediata vizinhança apenas das estações intermédias das atuais linhas
amarela e verde entre Telheiras e Qta das Conchas (que é dada como apenas 19.512, o que nem sequer corresponde à
totalidade da população residente nesta área norte do concelho de Lisboa), como se nesta linha não rebatessem todos os
serviços que servem o eixo Odivelas-Loures (onde vivem cerca de 180.000 habitantes, e é este valor, ou uma outra
avaliação realista, que é comparável com o da linha do Estoril). Este tipo de manipulação da informação não contribui em
nada para a transparência no processo de tomada de decisão acerca desta solução. Peço que seja corrigido o quadro em
apreço e que se compare o que é comparável: população afetada na proximidade dos principais eixos de transporte, EM
CADA UM DOS EIXOS SUBURBANOS.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

3964

Data: 13/07/2018

Autor: André Câncio Guimarães

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Comentário em ficheiro anexo. Caso seja necessário o ficheiro em formato editável, por favor solicitar. Obrigado
Anexos:1
Resposta ao comentário

3965

Data: 13/07/2018

Autor: André Câncio Guimarães

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Comentário em formato editável em ficheiro anexo. Obrigado
Anexos:1
Resposta ao comentário

3966

Data: 13/07/2018

Autor: João Cunha

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Bom dia, Relativamente ao processo em apreço, parece-me que a solução circular é um benefício claro para a
mobilidade da cidade de Lisboa. Sem prejuízo, penso que seria absolutamente conveniente integrar a solução circular
com os dois ramais existentes (para Odivelas e para Telheiras). A solução final devia passar pela integração de ambos.
Como exemplo, um veículo saindo de Telheiras desce ao Cais do Sodré via Alameda, sobe via Rato e termina em
Odivelas. Cumprem-se os objetivos da linha circular e evitam-se ainda os transbordos nos dois ramais. Parece-me
evidente que é a solução que traz todos os benefícios que se pretende alcançar sem causar nenhum prejuízo. João
Cunha
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4090

Data: 23/07/2018

Autor: João Rego Lourenço de Carvalho

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Boa tarde: estando a decorrer a consulta pública relativa ao Estudo de Impacto Ambiental às alterações da rede do
MetroLisboa, gostaria de questionar se, tendo esse estudo como base a criação de uma linha circular verde e a alteração
da linha amarela que passa a ter o terminus em Telheiras com transbordo dos utentes que vêm de Odivelas para a linha
circular verde, a decisão mais recente tratada entre o município de Odivelas e o Ministro da pasta que implica a
manutenção da linha amarela com o seu desenho actual vem inviabilizar o referido Estudo, implica a feitura de um novo
Estudo ou pode ser encaixada no Estudo em consulta? Obrigado. João Carvalho.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

3994

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
I Tendo presente o EIA , nomeadamente o aditamento e o resumo não técnico recolhido no site participa em 14 de julho
de 2018, comento: 1 – os trabalhos apresentados evidenciam elevada competência técnica e experiência profissional na
área de formação afim do EIA e contêm informação relevante de interesse público. No entanto, existem alguns
pressupostos que condicionaram todo o trabalho, que poderiam ter sido corrigidos consultando profissionais com alguma
experiência em exploração e em manutenção de redes de metropolitano, e que estão a ser divulgados publicamente,
constituindo assim forma incorreta, não verdadeira, de justificação pública
Anexos:1
Resposta ao comentário

3995

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

2 – é factual a justificação de uma rede de metropolitano como eficiente energeticamente e contribuindo para a redução
das emissões poluentes, contudo, alternativas de traçado não estudadas também o seriam, com a vantagem de, caso o
seu traçado tivesse menos curvas e menos gradiantes, a sua construção seria mais barata. Essas alternativas de traçado
não foram estudadas, provavelmente por se ter considerado que o mapa de expansão do MOPTC de 2009 e a ligação
em anel de Rato ao Cais do Sodré eram mandatórios (segundo o EIA as alternativas de traçado estudadas limitaram-se a
Rato-Estrela-Santos-Lapa-24 de julho-Campo de Ourique). Sabendo-se que a elaboração desse mapa de 2009 não foi
sujeita à análise comparativa de custos-benefícios com outras alternativas de traçado, nomeadamente a expansão da
linha vermelha ou da linha amarela para Alcântara Mar em viaduto ou para Algés, nem teve significativa participação de
técnicos de exploração e manutenção, tais factos só por si justificarão a reposição do processo nessa fase de
comparação de traçados realmente diferentes
Anexos:Não
Resposta ao comentário

3996

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
3 – o referido mapa de 2009, cuja aprovação oficial posterior coincidiu com a transformação da linha circular do metro de
Londres em laço ou espiral, continha várias inconformidades com a técnica de planeamento de redes de metropolitano,
de que destaco: 3.1- criação de 2 novas estações intermédias, Madrid e Alfandega, contribuindo para a redução da
velocidade comercial e para o aumento de consumo energético devido aos arranques adicionais 3.2 – elevado número de
bifurcações, contribuindo para o aumento da taxa de perturbações e de indisponibilidade, e consequentemente, para a
redução da taxa de fiabilidade 3.3 – a substituição de 2 linhas independentes por um anel, contribuindo assim para o
aumento da taxa de perturbações e para maiores dificuldades na retirada de material circulante avariado. Não se
contestam as vantagens de uma linha circular, já defendida em 2000 na proposta de uma linha circular externa de Algés
a Loures e Sacavém, com previsão a, evidentemente a muito longo prazo, de fecho pelas travessias do Tejo e pelo arco
ribeirinho sul. Essas vantagens, incluindo menor número de comboios por supressão dos términos, só superam os
inconvenientes se forem suficientemente longas e atravessadas por várias linhas radiais, como é o caso de Madrid,
Pequim ou Moscovo e não seguramente como em Lisboa
Anexos:Não
Resposta ao comentário

3997

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
3.4 – recurso sistemático a traçados com curvas apertadas, da ordem de 250 m, e gradiantes da ordem de 4%, o que
provoca desgaste adicional dos rodados e do carril e consumo adicional de energia, que é precisamente o caso da
ligação Rato-Cais do Sodré 4 – não parece corresponder à realidade e portanto não pode ser apresentado como
justificação da linha circular o evitar 2 transbordos entre Cais do Sodré e Marquês de Pombal ou Cais do Sodré e
Saldanha, quando essas viagens apenas exigem um transbordo: respetivamente em Baixa Chiado pela linha azul, e em
Alameda pela linha vermelha
Anexos:Não
Resposta ao comentário

3998

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
5 – idem, não pode ser apresentada a maior procura do interface de Cais do Sodré para aceder à zona da Av.República
por grande parte da margem sul, uma vez que os comboios suburbanos com origem na margem sul rebatem sobre a
Av.República em Entrecampos na linha amarela evitando assim a incomodidade dos transbordos via Cais do Sodré.
Aliás, desviar os cais de amarração das carreiras fluviais é seguramente mais económico do que os vultuosos trabalhos
de remodelação do interface de Cais do Sodré. Acresce que um planeamento integrado considerará a correspondência
de passageiros da margem sul na futura estação do Alvito com o metropolitano 6 – salvo melhor opinião, não pode
apresentar-se, como o EIA o faz, o mapa do MOPTC de 2009 como compatível com o PROTAML, simplesmente porque
a linha circular se circunscreve a uma área restrita do município de Lisboa, preterindo as ligações periféricas, e servindo
uma zona já servida por modos ferroviários pesados e ligeiros (linha de Cascais e elétricos da Carris). Isto é, não satisfaz
os critérios de planeamento integrado e complementar. Recomenda-se a audição das autarquias periféricas.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4479

Data: 18/08/2018

Autor: André Almeida

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Considero desadequada a presente proposta A presente proposta irá condicionar os utentes que residam no extremo da
linha amarela (Quinta das Conchas até Odivelas); Redundância de ter dois sentidos no mesmo eixo de circulação não
garante o aumento da qualidade do serviço, sendo que de forma inversa terá maior impacto mediante uma eventual
paragem na circulação (maior extensão de área interrompida) Ausência de indicadores objectivos face à eventual
melhoria do serviço. Situações idênticas ao modelo proposto foi descontinuado na maior parte da cidades.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

3999

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
7 - ao descrever o surgimento do referido mapa de expansão de 2009 o EIA não pode dizer que ele ocorre no seguimento
de anteriores planos de expansão, porque ele os contraria ao retirar prioridade à expansão para Alcântara, denominador
comum de todos eles desde 1974. Não poderá ser invocado desconhecimento das razões técnicas, de natureza de
exploração e de manutenção de metropolitanos, que contraditam a linha circular, uma vez que desde o surgimento do
mapa de 2009 foram sendo apresentados no âmbito do metropolitano de Lisboa e publicamente os argumentos contra.
Aliás, tal como após a divulgação em fins de 2016 pelo ministério do ambiente da retomada do processo da linha circular.
Não parecendo possível por razões financeiras a expansão a curto prazo para Algés, a expansão a Alcântara para
correspondência com a linha de Cascais, prevista nos referidos planos de expansão desde 1974 como prioritária, tem
ainda a vantagem, comparativamente com o interface de Cais do Sodré, de proporcionar percursos mais rápidos com
origem na linha de Cascais e destino na Av.República. Como isso não é dito no EIA, julga-se que deverá ser corrigido por
não ser a melhor opção neste domínio.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4000

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
8 – deve ainda criticar-se pela sua gravidade a forma como o EIA induz em erro a opinião pública ao divulgar a ideia que
a linha circular vai permitir aumentar a velocidade máxima de 45 para 60 km/h e que vai permitir uma frequência mais
elevada de comboios (intervalos mais curtos entre comboios) do que na rede atual, quando não tem nada a haver uma
coisa com as outras. Desde sempre a velocidade máxima no metro foi de 60 km/h, tendo sido de 70 km/h na linha
vermelha antes do desmantelamento do sistema de condução automática que funcionou de 2000 a 2009. A redução para
45 km/h deveu-se a inoperacionalidade temporária do sistema de travagem automática por ultrapassagem de sinais
vermelhos . Também desde sempre o intervalo pôde ser da ordem de 2,5 minutos, inferior portanto ao anunciado de 3.5
minutos. Na rede atual os intervalos são mais elevados devido à quebra da procura e à falta de material circulante
(chegou a estar imobilizado por falta de peças 30% da frota) e de maquinistas. O EIA ao afirmar que a linha circular reduz
o intervalo entre comboios o que está a dizer é que a procura vai aumentar e portanto serão postos mais comboios na
linha (aumento da oferta). Mas isso é o que qualquer extensão alternativa faria, aumento de procura e consequentemente
de oferta, pelo que não pode ser apresentado como justificação desta expansão. Trata-se de outro tema a merecer
correção no EIA.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4001

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
9 – o aumento estimado de passageiros devido à linha circular em 9 milhões por ano (cerca de 27.000 por dia) apenas foi
comparado com a estimativa de 5 milhões para a expansão de Rato para Cais do Sodré mantendo as duas linhas
amarela e verde independentes. O diferencial de 4 milhões por ano corresponde a cerca de 12.000 passageiros por dia.
Considerando, como o próprio EIA reconhece, a disfuncionalidade do sistema de transportes de lisboa, o predomínio do
transporte individual, a rarefação de instalação urbana das atividades secundárias e a volubilidade dos comportamentos
sociais, isto é, a existência de uma certa desestruturação na organização do território metropolitano e elevada
dependência do fenómeno turístico, estes números não devem, salvo melhor opinião, ser tidos como significativos como
fatores de decisão, considerando o volume diário de passageiros próximo de 480.000.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4002

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
10 – o EIA apresenta como estimativa para a construção dos 1956 m da expansão Rato-Cais do Sodré e remodelação e
construção dos viadutos de Campo Grande, 266 milhões de euros, não esclarecendo se estão incluídos os custos de
instalação da via férrea, energia, eletromecânica, telecomunicações e sinalização ferroviária . Ora, reconhecendo o
próprio site do ML que o custo médio da construção é da ordem de 60 milhões de euros/km estamos perante um gasto de
dinheiro que justifica a suspensão do processo e a reanálise do mapa de 2009 para comparação com outros traçados,
nomeadamente a ligação a Alcântara (sugere-se o recurso a viadutos no vale de Alcântara e a construção em Campo de
Ourique Norte de um “park and ride” com ligação à linha vermelha ampliada). Por motivos adiante referidos, a ligação dos
novos viadutos aos viadutos existentes será cara, mas a principal razão dos custos elevados é a complexidade dos
trabalhos em terrenos de aterro na zona da Av.24 de julho (abaixo do nível médio do mar) e nos terrenos da encosta de
Estrela-Santos. Ter-se-á assim, caso seja possível cumprir a estimativa, o que a experiência diz que será difícil, inclusivé
pela dificuldades próprias da legislação portuguesa sobre a contratação pública, cerca de 266/9 = 29,55 €/pass-km
(números do EIA) .
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4003

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Admitindo um período de amortização de 30 anos, teremos 98,5 cent/pass-km, o que vai sobrecarregar o valor atual do
serviço financeiro médio de cerca de 20 cent/pass-km . Uma estimativa para as expansões da linha vermelha para
Alcântara Mar e da amarela para Algés, embora implicando um investimento superior, poderá conduzir a um custo
financeiro da ordem de 40 cent/pass-km. Salvo melhor opinião, é razão suficiente para a suspensão do processo e para
proceder à reanálise sob a forma de estudo prévio das reais alternativas de traçado
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4004

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

11 – os principais argumentos que contraindicam uma linha circular (sem radiais que a atravessem em quantidade
suficiente para garantir percursos alternativos em caso de perturbação, como em Lisboa) são a maior dificuldade de
regulação e de recuperação de perturbações numa linha circular quando preenchida e a menor taxa de fiabilidade. Isto é,
qualquer perturbação por excesso de afluência ou avaria paralisa imediatamente toda a linha, demorando a repor-se o
movimento. Com base no histórico de 1 avaria por 14000 comboios-km, a probabilidade de ocorrência simultânea de
avarias nas duas linhas independentes equivalentes à linha circular é 10 vezes menor do que na linha circular que reune
as duas, isto é, os indicadores de fiabilidade da linha circular equivalente são piores; por exemplo, 1 perturbação
simultânea nas duas linhas em 25 dias, para 1 perturbação na linha circular em 2,5 dias (a probabilidade das duas linhas
paralisadas, cada uma com metade do comprimento da linha circular, será o produto das probabilidades em cada linha;
sendo a probabilidade inferior a 1, o produto de duas probabilidades será mais pequeno do que qualquer delas).

Anexos:Não

Resposta ao comentário

4255

Data: 31/07/2018

Autor: Maria Inês Lopes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A nova proposta, nomeadamente a linha circular, trás inúmeras desvantagens que devem ser repensadas. Em anexo
segue o documento completo com vários pontos para refletir, nomeadamente: a linha Telheiras-Lumiar desnecessária, o
encerramento da linha circular sem a estação de Telheiras, a criação de novos viadutos sem utilização dos existentes, a
sobrelotação de determinadas estações como a do Campo Grande, a necessidade de unir as pontas de Lisboa como
Laranjeiras, Lumiar e Aeroporto, e acima de tudo o impacto em termos de segurança e saúde pública que os viadutos
trarão. A empresa do Metropolitano de Lisboa tem uma prioridade errada e deve repensar toda esta problemática.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4005

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A menor taxa de fiabilidade ou maior taxa de indisponibilidade na linha circular justifica, por si só, a reanálise do
processo, devendo ser tomadas em consideração as razões que levaram à transformação da linha circular do metro de
Londres em linha em laço. A melhoria da manutenção e da disponibilidade do material circulante não altera a vantagem
relativa das linhas independentes relativamente à linha circular (esta é a razão por que deverá haver linhas radiais em
quantidade suficiente para garantir percursos alternativos). 12- o EIA afirma que será mantida a possibilidade de
exploração da linha Odivelas-Rato como atualmente, regressando a ela se se justificar. Custa aceitar este argumento
(embora se admita que terá havido receio de ser impugnada a destruição de infraestruturas de serviço público como os
viadutos existentes, e a redução do número de linhas do metro de 4 para 3), depois de se gastar o dinheiro em novos
viadutos no Campo Grande e na sua custosa inserção nos existentes (devido à natureza dos seus tabuleiros
pré-esforçados e às questões de dilatação dos tabuleiros e da via obrigando a constante monitorização durante a vida
útil).
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4006

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Observa-se que essa possibilidade obriga à colocação de aparelhos de mudança de via que devido à geometria do
sistema não vão cumprir as distâncias regulamentares para os circuitos de via ou posições de paragem na estação (13
m) nem os parâmetros de comodidade associados à escala (inclinação transversal do plano de via), às curvas e aos
gradiantes. Esse incumprimento desses parâmetros vai induzir maior desgaste nos rodados e nos carris e maior emissão
de ruído, não se vendo no EIA a recomendação de medidas mitigadoras como instalação de painéis acústicos. As
caraterísticas geométricas desses aparelhos de via vão também obrigar à redução da velocidade e, no caso de se fazer
uma exploração mista (comboios de Odivelas para o Rato e comboios na linha circular) obriga a severas limitações na
frequência dos comboios na linha circular para respeitar as condições de segurança da operação dos aparelhos de
mudança de via (por exemplo, o comboio Odivelas-Rato vai ter de cruzar em Campo Grande com o comboio que faz a
linha circular da Cidade Universitária para Alvalade). Esta é uma situação inadmissível em exploração de metros, pelo
que não deve induzir-se na opinião pública que a exploração mista vai ser possível ou, no mínimo, que ela se fará com
limitações operacionais.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4007

Data: 15/07/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
13 – CONCLUSÃO - Considerando o exposto, nomeadamente a ausência de comparação real, de custos e benefícios ao
nível de estudo prévio, com alternativas consistentes com os planos anteriores ao mapa de 2009, julga-se que o processo
deve ser suspenso e reanalisado na base de definição das prioridades de construção, atribuindo-se nessa análise uma
maior importância às valências de exploração e de manutenção de redes de metropolitano e às especialidades afins de
engenharia.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4031

Data: 17/07/2018

Autor: Carlos Gaivoto

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A expansão da rede ML ou outra rede e serviços de TC, merece uma metodologia de abordagem mais abrangente, no
combate aos “custos escondidos” causados pela dispersão urbana. Tratase de obter, através do investimento público,
uma política pública de TC para corrigir o modelo da dispersão urbana (antes, designado modelo californiano), cujas
redes de TCSP, orientam as políticas TOD (Transit Oriented Development). Por exemplo, o cenário do "Green Urbanism"
procura soluções integradas de sustentabilidade do território, do social, do ambiente e da energia, para que a melhoria da
economia urbana e nacional, corresponda a um melhor governo da utilização de dinheiros públicos. Será que a decisão
Metro (1,9km) teve em consideração todos estes desafios para resolver um problema estrutural grave da AML, o de
combater as externalidades negativas da dispersão urbana, incluindo o do combate às alterações climáticas? Não é isso
que está comprovado no EIA e continuar no erro dos 300 milhões em 1,9Km, comprova que esta decisão está ferida de
uma análise e avaliação técnica coerente e consequente, tal como hoje devem ser as prioridades dum PNI2030 pois, a
continuar assim, o país cai mais depressa no fosso financeiro da dívida e do défice: como diz o povo, "o pior cego é
aquele que não quer ver"...
Anexos:1
Resposta ao comentário

4033

Data: 17/07/2018

Autor: João Pedro Gomes Meireles

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
As curvas serão super apertadas para além de não haver linhas radiais suficientes para dispersar passageiros. Imensos
passageiros da actual linha Amarela deixaram de utilizar a mesma pois esta passará a ser inutil! Imagine-se alguem que
precise de ir de odivelas para Sete Rios ou para os Olivais, ou para Santa Apolónia. 2 transbordos, 3 metros é de uma
ineficiencia tremenda! A linha amarela precisa de chegar a Alcântara com a máxima urgência! Os passageiros de Cascais
poderão assim aceder ao eixo central a partir daí! A zona Ocidental de Lisboa precisa de metro! Esta deveria ser a
prioridade. Mas os cidadãos, os passageiros, os especialistas já se pronunciaram contra. Onde está a democracia? Afinal
não é com o nosso dinheiro que vão fazer as obras? A minha proposta para os próximos 70 anos:
https://drive.google.com/open?id=1cOYeCKFwRfM7njceJm5jSZCaD4zS4thp&usp=sharing Vejam a proposta anexada!
Apresentada em assembleia municipal. Muito mais coerente!
Anexos:1
Resposta ao comentário

4084

Data: 20/07/2018

Autor: Miguel Santos e Silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Discordo como cidadão, residente em Lisboa, na Estrela, como funcionário público e dirigente na área do ordenamento
do território num município da AML, e na qualidade de filho do Eng.º Fernando Santos e Silva, técnico do Metropolitano
de Lisboa desde os anos 70, reformado, mas interventivo, a quem se deve a atual configuração e operacionalidade da
rede do metropolitano. Subscrevo na íntegra os seus contributos, já enviados, reenviando-os de novo em anexo em pdf.
Discordo porque confio na sua argumentação técnica e porque é avisado acolher opiniões de profissionais experientes e
qualificados. Discordo na certeza da disfuncionalidade de uma linha circular em Lisboa, na eventualidade de
perturbações, avarias, sobrelotação, etc. sem alternativas, significará uma cidade paralisada. Discordo porque não vejo
estudadas alternativas, algo básico. Como profissional, entendo vantajosa, por um investimento semelhante, o
prolongamento da Linha Amarela até Alcântara, algo parecido com o exercício que envio em anexo (o gif é um kmz),
carecendo tal, obviamente, de estudo, ao qual apelo. Mas, fundamentalmente, a minha discordância é estratégica: o
projeto fecha uma rede em lugar de a expandir, concentra o escasso investimento do Estado (e do FA) numa área urbana
já bem servida secundarizando a zona ocidental da cidade, carente de infraestruturas estratégicas e funcionais. Face ao
exposto, solicito a suspensão do projeto.
Anexos:4
Resposta ao comentário

4093

Data: 25/07/2018

Autor: David Quelhas

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

O plano de expansao do metro em Lisboa pelo Metropolitano EPE e a CML de 06-2018 sugere nova topologia das linhas
contrariando o plano antigo segundo o qual ja foram construidas varias estacoes. A conversao da linha verde em linha
circular obriga a reconstrução viadutos no Campo Grande um investimento pesado,seria melhor usado na construção de
nova estacao num novo local. Obras Campo Grande requerem interrupcao linha amarela e verde causando forte impacto
nos passageiros,varios irao evitar metro,outros irao sobrecarregar linha verde de forma caotica. - O metro devera ter nas
prioridades: proximidade das estacoes aos clientes,rapidez do transporte,qualidade de serviço. - O novo plano do metro:
1. Pouco contribui para maior proximidade pois atualmente pessoas em Estrela e Santos facilmente usam o metro (no
Rato, Cais-Sodre); fechando a linha ja não ira ocorrer mais expansão nessa zona da cidade. 2. Não promove a rapidez,
pois a topologia de linha que permite maior rapidez e: retilinea(menor distancia 2 pontos), menor numero de
paragens(estacoes) e menor necessidade de transbordo(garantir que todas as linhas se intersetam pelo menos 1 vez). 3.
Uma linha circular com a dimensao apresentada caso haja perturbacoes/interrupcao tera efeito pronunciado em todas
linhas pela acumulacao massiva de passageiros,sobretudo no Campo Grande que seria unica ligacao da linha amarela
ao resto da rede. - Plano anterior era melhor, no novo ha impacto de obras extensas sem obter beneficios.

Anexos:1
Resposta ao comentário

4220

Data: 31/07/2018

Autor: Maria de Lurdes Gonçalves Nunes Oliveira Lopes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
O metro parece fazer apreciação pública para cumprir calendário. As decisões parecem já todas tomadas… O metro vai
ter sempre uma posição “autoritária”, em conivência com a Câmara Municipal. “O metro ganha sempre…” dizem-me.
Mesmo assim vou expor o meu ponto de vista? Discordo porque: 1º - Em vez de querem obras megalómanas porque não
melhorarem o que existe? 2º - O viaduto no Campo Grande – Telheiras vai prejudicar os habitantes daquela zona, em
termos de ruído e de ambiente; 3º Em vez de viaduto porque não fazer subterrâneo? 4º O viaduto vai ser construído junto
a um prédio de habitação com 50 frações, apesar de existir muito terreno livre… Não se percebe… Podia sempre ser
subterrâneo, era o desejável, ou mesmo a Sul do que já existe….Estes cidadãos não vão ser levados em conta? O metro
entra-lhes em suas casas e quem se responsabiliza pela estrutura do prédio, pela segurança, pelos níveis de decibéis
acima do recomendado por lei? 5º O metro não tem que cumprir a lei?
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4323

Data: 01/08/2018

Autor: Ordem dos Engenheiros

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Exmos. Srs., envia-se em anexo o parecer da Ordem dos Engenheiros sobre o "Prolongamento entre a Estação Rato
(Linha Amarela) e a Estação cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande”,
cujo processo se encontra em consulta pública.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4338

Data: 07/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
em todos os mapas e desenhos apresentados a (rua) Estrada de Telheiras aparece identificada como Rua Prof Moniz
Pereira. A corrigir.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4339

Data: 07/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
estando em construção o novo Parque Feira Popular, qual a razão para a linha cais do sodré - areeiro - campo grande telheiras, não ser, esta sim, prolongada para poente, parque dos príncipes (servir habitações/escritórios onde trabalham e
são frequentados por milhares de pessoas diáriamente (torres de lisboa), quinta dos inglesinhos /carnide, feira popular
até à pontinha) permitindo a ligação direta da linha azul (amadora) ao campo grande, areeiro ou saldanha,.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4340

Data: 07/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
a circulação odivelas, campo grande, rato, cais do sodré, areeiro, campo grande, telheiras continua a ser uma circulação
circular, permitindo igualmente o sentido inverso, sem a necessidade de transbordo no campo grande, que na verdade
passa a estação terminal para 99,99% dos utilizadores da linha amarela, originando prejuízos para os utilizadores (perda
de tempo) e acréscimo de risco (de segurança) dada a necessidade da mudança de linha (de acordo com o projeto em
discussão). assim, os recursos necessários à construção do novo terminal no campo grande, poderiam ser aplicados no
prolongamento da linha a poente, na direção de telheiras - pontinha, permitindo o acesso a novos utilizadores e ganhos
de tempo aos actuais.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4341

Data: 07/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

está a ser proposto a construção de linhas alternativas, aprovadas em 2009, quando verificamos que nos últimos 10
anos, se verificaram mudanças significativas na distribuição da população dentro de cidade de lisboa (diminuição),
dificuldade no estacionamento dentro da cidade (ainda bem), sem que sejas apresentadas soluções de transporte para
as deslocações dos verdadeiros utilizadores. os pouco moradores da cidade de lisboa, circulam de automóvel e assim
será no futuro.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4346

Data: 07/08/2018

Autor: Diogo Magalhães

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Venho questionar tecnicamente a implantação deste projecto e a sua viabilidade económica. Há vários anos que a Metro
de Lisboa tem tido repetidamente greves e reclamações relativas aos aumentos de preço de viagem e mau
funcionamento. Como é que este projecto vai contribuir para reduzir qualquer uma destas questões? Presentemente o
projecto vai afectar muitas zonas incluindo a minha residência onde vamos passar a ter o túnel de superfície a obstruir a
vista do 1º e 2º andares reduzindo drasticamente o valor das casa e vai passar a estar a 50cm de distancia da estrutura
do prédio. Tendo em consideração o historial de questões de segurança que se verificaram em múltiplas estações em
relação ao abatimento de terras e questões estruturais, não consigo depositar muita confiança num perecer dado por
técnicos sem que os mesmos tenham feito um estudo detalhado das características presentes do edifício que já tem
algumas questões de fissuras.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4459

Data: 16/08/2018

Autor: Henrique Waldez

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A referida expansão e a criação linha circular do metro não trarão benefícios para a cidade - pelo contrário, complicará a
vida diária dos utilizadores do metro. O encurtamento da linha Amarela a Telheiras resultará na perda da conexão direta
com as linhas Azul e Vermelha e obrigará milhares de passageiros a realizar um transbordo extra na estação Campo
Grande. É também um erro levar a mais um eixo de ligação ao Cais do Sodré, estação já sobrecarregada devido ao
volume de passageiros advindos da linha de Cascais e das ligações fluviais. Seria preferível, em favor da mobilidade de
Lisboa, realizar a expansão Rato - Alcântara, algo que já estava nos planos do ML desde a concepção da rede.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4360

Data: 08/08/2018

Autor: Maria das dores vicente pereira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
1 – deve ser rejeitado pelos seguintes motivos: não serve as populações da área de loures , as pessoas regressarão aos
automóveis com prejuizo para o ambientei. a linha circular da qual todos os países já desistiram, em caso de avaria todo
o circuito fica paralizado. toda a gente está contra e só os politicos do PS estão a favor. a construção dos viadutos no CG
é despesa desnecessária. os transbordos impostos a todos os que circulam na linha amarela causam diminuição da sua
qualidade de vida a qual se vai reflectir na saúde A saúde publica, os direitos dos consumidores, a qualidade de vida e a
preservação do ambiente são direitos consagrados no art 52º-3 da Constituição a lei de bases do ambiente consagra no
seu art 5º também os prevê. este projecto não é bom para a mobilidade, e caro a solução de SANTOS em terrenos de
aluvião é perigosa e despesista como os técnicos já tem dito. deve ser rejeitado. das dores vicente pereira. cc 02732580
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4460

Data: 16/08/2018

Autor: Emanuel Sousa

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
O projecto apresentado marginaliza os moradores de freguesias como o Lumiar e Santa Clara, bem como quem vem de
Odivelas. A linha circular vai separar as zonas referidas do centro da cidade, no Campo Grande, sem benefício nenhum
para os largos milhares que utilizam diariamente este transporte. O ganho de tempo é perdido nas transfegas no Campo
Grande. Sugiro, ao invés, que se faça expansão para a malha urbana da Alta de Lisboa, com ligação ao aeroporto, pois
há largos milhares de pessoas sem este transporte. Também se devia considerar uma rápida expansão a Campo de
Ourique, passando por Campolide e Amoreiras, pois há muitos milhares de pessoas dessas zonas sem este transporte.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4361

Data: 08/08/2018

Autor: Maria das dores vicente pereira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
não vale a pena pedirem pareceres descritos adequadamente. o nº de caracteres admitidos não o permite fazer. para um
projecto desta envergadura o espaço fornecido é anedótico. resta saber porquê. o processo se consulta não foi
devidamente publicitado. a imprensa, falou nele já depois de aberto o período para tal, foi aberto em período de férias, o
que não é logicamente da responsabilidade da APA mas a APA como parte importante no processo devia diligenciar para
que o processo de consulta não corresse em pleno período de férias. o sistema fala num máximo de 1500 caracteres
mas os computadores só indicam o nº de palavras. estive horas para acertar um texto minimamente decente e o mais
importante ficou por dizer. espera-se por isso que na ausencia de participação significativa por parte dos atingidos, os
técnicos da APA atentem no muito que se foi dizendo contra o projecto cuja implementação raiaria a gestão danosa de
bens publicos.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4363

Data: 09/08/2018

Autor: Vera Guedes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Anexos:1
Resposta ao comentário

4366

Data: 12/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Qual o motivo para a alteração de circulação da rede amarela e verde para verde circular (pág 6 de relatório)? Com os
dados actuais (certos) indicam que a linha circular obriga ao transbordo no campo grande de 4.177.760 passageiros
(perda) quando no marques de pombal (ganho) é de apenas 1.278.203 passageiros. Efectuar o investimento na
construção de novo viaduto no campo grande e respectiva manutenção, para penalizar de imediato (certo) 2.900.000 de
passageiros. Proponho que a linha amarela tenha circulação continua odivelas, campo grande, rato, cais do sodré,
areeiro, telheiras e no sentido inverso nas horas PPM. em complemento e como já se verifica nas horas CD a linha verde
funcionar, telheiras, campo grande, areeiro, cais do sodré, rato, campo grande, telheiras. Assim o custo com a construção
no novo viaduto no campo grande poderá ser canalizado para o prolongamento da linha verde em direcção à linha azul,
fazendo a ligação com esta, natural e do senso comum.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4367

Data: 12/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
No estudo não foi considerada a alternativa do modo de operação linhas alternadas / em simultaneo verde + amarela e
custo investimento com cada uma delas.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4368

Data: 12/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

No estudo de captação de novos passageiros, não foi considerada as novas plataformas de mobilidade do tipo Gira,
Emov, Drivenow, Uber, Cabify. A integração com os restantes transportes, nomeadamente rodoviários, desativando p.e. o
interface do campo grande (sem quaisquer condições para os passageiros e fortemente poluente face à idade dos
autocarros dos vários prestadores de serviços que ali circulam). Criação de estacionamento automóvel na periferia.
Entendo tal lacuna pelo facto do plano de expansão agora em fase de implementação ter sido aprovado em 2009. Há 10
anos.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4369

Data: 12/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
o relatório EIA na pág 6 indica a existência de 2 transbordos na rede ML com exemplo cais do sodré - saldanha. está
errado. dado que contabilizo apenas 1 transbordo. cais do sodré - areeiro - saldanha. o estudo não considera a ligação da
linha vermelha ao saldanha, que há data do estudo inicial (2009) não existia. mais um revelante lapso da fundamentação
do projecto (2009, governo Sócrates...como diz o povo...onde há fumo há fogo).
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4370

Data: 12/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
como irão ser captados os novos passageiros que ainda não utilizam o metro, quando o único argumento é o ganho de 2
- 3 minutos nas sua viagens (errado dado que não é considerado naquele tempo, o gasto com os transbordos)?
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4371

Data: 12/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Qual o impacto considerando o aumento da velocidade na rede de 45 para 60 km/h? E presumo nº de carruagens
considerando as actuais condições das linhas amarela e verde (incorporando o alargamento à estrela e santos).
presentemente o grande problema da rede ML é a falta de carrugens /material circulante. E o aumento da rede de
telheiras para poente em direcção à linha azul?
Anexos:Não

Resposta ao comentário

4372

Data: 12/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
qual o fundamento para a afirmação (pág 13) "...o eixo almirante reis - areeiro - alvalade adquire maior atratividade...".
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4461

Data: 16/08/2018

Autor: Emanuel Sousa

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
O projecto apresentado marginaliza os moradores de freguesias como o Lumiar e Santa Clara, bem como quem vem de
Odivelas. A linha circular vai separar as zonas referidas do centro da cidade, no Campo Grande, sem benefício nenhum
para os largos milhares que utilizam diariamente este transporte. O ganho de tempo é perdido nas transfegas no Campo
Grande. Sugiro, ao invés, que se faça expansão para a malha urbana da Alta de Lisboa, com ligação ao aeroporto, pois
há largos milhares de pessoas sem este transporte. Também se devia considerar uma rápida expansão a Campo de
Ourique, passando por Campolide e Amoreiras, pois há muitos milhares de pessoas dessas zonas sem este transporte.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4375

Data: 13/08/2018

Autor: Rui Delgado

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A linha circular que o metropolitano de Lisboa pretende executar constitui uma rotura com aquele que foi o planeamento a
longo prazo para esta infraestrutura. Ainda que haja justificação técnica para o volume passageiros e redução de tempos
de espera existem questões que importa atender e que não fazem qualquer sentido para uma obra de impacto brutal na
cidade de Lisboa e cujo custo não é desprezável (parte 1 de 3): 1. A execução dos novos viadutos do campo grande vem
consolidar o interface do metropolitano de Lisboa e autocarros no Campo Grande, como uma das maiores aberrações
urbanísticas da cidade. Não se entende a justificação de versatilidade que o metropolitano usa como justificação para a
execução de novos viadutos sem a demolição dos existentes. Esta suposta versatilidade indica a incerteza associada a
todo este processo. Duplicar estruturas existentes com menos de 20 anos é reverter aquele foi o planeamento funcional
do metro e criar problemas de traçado para as linhas futuras: raios mínimos que conduzirão a velocidades baixas e
aumento dos níveis de manutenção associados, além da proximidade a estruturas existentes e todos os danos daí
recorrentes;
Anexos:Não

Resposta ao comentário

4376

Data: 13/08/2018

Autor: Rui Delgado

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A linha circular que o metropolitano de Lisboa pretende executar constitui uma rotura com aquele que foi o planeamento a
longo prazo para esta infraestrutura. Ainda que haja justificação técnica para o volume passageiros e redução de tempos
de espera existem questões que importa atender e que não fazem qualquer sentido para uma obra de impacto brutal na
cidade de Lisboa e cujo custo não é desprezável (parte 2 de 3): 2. O trecho de ligação do Cais do Sodré ao Rato, com um
custo previsto de 270 M€ para uma obra de 2km, constitui de longe um custo demasiado elevado para um linha que terá
uma pendente de 5%, enterrada a uma profundidade elevada (superior a 50m) cujas questões de segurança terão de ser
devidamente justificadas: situações como evacuação e gastos com meios automáticos de elevação como elevadores e
escadas rolantes em utilização permanente;
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4377

Data: 13/08/2018

Autor: Rui Delgado

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A linha circular que o metropolitano de Lisboa pretende executar constitui uma rotura com aquele que foi o planeamento a
longo prazo para esta infraestrutura. Ainda que haja justificação técnica para o volume passageiros e redução de tempos
de espera existem questões que importa atender e que não fazem qualquer sentido para uma obra de impacto brutal na
cidade de Lisboa e cujo custo não é desprezável (parte 3 de 3): 3. Os transbordos previstos para a Estação do Campo
Grande serão ainda aumentados com a passagem da linha amarela Telheiras. Além de se tornar Telheiras uma estação
fantasma, todos os utentes transportados ao longo da linha Amarela (Odivelas – Campo Grande) terão de sair no Campo
grande para fazer o transbordo para a futura linha Verde circular. Vai criar uma pressão enorme numa estação que em
hora de ponta já se encontra bastante saturada.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4378

Data: 13/08/2018

Autor: Rui Delgado

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

(Parte 1 de 4) Existem questões que têm de ser esclarecidas e concretizadas ainda em projecto, relativamente ao
impacto da construção dos novos viadutos junto de estruturas existentes, nomeadamente o edifício da Torre Vicentina
(Estrada de Telheiras 79), cujas estruturas do metro ficarão a menos de 1.00m dos elementos existentes. O edifício
apresenta actualmente um conjunto de anomalias estruturais cujas causas prováveis incluem as estruturas do
metropolitano aí existentes, a menos de 3m da estrutura de embasamento da Torre Vicentina. Foram detectados ao
longo de diversos anos o aparecimento sem estabilização de fissuração obliqua junto da fachada sudoeste (canto mais
próximo das estruturas do metropolitano). Ainda que as estruturas do metro não constituam a causa principal, serão sem
sobra de dúvida, uma das acções potenciadoras para a progressão de assentamentos diferenciais que se verificam nesta
zona, através das vibrações transmitidas ao terreno, constituindo uma acção potenciadora de compactação progressiva
dos terrenos de fundação do edifício. Esta introdução serve então para enquadrar as questões relacionadas com as
medidas que serão adoptadas e qual o seu grau de fiabilidade. A execução do novo viaduto de ligação do Campo Grande
à estação de Telheiras resultará numa aproximação a estruturas existentes para além do que é claramente desejado: 1.
Segurança contra Incêndios: 2. Ruído 3. Transmissão de vibrações; 4. Impacto Visual

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4379

Data: 13/08/2018

Autor: Rui Delgado

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
(Parte 2 de 4) 1. Segurança contra Incêndios a. A estrutura da laje do piso 0 da Torre Vicentina não comporta as cargas
associadas a veículos de combate a incêndio pelo que, sendo ocupado o acesso às traseiras do mesmo, perder-se-á o
acesso à fachada do Sul do edifício supracitado. Tratando-se de um edifício de 12 andares (com aproximadamente 36m
de altura) e cerca de 50 fogos, é essencial definir um plano de combate a incêndio para que não se ponha em risco as
vidas dos moradores do referido edifício; b. Quais cenários de eventual reforço estrutural do embasamento do edifício,
resultaram em transtornos para os moradores que deverão ser devidamente avaliados e compensados.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4380

Data: 13/08/2018

Autor: Rui Delgado

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

(Parte 3 de 4) 2. Ruído a. Um dos maiores problemas existentes na zona do nó do Campo (lado poente) prende-se o
ruído aéreo da passagem das composições do metro, em especial nas zonas em curva e sem barreiras de protecção
acústica. Conforme indicado no estudo aqui referido, os valores encontram-se actualmente mesmo nos limites legais de
55 e 65db. Apesar de ser uma zona com níveis de ruido elevado devido à proximidade da Avenida Padre Cruz e
2ªCircular, a passagem das composições do metropolitano constituem actualmente o pico de ruido aéreo. b. A execução
de uma estrutura mais próxima, com curvas de raio menor (próximo do limite mínimo por sinal) assim como a agulha para
ligação “Y” dos dois viadutos (novo e existente) ao trecho que segue para a estação de Telheiras, preocupa que aí vive. É
necessário anular qualquer impacto negativo decorrente do aumento de proximidade através da instalação de barreiras
acústicas de maior absorção e numa maior extensão. Caso contrário, os picos já existentes serão superiores e com um
forte impacto negativo para quem viva nas imediações do viaduto. c. A manutenção da linha e das barreiras acústicas é
fundamental para que, com o passar dos anos, não haja deterioração que possa causar aumentos de ruido face à
situação de entrada em serviço da linha. d. É essencial realizar modelos de avaliação da situação acústica futura e
ensaios antes da entrada em exploração dos novos viadutos, se necessário.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4381

Data: 13/08/2018

Autor: Rui Delgado

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
(Parte 4 de 4) 3. Transmissão de vibração a. A transmissão de vibração através do solo é outra das questões
fundamentais e que requer especial atenção. A passagem de composições introduz vibrações nas estruturas em que
apoia. É possível minimizar a transmissão das mesmas através de apoios e mantas de isolamento vibrátil. É essencial
que o projecto contemple a instalação de elementos que não introduzam vibrações potenciadores de desconforto e
assentamentos diferenciais nas estruturas vizinhas. b. É essencial realizar modelos de avaliação da situação futura de
vibrações e ensaios antes da entrada em exploração dos novos viadutos para que se possam implementar medidas
correctivas, se necessário. 4. Impacto Visual a. Os novos viadutos, em especial o de maior extensão (Campo Grande –
Telheiras), terá de se enquadrar com a topografia existente. A sua passagem sobre a Avenida Padre Cruz obriga a uma
subida de cota e consequente declive para entrada na estação de Telheiras que se traduzirá numa estrutura de impacto
visual muito superior ao viaduto existente. b. Em concordância com a questão acústica, terá de ser acautelado o impacto
visual que uma estrutura aérea como esta, implicará nesta zona.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4387

Data: 13/08/2018

Autor: Ana Teresa Garcia Anes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Em vez de investir numa linha circular em grande medida paralela a outra já existente, deveriam concentrar-se em
expandir a linha para as zonas da cidade mais distantes que ainda não possuem acesso a este transporte,
nomeadamente mantendo o plano inicial de prolongamento da linha em direção a Alcântara. O orçamento de contrução
do plano apresentado é demasiado avultado para os benefícios que vai trazer à população trabalhadora, sendo uma linha
de caráter vincadamente turistico uma vez que não aproxima zonas de grande densidade populacional e causa transtorno
direto nos utilizadores da linha amarela de metro que residem em Odivelas. Adicionalmente a estação da estrela, pela
profundidade a que vai ter que ser construida levanta sérias dúvidas acerca da capacidade de evacuação desta em caso
de emergência, para além de grandes custos de manutenção, uma vez que é apanágio do Metro de Lisboa não efetuar a
rápida reparação dos seus equipamentos, nomeadamente as escadas rolantes.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4388

Data: 13/08/2018

Autor: Luis Vasconcelos

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A analise custo-beneficio parece enviezada por expetativas de acrescimo de trafego irrealistas. Dificil de acreditar que a
simples integracao do Cais do Sodre numa linha circular possa induzir tanto trafego adicional, atendendo a que se trata
duma estação limitada pelo rio e que só tem conexoes com barcos da zona ocidental e os comboios da linha de cascais.
Impactos ambientais e sobre o transito pela construcao de novos viadutos no campo grande e tuneis de grande declive e
junto à zona ribeirinha também me parecem sub estimados. Sobre-custos na obra junto à zona do rio, tendo em conta o
exemplo do prolongamento da linha de metro para Santa Apolonia, deverão ser enormes. Tudo ponderado, não haverá
grande racionalidade economica nesta obra. Seguramente custaria menos e serviria mais cidadãoes (e despoluiria mais a
cidade) o avanço da linha de metro para Oeste a partir do Rato, ajudando a expandir a zona da cidade que menos
acesso tem tido ao investimento imobiliário.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4389

Data: 13/08/2018

Autor: Telma Marques

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Não concordo com este prolongamento da linha amarela do metro de Lisboa.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4391

Data: 13/08/2018

Autor: Arthur Vasco

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Concordo com o prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação cais do Sodré (Linha Verde). Mas
acho que deveriam haver mais paradas entre as duas ligações para maior comodidade aos clientes do metro,
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4392

Data: 13/08/2018

Autor: sandra candeias

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Face aos estudos apresentados e ao número de passageiros que utilizam a linha amarela parece que a mesma deve
continuar até Odivelas e não obrigar os passageiros da área de Loures a trocar no Campo Grande. Não me parece que
uma linha circular seja a melhor opção.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4393

Data: 13/08/2018

Autor: Manuel Ferreira Fernandes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Venho apresentar a minha frontal oposição a este Projecto que não serve Lisboa nem o País, pelas razões que passo a
descrever: 1) A Rede de Metro deveria prioritariamente ser expandida para chegar às zonas mails mal servidas,
nomeadamente Alcantara, Ajuda, Belém. 2) A Rede de Metro nunca deveria ser expandida no percurso Cais do
Sodré-Santos, por aqui já existirem 3 Modos de Transporte Colectivo (eléctrico, autocarro e comboio sub-urbano). Uma
afronta aos milhares de Cidadãos que não têm Acesso a qualquer modo de Transporte Colectivo. (A continuar)
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4394

Data: 13/08/2018

Autor: Manuel Ferreira Fernandes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
(Continuação) Uma péssima utilização do Investimento. 3) Acresce que esta expansão vai transformar a linha Verde num
carrocel e as linhas de Telheiras e Odivelas em ramais secundários obrigando os seus utentes a transbordos adicionais
para chegar aos seus destinos. 4) Vai também obrigar os residentes doutras periferias a novos transbordos. No meu
caso, que moro em Palhais, Barreiro e tenho de me deslocar frequentemente a Telheiras para consulta médica, terei de
passar a fazer 4 transbordos (Autocarro-Barco-Metro Linha Azul- Metro Linha Verde - Metro Ramal de Telheiras) em vez
dos 3 actuais (Autocarro-Barco-Metro-Linha Azul-Metro Linha Verde). E daqui advirão consequentemente agravamentos
ambientais. Pois passarei a deslocar-me de carro em vez de usar os transportes públicos. Transporte a que outros
cidadãos deverão também passar a recorrer com consequências gravosas para a carbonização do ar que respiramos. O
meu veemente voto contra este projecto de expansão e pedido da sua sua aprovação condicionada à eliminação daquele
troço do Cais do Sodré a Santos.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4395

Data: 13/08/2018

Autor: Liliana Silvestre

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Tenho dúvidas relativamente a esta alteração, uma vez que ao apanhar do metro no Lumiar passarei a ter de trocar no
Campo Grande, o que não vem de forma alguma melhorar ou facilitar o esforço diário que faço para chegar ao trabalho.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4396

Data: 13/08/2018

Autor: Teresa Maria Rodrigues Carvalho

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A cidade de Lisboa precisa de melhorar a mobilidade dos seus habitantes, por isso considero da maior importância a
proposta de extensão da linha amarela, do Rato ao Cais do Sodré. Sou uma habitante da freguesia da Estrela que
precisa de apanhar todos os dias um combóio em Sta. Apolónia. É um autêntico jogo de roleta e um stress diário. Alargar
o Metro nesta área é mais que necessário, é urgente.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4397

Data: 14/08/2018

Autor: Fatima ferreira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Um projecto absurdo que só prejudica as populações de concelhos de uma das periferias de Lisboa.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4398

Data: 14/08/2018

Autor: Gonçalo Correia

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4399

Data: 14/08/2018

Autor: Rui

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Dada a fragilidade economica do estado e face a população que irá beneficiar com as novas estações de metro já ter
uma rede instalada de transportes publicos de superfície seria bom pensarem o metro para receber as pessoas que vêm
de fora do perímetro urbano de lisboa onde autocarros/carreiras que demora por vezes uma hora a chegar a estação de
metro mais próxima e parques de estacionamento esgotados impedem o usufruto deste meio de transporte contribuíndo
com o aumento de automóveis na cidade de Lisboa. Crescer o metro não me parece ser passar a próxima decada a
implementar 2 estações de metro e com isso estragar um dos pontos de entrada na cidade para quem vem de
Odivelas/Loures. Não me parece que face já ao mau estado da linha que serve Odivelas fazer com que uma maior
percentagem de pessoas seja obrigada a mudar de linha logo no início da mesma vá trazer grandes benifícios ambientais
à cidade dado que os horários das pessoas irão se manter e certamente irão escolher outro transporte que lhes permita
manter a rotina diária com o menor transtorno. Convinha que quem desenha estas medidas experimentasse andar de
metro em Lisboa ( não serve dizer que andou de metro no estrangeiro pq a qualidade de outros países é claramente
superior ao nosso metro principalmente na pontualidade ) não uma vez para mostrar na comunicação social, mas sim
dedicar-se a uma experiência imersiva e usar o mesmo durante um trimestre consecutivo e ver os problemas existentes.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4400

Data: 14/08/2018

Autor: Filipe Jorge

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Estamos numa cidade de 7 colinas e tudo o que possa estar relacionado com obras do Metropolitano de Lisboa vão ser
sempre obras megalómanas com grandes impactos na cidade e na sua estrutura. Sobre as alterações na linha Amarela o
meu único comentário seria para aquilo que os utentes que vêm de Odivelas seriam obrigados a fazer com a troca de
linhas, algo que pessoalmente não concordo. O valor que se fala seria muito mais bem empregue em melhoramentos
acentuados nas atuais linhas, mais composições e mais bem equipadas.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4401

Data: 14/08/2018

Autor: João Pedro Ferreira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Relativamente às novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande, i.e. implementação de um novo modelo circular, sou,
como residente na freguesia do Lumiar e utente do Metro, a oferecer os seguintes comentários no ficheiro que anexo em
formato PDF (duas páginas, enumerados em quatro pontos principais (1., 2., 2.1, 2.2, 2.3, 3. e 4.). Agradeço a atenção.
Melhores cumprimentos.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4402

Data: 14/08/2018

Autor: Rodrigo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Não entendo como querem colocar metros numa zona de lisboa tão acidentada e tão dificil de fazer. Não faria mais
sentido uma linha aumentar a linha amarela para ir buscar pessoas a Loures? Ou estender a verde sobre benfica e
continuar para ir buscar pessoas a Alfragide ou mesmo a Carnaxide e Linda a Velha?
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4458

Data: 16/08/2018

Autor: Joana Gomes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Como utilizadora de transportes públicos, considero que a ligação de metro do Rato ao Cais do Sodré não é de todo
prioritária. Prioritária é a extensão à zona ocidental(Belém/Ajuda) e oriental(Beato e Xabregas). A estação do Rato seria
demasiado próxima da estação do Jardim da Estrela, o que se revela um desperdício de recursos.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4403

Data: 14/08/2018

Autor: Pedro Almeida

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Em relação a esta proposta por parte do atual governo, não concordo com o prolongamento e que este seja feito em linha
circular. As cidades europeias que tinham linhas circulares (ex: Londres), estão a abandonar este modelo devido à
dificuldade de prestação de serviço. Acabar com a linha amarela como está definida atualmente será um erro crasso, pois
quem entra na periferia (Odivelas), consegue rapidamente estar no centro de Lisboa sem mudar de linha. Com esta
proposta haveria uma mudança para a linha Verde o que iria provocar mais demora no trajecto. Em suma, em vez de se
contruir novas linhas e mudar o paradigma das atuais linhas, a administração do metropolitano de Lisboa, a camara de
Lisboa e o atual governo, deveriam melhorar as condições do atual sistema do metropolitano.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4404

Data: 14/08/2018

Autor: Maria Alexandra Pereira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Concordo com o prolongamento da Linha Rato/Cais do Sodré, mas não concordo com a linha circular. Se pretendem que
os residentes do Concelho de Loures utilizem o Metro, não é reduzindo a linha amarela até Campo Grande!
Principalmente uma linha que é das que mais problemas tens de circulação e avaria. O prolongamento das linhas do
Metro devem, sempre, ter em conta o interface com as linhas de Comboio e também com as zonas limítrofes de Lisboa,
de modo a garantir uma real utilização de transportes públicos em detrimento do transporte privado. Obrigada pela
oportunidade de participação. Cumprimentos. Alexandra Pereira
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4405

Data: 14/08/2018

Autor: Inês Simões Fernandes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Não concordo com este projecto de expansão do metro de Lisboa, nomeadamente com a linha amarela deixar de fazer o
percurso até Odivelas.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4406

Data: 14/08/2018

Autor: Joao Mendes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
As obras serão um pesadelo para os moradores, a despesa brutal, os ganhos insignificantes: os utentes da Linha
Amarela a norte do Campo Grande (Lumiar, Odivelas, etc.) serão obrigados a fazer um transbordo nessa estação, pelo
que muitos deles vão preferir trazer o carro para o centro da cidade, a nova linha obriga a construir novos viadutos no
Campo Grande, a estimativa de custo é de quase 270 milhões de euros, para um troço de linha com menos de dois
quilómetros de extensão, portanto, o custo por quilómetro de linha será da ordem de 180 milhões de euros, muitíssimo
superior aos 50 a 60 milhões de euros habituais, realização da obra vai ter impactos gravíssimos, já que o túnel vai ficar
quase todo por baixo de zonas urbanas consolidadas, entre o Rato e Santos o túnel será construído pelo método
“mineiro”, e um dos poços fica dentro do recinto do Liceu Pedro Nunes, pelo que será de imaginar a perturbação que vai
ser criada na vida dos alunos e professores durante os quatro anos de duração da obra, a obra obriga ao atravessamento
da Avenida 24 de Julho, logo terão de ser "desviadas" as linhas dos elétricos e do caminho-de-ferro. Quais os ganhos
deste sorvedouro de dinheiro? Para os utentes nada ou quase nada. Para Empresas Construtoras, muito. Assim deixo
aqui a minha opinião totalmente negativa e rejeição total deste projecto.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4407

Data: 14/08/2018

Autor: Nuno Veludo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
O investimento no Metro deveria ser canalizado para a única zona da cidade de Lisboa que não tem cobertura...a zona
ocidental. Vai-se investir mais dinheiro numa zona já muito desgastada pelo turismo e com elevados preços de habitação,
quando se podia reforçar uma zona que carece de mais transporte público, e, no limite, rejuvenescer aquela mesma
zona.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4408

Data: 14/08/2018

Autor: irina batalha

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Boa tarde, Sugiro que tomem em conta a posição apresentada aqui
https://www.publico.pt/2018/08/13/local/opiniao/metro-de-lisboa-linha-amarela-prolongamento-ao-cais-do-sodre-deve-serchumbado-1840315 De que se trata de uma obra muito cara e que poe em risco bastantes edificios. Obrigada!
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4409

Data: 14/08/2018

Autor: rodolfo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Concordo plenamente com este projecto, penso que é necessário e muito útil a melhorar a mobilidade.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4410

Data: 14/08/2018

Autor: Mário Afonso

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4411

Data: 14/08/2018

Autor: Joana Mil-homens

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Tendo em conta o orçamento alocado a este projecto, deveriam ser revistas as prioridades no acesso à cidade. Como
moradora em Campo de Ourique - área servida pelo Metro do Rato - e trabalhando na zona do Saldanha, posso atestar
que os transportes públicos que existem de momento na ligação do Rato/Estrela ao centro "empresarial" da cidade são
eficientes e suficientes. Julgo que a verba é exagerada para a criação de duas estações que na verdade não são
fundamentais para reduzir o fluxo automóvel da cidade. É mais importante trabalhar em parceria com os concelhos
limítrofes na criação de alternativas viáveis ao automóvel.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4412

Data: 14/08/2018

Autor: Mário Afonso

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Nesta proposta de crescimento das linhas do metropolitano de Lisboa não estão, estranhamente, planeadas estações
para campo de Ourique e Alcântara. Por esta razão, parece-me tratar-se de um investimento demasiado grande para
ficar aquém de uma verdadeira potenciação da cidade e aplicação financeira.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4413

Data: 14/08/2018

Autor: Ana Nave

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Esta expansão não acrescenta nada de significativo para a rede existente. Esta opção não resolve as carências de
transporte público da zona ocidental Lisboa e esquece zonas de Alcântara, Ajuda e Belém, onde 100 mil habitantes
continuam mal servidos de transportes. Belém, Alcântara, Ajuda precisam muito mais de metro do que Estrela e Santos.
A cidade e o país vão pagar caro esta opção.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4414

Data: 14/08/2018

Autor: Bruno Camarinha de Magalhães Taborda

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Parece-me uma óptima ideia. Espero que também permita melhorar a frequência dos comboios que actualmente deixa
bastante a desejar.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4415

Data: 14/08/2018

Autor: Maria Álvares

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A decisão sobre a expansão da linha deve estar articulada com a possibilidade de estacionamento na proximidade.
Alcântara deverá ser, a oeste, o sitio mais próximo do centro em que ainda é possível (a custo) encontrar
estacionamento, permitindo aos residentes da linha de cascais utilizarem o metro nas suas deslocações à cidade.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4416

Data: 14/08/2018

Autor: Guilherme Soares Vaz

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Considero um erro estratégico, falta de visão a longo prazo e ainda falta de coordenação entre as várias Entidades
envolvidas no planeamento e gestão da cidade de Lisboa esta opção do prolongamento do Rato para o Cais do Sodré.
Em minha modesta opinião de habitante em Lisboa, a linha ferroviária de Cascais, que hoje termina no Cais do Sodré, é
um elemento físico de inequívoco isolamento da cidade em relação ao rio Tejo, que urge eliminar. Esta opção do
prolongamento do Metro para o Cais do Sodré, além de outros gravosos problemas técnicos e financeiros da sua
execução, que não sei discutir mas que sei que existem, terá o inevitável inconveniente de confirmar esta má solução
ferroviária e torná-la de insolúvel resolução futura. O que eu preconizo é que a dita ligação ferroviária de Cascais, não
podendo terminar em Algés como presumo, deverá confluir para a atual estação de "Alcântara-Terra", que seria a
sucedânea do atual Cais do Sodré. E a expansão do Metro far-se-ia no sentido de Alcântara ou a partir de Sete Rios ou a
partir do Rato. A eliminação da linha ferroviária desde Alcântara até ao Cais do Sodré criaria todas as condições para
uma nova Lisboa aberta e livre até à frente ribeirinha. Hoje temos a cidade até à linha e desta para o rio um amontoado
descaracterizado de restos de uma zona portuária... Obrigado. Guilherme Vaz
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4417

Data: 14/08/2018

Autor: Claudia Melo Gregory

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Segundo um artigo da imprensa escrito por um engenheiro civil, as obras para o prolongamento do metro, para além de
caríssimas para o erário público, vão também provocar grandes danos e prejuízos materiais, entre eles a abertura de um
poço no Liceu Pedro Nunes, a grande profundidade da estação da Estrela (tornando difícil uma eventual evacuação a
pé), a deslocação das linhas de eléctrico e de comboio ao longo da avenida 24 de Julho e a demolição de um edifício
histórico e classificado, o antigo convento da Esperança. Moro na linha de Cascais e costumo visitar familiares nas
avenidas novas mas prefiro mil vezes continuar a ter de mudar na estação do Marquês de Pombal do que causar tanto
transtorno e tantos danos na nossa linda cidade de Lisboa. Sou portanto totalmente contra o prolongamento da linha
amarela e construção das estações de Santos e Estrela. Com os melhores cumprimentos Claudia Melo
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4418

Data: 14/08/2018

Autor: Paula Fontes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Dado não conseguir com o máximo de 1500 letras expressar a minha opinião sobre este assunto, anexo a minha opinião
no documento com o nome URGENTE ligação das linhas de metro na parte norte da cidade. Obrigada pela atenção. M/
Cumprimentos, Paula Fontes
Anexos:6
Resposta ao comentário

4419

Data: 14/08/2018

Autor: Raquel

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Preferia que esse dinheiro fosse investido numa ligação entre Alcantara Terra e Alcantara Mar e/ou porem Alcantara
Terra em funcionamento ao fim de semana. A estação de Alcantara Terra está num ponto fulcral de Lisboa e tem
imensas paragens de autocarro (seja os da carris, sejam os que vão para a margem sul) perto dela. Já a estação de
campolide tem um acesso mais difícil em transportes e a zona onde se encontra é igualmente de difícil acesso. Sou
totalmente contra a expansão do metro nesta zona da cidade, não vejo qualquer melhoria que ela possa trazer. Há
situações mais graves a serem resolvidas, como aquela que descrevi acima.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4420

Data: 14/08/2018

Autor: Hugo Rego

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

O projecto implicará a extensão da linha por mais 1900 metros, cujos custos rondarão os 215 milhões de euros. Quantas
pessoas servirá esta extensão. Com os mesmos custos seria possível a extensão a zonas onde serviría um maior
núemor de pessoas no seus trajectos diários (Sacavém, Loures)
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4421

Data: 14/08/2018

Autor: Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de
Lisboa

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E., no seu papel de legítima representante dos
trabalhadores da Empresa, e de acordo com as conclusões aprovadas por unanimidade, no plenário geral de
trabalhadores que se realizou no passado dia 13 de agosto, para debate do projeto agora alvo de consulta, apresenta as
suas questões no documento em anexo.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4422

Data: 14/08/2018

Autor: Antonio Gorgulho

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Como utente da linha amarela passo a ficar prejudicado, sendo sempre obrigado a um transbordo no Campo Grande.
Actualmente é possível chegar ao centro da cidade de diversas formas, passamos a ficar restringidos apenas à linha
verde, se não for possível circular na linha por motivos alheios (algo que se verifica com alguma frequência) não restam
grandes alternativas.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4423

Data: 14/08/2018

Autor: Jorge Fava

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A rede de metropolitano de Lisboa deveria seguir o exemplo de outras capitais europeias e privilegiar o alargamento da
rede e a criação de novas estações tanto dentro da cidade como nas zonas periféricas tal como acontece na linha azul e
na linha amarela. As mesmas deveriam funcionar coordenadas (ligadas) de forma a promover o transbordo rápido de
passageiros. Desta forma estaríamos a promover o transporte publico sem ser à superfície o que levará certamente a
muito menor fluxo rodoviário. Obviamente que as zonas mais sensíveis da cidade deveria ser taxada a veículos
automóveis de forma a suster a concentração dos mesmos. Agradecido, Jorge Fava cc 7301264
Anexos:Não

Resposta ao comentário

4424

Data: 14/08/2018

Autor: Manuela Cortes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Eu, Manuela Alexandra Silva do Carmo Cortes, c.c. 10552391, rejeito este projecto de expansão e subscrevo a posição e
parecer da Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa
Anexos:1
Resposta ao comentário

4425

Data: 14/08/2018

Autor: Tomás Varandas

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Avalio com dificuldade a necessidade de expansão dos serviços do metro a uma área já servida pelos restantes serviços
públicos disponíveis na área de Lisboa. Sendo esta expansão derivada da adaptação aos utentes oriundos de Cascais,
parece a solução adotada, inadequada. Sendo um utente da C.P., relativizo a ideia de uma estação de metro em Santos
ou Cais do Sodré como se maior mobilidade permitisse, sendo que seria muito mais prático, e menos custoso, a
remodelação da Linha de Alcântara-Terra que liga à Linha da Cintura. Além disso, a ligação entre as linhas de Cascais e
Sintra é assegurada pelo metro do Cais do Sodré a Roma-Areeiro. O argumento de que a obra em questão trará novos
utentes não prende a partir do momento em que se encoraja os utentes de Campo Grande-Odivelas a utilizarem meios
próprios para se deslocarem, retirando qualquer impacto que uma obra desta envergadura pudesse ter. Para além dos
impactos ambientais traduzidos no estudo de impacto (e sublinha-se um efeito negativo na vida das pessoas das áreas
de intervenção, que terão de aguentar com um terreno impróprio para tal projeto), aponto como preocupação uma falta de
consideração por parte da tutela e da administração do Metropolitano de Lisboa quanto às necessidades da população de
Alcântara e Campolide, que devem poder beneficiar do metropolitano para as suas zonas, mas, com este projeto,
ser-lhes-ão vedadas as possibilidades de expansão, apesar de ser o principal objetivo da linha Amarela.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4426

Data: 14/08/2018

Autor: Carla Gonçalves

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Eu Carla Maria Fernandes Bargante Gonçalves, Subscrevo na integra a posição da CT do Metropolitanto de Lisboa sobre
o prolongamento entre a Estaçao Rato (Linha Amarela e Estação cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as novas
Ligações nos Viadutos do Campo Grande.
Anexos:1

Resposta ao comentário

4427

Data: 14/08/2018

Autor: Rita Sanchas

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Boa tarde. A criação de uma linha circular na atual rede de metro é, na minha opinião, uma ideia péssima, que trará
prejuízos aos utentes. Atualmente, numa grande parte do percurso, as linhas amarela e verde são aproximadamente
paralelas (Campo Grande/Arroios vs Campo Grande/Saldanha). Assim, quando há uma avaria numa das linhas, é
possível ir a pé até à outra para fazer um percurso alternativo cujo destino não dista muito do pretendido. Se houver uma
linha circular, qualquer avaria na linha irá impedir a circulação em qualquer troço e, no caso da rede de Lisboa, o número
de estações envolvidas corresponde a uma percentagem muito grande da rede, pelo que o impacto é enorme. Creio que
as circulares são úteis em redes com muitas linhas, para agilizar pequenos troços com muita intensidade de fluxo, mas
onde continue a haver alternativas. Melhores cumprimentos, Rita Sanchas
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4462

Data: 17/08/2018

Autor: Mariana Macedo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Parece-me bem a linha verde passar a prefazer um círculo, no entanto creio que seria útil e positivo incluir a zona do
Lumiar, ameixoeira e quinta das conchas nesta mesma linha verde, passando a haver duas linhas alternativas para se
mover nestas zonas da cidade, devido à expansão que estas localidades continuam a ter dentro de Lisboa.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4429

Data: 14/08/2018

Autor: Maria Regina Vicente Pereira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Sou coproprietária duma fracção na Torre Vicentina TV O MC será no futuro a dor de cabeça e desespero dos utentes.
Milhares de utentes estão contra Um novo viad colide c/ a TV para quê? Para tornar o Metro Circular ReLigar ao CG
estações que já lá estão ligadas. Despesas desnecessária se abandonar esta ideia para além da lig Rato/CS tem inconv
onerosos e altos custos no património edificado antigo e recente e obras problemáticas Não acredito que a Ln Am entre
no MC como a ML promete e o Sr minist acredita Há outras alternativas conjugando sinergias M c/ linh de Cascais
fazendo crescer o M noutras direções menos conflituosas e favorecendo zonas carentes deste meio de transporte para
melhorar a mobilidade na cidade. Dto constitucional, a defesa da saúde de milhares de utilizadores e das pessoas que
ficarão lesadas com as obras como na TV com ruídos e fissuras que jamais serão ultrapassadas Tem de haver decoro
nos gastos dos dinheiros públicos e respeito p/ cidadãos Evitar os trab acessórios provisórios altamente onerosos, como
desvio de linhas CP resolveria o custo de mais estações novas e a ligação a alcantara Não sendo considerada a ligação
Rato/CS prioritária porque é onerosa, complicada destrutiva de património, pode o metro expandir-se para zonas
carentes Tem de ser rejeitado
Anexos:1
Resposta ao comentário

4430

Data: 14/08/2018

Autor: João Rafael Marques Santos

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

O projecto constitui uma inflexão grave face a objectivos de melhoria do serviço pesado de TC da AML. Esta posição
decorre de cinco razões: 1) A extensão a Santos e Estrela constitui uma obra de complexidade extraordinária, com custos
e impactes no tecido urbano consolidado que, comparativamente, são muito superiores aos benefícios esperados. 2) A
extensão dificulta a mais do que reconhecida necessidade de lançar o prolongamento da rede do MLà área ocidental de
Lisboa, nomeadamente a Alcântara e aí fomentar a intermodalidade com as linhas de Cascais, Cintura e Sul (Alvito). 3) A
expansão da rede de transportes pesados deverá articular-se de forma estreita com estratégias de (re)ordenamento do
território e de regeneração urbana, situação que não é prioritária nas áreas servidas pela linha circular. Pelo contrário,
áreas como Alcântara, Sacavém, Alta de Lisboa ou Padre Cruz, carecem de mecanismos de alavancagem nesse sentido.
4) Para além da área de Alcântara, as principais carências na oferta de transporte pesado identificam-se nas ligações
mais afastadas do centro da cidade de Lisboa, ou seja, em áreas ainda dependentes das linhas radiais. A criação de
linhas secantes no sector norte é fundamental para potenciar o efeito de rede e o descongestionamento dos nós/linhas
centrais. 5) O estudo de impacte ambiental não apresenta nem compara alternativas ao projecto de forma consistente e
aprofundada, impedindo uma avaliação das diferentes soluções possíveis.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4431

Data: 14/08/2018

Autor: carlos alberto páscoa machado

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Avancem para Alcântara. Não andem para trás!
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4432

Data: 14/08/2018

Autor: Joseph

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Parece-me completamente ilógico dar prioridade a uma obra de expansão do metro desta dimensão, duração e custos ao
invés de começar por investir numa melhoria do serviço dentro das condições actualmente disponíveis. O serviço poderia
ser grandemente melhorado, e de forma muito mais imediata e menos incomodativa nas zonas a ser alvo de intervenção
(p.ex., Cais do Sodré), se: - o material circulante (que se noticiou não há muito tempo estar em péssimas condições) e
toda a estrutura de apoio forem renovados/actualizados; - se a frequência dos metros aumentar nas linhas existentes,
sobretudo em hora de ponta, em que tempos de espera de 5 minutos ou mais não fazem sentido face às necessidades
de utilização; - se a frequência e duração das perturbações for minimizada; - se a acessibilidade das estações for
significativamente melhorada para os utilizadores de mobilidade reduzida e/ou transportam carrinhos de bebé ou grandes
volumes; - se se aumentar a oferta e qualidade de serviços nas estações (mais que não seja a instalação de serviços
sanitários em muito mais estações); e - se o preço dos títulos de transporte parar de aumentar desproporcionalmente
face à qualidade do serviço, que só se tem vindo a degradar. 266 milhões de euros certamente chegariam para tudo isto
e teriam um impacto bem mais rápido e significativo para todos os utilizadores, sem necessidade de uma obra desta
grandeza e com tanta polémica. Eis a minha opinião.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4433

Data: 14/08/2018

Autor: Jorge Pinto

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Boa Noite, Como utente da linha amarela sou resolutamente contra a transformação desta linha para a unir à linha verde
e a transformar numa pseudo linha circular. As 3 principais razões porque sou contra são estas: 1- Como utente verifico
que a linha amarela serve principalmente os residentes para lá do Campo Grande até Odivelas. Essas pessoas vão ser
obrigadas a um enorme transtorno na vinda e no regresso a casa ao terem de mudar de linha no Campo Grande, e isto
quando mais pressa tem de chegar aos empregos ou a casa ao fim de um dia de trabalho; 2 - A Linha Amarela deverá,
como era previsto, ir até Alcântara e aí pode receber os passageiros da linha de Cascais que querem dirgir-se ao centro
Norte da cidade; 3 - O erro que foi cometido na anterior expansão do metro com a constituição da Linha Azul a dirigir-se
junto ao rio para Stª Apolónia e a Verde para o Cais do Sodré pode e deve ser corrigido - e com menos custos bifurcando a Linha Azul de modo a que um ramal siga até ao Cais do Sodré. Assim parte dos comboios da Linha Azul vão
para Leste e outros para Oeste até ao Cais do Sodré. Posso ainda acrescentar uma razão extra que diz respeito aos
enormes custos da solução de levar actual linha amarela até ao Cais do Sodré, custos directos e indirectos no edificado e
transtorno durante as obras. Cumpriementos, Jorge Pinto
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4434

Data: 14/08/2018

Autor: Dinis Madeira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Contra a linha circular. O projeto atual fecha duas linhas, impossibilitando expansões futuras. Além disso não faz sentido
gastar dinheiro a alterar a estação de Campo Grande para fazer ligação direta ao Aeroporto. A linha vermelha deveria
seguir do Aeroporto ao Lumiar passando pela Alta de Lisboa, uma zona que deveria ser servida de metro, além de
permitir o prolongamento da linha vermelha até à azul. A linha verde e amarela deveriam cruzar-se a sudoeste mas
permitindo o prolongamento de ambas.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4435

Data: 14/08/2018

Autor: miguel

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Concordo com as propostas e acrescentava um alargamento da linha até Belém visto que é uma zona turistica
sobrelotada e com grandes dificuldades de circulação. Desta forma aumentava a procura em Belém e promovia o
descongestionamento nessa zona. A estação de Santos seria fundamental para “salvar” a vida noturna em Lisboa e
elevá-la a um estatuto de grande cidade europeia, uma vez que as discotecas em Santos, embora de pequeníssima
dimensão, quando comparadas com outras de grandes destinos turísticos, poderiam atrair muitos mais turistas e locais
se houvesse uma oferta de transportes públicos superior, de qualidade e baixo preço como o metropolitano.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4436

Data: 15/08/2018

Autor: João Pedro Santos

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Acho este projecto um erro gigantesco. Era muito mais importante ligar antes a linha Amarela a Alcântara e assim dividir
a entrada na cidada por mais de um ponto
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4473

Data: 17/08/2018

Autor: Carla Lopes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A Linha Amarela é usada por milhares de utentes residentes na zona norte da região de Lisboa, devia antes crescer para
Loures, com várias estações.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4437

Data: 15/08/2018

Autor: José Carreira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Este projeto vai fundamentalmente contra o propósito actual do metro de Lisboa que é, fundamentaalmente, o transporte
de pessoas das regiões periurbanas para o centro da cidade. Para além disto, o metro é usado apenas por pessoas que
desejam fazer trânsito normal entre estações (sem quaisquer particularidades). A criação de um metro circular não só
não auxilia os cidadãos que vêm de fora da cidade como não ajuda particularmente os cidadãos de trânsito normal. No
que toca à evolução do metro de Lisboa, a prioridade deveria ser reduzir o trânsito na cidade de Lisboa através da
extensão do metro para zonas periurbanas e a criação de uma linha paralela à 2ª circular, entre outros, e não isto, que
tem zero utilidade, zero funcionalidade, e apenas dificulta a vida aos cidadãos.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4438

Data: 15/08/2018

Autor: Ana Sofia Gameiro Gariso

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Discordo deste projecto, enquanto habitante da cidade de Lisboa e utilizadora frequente do Metro há mais de 20 anos. É
um absurdo investir um valor tão elevado para construir apenas duas estações de metro, quando haveria tantas outras
melhorias necessárias e possíveis com um investimento inferior. O facto deste projecto impactar tanto durante o seu
período de obra em locais como o ISEG ou o liceu P. Nunes, além da necessidade de construir mais viadutos no lumiar,
desviar eléctricos e comboio em Santos, etc. faz com que me pareça ainda mais absurdo e sobredimensionado face ao
potencial benefício para a mobilidade na cidade. Não tenho carro e uso transportes públicos em Lisboa há muitos anos.
Desde que o turismo explodiu a mobilidade na cidade está péssima. Um investimento de tantos milhões por 2 paragens
de metro é frustrante do ponto de vista dos moradores utentes de transportes públicos. Acrescento que a ligação
Odivelas-Telheiras me parece pouco razoável, ou seja, deixar de haver ligação directa de Odivelas ao centro de Lisboa
parece ir contra a lógica que esteve na origem desta mesma linha amarela que existe actualmente. Gostaria de saber que
estatísticas de utilização terão servido de base para este novo traçado que aqui é proposto. Espero que este projecto não
seja aprovado e muito menos posto em prática. Uma cidadã, utente do Metro de Lisboa, Ana Gariso

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4439

Data: 15/08/2018

Autor: Luisa Magnano

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A favor do prolongamenro e da criação de melhores condições de mobilidade na cidade.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4440

Data: 15/08/2018

Autor: Reginaldo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Concordo com a expansão do metro para as áreas em causa.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4441

Data: 15/08/2018

Autor: Sofia Farinha

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Não faz qualquer sentido fazer a dita linha circular, mas sim continuar a expanção para a área de Loures/Infantado, como
há anos está previsto.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4442

Data: 15/08/2018

Autor: Luis Mendonça

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Numa altura em que as questões ambientais nunca estiveram tão interligadas às matérias da mobilidade, é pertinente
reflectirmos algumas mudanças de atitudes e comportamentos. Como tal, este projeto apresenta-se como um embuste à
mobilidade, designadamente para todos os passageiros provenientes do concelho de Odivelas. Com o nascimento de
uma linha circular, morre a possibilidade da comodidade e impõe-se a necessidade de transbordo. Entre um transbordo
pouco confortável e um automóvel, a escolha é simples. A interrupção de uma ligação direta de Odivelas ao Central
Bussiness District de Lisboa só vai fomentar o aumento do uso do transporte pessoal. Para os que não têm possibilidade
para tal, o recurso à sobrelotada carreira 736 da Carris, é certo. Na Estrela e em Santos, por exemplo, o elétrico e os
autocarros já têm um papel preponderante, não sendo, a meu ver, necessária a expansão do metro aqui. Outros,
demandam pelo metro, como por exemplo Amoreiras, Monsanto, Miraflores e Algés. A criação de um interface na zona
de Algés, em muito poderia resolver as questões de mobilidade e aliviar o congestionamento da Autoestrada A5. Se
ponderam a criação de linhas circulares, porque não a vermelha? Não há necessidade de obrigar a transbordo na linha
do Aeroporto. Porque não ligar a linha do Aeroporto à linha verde - pelo Campo Grande -, numa altura em que o turismo
representa boas oportunidades de crescimento no país e com tendência a manter ao longo das próximas décadas.

Anexos:Não

Resposta ao comentário

4443

Data: 15/08/2018

Autor: Condominio da Torre Vicentina

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Os condóminos da Torre Vicentina foram surpreendidos com a eventual construção de um segundo viaduto do
Metropolitano que ligará a estação do Campo Grande a Telheiras. Este novo viaduto passará a menos de 1 metro da
garagem do nosso edifício. Já somos actualmente prejudicados pela proximidade dum viaduto em termos de: ruído,
impacto visual e vários inquilinos têm queixas de fissuras nas paredes, decorrente das vibrações provocadas pela
passagem dos comboios, pelo que entendemos que deve ser encontrada uma alternativa à construção deste viaduto que
ficará encostado a um prédio onde habitam 44 famílias. Se por ventura a construção avançar, é fundamental acautelar as
situações acima referidas, em termos de: i) Segurança do edifício e acesso às viaturas de emergência; ii) Cumprimento
dos limites de ruído estabelecidos na lei; iii) Ausência de vibrações sobre o edifício, bem como controlo anterior e
posterior das condições estruturais do prédio, vistoriado por uma entidade independente (LNEC); iv) Minimização do
impacto visual; e v) Minimização dos constrangimentos durante o tempo de obra / estaleiro, nomeadamente circulação e
ruído. Juntamos em anexo um conjunto de questões que abarcam as várias vertentes que nos inquietam e que devem
ser esclarecidas. Melhores cumprimentos, a Administração do Condomínio da Torre Vicentina em Telheiras

Anexos:1
Resposta ao comentário

4444

Data: 15/08/2018

Autor: Carlos Vieira de Almeida

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4445

Data: 15/08/2018

Autor: Maria Albertina Carvalho

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Terminar com a ligação direta entre Odivelas e Rato vai representar um retrocesso civilizacional, que colocará ainda mais
carros nas cidade, contra os transportes públicos. Já se sabe que o poder político não pensa nas periferias tendo foco
apenas no turismo. Mas isto é demais!
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4446

Data: 16/08/2018

Autor: Luis Miguel Amante Bicha e Serra

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Parece-me adequado o alargamento da linha do metropolitano de Lisboa em direção à Estrela e a Santos, uma vez que
este tipo de transporte se destina a servir os moradores e frequentadores da cidade de Lisboa e não a funcionar como
um transporte suburbano, como os últimos alargamentos para fora do perímetro da cidade de Lisboa pareciam fazer crer.
A frequência deste transporte dentro da cidade é constante a todas as horas, enquanto a sua utilização como serviço
suburbano apenas tem um número elevado de passageiros ao início e fim do dia. Quanto à localização das estações,
apenas me parece mais interessante que se desça ligeiramente a paragem da Estrela para o meio da Av. Infante Santo,
com vista a servir o elevado número de moradores dessa artéria, bem como dos bairros da Lapa e Campo de Ourique.
Ao ficar logo junto à Basílica da Estrela servirá um número menor de moradores e de serviços que aí não se encontram,
mas sim mais para baixo, na referida avenida.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4447

Data: 16/08/2018

Autor: paulo alves

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Anexo o parecer da Comissão de Trabalhadores do Metro, subscrevendo e partilhando das dúvidas e críticas que nele
constam.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4474

Data: 17/08/2018

Autor: Miguel Nunes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Boa tarde, Junto envio os meus comentários no ficheiro anexo. Com os melhores cumprimentos, Miguel Nunes
Anexos:1
Resposta ao comentário

4449

Data: 16/08/2018

Autor: Miguel Franco

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

- Deveria ser rejeitado o projecto referido A apontar quanto a metodoligia planeada entre Rato Cais Sodré será o elevado
custo devido à elevada complexidade do projecto. Quanto a soluçao proposta nos novos viadutos Campo Grande graves
problemas podem surgir apos a construçao. A soluçao proposta implica a mudança de via logo apos a estaçao de campo
grande antes do túnel para a cidade universitária. O maior problema será o grande desnível vertical e horizontal na
soluçao proposta (já que a atual viaduto da linha amarela começa imediatamente a descer logo apos o cais. Com isto as
agulhas de mudança de via associado com o elevado trafego proveniente da linha circular sofrerá enorme desgaste e em
caso de falha facilmente levará ao descarrilamento. As razoes que sustentam a criação da linha circular não são
convincentes nem verídicas 1. No relatório argumenta que com a criação da linha circular os comboios podem circular a
60 km/h. FALSO! A limitação imposta foi devida a um problema dos travões de emergência e há pelo menos um ano já
recolocaram a sinalização que permite circular a 60km/h (atualmente já viajei em varias composições e circularam a
60km/h). Logo atualmente já é permitido a circulação a 60 km/h 2. Não ira captar mais passageiros devido a linha circular
porque, neste momento a verdadeira linha que atravessa e abrange lisboa é a linha da cintura (CP), uma vez que esta
linha cruza com a 4 linhas do metro serve para distribuir os passageiros.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4450

Data: 16/08/2018

Autor: Miguel Franco

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Razoes que sou contra a linha circular proposta: 1. A linha circular proposta tem uma baixa cobertura de lisboa. A linha só
cobre uma a parte central da cidade e em certas áreas elas só se distanciam menos de 1 km. 2. O trajeto da linha circular
não contempla a criação de novas interfaces com outras linhas, o que não ajuda na diminuição no tempo de viagem para
os passageiros (com exceção de quem viaja de cais do Sodré para picoas) 3. Ao unir os termos das linhas verde e
amarela faz com que se estrangule a possibilidade de expansão para a zona sudoeste da cidade que carência de metro
(com a criação da linha circular só a linha vermelha poderá progredir para sudoeste). Ao só ter uma linha para essa zona
faz com que esse transporte não seja atrativo pois para trocar de linha teria que ir ate ao centro da cidade
(sebastião/Saldanha/alameda). Ao ter varias linhas apontadas para sudoeste seria possível a criação de varias interfaces
que facilitava nas deslocações.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4451

Data: 16/08/2018

Autor: Miguel Franco

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Para terem uma rede de metro eficaz a prioridade seria linhar a linha vermelha a linha amarela na zona norte e o
prolongamento de telheiras para a linha azul. Com isto diminuiria imenso o tempo de viagem entre o aeroporto e as
estações mais a norte na linha azul/amarela.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4453

Data: 16/08/2018

Autor: Vasco Brito Girão Soares Severo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A ligação do Rato ao Cais do Sodré não parece fazer qualquer sentido do ponto de vista financeiro. O custo médio por
quilómetro de metro ronda em média os 50 a 60 milhões de euros, enquanto esta ligação, que na prática são 2km vai ter
um custo médio anunciado de 140 milhões de euros. O benefício desta solição é muitícimo relativo havendo soluções
muito mais eficientes para a cidade!
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4454

Data: 16/08/2018

Autor: Paulo Feytor Pinto

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

A organização e utilização da cidade de Lisboa tem uma estrutura em leque e não em círculos concêntricos como
acontece em muitas cidades estrangeiras. Atualmente, o centro da cidade é o Marquês (depois de ter sido o Rossio). Por
isso, não há circulares rodoviárias ou ferroviárias no perímetro sul. Esta estrutura é visível na rede de metro que liga a
periferia urbana e suburbana ao centro, no contexto duma cidade que "não tem" periferia sul. Assim, a proposta de
circular não será uma circunvalação do centro da cidade - o Marquês fica no seu perímetro. Além disso, é uma circular
que não é uma circunferência, tendo estações distantes pelo perímetro da circular que são próximas na realidade
(Entrecampos e Roma). Além de circular pouco circular cujo centro não é o centro da cidade, a proposta penaliza a
população a norte do Campo Grande (120.000), criando uma linha exígua e periférica, na verdade duas minilinhas
alimentadoras duma sobrelotada Campo Grande. A proposta também frustra expetativas de extensão à parte ocidental
da cidade. Esta linha, a partir do Rato (ou S. Sebastião), serviria a população de Campo de Ourique, Alcântara, Ajuda e
Belém (70.000), com estações em polos importantes: I.S. Agronomia, P. Universitário, Palácio da Ajuda, Hospital S. F.
Xavier, estação CP de Algés e estação Fertagus do Alvito. Aqui existe uma infraestrutura de apeadeiro ferroviário. A
ligação à CP, em Algés, daria acesso ao eixo Marquês-Entrecampos e aliviava o movimento no Cais do Sodré.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4455

Data: 16/08/2018

Autor: Vasco Brito Girão Soares Severo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A ligação do Rato ao Cais do Sodre não faz qualquer sentido. As zonas onde passará o metro já são servidas (Estrela
poderia ser servida de outra forma e Santos fica perto do Cais do Sodré) e seria muito melhor para a cidade que a rede
metro ligasse a novos centros. A extensão a Alcântara, como inicialmente pensada, serviria igualmente a Estrela e
serviria bem melhor a linha de Cascais, não precisando os utentes desta linha de ir até ao Cais do Sodré para terem uma
ligação ao centro da cidade. Além disso serviria Alcantara, zona com mais 20 mil habitantes, abrindo ainda a
possibilidade a uma extensão à Ajuda (com um polo universitário) e Belém (com ligações fluciais) sem causar um
autentico nó na rede.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4456

Data: 16/08/2018

Autor: Vasco Brito Girão Soares Severo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A obra parece ser, segundo especialistas, um colosso na cidade de Lisboa, abalando zonas já muito instáveis e obrigado
ao desvio de avenidas e linhas de comboio representando um enorme transtorno para os Lisboetas.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4457

Data: 16/08/2018

Autor: Vasco Brito Girão Soares Severo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Transformar duas linhas radiais, uma delas com ligação aos suburbios da cidade, numa linha circular é inexplicável! Os
habitantes de Odivelas deixarão de ter ligação direta ao centro da cidade preferindo em alguns casos vir de carro,
prejudicando ainda mais os lisboetas. Por outro lado não se percebe a vantagem de ter uma linha circular que na verdade
são duas linhas paralelas com dois nós nas pontas, atrofiando futuros alongamentos da rede! Uma aberração sem
explicação!
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4475

Data: 18/08/2018

Autor: Hugo Lourenço dos Anjos Rodrigues

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Anexos:1
Resposta ao comentário

4463

Data: 17/08/2018

Autor: fernando santos e silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

O presente comentário é feito na sequencia de anterior enviado em 2018-07-15 e da sessão de esclarecimento de
2018-07-31, de que destaco a disponibilidade manifestada pelos técnicos promotores. Confirmaram-se as dúvidas de que
o prolongamento proposto segue o mapa da expansão de 2009, elaborado sem os procedimentos institucionais, ao nível
do metropolitano, de consulta das áreas de operação e de manutenção e, por maioria de razão, sem os procedimentos
de consulta pública e de avaliação ambiental. Se tal tivesse sido feito, ter-se-iam evidenciado os erros de traçado do
mapa e a deficiente fundamentação das prioridades dos seus componentes, da responsabilidade interna do
metropolitano, e por isso insuficiente do ponto de vista do interesse público. Verifica-se assim que, embora o EIA agora
realizado satisfaça os requisitos e o objeto para que foi encomendado, os documentos na sua génese não cumpriram os
procedimentos de avaliação ambiental e de consulta pública, ferindo assim as conclusões do EIA, pelo que, smo, só
poderá ser proposta a informação desfavorável, pese embora a elevada qualidade, quer na avaliação ambiental, quer nos
projetos de construção civil e traçados da ligação Rato-Cais do Sodré. Julga-se assim como melhor prosseguimento a
elaboração dum planeamento estratégico para a AML alternativo ao mapa de 2009. Em anexo envia-se o comentário
atualizado, incluindo uma relação de ligações com documentação fundamentadora do que se propõe.

Anexos:1
Resposta ao comentário

4464

Data: 17/08/2018

Autor: Carlos Bolacha

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Discordo do projecto de prolongamento da linha amarela, tornando-a numa circular, já que não trará alguma solução
concertada com a evolução demográfica da cidade, justificando-se sim o prolongamento da mesma em direcção a
Campo de Ourique e a Alcântara, zonas de forte incidência populacional e com possibilidades de crescimento, dando
também acesso mais directo ao eixo central da cidade (Av. da Liberdade/Marquês de Pombal/Saldanha). Por outro lado a
extensão a Alcântara poderá completar a ligação à linha de Cascais e também à linha do Sul através da activação do
apeadeiro do Alvito, construído nesta linha mas sem ter sido aberto.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4465

Data: 17/08/2018

Autor: Rui Carmo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Venho desta forma apresentar a minha total discordância ao projecto da linha circular planeado pelo Metropolitano de
Lisboa. Senão vejamos: 1. O projeto agora apresentado não corresponde às necessidades da Empresa, da cidade, nem
da Área Metropolitana de Lisboa; 2. A complexidade da obra comporta impactos muito significativos na cidade e na rede
atual, por um período de tempo bastante prolongado; 3. Os elevados custos desta expansão não parecem ter um reflexo
racional no benefício futuro que se pretende obter; 4. Subsistem muitas e fundadas dúvidas sobre as condições de
segurança futuras; 5. Faltam nos projetos elaborados, estudos científicos sobre a gravidade dos efeitos no fator humano;
Observando também as múltiplas opiniões de técnicos das mais diversas valências que manifestam reservas e até forte
oposição ao projeto, tendo em conta os custos envolvidos, atentando às apreciações de muitos autarcas e das diversas
deliberações de diferentes órgãos autárquicos, esta é uma má solução para a promoção da mobilidade da cidade da área
metropolitana de Lisboa; avaliando ainda os riscos para a segurança dos utentes, os graves impactos das obras e
sobretudo, a ausência de estudos e medidas que identifiquem e resolvam os problemas que se irão verificar na operação
para os trabalhadores e utentes, apelo a que a Agência Portuguesa do Ambiente, chumbe o presente projeto.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4466

Data: 17/08/2018

Autor: catia

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Estou contra esta alteracao. No meu entender, só vai prejudicar o serviço. As pessoas ficaram mal servidas,
principalmente quem mora nos arredores da cidade. Caso haja avarias na linha circular será mais complicado resolvê-las.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4467

Data: 17/08/2018

Autor: Hugo G

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Discordo com a totalidade deste projecto uma vez que será prejudicial para os utentes do Metro de Lisboa em especial
para os que vivem a norte da cidade e usam a linha amarela para se deslocarem diariamente. As obras deste projecto
criarão fortes constrangimentos para todos os que moram, visitam ou se deslocam diariamente à cidade. Finalmente,
considero que o valor estimado para o projecto está longe de ser compensado com o incremento de utilizadores que a
Metro de Lisboa pretende captar, sendo que não fará sentido investir tanto dinheiro se o retorno é quase nulo. Na
perspectiva dos utilizadores da linha amarela, será preferível passar a usar o carro para o centro de Lisboa do que passar
pelo constrangimento de ter uma linha mais reduzida sem acesso directo ao centro. A empresa deveria focar-se mais em
levar o metro a sítios onde há falta de acessos à cidade, nomeadamente a Loures, apostado num prolongamento e não
numa redução da linha amarela.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4469

Data: 17/08/2018

Autor: Comissão de Freguesia de Campolide PCP

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Anexos:2
Resposta ao comentário

4471

Data: 17/08/2018

Autor: vera joao

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
O grd volume de passageiros da linha amarela entra odivelas e sai em entrecampos. A alteracao desta linha compromete
esta dinamica. Alem disso transforma a linha amarela em linha suburbana, actualmente à tarde a demora entre comboios
chega a ser de 20 min. Gostava q a linha amarela se prolongasse pela vermelha de forma a cobrir o aeroporto. Do campo
grd ou ameixoeira o q fica ja ali, representa uma volta muito demorada. O acesso ao aeroporto, na estrutura de evolucao
empresarial e dos trabalhos actuais é muito importante
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4472

Data: 17/08/2018

Autor: STRUP

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Em anexo segue o parecer do STRUP, após consulta aos trabalhadores da empresa Metropolitano de Lisboa E.P.E.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4480

Data: 18/08/2018

Autor: Tiago Cascalho

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Bom dia/tarde, Considero que esta proposta de prolongamento do metro de Lisboa não serve as necessidades imediatas
da população do concelho. 1. A construção de duas novas estações de metro em Santos e na Estrela apenas oferecem
uma nova maneira de chegar ao Cais do Sodré. Não resolvem um problema de acessibilidade daquelas zonas que podia
ser alvo de outras iniciativas menos dispendiosas como o investimento em novos meios de transporte (autocarros mais
pequenos e eficientes, veículos sobre carris, BICICLETAS e CICLOVIAS...). 2. Construir uma estação de metro é caro.
Duas estações de metro são soberbamente caras! Não se justifica o enorme investimento em construir duas estações de
metro naquela zona quando há zonas que precisam desesperadamente de metro: Campolide, Alcântara, Ajuda, Campo
d'Ourique... Ou ligações que devem ser feitas como a do aeroporto à Alta de Lisboa. Se o grande propósito desta
proposta é fazer uma linha circular, estas duas estações fazem todo o sentido. Agora, se isso é necessário? Duvido
muito. O êxodo desesperante dos moradores de Lisboa para a periferia obriga a que o metro siga essa tendência e
facilite o transporte para dentro e para fora de Lisboa. E não é com estas ligações que o vamos conseguir. O orçamento é
limitado e o investimento devia ser o mais preciso possível. Assim, NÃO À CONSTRUÇÃO DESTAS DUAS ESTAÇÕES
NEM DA CRIAÇÃO DE UMA LINHA VERDE CIRCULAR!
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4481

Data: 18/08/2018

Autor: Sílvia Quadros

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Não concordo com o projeto de prolongamento Rato Cais do Sodré (e novos viadutos Campo Grande), porque considero
que existem zonas de Lisboa mais distantes, tais como Ajuda e Alcântara, que deveriam ter prioridade no investimento de
extensão da linha de Lisboa.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4483

Data: 19/08/2018

Autor: goncalo carrelo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A linha circular é um completo disparate, deve ser feito o prolongamento até alcantara
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4484

Data: 19/08/2018

Autor: João Lopes Costa

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Caros Apesar de morar na zona da Estrela este projeto não me parece ser o mais urgente para a melhoria do serviço
prestado pelo metro de Lisboa. Seria muito mais relevante que o metro ampliasse a sua linha para zonas mais deficitárias
em termos de transportastes públicos, como é o caso da zona ocidental de Lisboa (Alcântara, Belém e Ajuda). com os
melhores cumprimentos João Costa
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4485

Data: 19/08/2018

Autor: Nuno dos Santos

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Venho por este meio discordar da linha circular , pelas seguintes razoes: 1 Nao faz sentido as pessoas que entram em
Odivelas mudar de comboio ,alias isso e de andar para tras a nivel da mobilidade urbana 2 A linha circular faz sentido a
volta da periferia da cidade e nao dentro desta, isso sera so gastar dinheiro para nada. 3 Todas linhas circulares
construidas para transporte subterraneo foram discontinuadas e so as linhas no exterior circulares ainda operam, isto
quer dizer que a manuntencao destas sao so viaveis sendo estas no exterior.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4486

Data: 19/08/2018

Autor: Rui Botelho

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A linha circular vem dificultar , a mobilidade de quem entra na cidade criando uma serie de ramais secundários, levando
todas as pessoas que entram em lisboa a fazer mudança de linha para entrar na circular , pela experiencia existente em
que as escadas são apertadas exemplo mais gritante são sebastião ,os elevadores estão sempre fora de serviço vão ser
criadas deslocações de pessoas desnecessariamente . Este investimento devia ser sim para ir buscar pessoas fora da
cidade onde houvesse bons parques de estacionamento , levando a uma menor entrada de carros na cidade,
nomeadamente no concelho de Odivelas, também a estação Telheiras se encontra muito longe de servir a propria zona
de Telheiras
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4487

Data: 20/08/2018

Autor: Paulo Morgado

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Subscrevo o documento da Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa.
Anexos:1

Resposta ao comentário

4488

Data: 20/08/2018

Autor: Margarida Maria Nunes da S. rendeiro M. Mendes
Lopes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Os dados apresentados são confusos dado que não está separado o que sucederia se apenas o metro passasse a ter
mais frequência sem construção de novas linhas nem foi feita a comparação com o que sucederia se em vez de ser
construído o prolongamento da linha amarela ao Cais do Sodré fosse feita uma obra projectada no passado- o
prolongamento da linha verde à Pontinha ou Carnide, ligando a linha verde à azul, obra esta que penso ser mais simples
tecnicamente dado que foram deixados "caminhos" como a Alameda Roentgen e possivelmente menos cara. Posto isto
perguntas especificas: 1) Foi de facto bem avaliado o impacto da construção do novo viaduto do Campo Grande (que
passara rente a um predio)? E as possiveis demoras devido a reclamações (justificadas) dos habitantes deste prédio? 2)
Foi contabilizado o possível aumento de carros a entrar na cidade vindos do eixo Odivelas- Campo Grande (e vindos de
Telheiras) devido à obrigatoriedade de transbordo no Campo Grande? 3) Foi avaliado o que me parece excessivo
optimismo quanto à construção da linha do Cais do Sodré ao Rato, numa zona com muitos vestigios arqueologicos etc?
Se as obras em vez de durarem 4 anos durarem 8 ou 10 o impacto é maior não? 4) Foi avaliado o risco que parece ser
uma estação tão profunda como a Estrela? 5) Embora não seja realmente impacto ambiental mas tenha a ver com o bem
estar, foi contabilizado devidamente o custo para o pais se o custo das obras derrapar?

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4489

Data: 20/08/2018

Autor: Jose Silva Pinto

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Cidade menos amiga, solidária, periferias longe do centro! Problemas que não estão acautelados: 1. Segurança - cais
Campo Grande, sobretudo o central, exíguo já com enorme pressão. Toda a população de Telheiras, Lumiar, Santa Clara
e Odivelas terem de mudar de comboio neste local irá aumentar volume de pessoas no cais e exponencialmente a
probabilidade de ocorrer um sinistro. 2. Acessibilidade - cais estação CG, não dispõem de elevadores. Deficientes que
usam o metro de/para zonas afectadas, deixaram poder usar metro, uma violação dos direitos de cidadãos. Há muitas
instituições a apoiar deficientes: APCL, APC, ADFA, etc. Provedor de justiça pronunciar-se. 3. Saúde - alteração é contra
a pretensão de instalar uma sala de chuto no Lumiar, e deverá inviabilizar tal projecto já que toxicodependentes deixaram
de poder viajar no metropolitano a curtir a sua dose. A menos que a intenção seja mesmo criar uma barreira de forma a
depositá-los na freguesia do Lumiar. 4. Prolongamento Metro - o projecto como está irá inviabilizar o prolongamento da
linha amarela, pois toda a carga irá cair sobre estação CG, ao contrário situação actual onde grande parte dos utentes é
distribuída ao longo da linha. 5. Prolongamento do Metro – nesta proposta faria sentido incluir ligação prevista entre
Telheiras e Colégio Militar por realizar. 6. Revisão do IMI - alteração obrigará a revisão do IMI pago nas freguesias,
residentes são prejudicados e existirá uma desvalorização das suas propriedades.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4491

Data: 20/08/2018

Autor: João Santos

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A linha circular é vista como um erro em várias análises técnicas. Há bastantes dúvidas sobre a solução nas cidades
onde já foi implementada. Para além disso esta solução não vai ser benéfica para uma área tão grande como aquela que
vai ser prejudicada por perder acesso directo ao centro. Na minha opinião o investimento deve ser feito no sentido de
abranger a maior área possível, aumentar o número de estações e material circulante. Os tempos de espera entre
comboios deixam qualquer Lisboeta envergonhado quando comparados com outras capitais europeias. É aí que se deve
focar o investimento, fazer com que as pessoas considerem o metro um meio de transporte prático e confortável, só
assim as pessoas vão gradualmente deixar a viatura própria em casa. Relembro que a maioria dos veículos que circulam
em Lisboa são de pessoas que vêm da periferia porque não têm alternativas verdadeiramente práticas para chegar a
Lisboa.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4493

Data: 20/08/2018

Autor: Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Considerando que a Agência Portuguesa do Ambiente está a promover uma consulta pública à “Avaliação de Impacte
Ambiental” ao projecto Prolongamento entre a Estação do Rato (Linha Amarela) e a Estação de Cais do Sodré (Linha
Verde), incluindo as novas ligações aos viadutos do Campo Grande, promovido pelo Metro de Lisboa, a Comissão de
Utentes dos Transportes de Lisboa, enquanto organização dos utentes, vem submeter (em anexo) as suas opiniões
sobre esta matéria, procurando que o seu contributo seja útil para garantir o desenvolvimento do Metro de Lisboa, de
forma a que este cumpra o seu desígnio de serviço público, ao serviço dos utentes e populações.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4494

Data: 20/08/2018

Autor: Júlia Maria Moreira Lanternas

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Torre Vicentina TELHEIRAS Qual o plano de combate a incêndios? Ruído Qual plano para reduzir o ruído à passagem
dos comboios e paragem? Qual a monitorização do ruído prevista antes e depois do arranque da nova linha?Como vai
ser comunicada ao condomínio a evolução dos resultados das monitorizações de ruído e que Entidade a vai realizar?
Vibração: Qual a monitorização de vibrações prevista antes e depois do arranque da nova linha Como vai ser
comunicada aos proprietários a evolução dos resultados das monitorizações de vibrações? Estrutura Qual o plano para
reforçar a estrutura do prédio? Qual a monitorização de estrutura prevista antes e depois do arranque da nova linha?
Fissuras - Qual o plano para corrigir as fissuras antigas e as que virão?Estacionamento privado Como vão ser
compensados os condóminos afectados? Valor patrimonial Qual o impacto previsto no valor de mercado das fracções da
Torre Vicentina? Como pode ser compensado esse valor’.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4495

Data: 20/08/2018

Autor: Roberto Gouveia e Silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Discordância com este projeto, pelos impactos resultantes das obras previstas para a Zona B, relativas à construção dos
viadutos no Campo Grande. A construção destes viadutos resultará em impactos negativos no bairro de Telheiras, quer
durante o período de construção quer depois da sua construção, não tendo o projeto avaliados esses impactos. Urge
identificar e quantificar esses impactos, nomeadamente a nível do trânsito e estacionamento no bairro, em particular na
zona junto ao viaduto (junto à Escola Alemã e ao Colégio Mira Rio - dois colégios grandes no mesmo "cruzamento" e
junto ao estaleiro de obras previsto no projeto), e relativo à proximidade do viaduto ao prédio de habitação Torre
Vicentina, cujo projeto prevê 75 cm (sim, 75 centímetros) entre o viaduto e o empreendimento, necessitando obras de
requalificação da garagem e alteração da sua entrada. O impacto a nível auditivo e de trepidação entre os viadutos e o
prédio urge ser identificado e acautelado ANTES do projeto poder ser aprovado do ponto de vista ambiental.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4497

Data: 20/08/2018

Autor: Instituto Superior de Economia e Gestão

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Junto segue o ofício n.º 72/P/2018 que acompanha a exposição e sugestões do Instituto Superior de Economia e Gestão
no âmbito da consulta sobre o Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação cais do Sodré (Linha
Verde), incluindo as novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande. O tipo indicado é o de "Discordância" não
significando discordância quanto à obra em si mas sim em relação ao local do poço que está previsto construir nas
instalações do ISEG, sendo apresentado local alternativo já discutido com a Administração do Metropolitano de lisboa.
Para além deste aspeto são também levantadas outras questões e apresentadas sugestões nos documentos em anexo.
Anexos:2
Resposta ao comentário

4557

Data: 22/08/2018

Autor: José Carlos Ferreira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A opção de um linha circular no Metro de Lisboa é uma opção profundamente errada. Não só não aumentará a eficiência
nem a frequência das carruagens como ainda por cima irá prejudicar de forma muito significativa todo o eixo Norte a
partir de Odivelas (uma das estações com maior número de passageiros transportados). O que faz sentido, como é óbvio,
é o prolongamento da linha para Oeste nomeadamente para o eixo Alcântara -> Belém que se encontra pessimamente
servido de transportes públicos. Numa lógica de redução da utilização do automóvel o que faz também sentido, até numa
perpetiva de redução de emissões de CO2, é claramente a expansão da linha Amarela de Odivelas para o concelho de
Loures onde os transportes públicos são praticamente inexistentes.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4499

Data: 20/08/2018

Autor: Monica

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Na década de 90, o tráfego do Norte de Lisboa foi beneficiado com a criação da faixa Bus na Calçada de Carriche,
acompanhado com carreiras rodoviárias de transportes públicos "expresso". No início deste milénio, com a chegada do
metro a Odivelas, o que também incrementou a população no concelho de Odivelas, Loures e, talvez, até Mafra (Malveira
e Venda do Pinheiro), os comboios da linha Amarela, de manhã, em hora de ponta já chegam à estação do Sr. Roubado
praticamente cheios. Se o projecto da linha circular avançar, obriga todos os passageiros vindos do norte de Lisboa a
efectuaram mudança de comboio no Campo Grande, acabando a vantagem de permanecer no mesmo comboio e, assim,
evitar um aumento do tempo da viagem, bem como, acaba com a possibilidade de mudar de linha (alternativa) caso
ocorra avaria em uma das linhas actuais do Campo Grande. Os utentes pagam os bilhetes e/ou passes e, como
contribuintes, também pagam impostos por viver na periferia e por utilizarem veículos motorizados sendo que o ML
também beneficia desses mesmos impostos. O projecto da linha circular serve, acima de tudo, o Turismo que pagam
bilhetes ao mesmo preço que os Residentes/Contribuintes. Nem que ocorra uma redução no valor dos bilhetes e/ou
passes dos utentes do norte de Lisboa, o incremento do tempo despendido na viagem e a qualidade da mesma não é
benéfica para os Utentes que continuam e precisam de continuar a utilizar este serviço público.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4500

Data: 20/08/2018

Autor: Filomena Maria de Sousa Luís

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Faz muito mais sentido ligar o Rato a Alcântara, o Aeroporto à linha amarela e Telheiras por exemplo a Carnide. Aí têm
uma circular muito mais relevante.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4501

Data: 20/08/2018

Autor: alexandra lemos costa

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

A linha amarela deve continuar assim, não faz sentido a alteração que pretendem, deve-se fomentar a não utilização de
automóveis na cidade!!! Isto prejudica a freguesia do Lumiar que obviamente trabalha no centro da cidade!! Será que o
Lumiar não é na cidade é arredores? A cidade de Lisboa é minúscula em relação a outras cidades europeias o que torna
esta alteração ridícula, que tal avaliar o funcionamento do metro, e obrigar a empresa do metro garantir serviços de
qualidade sobre punição? Em vez de gastarem dinheiro com trocas de linhas que não trazem mais valia aos moradores
que pagam IMI à CML
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4502

Data: 20/08/2018

Autor: Pedro Martins

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Sugestão: Boa noite Sabendo da consulta pública sobre a o plano de expansão do metro venho transmitir a minha
opinião Penso que a solução adotada é manifestamente insuficiente e mal pensada/planeada não escoando o trânsito no
centro da cidade e não atraindo novos clientes. Enquanto o metro não for até Algés por um lado, Cacém por outro,
Loures por outro, Póvoa de Sta Iria por outro e numa fase final Almada/Barreiro nunca será suficiente. Tem de ser
considerado um plano de interesse nacional que sirva os utentes da área metropolitana de Lisboa. Um plano abrangente
com dinheiros Europeus, do OE, dos privados e das câmaras. Façam um crowd funding fiscal com os 0,5% do cheque
devolução do IRS, deem nomes de empresas ás vossas carruagens (naming), tragam emigrantes para ajudar no projeto
por exemplo quer na construção quer depois na exploração. Obrigado e boa noite
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4503

Data: 21/08/2018

Autor: Renato de Aguiar

Estado: Tratado

Classificação: Fora do Âmbito

Comentário
Chegar a zonas onde é necessário metro. Abrir novos caminhos de expansão por áreas de grande densidade
populacional e criar alternativas na zona oeste da cidade. Metro não tem nada a ganhar com uma linha circular. tem que
se conquistar/ganhar mais utentes para que o transporte seja sustentável.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4504

Data: 21/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

A construção do novo viaduto do metro no campo grande, colidirá com um prédio de 14 pisos. Afectará ainda mais a
estrutura do edifício, danos que já são visíveis com o actual viaduto em exploração. Segundo informações do
Metropolitano de Lisboa o novo viaduto ficará a uma distância de 25 centímetros do edifício (composto por 50 fracções,
das quais 44 habitacionais) Adicionalmente os ruídos provocados pela circulação tem atingido níveis insuportáveis pelo
que também deverão ser tidos em consideração e analisados. Conforme indicado no projecto, caso a circulação em linha
circular não tenha o sucesso que o estudo estima (a fundamentação para captação de novos passageiros ofende
qualquer ser inteligível) este será desactivado e reposta a circulação nos moldes actuais. Então qual o motivo
(verdadeiro) para a sua construção? Mais obra, mais despesa....mais comissões...mais divida para o contribuinte.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4505

Data: 21/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Se a linha circular é a melhor solução. Se os recursos financeiros são escassos. Então a solução óbvia será Odivelas,
Campo grande, Rato, Cais Sodre, Areeiro, Telheiras e no sentido inverso. desta forma não serão prejudicados
(informação do estudo) 3.000.000 de utilizadores líquidos ano, obrigados a transbordo adicional, que agora não se
verifica. Aliás se se pretende atrair mais utilizadores, a linha terá de ser linear e clara, evitando sucessivos transbordo
entre linhas. Assim o projecto tal como está em debate, só pode ter uma decisão a Recusa.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4506

Data: 21/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Dado não ter encontrado nos diversos documentos disponibilizados, solicito que me seja facultado o estudo dos impactos
do novo viaduto do Campo grande no prédio sito na Estrada de Telheiras, 79 (por informação dos serviços do ML o novo
viaduto distará apenas a 25 centímetros do edifício). Possivelmente as fundações do edifício e do novo viaduto irão se
sobrepor.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4507

Data: 21/08/2018

Autor: Pedro Barrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

O estudo em discussão está desactualizado. Ignora as novas formas de mobilidade em Lisboa deverão ser incorporados
no estudo. Por exemplo quantos km's as bike Gira já percorreram pelas ruas de Lisboa. Face à crescente rede de ciclovia
(projeto da CML), quantos utilizadores serão captados em detrimento do ML. O meu exemplo é: desde 11 Junho que
aderi ao Gira/Emel. Desde então efectuei 3 viagens (avulso) no ML. Assim como emov, drivenow, e-coletra e outras. para
a captação de novos utilizadores, a rede de ML tem de chegar ás zonas onde residem os utilizadores permanentes ML
(não considero os turistas utilizadores ML).
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4508

Data: 21/08/2018

Autor: Miguel Pinheiro de Melo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Penso que muito melhor seria: = Prolongamento da Linha Amarela: Rato -> Estrela (correspondência com a Linha
Vermelha) -> Infante Santo (2 estações, em I.S./Santana à Lapa e em I.S./Cova da Moura) -> Alcântara ---> =
Prolongamento da Linha Vermelha: São Sebastião -> Palácio da Justiça -> Campolide/Amoreiras -> Campo de Ourique
-> Estrela (correspondência com a Linha Amarela) -> Lapa (rua da Lapa) -> Santos -> Cais do Sodré (ligação à Linha
Verde) Assim, a Linha Amarela podia futuramente prolongar-se para Belém e Algés, servindo grande parte da zona
ribeirinha Poente e a Linha Vermelha serviria bastante bem dois bairros actualmente bastante carentes de transportes
públicos (C. Ourique e Lapa), ligando-os directamente ao aeroporto e à Baixa, além de a todas as zonas intermédias.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4511

Data: 21/08/2018

Autor: Gonçalo Nunes Simões Correia Gonçalves

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Eng. envolvido nas obras de expansão e revamp do metro de Lisboa desde 2010, considero que o projecto da linha
circular verde é benéfico para a mobilidade da cidade, no entanto prejudicará o acesso dos utilizadores da linha amarela,
que ficará apenas com 1 ponto de cruzamento com a linha verde na sua estação terminal, baixando a sustentabilidade da
linha amarela, o actual projecto prevê: - linha azul - 3 cruzamentos de linhas - linha verde -5 cruzamentos de linhas - linha
vermelha - 2 cruzamentos de linhas - linha amarela - 1 cruzamento de linha (terminal) A resolução, é a acrescentar ao
projecto a expansão da linha vermelha do aeroporto (já está preparado) para a linha amarela, pelo que considero 2
soluções: - Interligação da linha vermelha Aeroporto à linha amarela na estação da Ameixoeira, permitindo a fácil
mobilidade entre as linhas, garantindo fácil acesso ao parque EMEL da Ameixoeira associado ao metro de Lisboa. Assim
dinamizando a linha amarela e vermelha. - Interligação da linha vermelha Aeroporto ao Campo Grande na linha amarela,
criando uma unica linha de metro, circular exterior à grande Lisboa. Desta forma dinamizando a linha amarela e
vermelha, e a interligação do Norte da cidade ao Oriente da Cidade, permitindo muitos melhores acessos ao aeroporto,
resultado: - linha azul - 3 cruzamentos de linhas - linha verde -5 cruzamentos de linhas - linha vermelha - 3 cruzamentos
de linhas - linha amarela - 2 cruzamento de linhas
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4512

Data: 21/08/2018

Autor: Maria Cabral

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Não posso aceitar que a melhor maneira de melhorar a vida de todos nós seja fazer a linha circular (prolongamento
Rato-Cais Sodré). Há muitos, muitos anos que vivo no Restelo. Para mim, neste momento, o único transporte público que
me serve é o táxi. Tenho 8 netos (entre os 15 e os 25 anos) a viver na freguesia de Belém. Acho que era muito
importante o metro chegar a Alcântara. Dividir o tráfico de pessoas entre o Cais Sodré e Alcântara será com certeza
bastante melhor que sobrecarregar o Cais Sodré.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4513

Data: 21/08/2018

Autor: Vítor Manuel Alves Caseiro

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Eu, Vítor Manuel Alves Caseiro, apelo que, a Agência Portuguesa do Ambiente, chumbe o presente projeto de
Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as novas
ligações aos Viadutos do Campo Grande, promovido pelo Metropolitano de Lisboa, E.P.E. Os fundamentos são os
seguintes: 1 - Parecer da CT do Metropolitano de Lisboa, os quais junto em anexo. 2 - Dos terrenos do PMO I (Sete-Rios)
que foram avaliados em 2003 em 60 milhões de Euros, serem agora avaliados em 20 a 30 milhões de Euros e que irão
ser aplicados para investir na descrita expansão.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4514

Data: 21/08/2018

Autor: JOAO CAPUCHO

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Bom dia, sou um utilizador (cliente) diário da Linha CP Cascais + Metro, aqui dispendendop cerca de 1000 euros anuais
com a assinatura CP Cascais + Metro (72€/mes). O corredor Oeste de Lisboa continua a ser preterido e ignorado no
plano de expansão do Metro. Os concelhos de Oeiras e Lisboa têm cerca de 400 mil habitantes, com Cascais a ter cerca
de 211 mil (já acima de Loures com 208 mil). O percurso de qualquer ponto da Linha de Cascais da CP ao eixo Marques /
Saldanha (onde estão milhares de empresas) é o percurso-rei da rede de Metro uma vez que, também a partir do Cais do
Sodre, junta os clientes que vêm dos barcos do Tejo mas obriga a 2 !!! mudanças de estações: Baixa Chiado e Marques
Pombal (para entrar na linha Amarela), aumentando consideravel e desnecessariamente o tempo de viagem. A opção de
crescimento natural seria pois o prolongamento da Linha Amarela até Alcantara, Belem ou Alges, desanuviando o Cais
do Sodre e potenciando mesmo o encurtamento da Linha CP de Cascais (que serve como barreira de mobilidade no
acesso ao rio). Esse proprio prolongamento poderia servir a Estrela, ficando a zona de Santos servida pelos electricos.
Mais ainda.A ligação a Alcantara potenciara também futuras ligações a linha CP de Campolide e Alcantara-Terra bem
como a toda a zona maritima das Docass. A atual configuração do crescimento deveria pois ser revista e adaptada.
Melhores cumprimentos
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4515

Data: 21/08/2018

Autor: Ana Telhado

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
O RNT do EIA relativo ao prolongamento da linha amarela do metro Rato - Cais do Sodré e novos viadutos do Campo
Grande deveria ser menos extenso e de fácil leitura e interpretação, o que não acontecendo, implica que não seja
adequado ao fim a que se destina. em anexo incluo apreciação A alteração proposta só acarreta impactes negativos pelo
que deve ser rejeitada.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4516

Data: 21/08/2018

Autor: Manuel Silva

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Considero que deve ser dada prioridade ao prolongamento da rede para as zonas da cidade onde esta faz mais falta,
designadamente, prolongamento da Linha Verde para Telheiras Norte (Alto da Faia, Parque dos Príncipes, Rotunda São
Francisco de Assis) eventualmente com ligação à Linha Azul em Carnide, bem como extensão a áreas de Odivelas em
rápido crescimento populacional (como é o caso da ilha habitacional Colinas do Cruzeiro) e ainda ao eixo Loures. A Linha
Verde Circular poderá beneficiar sobretudo o turismo mas ignora os utentes que se deslocam diariamente para a cidade
para trabalhar. Manuel Silva
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4517

Data: 21/08/2018

Autor: Mariana Curiel

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
O programa apresentado não é adequado ou viável para a cidade de Lisboa e só vai causar ainda mais transtornos e
atrasos para quem necessita de deslocar para o centro da cidade!
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4518

Data: 21/08/2018

Autor: Alexandre Marques Veloso

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

A proposta do Metro de Lisboa de transformar a Linha Amarela, numa linha de apenas 7 estações, com ligação a apenas
uma linha do resto da rede, quando atualmente a linha tem correspondência com todas as outras linhas é um completo
disparate. É inconcebível que quem mora na região norte tenha que trocar de linha duas vezes se quiser ir ao Colégio
Militar ou ao Aeroporto quando atualmente só o faz uma vez. O pressuposto de se alargar a rede do metro é favorecer
regiões da cidade que não tem metro "à porta" e não fazer isso e ao mesmo tempo prejudicar claramente quem já o tem.
Outro ponto incrível desta proposta é o facto de agora querem desfazer o que cerca de dez anos atrás foi finalmente
alcançado, e que havia sido sempre uma prioridade do Metro e da CML: a união das quatro linhas de metro da cidade.
Depois da construção da linha vermelha por altura da Expo 98, a crítica que se fazia é de que essa linha estava desligada
do resto da rede, já que apenas havia ligação com a Linha Verde. Partiu-se então para o prolongamento da Linha até São
Sebastião. Finalizada a obra, toda a gente festejou o facto de termos finalmente toda a rede de metro interligada, sem
termos uma espécie de "linha pária". E agora passados dez anos, os iluminados que querem fazer esta obra absurda
querem voltar atrás no tempo? Querem novamente ter uma linha desligada do resto da rede? Que tipo de planeamento é
este, que apenas uma década depois quer deitar abaixo o que de bom foi atingido em 2008/2009?

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4520

Data: 21/08/2018

Autor: José Morgado

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Discordo totalmente deste projecto, pois vai utilizar recursos financeiros muito elevados, sem qualquer estudo sério
quanto à utilidade do mesmo. Com esta utilização dos recursos financeiros, que são escassos, outras soluções, como por
exemplo a extensão para a zona Oeste de Lisboa, ou a ligação de Telheiras à Pontinha vão ficar, por muitas dezenas de
anos inviabilizadas. Este projecto surgiu do "Nada", sem qualquer interesse para as aspirações das populações que
vivem e trabalham em Lisboa. Nem os Orgãos do Poder Local de Lisboa concordam com este investimento. Como é o
caso dos eleitos da Assembleia de Freguesia de Carnide que aprovaram a Moção, "Mais Metro para Carnide", em 28 de
Junho de 2018.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4522

Data: 21/08/2018

Autor: Nuno Mourao

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Fui surpreendido com a informação sobre a eventual construção de um segundo viaduto do Metropolitano que ligará a
estação do Campo Grande a Telheiras. Este novo viaduto passará a menos de 1 metro da garagem do edifício que habito
– Torre Vicentina em Telheiras. Quem vive no nosso edifício já é prejudicado atualmente pela proximidade dum viaduto
em termos de: ruído e impacto visual para além de vários inquilinos têm queixas de fissuras nas paredes, decorrente das
vibrações provocadas pela passagem dos comboios, pelo que deve ser encontrada uma alternativa à construção deste
viaduto que ficará encostado a um prédio onde habitam 44 famílias. Se por ventura a construção avançar, é fundamental
acautelar as situações acima referidas, em termos de: i) Segurança do edifício e acesso às viaturas de emergência; ii)
Cumprimento dos limites de ruído estabelecidos na lei; iii) Ausência de vibrações sobre o edifício, bem como controlo
anterior e posterior das condições estruturais do prédio, vistoriado por uma entidade independente (LNEC); iv)
Minimização do impacto visual; e v) Minimização dos constrangimentos durante o tempo de obra / estaleiro,
nomeadamente circulação e ruído. Melhores cumprimentos, Nuno Mourao

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4523

Data: 21/08/2018

Autor: Luis Fonseca

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Envio em Anexo uma sugestão por ultrapassar os 1500 caracteres. Em resumo, serve para transmitir que não me revejo
na opinião da Comissão de Utentes, sendo eu, portanto, a favor de uma linha circular. Todavia, face ao impacto,
complexidade (pendência e D. Carlos I) e custo, apresento uma sugestão que poderá conciliar várias vontades e talvez
reduzir o risco associado à construção deste troço agora em consulta pública (extensão até à zona de Alcântara e retorno
para o Cais do Sodré), sem um significativo aumento de custo e com maior abrangência de utentes servidos. Luís
Fonseca
Anexos:1
Resposta ao comentário

4524

Data: 21/08/2018

Autor: Camara Municipal de Lisboa

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Junto se envia o parecer da CML e da Carris no âmbito do estudo de impacte ambiental de ampliação da rede de Metro Prolongamento entre as Estacões do Rato ( linha amarela) e a Estação do Cais do Sodré ( linha verde), incluindo as
novas ligações nos viadutos do Campo Grande. CML - gabinete do Vereador Manuel Salgado contato: 21 798 88 50
Anexos:2
Resposta ao comentário

4526

Data: 21/08/2018

Autor: Paula Fontes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Boa tarde, penso que deviam proceder a uma verdadeira discusão pública sobre as alternativas que actualmente farão
mais sentido para a maior parte dos utilizadores da rede de metro, tanto para os actuais utilizadores como os potenciais,
pois penso o estudo apresentado está muito desfasado com a realidade dos actuais números de utentes oriundos do
Troço Odivelas-Campo Grande, que com este plano terão TODOS que fazer transbordo no Campo Grande, bem como
ao fim do dia, TODOS a fazerem de novo transbordo no Campo Grande, pois os utilizadores desse troço com destino a
Telheiras:serão certamente uma ínfima percentagem!
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4528

Data: 21/08/2018

Autor: Dina Font Oliveira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Concordo com a linha circular. Penso que o Metro de Lisboa é em primeira instância para servir quem circula na cidade.
Não me faz sentido existirem tantas zonas da cidade sem metro, o que leva os residentes de lisboa cidade a recorrerem
ao transporte particular para fazer poucos kms e o Metro focar a sua expansão para as zonas suburbanas da cidade.
Acho ridículo a Comissão de Utentes estar a focar a sua objeção num transbordo adicional para trajetos com origem fora
da cidade.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4529

Data: 21/08/2018

Autor: Paula Fontes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Gostaria que publicassem ou disponibilizassem, o mais breve possíel, o estudo, ou estudos de impacto ambiental
relativos à construção do novo viaduto no campo grande, especialmente em relação ao prédio na Estrada de Telheiras,
nº 79, tanto relativo ao ruído, como às fundações do referido edifício, bem como às vibrações e sua propagação na
estrutura do edíficio. Fico a aguardar.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4530

Data: 21/08/2018

Autor: Paula Fontes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Boa tarde, não compreendo como é que actualmente o metro se debate com falta de comboios, falta de carruagens e
porém neste estudo apontam para um aumento significativo de comboios a passar na nova linha em anel, onde os vão
buscar? Pois, mesmo que circulem a uma maior velocidade, serão necessários mais comboios para rentabilizar estes
avultados investimentos, não? Porquê não repensar a linha sem necessidade de construção de mais viadutos, fazendo a
linha: Odivelas-Campo Grande-Rato-Cais-do-Sodré-Areeiro-Campo Grande-Telheiras e depois para trás:
Telheiras-Campo Grande-Areeiro-Cais-do-Sodré-Rato-Campo Grande-Odivelas?
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4531

Data: 21/08/2018

Autor: Paula Fontes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Se derem a escolher aos utilizadores se preferem linha em anel ou expansão da rede do metro, não existirão dúvidas:
SEMPRE A EXPANSÃO!!! Se derem a escolher aos utilizadores se preferem linha em anel ou ligações entre as várias
linhas de metro na zona Norte de cidade, não existirão dúvidas: SEMPRE MAIS LIGAÇÕES!!! É necessário colocar estas
opções nas mãos dos cidadãos, ouvir e discutir as várias opções para que faça sentido viver em democracia e pagar
impostos!!!
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4532

Data: 21/08/2018

Autor: Jéssica Ribeiro

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4533

Data: 21/08/2018

Autor: Pedro Manuel Caimoto Jácome

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Estou em desacordo com ao projecto anunciado porque vai ter um custo desproporcionado em relação aos benefícios e
com enormes dificuldades de execução com perigos potenciais de acidentes em obra com enormes atrasos na execução
com todos os imensos incómodos inerentes. Voto contra
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4534

Data: 21/08/2018

Autor: Marta Penilo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Acho que o prolongamento Rato-Cais do sodré deve manter-se na linha amarela. Uma linha circular não só pode ser
perigosa como vai aumentar a congestão de passageiros, já existente, na linha verde.
Anexos:Não

Resposta ao comentário

4536

Data: 21/08/2018

Autor: José Pires

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Como cidadão, sou absolutamente contra esta proposta e concretamente com este relatório. Todo o estudo baseia-se na
melhoria de serviço com base em observações que não são verdadeiras, sendo uma das mais evidentes, a desculpa de
diminuição do intervalo entre comboios, e a linha circular não é a única solução para essa redução, nem pode ser
apontada como uma condição para isso, porque ao manter o actual número de composições em circulação, não é
evidente uma redução pronunciada para isso. Depois, lamento profundamente que na sessão à qual tenha estado
presente no auditório do alto dos moinhos, não tenham sido respondidas as questões de todos os que estão contra este
projecto,ou seja, todos os presentes excepto os responsáveis do metropolitano de Lisboa. O corte da actual linha
amarela; o gasto de recursos com viadutos sub-aproveitados no campo grande, devido a existir troços que vão ter uma
utilização reduzida; a falta de indicação de obras a decorrer com empreendimento Metropolis, basear o aumento de
passageiros no Cais do Sodré numa linha em obsolescência e sem qualquer indicação se isso foi concertado ou
estudado com a tutela, tudo isso são factores que este projecto está mal planeado e com falta de informação. De
recordar, que como cidadão agradeço melhor competência para melhores decisões, dado que nos anos 80 e 90 temos
exemplos de decisões com custo acentuado para o contribuinte e que poderia ter servido melhor a cidade. É tempo de
parar esta péssima ideia.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4537

Data: 21/08/2018

Autor: Jorge KOl de Carvalho

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Numa obra de custos incalculáveis, fora de razoabilidade, com graves inconvenientes na mobilidade e sem sentido no
desenvolvimento da infraestrutura ML no território, e na sua compatibilização e gestão com as outras infraestruturas de
transporte existentes, que não apoia convenientemente o desenvolvimento urbano, o EIA não se pronuncia sobre: - O
impacte social negativo pela descontinuidade da linha amarela. - As fragilidades do projecto de engenharia, resultantes
dos desadequados traçados preconizados. - O impacte das diversas frentes de estaleiro nas zonas abrangidas. - As
soluções de engenharia, no âmbito da acústica e das vibrações, no encosto das novas linhas à Torre Vicentina, em
Telheiras, capazes de garantirem a sua estabilidade e habitabilidade. Nestas condições o EIA não pode ser aprovado.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4538

Data: 21/08/2018

Autor: Margarida Mendes Ribeiro

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Discordo em absoluto com este projeto, por considerar que não contribui em nada para a melhoria na mobilidade dentro
da cidade de Lisboa. Pelo contrário, torna mais periférica a zona norte da cidade, desincentiva a população até agora
servida pela linha amarela de usar este transporte. Eu própria deixarei de fazer uso, dado os inconvenientes que este
projeto implica. Esta medida irá contribuir para o aumento da circulação automóvel dentro da cidade de Lisboa, com
todos os efeitos nefastos que isso acarreta. Lamentável que o dinheiro publico seja desperdiçado em projetos tão inúteis
e contraproducentes
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4539

Data: 21/08/2018

Autor: André Oliveira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
O projecto parece-me bem e parece-me melhor que as alternativas. Continuam a ser defendido que o metro deva ser
expandido para fora do município de Lisboa, o que não faz qualquer sentido. Cabe à gestão do metro, a informação da
população, para não defenderem ideias astronómicas e com grande potencial para falhar devido a iliteracia. Obviamente
que toda a gente gostaria de ter uma estação de metro à porta de casa. No entanto, o metropolitano é o transporte
público mais caro por km. Logo, o seu objectivo é ser usado em zonas de grande densidade populacional. O seu uso fora
destas, é um erro que gera grande prejuízo. Zonas fora do município devem ser cobertas com outros transportes públicos
mais baratos (ligh rail, metro de superfície, comboio, autocarro) que aproveitaram melhor o investimento efectuado.
Cancelar este projecto em detrimento de regiões que nem deviam ter metropolitano em primeiro lugar, não faz sentido.
Lisboa merece ter transportes públicos em condições (tanto no centro como na periferia), pelo que a melhor alternativa
deve ser usada para cada situação específica. Um ligth rail fora do munícipio servia o mesmo propósito que o metro se as
interfaces forem bem feitas e bem planeadas (não apenas infraestrutura, mas sim horários e tarifários).
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4540

Data: 21/08/2018

Autor: Silvino Santos

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Exmos Senhores No âmbito da consulta do Estudo de Impacto Ambiental do projeto da obra de prolongamento da Linha
Amarela, do Rato ao Cais do Sodré, venho considerar o seguinte. Este projeto não faz sentido, pelo que esta obra não
deve ser feita. Os impactes são muito gravosos, a utilidade é muito discutível e o custo é elevadíssimo, um autêntico
absurdo, no atual contexto económico-financeiro do país. Apela-se à APA para que dê parecer Negativo ao projeto. Além
disso, o chumbo do projeto não será drama nenhum; será antes uma oportunidade para serem discutidas melhores
alternativas para a expansão da rede do Metro, a qual deverá previlegiar a zona ocidental da cidade, onde não existe
ainda qualquer linha. Lisboa, 21 de agosto de 2018 Silvino Pompeu Santos (CC: 01578367) Engenheiro Civil, Membro
Conselheiro da Ordem dos Engenheiros, Especialista de Estruturas do LNEC, Presidente da Secção de Ordenamento do
Território e Ambiente da Sociedade de Geografia de Lisboa
Anexos:1
Resposta ao comentário

4541

Data: 21/08/2018

Autor: Frederico Sarcinelli

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A referida expansão e a criação linha circular do metro não trarão benefícios para a cidade - pelo contrário, complicará a
vida diária dos seus utilizadores. O encurtamento da linha Amarela a Telheiras resultará na perda da conexão direta com
as linhas Azul e Vermelha e obrigará milhares de passageiros a realizar um transbordo extra na estação Campo Grande.
É também um erro levar mais um eixo de ligação ao Cais do Sodré, estação já sobrecarregada devido ao volume de
passageiros advindos da linha de Cascais e das ligações fluviais. Seria preferível, em favor da mobilidade de Lisboa,
realizar a expansão Rato - Alcântara, algo que já estava nos planos do ML desde a concepção da rede.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4542

Data: 21/08/2018

Autor: Luís

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A referida expansão e a criação linha circular do metro não trarão benefícios para a cidade - pelo contrário, complicará a
vida diária dos seus utilizadores. O encurtamento da linha Amarela a Telheiras resultará na perda da conexão direta com
as linhas Azul e Vermelha e obrigará milhares de passageiros a realizar um transbordo extra na estação Campo Grande.
É também um erro levar mais um eixo de ligação ao Cais do Sodré, estação já sobrecarregada devido ao volume de
passageiros advindos da linha de Cascais e das ligações fluviais. Seria preferível, em favor da mobilidade de Lisboa,
realizar a expansão Rato - Alcântara, algo que já estava nos planos do ML desde a concepção da rede.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4543

Data: 21/08/2018

Autor: Associação Senado D. Dinis

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Em anexo segue Comentário da Associação Senado D. Dinis. Com os melhores cumprimentos, O Senado
Anexos:2
Resposta ao comentário

4544

Data: 21/08/2018

Autor: Coligação Democrática Unitária - concelho Odivelas

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Em anexo remete-se o parecer dos eleitos da CDU no concelho de Odivelas sobre "A Linha Circular e o Desenvolvimento
da Rede do Metropolitano de Lisboa", o qual se sintetiza. Tendo sido presente, pelo PS, a esta Câmara uma proposta de
recomendação que incide no parecer ao estudo de impacte ambiental sobre o prolongamento entre a estação do Rato e a
estação do Cais do Sodré, incluindo as novas ligações nos viadutos do Campo Grande, gostaríamos de reiterar a nossa
posição relativamente à restruturação da rede do Metropolitano de Lisboa, já apresentada pela empresa. Desde logo
relativamente ao projeto de Linha Circular, opção que consideramos errada por três ordens de razão: Porque não atingirá
os objetivos a que se propõe; Porque irá prejudicar diretamente uma parte da rede (Lisboa Norte e Odivelas); Porque
absorverá recursos que fariam falta para expansões da Rede que poderiam de facto contribuir para a melhoria da oferta
de transportes públicos. No documento em anexo desenvolvem-se as três razões fundamentais da nossa discordância.
Os eleitos da CDU do concelho de Odivelas.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4545

Data: 21/08/2018

Autor: henrique nabeiro

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Concordo com a expansão da atual rede do metro de lisboa, designadamente para a zona norte - a única que não tem
transporte pesado - assim como para a zona ocidental da cidade (p. ex.: Campo Ourique, Estrela e Alcântara). Todavia,
no caso da linha circular, logo em termos teóricos, parece que a circulação fica prejudicada, porquanto que obriga a mais
meios e mais tempo para a realização de uma mesma viagem. Desconheço a existência de alguma rede com semelhante
esquema de circulação - seria bom ver e estudar casos similares, assim existam. Resumindo, a ideia da linha circular
afigura-se algo estapafúrdia e de impulso/capricho.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4547

Data: 22/08/2018

Autor: Felipe Sussuarana

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
De acordo. Resido próximo à linha verde, mas utilizo a amarela constantemente. Uma circular a juntar as 2 seria muito
interessante!
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4548

Data: 22/08/2018

Autor: Pedro

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Não faz sentido esta proposta e, pior ainda, não vai retirar automóveis à capital. Se o objetivo maior é reduzir o tráfego
automóvel em lisboa, façam o que está a ser feito noutras cidades europeias: expandam as linhas de metro para a
periferia! Tal como foram até à Amadora vão agora até Loures! Sai mais barato, mais simples de construir e retira mais
automóveis.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4549

Data: 22/08/2018

Autor: Florbela Braga

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A atual linha amarela é bastante funcional, por transportar milhares de pessoas da zona de Odivelas para o centro. Se
passarem a ser obrigadas a fazer transbordo no campo grande, provavelmente muitas deixarão de usar este meio de
transporte, com implicações diretas para a qualidade de vida de todos os munícipes.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4550

Data: 22/08/2018

Autor: Nuno Almeida

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Lisboa irá parar por completo nos dias em que a linha verde não esteja a circular normalmente; actualmente, quando uma
linha tem problemas, ainda dá para utilizar uma alternativa indo por outra linha de metro, e as pessoas afectadas nunca
são tantas como no caso da linha circular. Além disso, tornará inviável futuras expansões para zonas de Lisboa onde o
metro nao chega actualmente, tais como Alcântara ou Belém, pois provavelente teria de haver uma nova linha apenas
para estas estações. Tendo em conta estas desvantagens e a falta de estudos que evidenciem as vantagens da linha
circular, penso que esta solução não deve ser adoptada, devendo em vez disso utilizar os fundos para melhorar a
acessibilidade de muitas estações que actualmente nem elevadores têm.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4552

Data: 22/08/2018

Autor: Bruno Filipe Rôlo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Anexos:1

Resposta ao comentário

4553

Data: 22/08/2018

Autor: Luis de Almeida

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Com este projeto, a zona ocidental de Lisboa, nomeadamente as freguesias de Ajuda, Belém e Alcântara, encontram-se,
mais uma vez, votadas ao esquecimento, no que respeita à expansão da rede de metropolitano, o que leva a uma
consciente marginalização desta zona da cidade, no que respeita à mobilidade dos seus cidadãos. Foi aprovada na
passado mês de Junho, na Assembleia de Freguesia da Ajuda, uma moção apresentada pelo PSD e aprovada por
unanimidade, a qual se encontra em anexo, na qual é expressa o descontentamento e a necessidade de se encontrar
soluções que vão ao encontro dos interesses da população. Sendo que existem vários estudos onde se defende a
extensão do metro a estas freguesias, sendo até provável e exequível a sua extensão a Algés e com várias soluções de
intermodalidade com a linha de Cascais, roga-se que se encontre soluções que tomem em consideração as
necessidades e a devida equidade com a população da zona ocidental de Lisboa, pois estes fregueses não são menos
que outros, que tão bem estão servidos a nível de transportes. Com os melhores cumprimentos, Luis de Almeida
Anexos:1
Resposta ao comentário

4554

Data: 22/08/2018

Autor: Cristina Rebelo

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Não concordo com este projecto. Tendo em conta o número de habitantes de Odivelas e arredores que diariamente
utilizam o metro para chegar ao centro de Lisboa, penso que é essencial que ela se mantenha com o actual circuito, não
consigo conceber que seja apenas a linha verde a efectuar este serviço. Hoje em dia quer a linha verde quer a linha
amarela circulam com carruagens cheias, não imagino o que seria só ter uma linha para acesso ao centro de Lisboa.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4555

Data: 22/08/2018

Autor: Marco Filipe

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Texto em anexo
Anexos:1
Resposta ao comentário

4556

Data: 22/08/2018

Autor: FECTRANS

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Em anexo envio parecer sobre http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=2299 Cumprimentos A Direção Nacional FECTRANS
Anexos:1
Resposta ao comentário

4558

Data: 22/08/2018

Autor: Carlos Garcia

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

O projeto não serve a cidade nem a área metropolitana de Lisboa, não contribui para melhorar as acessibilidades das
populações, não retira carros da cidade, não responde às necessidades das populações da zona ocidental da Cidade,
antes pelo contrário, degrada o serviço prestado ao Concelho de Odivelas e à Freguesia do Lumiar (estações de
Telheiras, Quinta das Conchas, Lumiar, Ameixoeira e Senhor Roubado); A execução e complexidade da obra comporta
impactos muito significativos na cidade e na rede atual, por um período prolongado, afetando e condicionando interfaces
estruturantes para a cidade (Campo Grande e Cais do Sodré); Os elevados custos destas obras não parecem ter um
reflexo racional no benefício futuro que se pretende obter; As condições de segurança futura são muito questionáveis,
sobretudo no que respeita à futura estação da Estela, dada a sua profundidade e meios de operação e eventual
evacuação em caso de emergência. Faltam nos projetos elaborados, estudos científicos sobre a gravidade dos efeitos no
fator humano: nos trabalhadores sujeitos a uma operação feita num único sentido, sem cais de manobra para inverter,
quebrar os efeitos rotineiros da sua atividade profissional, ir à casa de banho, beber um copo de água, recuperar atrasos
da operação, etc.; nos utentes e na dificuldade acrescida para orientação sobre o melhor percurso para o seu destino.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4559

Data: 22/08/2018

Autor: Ricardo Martins

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Esta linha circular longitudinal é irrelevante em Lisboa. As linhas existentes (amarela, azul e verde) foram também elas
responsáveis pelo crescimento da cidade como a conhecemos hoje e por isso juntar estas linhas é inútil. A linha circular
devia ser era a vermelha - uma linha este-oeste, que se pudesse cruzar com as linhas longitudinais Norte-Sul). A linha
circular está demasiado próxima para ser útil. A estação de Entre-Campos de um lado, do outro lado 'rua', na mesma
linha, as estações de Roma e a de Alvalade... Depois há a questão das obras no cais do Sodré - Não basta de obras
naquele local? Já é um local complicadíssimo por natureza á superfície, sem falar no subsolo como no passado, ou já se
esqueceram do que por lá se passou? Todo isto para depois estarmos na estação Baixa-Chiado (Camões) e olharmos
para o rio com uma mega estação a 300 metros no fundo da rua? Depois há ainda a questão das alternativas.... ainda se
não as houvesse.....chegar a linha amarela a Santos/Alcântara e Belém é fundamental. A linha de Cascais libertava a
massa de gente que quer ir para norte de Lisboa antes do centro da cidade, mais rapidamente chegariam á linha de
Sintra ou á linha vermelha. Em resumo, a linha circular é muito mais que inventar no que já está feito, é afunilar para a
inutilidade o trajecto Telheiras-Odivelas (que não é estratégico) e igualmente grave, é sobrecarregar a multidão para o
centro da cidade (cais do Sodré) para depois 'encherem' a linha circular.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4560

Data: 22/08/2018

Autor: Salome Guerreiro

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4561

Data: 22/08/2018

Autor: Parque Escolar

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Em nome da Parque Escolar EPE, junto se enviam os nossos comentários e reclamações. Cumprimentos, Fernando
Gonçalves Diretor Geral de Projetos e Gestão de Ativos
Anexos:1
Resposta ao comentário

4562

Data: 22/08/2018

Autor: Fernanda Maher

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Completamente de acordo com o alargamento do metro e construção da "Linha circular". Antes de ser alargado à
periferia, o metro de Lisboa, tem de servir quem está DENTRO da cidade. De nada serve ter o metro até à periferia que
só serve para trazer as pessoas para o centro da cidade, se depois o serviço dentro de Lisboa é muito limitado em termos
da área que abrange, e essas mesmas pessoas, se não trabalham no centro, tem de continuar o percurso em 1 ou mais
transportes de superficie. Fica incomportável o tempo que necessitam na sua mobilidade diária, optando por trazer as
viaturas próprias! Não precisam de inovar, é só copiar os sistemas de metro das capitais Europeias que antes de
alargarem as linhas às periferias (como tem feito o metro de Lisboa), se preocuparam primeiro, em "cobrir" a cidade! Em
Paris, Londres, Amsterdão ou Estocolmo, é muito mais rápido e cómodo e barato, viajar de metro que de carro próprio, o
metro faz a ligação com todos os terminais rodoviários e ferroviários e chega a TODOS os pontos da cidade! Só quando
o mesmo se passar em Lisboa é que as pessoas deixam de trazer os carros. Esta é a unica forma de evitar o excesso de
carros na cidade!
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4563

Data: 22/08/2018

Autor: Miguel Baptista

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Não há justificação para os cerca de 300 milhões de euros a ser gastos em 1,5 km com duas estações pelo meio, com
uma distância inter paragem mais própria dum LRT. A propósito, essa ligação em LRT custaria cerca de 10 milhões de
euros. Além de não haver qualquer Declaração de Utilidade Pública (DUP), esta ligação não resultou de qualquer estudo
estratégico do sistema de transportes da AMl e, em particular, de Lisboa. Pelo contrário, aquilo que é designado o Plano
de Expansão do ML feito em 2009, não teve qualquer estudo de sustentabilidade a justificar o mesmo. Perante isto, só se
pode ficar perplexo com tanta teimosia em insistir no erro. Em alternativa, o estudo do eixo "Algés<>Loures", feito pelo
Metro e Carris em 2001/2 e com ante-projecto feito e Caderno de Encargos concluído, incluindo toda a estratégia de
acessibilidade sustentável para quatro concelhos e 300 mil hab. teria melhor aplicação do dinheiro público. O PNI2030
agradeceria, o PNPOT sairia reforçado e a população com menos dependência do automóvel, com tudo o que isso
significa. É tempo de haver o bom senso, o conhecimento e o saber para diminuir os custos escondidos da dispersão
urbana e ser consequente no combate às alterações climáticas.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4564

Data: 22/08/2018

Autor: Carlos Manuel Carmo Gomes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Em anexo envio parecer sobre http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=2299 Cumprimentos Carlos Gomes
Anexos:1
Resposta ao comentário

4565

Data: 22/08/2018

Autor: Ricardo Gonçalves

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Boa tarde, Como utilizador da linha de metro amarela em hora de ponta vindo do Lumiar parece-me completamente
descabido "esvaziar" no campo grande todas as pessoas das carruagens para entrar na linha circular em conjunto com
todos os passageiros que já se encontram no campo grande vindo de outros destinos de metro e camioneta. Se
efetivamente existe algum tipo de estudo que consiga comprovar a eficácia da linha circular, esta não possa existir, pelo
menos nas horas de ponta, em paralelo com as linhas "diretas" de quem quer ir de odivelas / Lumiar para o centro de
Lisboa. São mesmo muito as pessoas que usam esta linha "direta" em hora de ponta é que serão negativamente
afetados pela alteração. Cumprimentos, Ricardo Gonçalves
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4566

Data: 22/08/2018

Autor: GEOTA

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Exmos. Senhores, Junto se anexa contributo do GEOTA no âmbito da consulta pública. Com os melhores cumprimentos
Anexos:1
Resposta ao comentário

4567

Data: 22/08/2018

Autor: Hilberto Teixeira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Aproveitando o facto do projecto de expansão do ML estar em consulta pública para a " avaliação de impacto Ambiental ",
gostaria de deixar aqui algumas considerações : 1 - Ligação a outras zonas da cidade A zona Ocidental da cidade
Alcântara, Campolide, Campo de Ourique a ligação de Telheiras a Carnide ( PMOIII ) tão necessárias por razões de
operação, segurança e de manutenção ficam compremetidas. No passado foram realizados estudos pela FERCONSULT
( empresa participada do Metro ) que atestam a viabilidade e a execução destas ligações. 2 - Complexidade da obra Esta
obra irá demorar cerca de quatro anos a ser concluída, vai obrigar ao " desvio " de linhas ( CP e CARRIS ), obras em
viadutos ( Campo Grande ). O custo associado ao KM efectuado, irá ser o mais caro de sempre na história do ML,
quando neste momento temos tanta dificuldade em obter investimento público não percebo porque razão o ML não
colocou á disposição para consultas as outras alternativas estudadas ( supostamente mais baratas e com muito menos
complexidade técnica ), para servir de contraponto a esta expansão. É afirmado que a linha circular tem um ganho de
tempo com intervalos de três minutos entre composições, isso não é novidade porque no passado o ML já operou com
esses tempos, tudo tem que ver com uma maior disponibilidade de comboios e maquinistas para operarem.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4568

Data: 22/08/2018

Autor: Hugo Costa

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Anexos:1
Resposta ao comentário

4569

Data: 22/08/2018

Autor: Hilberto Teixeira

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Continuação do comentário : 3- Segurança Tomemos como exemplo a estação da Estrela estará a uma profundidade de
54 metros, iríamos ter seguramente situações complexas ao nível da segurança, dar apoio á operação no cais e no átrio
da estação aos passageiros. Numa situação onde houver necessidade de evacuação do cais para a superfície, os
passageiros irão subir centenas de escadas, uma composição do ML com 6 unidades tem capacidade para levar cerca
de 1000 passageiros, dá para imaginar num cenário de emergência a evacuação destas pessoas em conjunto com outras
que estariam no cais da estação, quanto tempo demoraria esta evacuação ? Ao nível da circulação esta solução é errada
e porquê, bastaria uma avaria de um comboio com necessidade do maquinista descer á via, para se proceder ao " corte
de energia " ( prática regulamentar ) e como consequência a paragem total da linha circular e da cidade de Lisboa. 4 Factor Humano Onde está o estudo de impacto desta solução nos maquinistas, irão estar a trabalhar sem que haja uma
quebra de rotina, como existe hoje na altura em que se faz a inversão do sentido de marcha ( cais de manobra ), onde se
aproveita para ir ao WC, beber um copo de água. Os passageiros irão de certeza ter dificuldades de orientação e em
alguns casos o tempo de deslocação irá aumentar. Pelos motivos acima expostos e certamente por muitos outros, faço
um apelo á Agência Portuguesa do Ambiente, chumbe este projecto de expansão do ML. Cumprimentos

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4570

Data: 22/08/2018

Autor: Maria Emília Apolinário

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
1) A minha discordância está explanada na Petição Pública: http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT89331; 2)
Propõe-se a comparação e discussão pública entre o atual Plano e Planos alternativos, considerando: (i) a expansão das
Linhas Amarela e/ou Vermelha para a zona ocidental de Lisboa, com ligação à Linha de Cascais; (ii) a continuidade da
Linha Amarela de Odivelas até ao centro de Lisboa, como também defendido pela generalidade dos autarcas das zonas
servidas pela futura Linha Amarela; 3) Como líder da bancada do PSD na Assembleia de Freguesia do Lumiar apresentei
uma Moção no mesmo sentido da Petição Pública, que segue em anexo.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4572

Data: 22/08/2018

Autor: Ricardo Belchior

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Discordo pois: - Para um troço relativamente pequeno o impacto da obra será demasiado grande. A zona em si irá sofrer
mais do que ganhar com a passagem do metro pela zona. - Não está a ser acautelado devidamente os problemas de
mobilidade que vão surgir com a obra. - A linha circular não vai favorecer nem os residentes de Lisboa e, principalmente,
a periferia. Estes riscos a nível urbano não estão também acautelados.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4573

Data: 22/08/2018

Autor: SERS - SINDICATO DOS ENGENHEIROS

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
O Sindicato dos Engenheiros anexou ficheiro com o seu contributo à consulta ao projeto do prolongamento da rede do
Metropolitano de Lisboa entre a estação Rato e a estação Cais do Sodré.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4574

Data: 22/08/2018

Autor: maria joao vaz

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Subscrevo na íntrega o parecer enviado, em carta, pela Comissão de trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. A
APA deverá ter em conta e interresse as informações deste documento.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4575

Data: 22/08/2018

Autor: junta de freguesia da estrela

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Exmos. Srs, Junto se anexa o parecer da Junta de Freguesia da Estrela relativo ao EIA do Prolongamento entre a
Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação cais do Sodré (Linha Verde). Atentamente, Luís Newton
Anexos:1

Resposta ao comentário

4576

Data: 22/08/2018

Autor: Ricardo Jorge Martins Preto

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A criação da linha circular obrigará a quem circula na linha amarela efetuar transbordo no Campo Grande para prosseguir
o seu caminho para o centro de Lisboa, o que fará com que o percurso deixe de ser feito de forma cómoda e por
conseguinte, por vias do aumento do tempo de deslocação das pessoas em virtude do transbordo, estas irão optar pelo
parqueamento das suas viaturas particulares, com que se deslocam até à rede de metro, junto ao Campo Grande, o que
criará profundas dificuldades de estacionamento e de circulação naquela zona ou passarão a optar pela utilização da sua
viatura particular para de forma cómoda se deslocarem diretamente para Lisboa. A segunda opção provocará por si só
um aumento de tráfego e de poluição nas zonas mais centrais da cidade de Lisboa, tornando-se assim uma má aposta a
criação da linha circular em detrimento do seu prolongamento para zonas que utilizam o transporte privado para se
deslocarem até à estação de metro mais próxima, o que teria bastante impacto na redução da utilização do transporte
individual com inúmeros benefícios para o ambiente ao contrário da medida que pretende ser implementada que em nada
contribui para a redução da utilização do transporte individual, antes pelo contrário.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4577

Data: 22/08/2018

Autor: Alberto José Matias Rosario

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Não concordo com a expansão do metro como proposto. Será muito útil a população da grande Lisboa se a expansão for
para a periferia, diminuindo o trânsito automóvel para Lisboa. Creio que a expansão para Sacavém e Portela é prioritário
relativamente a proposta.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4578

Data: 22/08/2018

Autor: Pedro Miguel Pinto César Moura Fernandes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Sou estudante e estudei em Lisboa durante dois anos (muito recentemente). Morei em Odivelas e em Benfica. Estudava
no ISEG. Discordo completamente desta opção pelas seguintes razões: 1) Durante a hora de ponta da manhã eram raras
as vezes em que o metro não ficava logo cheio na estação de Odivelas, se não o ficasse, ficava na estação seguinte,
senhor roubado. Fazer com que as pessoas saiam todas no Campo Grande vai criar uma confusão enorme e vai causar
transtorno à maioria dos utentes que vão ter de passar a fazer transbordo ali. Pensem também nos utentes que já fazem
transbordo para a linha vermelha ou azul, passarão a ter de fazer 3 transbordos! A linha amarela vai passar a ser a única
linha que não tem ligação direta a todas as outras. Acho isto muito desnecessário e não acho que o facto de a linha verde
passar a ser circular se sobreponha, em termos de vantagens, à grande desvantagem que vai ser para os utentes do
Norte de Lisboa. 2) Vamos ser francos, por muito que as frequências na linha verde possam vir a ser excelentes, basta
uma falha qualquer na linha verde num dia específico, fazendo com que as frequências piorem, e a estação do campo
grande passa a ser um desastre total, os utentes que já tinham de perder tempo a fazer um transbordo desnecessário
ainda ficarão mais prejudicados em termos de tempo e de paciência...
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4579

Data: 22/08/2018

Autor: Pedro Miguel Pinto César Moura Fernandes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
3) Não obstante, sendo que estudava no ISEG, quando morava em Odivelas ia de metro até ao Rato e depois apanha o
727 ou o 706 e acho que aquela zona pecava muito em termos de transportes. Não eram poucas as vezes que tinha de
esperar 7 ou mais de 10 minutos por um autocarro que vinha cheio e depois não podia entrar... Por isso sim, vejo a
necessidade de transporte para aquela zona. Acho que o metro seria uma grande vantagem. Mas acho que fazer a linha
circular não é necessário. Basta prolongar até Santos ou até onde entenderem, mas nunca ao cais. 4) Caso a linha fosse
prolongada só até santos não haveria grandes constrangimentos! A CP poderia passar a parar sempre em santos e quem
viesse de barco teria de caminhar no máximo 10 ou 15 minutos! Além de que aquele corredor está muito bem servido de
autocarros e elétricos! 5) Acho que nesta fase, o dinheiro que têm para aplicar em Lisboa seria melhor utilizado para
aumentar as linhas em vez de fazer uma linha circular... Tantas zonas em Lisboa ainda pecam por falta de metro... ajuda,
belém, santos, estrela, campo de ourique, amoreiras, benfica, alcântara…
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4580

Data: 22/08/2018

Autor: Pedro Miguel Pinto César Moura Fernandes

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Um reparo. A linha amarela até poderia ser prolongada até ao cais como dizem, mas não a restringindo ao troço
Odivelas-Telheiras, isto é, não fazendo a linha verde circular. Acho que isto seria uma solução equilibrada...
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4581

Data: 22/08/2018

Autor: Tito Ferreira de Carvalho

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Estou contra o prolongamento Rato Cais Sodré por considerar que vai ser uma solução que não vai resolver o problema
de uma melhor circulação da população pela rede de metro e só irá complicar ainda mais a situação, à semelhança do
que já aconteceu noutros países onde uma linha circular de metro foi implementada.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4582

Data: 22/08/2018

Autor: Mario Jorge Pureza Isaias

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Sou a favor de uma linha circular de metro.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4584

Data: 22/08/2018

Autor: Nuno Martins

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
A extensão da linha do Rato deve ser Amoreiras, Estrela-Campo de Ourique e Alcântara, porque esta é que serve
realmente o interesse público. Numa fase posterior, prolonga-la até Belém, Algés. E depois acabar com o comboio desde
o Cais do Sodré até Algés.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

4586

Data: 22/08/2018

Autor: SAS PS METROPOLITANO

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

O Secretariado da Secção de Acção Sectorial do Partido Socialista na Metropolitano de Lisboa, enquanto estrutura
organizada e constituída por Trabalhadores da Metropolitano de Lisboa, E.P.E. assume, sobre o Estudo de Impacte
Ambiental, adiante designado por EIA, do Prolongamento da Rede do Metropolitano de Lisboa, adiante designado por
ML, entre o Rato e o Cais do Sodré e novos viadutos Campo Grande, a seguinte posição: Se considerarmos verdadeiras
as garantias dadas pelos Sr. Ministro do Ambiente ao Sr. Presidente da C. M. de Odivelas em meados de Julho de 2018,
onde afirma que “nas horas de ponta, de manhã e no final do dia", a ligação directa da linha Amarela irá continuar a
verificar-se quando a linha circular entrar em funcionamento (ver:
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1054128/odivelas-recebe-garantia-de-que-linha-amarela-do-metro-nao-sera-encur
tada), então o actual EIA não faz qualquer sentido, pois este não contempla em qualquer documento deste estudo essa
possibilidade. Estar a analisar um estudo de impacte ambiental sobre algo que não se vai concretizar, parece-nos um
exercício de desaproveitamento de recursos e totalmente despropositado. Face ao exposto e ao conteúdo no anexo junto
enviado, é nossa convicção que a Agência Portuguesa do Ambiente, não deve aprovar o referido Estudo de Impacte
Ambiental.
Anexos:1
Resposta ao comentário

4587

Data: 22/08/2018

Autor: João Farinha

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Queria manifestar-me abertamente contra este projecto. Os seguintes pontos parecem-me justificar tal declaração: - Esta
alteração ao funcionamento das linhas de metro implica a construção de um novo viaduto no Campo Grande, viaduto
esse que irá passar muito, muito próximo do prédio em que resido (Torre Vicentina), com as consequentes implicações
ao nível de ruído e de perturbação da estrutura do mesmo, além de implicar também importantes alterações no próprio
edifício... O conjunto destas perturbações parece-me inaceitável. - Neste momento, o tráfico de utentes de metro que se
deslocam para o centro divide-se por duas linhas (verde e amarela), ambas portanto pertinentes o que permite uma
divisão do número de pessoas pelas duas. O projecto apresentado provoca uma irrelevância da linha amarela (o tráfego
entre Odivelas e Telheiras é, por si só, irrelevante), e portanto uma enorme confluência de utentes na estação do Campo
Grande, todos apanhando a mesma carruagem para o centro. Parece-me claro que isso irá provocar uma clara redução
da qualidade de serviço: mesmo atentendo à ligeira redução de tempo entre passagens, certamente que as carruagens
em hora de ponta estarão ainda mais insuportávelmente cheias do que aquilo que agora se verifica, que já não é bom. Em conclusão, esta proposta de alteração parece-me profundamente negativa, quer como habitante da Torre Vicentina,
quer como utente regular do metro, pelo que gostaria que fosse repensada a sua execução.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4588

Data: 22/08/2018

Autor: João Farinha

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário

Queria manifestar-me abertamente contra este projecto. Os seguintes pontos parecem-me justificar tal declaração: - Esta
alteração ao funcionamento das linhas de metro implica a construção de um novo viaduto no Campo Grande, viaduto
esse que irá passar muito, muito próximo do prédio em que resido (Torre Vicentina), com as consequentes implicações
ao nível de ruído e de perturbação da estrutura do mesmo, além de implicar também importantes alterações no próprio
edifício... O conjunto destas perturbações parece-me inaceitável. - Neste momento, o tráfico de utentes de metro que se
deslocam para o centro divide-se por duas linhas (verde e amarela), ambas portanto pertinentes o que permite uma
divisão do número de pessoas pelas duas. O projecto apresentado provoca uma irrelevância da linha amarela (o tráfego
entre Odivelas e Telheiras é, por si só, irrelevante), e portanto uma enorme confluência de utentes na estação do Campo
Grande, todos apanhando a mesma carruagem para o centro. Parece-me claro que isso irá provocar uma clara redução
da qualidade de serviço: mesmo atentendo à ligeira redução de tempo entre passagens, certamente que as carruagens
em hora de ponta estarão ainda mais insuportávelmente cheias do que aquilo que agora se verifica, que já não é bom. Em conclusão, esta proposta de alteração parece-me profundamente negativa, quer como habitante da Torre Vicentina,
quer como utente regular do metro, pelo que gostaria que fosse repensada a sua execução.

Anexos:Não
Resposta ao comentário

4589

Data: 22/08/2018

Autor: João Freire de Andrade

Estado: Tratado

Classificação: Dentro do Âmbito

Comentário
Considero que este projeto é lesivo para os lisboetas que moram a norte da 2ª circular, ou seja, os lisboetas que habitam
nas freguesias do Lumiar e de Santa Clara. Estas já são duas freguesias periféricas e que com esta medida vão se tornar
ainda mais periféricas. Como morador do Lumiar acho que ter de fazer uma mudança de linha para chegar ao centro da
cidade é afastar ainda mais o Lumiar do centro da cidade agravando os problemas que já existem. Este projeto não é do
interesse dos moradores habitantes do Lumiar . O mais incrível é que o presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, em
vez de defender os interesses dos seus fregueses vá defende os interesses do PS e do presidente da CML. O Prof. Mário
Lopes, especialista em transportes urbanos e membro da assembleia de freguesia do Lumiar, teve a oportunidade de
provar que todas as argumentações sobre as vantagens de uma linha circular são falsas e que o PS/BE/Lisboa mentem
aos lisboetas. Considero muito importante que seja feita uma campanha no Lumiar para informar que todos aqueles que
se deslocam para a centro da cidade vão, por culpa de Medina e do PS, ser prejudicados todos os dias no seu trajeto
para o centro da cidade de Lisboa.
Anexos:Não
Resposta ao comentário

