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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do projeto “Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara” 

em fase de projeto de execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a LISCONT – 

Operadores de Contentores, S.A., enquanto promotor do projeto de “Modernização e Aumento de 

Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara", submeteu o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) na Plataforma do Licenciamento Ambiental (n.º PL20190813001197). 

Este procedimento de AIA teve início a 16 de setembro de 2019, data em que se considerou estarem 

reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 

disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual: 

“…nos termos da subalínea ii), alínea b), do n.º 4 do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar 

tipificado na alínea b) do n.º 8 do Anexo I ”Portos comerciais, cais para carga ou descarga com ligação 

a terra e portos exteriores (excluindo os cais para ferry-boats) que possam receber embarcações de 

tonelagem superior a 4000 GT ou 1350 Toneladas”. 

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 

competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S059405-201910-

DAIA.DAP, de 07/10/2019, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), 

Administração do Porto de Lisboa, S.A. (APL) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto 

Superior de Agronomia (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

• APA/DAIA/DAP - Eng.º Bruno Rodrigues 

• APA/DCOM - Dr.ª Rita Cardoso 

• APA/ARH Tejo e Oeste - Eng.ª Conceição Ramos  

• DGPC - Dr. Pedro Barros 

• LNEG - Dr. Ruben Dias  

• CCDR LVT - Eng.º Cristiano Amaro 

• APA/DCLIMA - Eng.ª Patrícia Gama 

• FEUP - Eng.ª Cecília Rocha 

• APL - Dr.ª Manuela Patrício 

• ISA/CEABN - Arq.º Pais. Cristina Castel-Branco 

O EIA objeto da presente análise, datado de agosto de 2020, é da responsabilidade da empresa PROMAN 

– Centro de Estudos e Projetos, S.A. tendo sido elaborado entre março de 2018 e junho de 2020. É 

composto pelos seguintes volumes: 
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• Volume 1 - Relatório Síntese 

• Volume 2 - Resumo Não Técnico  

• Volume 3 - Anexos Técnicos 

• Volume 4 - Peças Desenhadas 

• Volume 5 - Índice de Ficheiros 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

• Aditamento, junho de 2020 

• Resumo Não Técnico reformulado, junho de 2020 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto, em fase de projeto de execução. 

Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 

efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 

em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto de “Modernização e Aumento de 

Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara”, foi a seguinte: 

• Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

• Realização de uma reunião no dia 06 de novembro de 2019, com o proponente e consultores, 

para apresentação do projeto e do EIA à Comissão de Avaliação. 

• Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, a 06 de novembro de 

2019, relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Enquadramento e Descrição do Projeto, 

caracterização da situação atual e avaliação de impactes; Fatores Ambientais – Situação de 

referência, avaliação de impactes e medidas de minimização (Recursos Hídricos, Geologia e 

Geomorfologia, Qualidade do Ar, Aspetos Técnicos do Projeto, Risco, Alterações Climáticas, 

Ambiente Sonoro e Vibrações, Ordenamento do território, Património Cultural e Paisagem). Foi 

ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi submetida na 

Plataforma SILiAmb a 15 de junho de 2020. 

• Abertura de audiência de interessados remetendo a proposta de desconformidade do EIA, por 

não terem sido cabalmente respondidos os aspetos que integravam o pedido de elementos 

adicionais. 

• Envio, pelo proponente, em 3 de setembro das alegações à proposta de desconformidade. 

• Análise da documentação remetida e declaração da conformidade do EIA a 13 de outubro de 

2020. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 20 de outubro 

a 30 de novembro de 2020. 

• Visita ao local do projeto, efetuada no dia 23 de novembro de 2020, tendo estado presentes 

representantes da CA (APA/DAIA-DAP, APA/DCOM, APA/ARH, DGPC, CCDR LVT, FEUP, APL e 

ISA/CEABN) e do proponente. 

• Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de 

execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem 
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minimizados/compensados.  

• A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 

entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados.  

• Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 

e da respetiva área de implantação. 

• Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 

integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 

da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do 

projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de 

minimização e planos de monitorização. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Antecedentes e justificação do projeto, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica 

do EIA, 6. Síntese dos pareceres das entidades externas 7. Resultados da consulta pública, 8. 

Conclusão, 9. Condições, elementos a apresentar, medidas de minimização, medidas de 

compensação e planos de monitorização. 

 

3. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo e seguintes foi retirada dos elementos apresentados no âmbito 

do procedimento de AIA. 

 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

A LISCONT detém a concessão do Terminal de Alcântara através de contrato de concessão outorgado pela 

Administração do Porto de Lisboa.  

O “Contrato de Concessão de Direito de Exploração, em regime de Serviço Público, de um Terminal 
Portuário de Contentores em Alcântara” foi outorgado pela Administração do Porto de Lisboa à LISCONT 
Operador de Contentores, SA em 18 de dezembro de 1984 por um prazo inicial de 20 anos, contados a 

partir de 5 de maio de 1985. Este prazo foi prorrogado por duas vezes através de Aditamentos ao Contrato 

de concessão celebrados respetivamente, em 19 de dezembro de 1997 e 21 de outubro de 2008. Através 

deste último Aditamento, o prazo de concessão terminaria em 31 de dezembro de 2042. 

Nos termos do Decreto-lei nº 287/84, de 23 de agosto, foi celebrado, a 18 de dezembro de 1984, entre a 

APL e a LISCONT o contrato inicial de concessão do Terminal de Alcântara. O terminal dispunha então de 

630m de cais acostável, 82.000m2 de terrapleno e dois edifícios localizados fora do terrapleno do terminal, 

no topo da doca de Alcântara, denominados por edifício C1 e edifício C2, bem como dois outros edifícios 

- edifício E, também designado por edifício LISCONT e edifício Gil Eanes, dispondo em conjunto de uma 

área coberta de 6.000m2, Figura 1. 
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Figura 1. Delimitação da concessão inicial. Fonte: EIA, 2020. 

Na sequência de um “Aditamento ao Contrato de Concessão do Terminal de Alcântara” estabelecido entre 
a APL e a LISCONT em 19 de dezembro de 1997, a configuração do terminal foi modificada, tendo sido os 

edifícios C1 e C2 desafetados da concessão e acrescentadas novas áreas por forma a que a área total do 

terrapleno passasse para cerca de 114.000m2. O cais foi aprofundado, pela APL, mediante o avanço de 

18,5m no sentido do rio e numa extensão de 1.091m, cobrindo os 630m iniciais e 461m do cais avançado 

de Alcântara, por forma a garantir uma profundidade de pelo menos -13m de profundidade nos 630m de 

cais inicialmente concessionados à LISCONT. A linha de cais concessionado à LISCONT foi mantida nos 

630m, Figura 2. 

 

Figura 2. 1º Aditamento ao contrato de concessão. Fonte: EIA, 2020. 

Tendo por base o Decreto-lei nº 188/2008, de 23 de setembro, foi celebrado em 21 de outubro de 2008 

um novo “Aditamento ao Contrato de Concessão da Exploração do Terminal de Alcântara” no qual a 
LISCONT se comprometeu a realizar investimentos e, em contrapartida, a APL concedeu a prorrogação do 

prazo da concessão e a ampliação da área concessionada. 

O projeto de investimento a que o concessionário se obrigou, incluía:  

• Demolição do atual edifício administrativo da LISCONT e das construções situadas entre a vedação 

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

área, com cerca de 45.000m2;  

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

doca de Alcântara, com cerca de 30.000m2;  

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

concessão, com cerca de 37.000m2;  
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• Prolongamento do cais do Terminal para nascente, numa extensão de aproximadamente 500m, e 

do terrapleno situado entre o novo cais e o atual, em cerca de 55.000m2;  

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

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

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

LISCONT, do PIF e do Scanner;  

• Implementação de todas as infraestruturas essenciais ao bom funcionamento das obras referidas 

nas alíneas anteriores, designadamente infraestruturas de comunicação, eletricidade, águas e 

esgotos, iluminação exterior, vedações e controlo de acessos.  

Na Figura 3 apresenta-se uma planta geral que resume as intervenções do anterior projeto e respetivas 

dimensões. 

 
Figura 3. Intervenções do projeto de 2008 e respetivas dimensões. Fonte: EIA, 2020. 

 

Este projeto de Expansão do Terminal foi submetido a procedimento de AIA, em 2009. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE AIA 

A instalação portuária constituída pelo TCA foi construída em fase anterior à vigência do regime jurídico 

de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), não tendo sido, pelo efeito, sujeita a AIA. 

No entanto, o projeto de Expansão do Terminal previsto no Aditamento ao Contrato de Concessão de 21 

de outubro de 2008 previa uma significativa expansão da área do Terminal, envolvendo o prolongamento 

do cais existente em 500m e um significativo aumento da área de parqueamento de contentores, 

resultando num também significativo aumento da capacidade de movimentação. 

O projeto de Expansão do TCA submetido a procedimento de AIA, em 2009, mereceu uma decisão 

desfavorável, em 2011, face à identificação de que da concretização do projeto resultariam impactes 

negativos significativos e maioritariamente não minimizáveis sobre os fatores Paisagem, Património, 

Socioeconomia, Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar e Ordenamento do Território. Pelo referido, o projeto 

de Expansão do TCA não foi concretizado. 

Nos termos do Aditamento ao Contrato de Concessão de outubro de 2008, o Concedente e o 

Concessionário acordaram na reformulação profunda do projeto, no sentido de eliminar ou mitigar os 

principais impactes ambientais que levaram à não aprovação do projeto de 2008, resultando no novo 

projeto agora apresentado. Destas negociações resultou também a redução do prazo de concessão que, 

nas presentes condições, terminará em 31 de dezembro de 2038. 

Em simultâneo com a decisão de elaboração do Projeto de Modernização e Aumento da Eficiência 

Operacional, a LISCONT remeteu à APL os “Elementos para apreciação prévia e decisão de sujeição a 
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Avaliação de Impacte Ambiental”, ao abrigo do artigo 3º do Decreto-lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro 

(alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro). 

Por sua vez, a APL, na qualidade de entidade licenciadora do projeto, remeteu os referidos elementos à 

Autoridade de AIA em setembro de 2017, solicitando um parecer prévio sobre a suscetibilidade do mesmo 

provocar impactes significativos no ambiente. A decisão da Autoridade de AIA foi no sentido de sujeitar o 

projeto a um procedimento de AIA. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

 

4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara 

(TCA), situa-se na região Área Metropolitana de Lisboa (NUTS II) e na sub-região Grande Lisboa (NUTS III), 

no distrito de Lisboa, concelho de Lisboa e freguesia da Estrela, implantando-se no interior das instalações 

do TCA e integralmente em área de jurisdição portuária. 

 

 
Figura 4. Enquadramento Administrativo da área de estudo. Fonte: EIA, 2020. 

 

4.2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

4.2.1. ENQUADRAMENTO 

O transporte marítimo de contentores é operado por linhas de navegação regulares que estabelecem 

ligações entre as principais regiões económicas mundiais. Os principais fluxos de tráfego realizam-se ao 

longo das rotas que ligam as principais economias mundiais (Extremo Oriente, Europa, América do Norte), 

constituindo o tráfego fundamental Este-Oeste-Este, as restantes rotas com fluxos de carga inferiores, são 

denominados serviços Norte-Sul-Norte (serviços oceânicos que, no Atlântico, ligam a Europa e a América 

do Norte à costa Oeste de África, África do Sul e América do Sul).   

Nestas rotas marítimas, sobretudo na rota que liga o Extremo Oriente à Europa caracterizada por elevados 
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fluxos de carga e grande distância de navegação, os principais operadores utilizam hoje, quase 

exclusivamente, navios de muito grande dimensão (os denominados ULCC- Ultra Large Container 

Carriers). 

O aumento da dimensão dos navios permite a realização de significativas economias de escala, reduzindo 

o custo de transporte e o impacto ambiental por unidade transportada. Por este motivo, e sobretudo a 

partir da década de noventa, a dimensão dos navios utilizados nesta rota fundamental não cessou de 

crescer, passando de navios com capacidade de carga de 6.000 a 8.000TEUs (TEU -Twenty Equivalente 

Unit) típica nos anos noventa, até aos 18.000 a 23.000TEUs no presente, passando por classes de navios 

com dimensões intermédias, onde se destacam os New-Panamax, navios com a dimensão máxima 

permitida para o atravessamento do canal do Panamá e cerca de 13.000TEUs de capacidade. 

Os serviços Este-Oeste-Este e Norte-Sul-Norte, caracterizados por importantes fluxos de carga e grandes 

distâncias de navegação, denominam-se habitualmente por serviços principais. Escalam apenas 3 a 4 

portos (portos principais ou hubs) em cada região que servem. Os restantes portos da região são servidos 

através de serviços de distribuição denominados por serviços “feeder” que ligam os portos hub aos portos 

regionais.  

Comparativamente com as regiões servidas por portos secundários, as regiões situadas na proximidade 

dos portos principais, com ligação direta aos principais centros económicos mundiais, usufruem de 

enormes vantagens de simplicidade, rapidez e redução de custos logísticos o que, naturalmente, tem 

como consequência o incremento da competitividade regional, a promoção do investimento e do 

desenvolvimento regional. 

O Porto de Lisboa dispõe de excelentes condições para poder vir a recuperar a sua condição de porto de 

escala para serviços principais diretos. Por um lado, situa-se no centro da zona económica e 

demograficamente mais desenvolvida do país. No seu “hinterland “concentra-se cerca de 40% do PIB 

nacional e vive mais de 35% da população do país, sendo estes números bem demonstrativos do 

significativo peso da economia desta região no panorama nacional. Por outro lado, dispõe de condições 

naturais ímpares de acesso, abrigo e navegação interior.  

Junto à costa portuguesa passam rotas marítimas que ligam a destinos importantes para o Comércio 

Externo Nacional e cujas escalas diretas será importante recuperar para o Porto de Lisboa: 

• Norte da Europa – Costa Ocidental de Africa e Africa do Sul;  

• Norte da Europa – Costa Oriental da América do Sul;  

• Norte da Europa – Costa Ocidental da América do Sul e Central;  

• Mediterrâneo – Costa Oriental da América do Norte;  

• Mediterrâneo – Costa Ocidental da América do Norte.  

O TCA é o único no porto de Lisboa com calado e capacidade para receber os navios porta-contentores 

utilizados nas grandes rotas oceânicas que estabelecem ligações comerciais entre os diferentes 

continentes. No terminal de Alcântara operaram, desde a década de noventa, diversos serviços regulares 

diretos para destinos como o Extremo Oriente, a Austrália, o Médio Oriente e Subcontinente Indiano, as 

Américas do Norte, Sul e Central, Africa Ocidental e do Sul, etc. 

O terminal foi originalmente concebido para poder operar navios da classe Panamax (até 4.500TEUs). Os 

últimos investimentos de vulto realizados, entre 1997 e 2003, destinaram-se a adaptar o terminal à 

operação de navios até 8.000TEUs. 
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4.2.2. SITUAÇÃO ATUAL 

O TCA tem atualmente uma capacidade de parqueamento de 2.919 lugares (ground slot) e capacidade de 

movimentação máxima instalada de 567.641TEUs (Yilport, 2017), sendo a base privilegiada nas ligações 

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

Africano. Complementarmente, o terminal dispõe de ramal ferroviário próprio que permite ganhos de 

eficiência no tráfego de/para o Norte do país, assim como para a Galiza, Estremadura Espanhola e 

Andaluzia. 

O cais do Terminal de Contentores possui atualmente um comprimento de 1.091m.  

Cerca de 820m da frente de cais está devidamente equipada com elementos de defensa e amarração e 

com três gruas “ship-to-shore” assentes em carril afastados de 18m, para troca de contentores entre os 
navios e a plataforma do terminal.  

O transporte de contentores entre a frente de cais e os parques existentes é feito através de Tractor 

Trailers, que circulam, em geral, no sentido anti-horário em faixas de circulação concebidas para esse 

efeito. 

O armazenamento de contentores cheios é realizado em dois parques paralelos à frente de cais (a verde 

na Figura 5), sendo operados por 10 RTGs que circulam diretamente sobre o pavimento, segundo faixas 

de rolamento devidamente marcadas e balizadas. No total existem 14 blocos de armazenamento de 

contentores que representam uma capacidade total de 2.919 ground slots, distribuída da seguinte forma:  

• Contentores Cheios: 1.402;  

• Contentores Vazios: 466;  

• Reefers: 222;  

• Buffer Zones: 829.  

Em altura, cada “slot” pode receber um empilhamento de até 5 alturas. 

O pavimento dos parques de contentores foi construído na primeira década deste século, sendo 

constituído por blocos de betão que se apresentam globalmente em bom estado. Nas restantes áreas do 

terminal, incluindo vias de circulação e operação, o pavimento é constituído por betão betuminoso, 

muitas vezes aplicado sobre blocos de calçada de granito.  

A norte do parque de contentores cheios situa-se a linha férrea proveniente do feixe de Alcântara. Já 

dentro do Terminal desdobra-se em duas e permite a criação de composições com cerca de 450m de 

comprimento.  

Na área concessionada a oeste da doca do Espanhol (também designada Doca de Alcântara), situa-se a 

zona de estacionamento dos camiões de transporte de contentores que aguardam autorização de entrada 

na área do terminal sob controlo aduaneiro. A oficina de manutenção, Posto de Inspeção Fronteiriço e 

Autoridade Aduaneira, encontram-se neste momento a operar no edifício TERLIS. 
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Figura 5. Zonas existentes na área concessionada do Terminal de Contentores. Fonte: Google 
Earth. Fonte: MDJ do Projeto, FP, 2020. 

As zonas existentes na área concessionada do Terminal de Contentores são as seguintes: 

• A verde, a área de armazenamento e movimentação de contentores cheios;  

• A azul, a área de armazenamento e movimentação de contentores vazios; 

• A amarelo, a área existente de parque de estacionamento de pesados; 

• A bordeaux, a localização dos edifícios TERLIS e Vasco da Gama (a demolir);  

• A laranja, a área da via férrea existente. 

A carga movimentada no TCA é quase exclusivamente carga contentorizada. Os contentores têm 

dimensões standard e são movimentados por equipamento específico. Atualmente os contentores 

dispõem-se em blocos, no máximo com 5 contentores de altura e 7 contentores de largura. O 

comprimento dos blocos é variável e função das necessidades de parqueamento. Este tipo de disposição 

manter-se-á após a modernização do Terminal. 

O equipamento utilizado atualmente no Terminal para a movimentação de contentores é o seguinte: 

• Gantry cranes – são pórticos de cais que carregam e descarregam os contentores nos navios 

atracados no cais do Terminal. Movem-se sobre carris no sentido longitudinal do cais. No Terminal 

de Contentores de Alcântara operam presentemente 3 pórticos deste tipo; 

• RTG – são pórticos de parque, utilizados para movimentar contentores de e para os blocos de 

contentores no parque. Os contentores são movimentados entre o cais (Gantry cranes) e os blocos 

em trailers. Deslocam-se sobre pneus no sentido longitudinal do cais, podendo ainda deslocar-se 

para outras pilhas de contentores no sentido transversal; 

• Front loaders – são empilhadores com capacidade e especialmente equipados para movimentar 

contentores e servem a mesma função dos RTG. No Terminal de Contentores de Alcântara operam 

presentemente 3 front loaders; 

• Reach stackers – são idênticos aos front loaders com a diferença de terem uma lança telescópica 

que lhes permite movimentar contentores numa pilha mais afastada do equipamento. No 
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Terminal de Contentores de Alcântara operam presentemente 4 equipamentos deste tipo; 

• ECH (Empty Container Handler) – Equipamento do tipo dos Front Loaders, com capacidade e 

especialmente concebido para o empilhamento de contentores vazios; 

• Trailers – são conjuntos de trator + atrelado utilizados para o transporte horizontal dos 

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

No Terminal operam presentemente 13 conjuntos. 

De uma forma resumida, atendendo ao tipo de tráfego de mercadoria dentro do terminal, a atual 

operação do TCA consiste na receção, parqueamento e entrega de contentores. 

• Exportação  

Os contentores entram no Terminal em cima de camiões, propriedade do expedidor ou por ele 

contratado, ou comboio e são descarregados e posicionados no parque por um RTG, front loader ou reach 

stacker de acordo com o navio onde vai embarcar, porto de destino, tipo de contentor e peso. Quando o 

navio atraca, os contentores são movimentados por um RTG, front loader ou reach staker e colocados em 

cima de um trailer que os transporta até ao gantry crane que por sua vez os carrega no navio.  

• Importação  

Os contentores são descarregados do navio por um gantry crane e colocados em cima de um trailer que 

os transporta até a uma pilha de contentores no parque. Os contentores são descarregados dos trailers 

por um RTG, front loader ou reach staker e empilhados no parque de contentores de importação. 

Posteriormente os contentores serão novamente carregados em cima de camiões, propriedade dos 

consignatários, ou por eles contratados, que os transportam para fora do Terminal. 

• Transhipment  

Os contentores são descarregados do navio por um gantry crane e colocados em cima de um trailer que 

os transporta até uma pilha de contendores no parque. Os contentores são empilhados por um RTG, front 

loader ou reach stacker. Posteriormente os contentores serão transportados novamente até ao gantry 

crane que, por sua vez, volta a carregar noutro navio. 

Conforme já referido, o TCA foi, e ainda hoje é, escala regular de serviços principais. Muitos destes serviços 

foram, entretanto, perdidos devido à desadequação dos meios de movimentação, especialmente dos 

equipamentos de cais desatualizados e sem envergadura para operar os modernos navios.  

No Porto de Lisboa estes navios só podem ser operados no Terminal de Alcântara, único que dispõe de 

acesso marítimo com calado suficiente. 

Para a manutenção de escalas diretas de serviços marítimos de longo curso em Lisboa, será indispensável: 

• Adquirir novos pórticos de cais;  

O mais moderno pórtico de cais de que o TCA atualmente dispõe foi adquirido em 2001 e especificado 

para operar os maiores navios de então, com capacidade para transportar até 8.000TEUs. Atualmente nos 

serviços Atlânticos, especialmente nos que ligam a Europa às Américas e a Africa, já se utilizam navios com 

capacidades superiores a 10.000TEUs, sendo provável a continuação do crescimento de dimensão, pelo 

menos até à classe de navios “New-Panamax”. Os pórticos atuais não dispõem, nem da envergadura 

(alcance e altura de elevação), nem das condições operacionais requeridas pelos atuais, e especialmente 

pelos futuros, navios. Para manutenção de escalas de serviços Atlânticos em Lisboa é, então, 

absolutamente indispensável instalar em Alcântara novos pórticos de cais dimensionados para operar esta 

classe de navios. 

• Melhorar a eficiência operacional; 

A operação de navios de linha de longo curso exige hoje elevados níveis de eficiência operacional, só 
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atingíveis com recurso às mais recentes tecnologias de tratamento e transmissão de dados. O atual 

programa de investimento visa colmatar os atuais atrasos e reposicionar o TCA como terminal credível no 

panorama internacional. Para tal, e para além da aquisição de novos pórticos de cais, mais rápidos e 

potentes, o projeto de investimento inclui as seguintes ações e atividades: 

o Otimização dos espaços do terminal, utilizando técnicas de simulação e conduzindo à definição 

de um novo” layout”;  

o Reinstalação, em novos edifícios, especialmente projetados para o efeito, de áreas de atividade 

fundamentais (Operações, Manutenção) atualmente e desde 2008 em instalações provisórias;  

o Reinstalação de serviços de entidades oficiais (Alfandega, Inspeção Veterinária) em novos 

edifícios especialmente dimensionados e projetados para o efeito, permitindo abandonar as 

atuais instalações, também elas provisórias; 

o Eletrificação dos pórticos de parque, com o objetivo de realizar economias energéticas e reduzir 

o impacto ambiental (ruido, emissões poluentes e de gases com efeito de estufa);  

o Implementação do software Navis N4, o software mais utilizado nos grandes terminais mundiais, 

e que permite o planeamento, controlo, registo e transmissão de dados de todas as operações 

realizadas no terminal, desde o porão do navio à portaria e/ou vice-versa; 

o Adoção de um sistema TAS (Truck Appointment System) destinado a racionalizar o tráfego de 

camiões nos acessos ao Terminal.  

O projeto de investimento foi envolvendo a referida eletrificação dos pórticos de parque prevê a redução 

substancial das emissões de gases poluentes e com efeito de estufa e o ruído de operação destas 

máquinas que, com a atual propulsão diesel-elétrica, são a maior origem de ruído no Terminal. 

A diversificação de modos para a distribuição de contentores a partir do Terminal, reduzindo a quota do 

transporte rodoviário, substituindo-a por modos de transporte mais agregados (transporte fluvial e 

ferroviário), contribuirá de forma decisiva para a redução de tráfego nos acessos rodoviários ao Terminal. 

 

4.2.3. PROJETO 2008 ME VS PROJETO 2018 YPH 

A LISCONT, em 2017, tomou a decisão de elaborar o Projeto de Modernização e Aumento da Eficiência 

Operacional. No desenvolvimento do atual “Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência do 
Terminal de Alcântara” pretenderam-se alcançar dois objetivos considerados fundamentais: 

• Recuperar o insuficiente investimento realizado no terminal a partir de 2003, nomeadamente através 

da modernização dos meios e sistemas operacionais readaptando-os às novas condições e exigências 

ditadas pela contínua evolução do mercado;  

• Melhorar o desempenho energético e ambiental do Terminal por forma a eliminar ou minimizar os 

impactos ambientais que, em 2011, levaram à não aprovação do projeto de expansão em sede de 

AIA.  

As condições de mercado prevalecentes, sobretudo a partir de 2008, ditaram ritmos de crescimento do 

transporte marítimo de contentores muito inferiores aqueles que até então se vinham registando. Os 

efeitos conjuntos da crise económica mundial e do abrandamento do crescimento da deslocalização da 

produção de bens de consumo, traduziram-se na redução drástica do crescimento do transporte marítimo 

de contentores, que passou de valores com dois dígitos para valores médios da ordem dos 2 a 3%. 

No plano nacional, a perda de dinamismo da economia portuguesa em resultado do resgate financeiro 

ocorrido em 2011, afetou negativamente a evolução da movimentação nos portos, especialmente no que 

se refere à evolução das importações.  
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Para o presente projeto (2018 YPH), estes desenvolvimentos, todos eles negativos, conduziram 

naturalmente a uma redução substancial das expetativas de crescimento da movimentação no TCA 

relativamente às previsões em que se baseou o denominado projeto 2008 ME (projeto anteriormente 

submetido a procedimentos de AIA). Na Figura 6 apresentam-se graficamente estas diferenças. 

 

Figura 6. Comparação das previsões de movimentação. Fonte: Yilport, 2019. 

Como consequência da redução de expetativas de mercado, as dimensões físicas do projeto atual foram 

significativamente reduzidas, comparativamente com as previstas no projeto concebido em 2008.  

Foi assim possível desenvolver integralmente o atual projeto dentro da área já concessionada e 

consignada à LISCONT, dispensando a incorporação de áreas previstas no anterior projeto, como: 

• A construção do prolongamento do cais já existente para leste, numa extensão de 500m.  

• O aterro da área compreendida entre o atual cais da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos e 

o prolongamento do cais que, no anterior projeto, constituiria um novo terrapleno com 55.724m2 de 

área.  

• A construção, dentro da doca do Espanhol (também designada por Doca de Alcântara), de uma 

plataforma ferroviária e de um cais para barcaças, totalizando uma área de 14.352m2.  

• Ao contrário do anterior projeto, o atual projeto, permitirá mesmo dispensar uma faixa de terreno 

para a manutenção de um acesso rodoviário à zona da Gare Marítima da Rocha, a localizar entre a 

muralha Sul da doca do Espanhol e a futura vedação Norte do terminal, representando uma redução 

de área de 4.000m2.  

Relativamente ao projeto anterior, o atual projeto apresenta uma área de implantação total inferior em 

cerca de 7,4ha. Na Figura 7 apresenta-se a comparação entre as áreas de implantação dos dois projetos, 

estando representada a laranja a área de implantação do atual projeto, que coincide com a área já no 

presente integrada na concessão do Terminal, e a rosa as áreas, a norte e leste do Terminal que estavam 

incluídas no projeto anterior (2008 ME) e que no presente projeto (2018 YPH) foram desafetadas. 
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Figura 7. Comparação das áreas de implantação dos dois projetos. Fonte: Yilport, 2019. 

O Quadro 1 apresenta a comparação dos principais parâmetros dimensionais e de capacidade do terminal 

de Alcântara: na configuração atualmente prevista (projeto 2018YPH) e se tivesse sido implementado o 

projeto 2008ME.. 

 

Quadro 1. Parâmetros de projeto. Fonte: EIA, 2020. 

 

4.2.4. DESCRIÇÃO GERAL DAS INTERVENÇÕES 

Em termos gerais, as intervenções previstas no Projeto de Modernização e Aumento da Eficiência 

Operacional contemplam trabalhos todos eles situados no interior da atual área de concessão do TCA, 

Figura 8. 

O projeto prevê a realização de um conjunto de obras, das quais se destacam:  

• Conceção e projeto de otimização e aumento de eficiência dos parques de armazenamento e 

operação contentores:  

o Trabalhos de demolição;  

o Movimentos de terra;  

o Melhoramento de solos;  

o Pavimentos;  

o Ramal ferroviário;  

• Demolição dos edifícios TERLIS e Vasco da Gama;  

• Projeto de Infraestruturas Hidráulicas;  

• Projeto de Instalações Elétricas, de acordo com as necessidades dos novos equipamentos, incluindo 

o estudo do aumento de capacidade do abastecimento de energia elétrica ao terminal, a localização 

e definição de postos de transformação e postos de comutação, estudo para novas colunas e sistema 

de iluminação mais eficiente e, também:  
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o Sistemas de distribuição elétrica; 

o Fornecimento de energia e novos postos de transformação;  

o Iluminação;  

o Rede de terras;  

o Sistemas CCTV;  

o Cablagem de fibra ótica.  

• Projeto de Arquitetura e Especialidades do novo edifício de Manutenção e Reparação, Autoridade 

Tributária e Posto de inspeção fronteiriça (DGAV-PIFV-PIFF);  

• Projeto de Paisagismo.  

 

 

Figura 8. Áreas de intervenção do projeto. Fonte: MDJ do Projeto, FP, 2020. 
 

A norte da atual plataforma do terminal (junto à Doca de Alcântara) será criada uma via de acesso à Gare 

Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, com 5.50m de largura. Após a recente renegociação do contrato 

de concessão entre a APL e a LISCONT, a área relativa a esta via de acesso foi retirada da concessão afeta 

ao TCA, pelo que o novo limite de concessão se situa a 5.50m da muralha da Doca de Alcântara e será 

materializado através de nova vedação.  

Tendo como objetivos a reorganização e otimização dos espaços, dos circuitos e dos equipamentos no 

TCA, a intervenção prevista considera todos os trabalhos a realizar no interior da área concessionada, 

sendo que essa consiste em dois espaços distintos, um afeto diretamente à operação do Terminal de 

Contentores e outro afeto à receção e estacionamento de veículos pesados que demandam o terminal.  
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Na área do Terminal, prevê-se a reformulação da área compreendida entre a frente de cais e a via-férrea, 

tornando essa área totalmente dedicada ao armazenamento e movimentação de contentores. Entre a via-

férrea e a doca de Alcântara, ou seja, a norte do ramal ferroviário, será criada uma zona de manobras e 

transferência de carga para as composições ferroviárias (rail yard), bem como um parque de contentores 

vazios e respetiva área de operação, sendo para isso necessário demolir os edifícios TERLIS e Vasco da 

Gama. Com vista ao aumento de eficiência na utilização da área a sul do atual feixe ferroviário, a linha 

férrea existente do lado sul será reposicionada para norte relativamente à linha principal, que se manterá 

inalterada na sua posição, sendo que também o aparelho de mudança de via será reposicionado cerca de 

50m à frente da posição atual. Ainda no Terminal, será alargada a portaria criando mais dois acessos e 

será construído o Edifício de Manutenção e Reparação que albergará todos os serviços do Terminal, o 

Posto de Inspeção Fronteiriço e a área da Autoridade Tributária. 

No espaço adjacente ao Terminal, ou seja, no estacionamento, a intervenção passa apenas pela 

reformulação do já existente parque de estacionamento para veículos pesados, situado na área entre a 

portaria e o edifício administrativo existente, restruturando essa área e dotando-a de uma rede de 

drenagem funcional. 

Neste contexto, está prevista a reformulação da área de parque de contentores cheios, ocupando toda a 

área entre a frente de cais e o ramal ferroviário existente ao longo da avenida norte do Terminal. Serão 

criados três parques de contentores, dois deles com quatro blocos e um terceiro com três blocos. A zona 

entre o ramal ferroviário e o limite norte da nova área de concessão também será reformulada de forma 

a dar lugar ao parque de contentores vazios e respetiva área de manobra. 

Em geral, todas as áreas destinadas a parques de contentores, sejam cheios ou vazios, serão 

infraestruturadas e pavimentadas. Em face das elevadas cargas nessas áreas, poderá revelar-se necessário 

proceder ao melhoramento da capacidade de carga dos solos existentes ou à realização de uma estrutura 

de pavimento de maior capacidade. As áreas dos parques serão melhoradas e equipadas com todas as 

instalações e infraestruturas necessárias, tais como, drenagem de águas pluviais, abastecimento de água, 

iluminação e fornecimento de energia, e servidos por vias para circulação de veículos e equipamentos de 

parque, nomeadamente RTGs, Reach Stackers e Tractor Trailers, idênticos aos já existentes em operação.  

Em termos de fluxo, todo o tráfego no terminal será realizado no sentido anti-horário, exceto na frente 

de cais onde, dependendo da orientação que o navio tomou ao acostar, o tráfego poderá realizar-se no 

sentido horário ou anti-horário.  

No limite oeste do Terminal será construído o parque para viaturas internas, com capacidade para 7 Reach 

Stackers ou Empty Container Handlers e 30 Tractor Trailers. 

O Edifício de Manutenção e Reparação e o parque de camiões com capacidade para 71 camiões situam-

se na área a norte da portaria. 

 

Figura 9. Terminal - Arranjo Geral. Fonte: MDJ do Projeto, FP, 2020. 
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O conjunto das intervenções preconizadas e acima descritas irão permitir aumentar a Capacidade de 

Movimentação Anual (capacidade teórica, medida em TEUs) de cerca de 576.641 para 662.347, o que 

representa um acréscimo de 14,9%. 

 

Quadro 2. Principais parâmetros do TCA (Situação atual e futura) (Yilport, 2019). 

 

4.2.5. FASEAMENTO CONSTRUTIVO 

O Layout do Terminal foi concebido para ser implementado de forma faseada, por forma a manter em 

todo o momento, o equilíbrio entre a capacidade instalada e a procura de movimentação. Através deste 

faseamento procura-se também reduzir a dimensão dos trabalhos de construção a realizar em cada fase 

e os impactos negativos, quer operacionais, quer ambientais, que estes trabalhos ocasionam.  

Assim, a intervenção no Terminal será realizada de uma forma faseada, tendo sido definidas quatro fases 

de intervenção até ao ano de 2035. 

 

Fase 1 

Durante este primeiro período serão realizadas as seguintes obras principais:  

• Aumento da capacidade da alimentação elétrica ao terminal, incluindo reforço do atual cabo de 

alimentação exterior, construção e equipamento de uma nova subestação de entrada, 

seccionamento e transformação;  

• Repavimentação da zona Leste do terminal, situada para leste do edifício TERLIS, incluindo a 

instalação de redes de distribuição enterradas (energia, comunicações, água) e de drenagem de 

águas pluviais, em posições de acordo com o projeto final;  

• Correção de perfil e repavimentação do acesso interno que liga a área repavimentada à portaria;  

• Reposicionamento dos pórticos de parque na nova localização (permitindo a operação de tampas de 

escotilhas na contra - lança dos pórticos de cais) e posicionando-os em posição de costas com costas 

por forma a permitir a sua alimentação elétrica a partir do mesmo corredor central;  

• Eletrificação dos pórticos de parque, consistindo na:  

o Instalação, junto aos respetivos caminhos de rolamento, de subestações de transformação;  

o Construção de barramentos de baixa tensão ou, alternativamente, instalação de cabo de 

alimentação para cada pórtico;  

o Realização das necessárias transformações nos pórticos existentes. O sistema de alimentação 

dos pórticos permitirá a transmissão de dados com capacidade suficiente para a futura operação 

dos pórticos com controlo remoto;  
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• As atuais instalações da portaria do terminal serão ampliadas através da construção de dois canais, 

destinando-se um a entradas de camiões e outro a saídas;  

• Revisão e beneficiação das defensas do cais do terminal, destinadas a repor as condições ótimas de 

absorção de energia de acostagem;  

• Criação de novo portão de acesso ao parque de pesados, localizado no seu topo norte, junto ao atual 

edifício da LISCONT.  

Prevê-se que a empreitada tenha uma duração total de 12 meses. 

 

Fase 2 

Durante este segundo período serão realizadas as seguintes obras principais: 

• Construção do edifício M&R. No novo edifício M&R, a erigir na zona a Poente da Doca de Alcântara, 

serão reinstalados em condições ideais os seguintes serviços e entidades:  

o Direção técnica, incluindo a oficina de manutenção, armazém de peças anexo, escritórios para 

chefias e atividades de planeamento e controlo;  

o Direção de operações, incluindo gabinetes para chefia, chefias intermédias e serviço de controlo 

documental;  

o Instalações sociais, incluindo vestiários, balneários e refeitórios;  

o Instalações para Alfândega, incluindo postos para controlo de mercadoria em contentores;  

o PIF (Posto de Inspeção Fronteiriço) para inspeção sanitária e fitossanitária de produtos 

destinados ao consumo humano e animal;  

• Demolição dos Edifícios TERLIS e Vasco da Gama. Após transferência de serviços e atividades o edifício 

TERLIS será demolido. O mesmo acontecerá ao edifício Vasco da Gama, presentemente já 

desocupado;  

• Repavimentação da área de implantação dos edifícios demolidos e de toda a área restante destinada 

à operação de contentores vazios e ainda não pavimentada no período de investimento anterior.  

Prevê-se que a empreitada tenha uma duração total de 24 meses. 

 

Fase 3 

Durante este terceiro período serão realizadas as seguintes obras principais: 

• Inversão para norte do desvio do ramal ferroviário. Os trabalhos incluem a construção de 

atravessamentos de serviços afetados, a construção de nova laje de fundação para a nova posição do 

desvio e instalação de carris e de batentes na nova posição do final das linhas;  

• Repavimentação para instalação de um novo bloco de contentores cheios na antiga área de vazios. 

Inclui o reposicionamento dos serviços afetados e a pavimentação para a movimentação e 

parqueamento de contentores cheios, utilizando RTGs;  

• Eletrificação do novo bloco, incluindo a construção de subestações de transformação de média em 

baixa tensão, instalação de barramento ou sistema de cabos flexíveis para alimentação elétrica dos 

RTGs;  

• Instalação dos blocos de contentores nas suas posições definitivas.  

Prevê-se que a empreitada tenha uma duração total de 13 meses. 
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Fase 4 

Durante este quarto período serão realizadas as seguintes obras principais: 

• Repavimentação da zona a oeste do terminal, para prolongamento dos dois blocos de contentores 

mais a sul. Nesta área serão movimentados contentores cheios. Os novos blocos serão operados por 

RTGs elétricos, pelo que as instalações de eletrificação terão que ser prolongadas a fim de alimentar 

os RTGs dispostos nesta nova área.  

Prevê-se que a empreitada tenha uma duração total de 13 meses. 

 

4.2.6. CENÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA CONTENTORIZADA 

Em relação à receção e escoamento de carga contentorizada, prevê-se que esta venha a ser feita por via 

rodoviária, ferroviária e fluvial, tendo sido considerados três cenários possíveis que se passam a descrever 

sumariamente: 

• Cenário de Investimento (ou cenário base) - o qual pressupõe a modernização do TCA e o 

consequente aumento da movimentação de contentores, com uma significativa transferência modal 

do modo rodoviário para os modos ferroviário e fluvial; 

• Cenário Conservador - o qual pressupõe que a modernização do TCA e o consequente aumento da 

movimentação de contentores segue o estabelecido no cenário anterior, mas é admitida uma 

evolução da repartição modal mais conservadora do que no cenário anterior, ou seja, não há uma 

transferência tão expressiva para os modos de transporte alternativos ao transporte rodoviário; 

• Cenário Business as Usual (BAU) - o qual pressupõe a continuidade das condições de operação atuais 

(ou seja, sem investimento para a modernização do TCA), com a consequente estagnação da 

movimentação de contentores nos anos futuros. 

Estes 3 cenários têm como três pressupostos fundamentais: 

• Manutenção e atração de novas escalas diretas de linhas regulares de longo curso, viabilizando o 

alargamento do hinterland e operações de transhipment; 

• Promoção do tráfego ferroviário; 

• Implementação do tráfego fluvial. 

Pretendem antever um crescimento da carga transportada no período após investimento, e sobretudo a 

partir de 2024, período que se espera venha a ser de consolidação do TCA enquanto terminal de referência 

para a região de Lisboa. 

Atendendo aos referidos cenários, foi efetuada a repartição modal da carga transportada pelos 3 modos 

de transporte, conforme apresentado no Quadro 3. 
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Quadro 3. Estimativa de repartição modal da carga contentorizada, de acordo com o cenário de 

evolução previsto. Fonte: EIA, 2020. 

Quanto ao número de veículos em circulação, consoante o modo de transporte e o cenário adotados, 

apresentam-se no Quadro 4 o resultado das estimativas apresentadas no EIA (Versão reformulada). 

 

Quadro 4. Estimativa do número de veículos associados ao transporte da carga contentorizada, de 

acordo com o cenário de evolução previsto. Fonte: EIA, 2020. 

No Cenário Investimento espera-se que a redução do transporte rodoviário seja compensada pelo 

transporte fluvial e ferroviário. Em relação ao transporte fluvial o ponto de destino ainda não está 

concluído pelo que não será de esperar a contribuição deste modo de transporte nos tempos mais 

próximos (Cais de Castanheira do Ribatejo). Quanto ao transporte ferroviário, os estudos realizados pelo 

proponente e os documentos da interação com a IP – infraestruturas de Portugal, SA demonstram que 

existe capacidade disponível, principalmente em horários não coincidentes com as horas de ponta. De 

acordo com a informação da IP, SA, é possível a utilização dos canais noturnos que já estão estabelecidos, 

em função das necessidades do TCA e da disponibilidade da IP, SA. 
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4.2.7. COMPONENTES DO PROJETO  

Parque de contentores cheios 

Os parques destinados a contentores cheios serão operados por RTGs, com um vão de 24,40m. Estes 

parques terão uma via para operação de carga e descarga (no interior do vão do RTG) e faixas de circulação 

entre os diferentes parques. Todo o tráfego circula ao redor dos parques no sentido anti-horário, havendo 

três faixas de circulação paralelas à frente de cais e cinco perpendiculares. Está previsto o fecho da 

plataforma no limite sudeste do Terminal para permitir uma melhor circulação no mesmo. 

Após as obras de modernização e aumento de eficiência do Terminal, estima-se que existirão 2.535 

“ground slots” para armazenamento de contentores cheios de 20ft, o que corresponderá a uma 
capacidade total de armazenamento de 12.675 contentores de 20ft, empilhados em 5 alturas. No que se 

refere a reefers, existirão 192 “ground slots” para reefers de 20ft, o que corresponderá a uma capacidade 
máxima total de 960 reefers de 20ft empilhados em 5 alturas.  

As principais dimensões dos parques são as seguintes:  

• Área de armazenamento - 50.625m2;  

• Lugares no chão para contentores - 2.535TEUs;  

• Lugares no chão para reefers - 192TEUs;  

• Capacidade máxima total para contentores - 12.675TEUs;  

• Capacidade máxima total para reefers - 960TEUs;  

• Os contentores poderão ser empilhados até 5 alturas;  

 

Parque de contentores vazios 

O parque de contentores vazios situa-se no limite norte do Terminal entre a via de circulação de retorno 

e o ramal ferroviário, situada a sul. O parque divide-se em três blocos, separados entre si pelas avenidas 

transversais de circulação no parque. Este parque será operado por Reach-Stackers e Empty Container 

Handlers e terá uma via de operação dedicada no seu limite sul, por onde será realizado todo o acesso de 

contentores ao parque. 

As principais dimensões dos parques são as seguintes:  

• Área de armazenamento - 11.885m2;  

• Lugares no chão para contentores - 679TEUs;  

• Capacidade máxima total para contentores - 3.395TEUs;  

• Os contentores poderão ser empilhados até 5 alturas.  

 

Movimentos de terras 

O estudo das terraplenagens foi desenvolvido de forma a serem obtidas as cotas de fundo de caixa dos 

pavimentos das diferentes plataformas relativas às vias de circulação e às zonas de parqueamento de 

contentores, entre outras, tendo em especial atenção todas as condicionantes de infraestruturas 

existentes, bem como, condicionantes relativas à preparação do terreno no âmbito do melhoramento dos 

solos no interior do terminal.  

A obra é excedentária em termos de volume de terras, uma vez que apenas se procede a escavação e não 

há necessidade de realizar aterros. Este excedente de terras surge da necessidade de remover solos 
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superficiais de piores características e realizar um melhoramento de solos com materiais britados (ABGE).  

Em termos globais, o volume global de escavação será de 154.043m3, repartido pelas diferentes fases da 

obra de acordo com o indicado no quadro seguinte. 

 

Quadro 5. Resumo dos volumes de escavação. Fonte: EIA, 2020. 

 

Demolições 

As demolições associadas à modernização do Terminal de Contentores de Alcântara prendem-se, 

essencialmente, com os seguintes elementos e construções:  

• Pavimentos betuminosos e respetivas bases e sub-bases (espessura estimada 0.50m);  

• Demolição da laje de assentamento do ramo sul da linha de comboio;  

• Demolição integral do edifício TERLIS;  

• Demolição integral do edifício Vasco da Gama;  

O volume de pavimentos a demolir estima-se em 69.895m3.  

Apresenta-se no quadro abaixo as quantidades estimadas de resíduos resultantes da demolição dos 

pavimentos, por fase: 

 

 

Quadro 6. Resumo dos volumes de demolição de pavimentos. Fonte: EIA, 2020. 

 

Melhoramento de solos 

O projeto prevê o melhoramento dos solos, dado que a prospeção realizada apontou para a presença no 

local de solos de aterro ou de origem aluvionar com características essencialmente arenosas de baixa 

compacidade, o que sugere que as mesmas não deverão ser usadas como fundação para pavimentos e 

parques de contentores sem qualquer tipo de tratamento. Assim, o projeto prevê uma solução de reforço 

dos solos à superfície, composta por uma camada de ABGE (Agregado Britado de Granulometria Extensa), 
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reforçada com geogrelha e geotêxtil encimando uma camada de solos selecionados e compactados.  

 

Via-férrea 

O Ramal que serve o Terminal tem origem no feixe de Alcântara e desenvolve-se até cerca de 600m no 

interior do Terminal (Linha 1). A Linha 2 desenvolve-se paralela à Linha 1, tem início 40m para lá da 

portaria do terminal e liga à Linha 1 através de aparelho de mudança de via (AMV) à direita. A extensão 

total da Linha 2 é de cerca de 470m e está ligada no seu término à Linha 1 por outro AMV. 

Pretende-se, nesta intervenção:  

• Inverter a posição da Linha 2, passando a estar à esquerda da Linha 1, invertendo a posição dos AMV;  

• Aumentar a extensão da Linha 2 para permitir a carga de composições com 450m, ficando com um 

comprimento total de 554m;  

• Afastar o início da Linha 2 em cerca de 50m da portaria do terminal;  

• Como consequência dos pontos anteriores, a extensão da Linha 1 terá de ser aumentada em cerca 

de 181m.  

Assim, e apenas no que corresponde à extensão dentro do Terminal, a extensão final das linhas será:  

• Linha 1 = 554m;  

• Linha 2 = 780m.  

Não será realizada qualquer intervenção na linha fora do Terminal.  

O traçado em planta manterá no essencial as características geométricas e dinâmicas que atualmente se 

verificam, por forma a aproveitar ao máximo a linha e AMV’s existentes. 

Na definição da rasante deste projeto procurou-se manter nas duas linhas a cota atual da linha, de forma 

a não ser necessária a realização de intervenção na linha fora do terminal e ser possível aproveitar o 

máximo possível da linha 1 já construída. Assim, por forma a ser mantida uma correta ligação ao existente, 

ambas as linhas têm um perfil longitudinal plano à cota + 6.02. 

 

Rede de drenagem de águas pluviais 

O sistema de drenagem de águas pluviais engloba a recolha das águas afluentes às coberturas de todos 

os edifícios, pavimentos dos novos parques de contentores e respetivos arruamentos assim como a 

recolha das águas provenientes parque de estacionamento de pesados e ligeiros. 

Na drenagem do parque de contentores, a recolha de águas pluviais será realizada por um sistema de 

canais ranhurados em betão do tipo GATIC que descarregam em câmaras de visita de betão armado. 

Destas, o efluente será conduzido através de um sistema de coletores paralelos, separados cerca de 185m 

entre si, constituídos por manilhas em betão armado Ø500mm a Ø800mm descarregando na galeria 

existente, que atravessa longitudinalmente o terminal de contentores. 

De forma a garantir as operações de limpeza e manutenção, serão construídas caixas visitáveis com 

tampas amovíveis metálicas da classe de resistência mecânica E600 ou F900.  

A drenagem superficial do parque de estacionamento de pesados e ligeiros será efetuada através da 

modelação de pendentes do pavimento, constituída por planos com inclinação no sentido dos eixos dos 

arruamentos (zonas de menor cota). Nesses alinhamentos serão colocadas caixas de visita com tampas 

sumidouras, ligadas entre si por coletores em PVC corrugado. Na zona central do parque de pesados 

existirá um interceptor transversal que, constituído por caixas de visita com tampas sumidouras, que 
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encaminhará o efluente para o Emissário F existente, que por sua vez descarrega a jusante no rio Tejo. 

Junto à oficina do edifício existirá um separador de hidrocarbonetos para recolha e tratamento de efluente 

industrial, proveniente de lavagens de equipamento ou pavimentos no interior da oficina. Após o 

tratamento, esta rede de drenagem industrial liga à rede de drenagem pluvial do edifício. As águas pluviais 

provenientes do edifício são posteriormente encaminhadas para o sistema de drenagem do parque de 

estacionamento de pesados, descarregando também no Emissário F. 

 

Instalações elétricas 

A remodelação prevista abrange um conjunto de intervenções nas instalações existentes e a 

implementação de novas infraestruturas exteriores e no novo edifício. As intervenções projetadas são: 

• Reformulação da distribuição da rede de Média Tensão;  

• Novo PTA para a alimentação em baixa tensão ao novo Edifício M&R, ao edifício da administração e 

iluminação do parque de camiões;  

• PTC-Reformulação do PS-PT1 e alimentação dos novos contentores frigoríficos a instalar;  

• Reformulação do PT2;  

• Novos PTB, PTE, PTF e PTG, para a alimentação dos RTGs, incluindo o estabelecimento do anel em 

média tensão;  

• Iluminação exterior;  

• Infraestruturas exteriores para fibra ótica;  

• Proteção contra descargas atmosféricas, rede de terras. 

 

Arquitetura 

O novo edifício vai albergar as seguintes funções:  

• Direção Geral de Alimentação e Veterinária e Direção Regional de Agricultura e Pescas:  

o Posto de Inspeção Fronteiriço (PIF) Veterinário (consumo humano);  

o PIF Veterinário (consumo não-humano);  

o PIF Fitossanitário;  

• Autoridade Tributária (AT) – DGAIEC;  

• Manutenção e oficina de apoio ao Terminal;  

• Serviços administrativos, direções e operações de apoio ao Terminal  

 

Equipamentos operacionais 

Os novos equipamentos operacionais destinam-se a equilibrar a capacidade das diferentes frentes de 

trabalho e a substituir unidades obsoletas. No quadro seguinte apresenta-se o plano de aquisição destes 

equipamentos: 
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Quadro 7. Equipamentos operacionais a adquirir. Fonte: EIA, 2020. 

 

Projeto de integração paisagística 

A área do projeto é atualmente ocupada por alinhamentos ordenados de contentores, gruas de grandes 

dimensões, dois edifícios, que o projeto prevê demolir, e uma área expetante, localizada no canto 

noroeste, que corresponde a uma zona de estacionamento de camiões que carece de reorganização e 

repavimentação. 

Para a área operacional do Terminal não se prevê nenhuma proposta de integração paisagística. Esta é 

prevista para a envolvente do novo Edifício de Manutenção e Reparação que albergará todos os serviços 

do Terminal, o Posto de Inspeção Fronteiriço e a área da Autoridade Tributária, áreas de estacionamento 

ligeiro, e de circulação pedonal e para a área afeta à receção e estacionamento de veículos pesados que 

demandam o terminal. 

É proposto para os pavimentos da área de circulação viária o revestimento com blocos de betão Uni, de 

cor cinza clara, de modo a diluir a extensão pavimentada. As áreas de estacionamento pesado serão 

pavimentadas com os mesmos blocos de betão, mas de cores diversas, tentando “espelhar” a imagem 
colorida do parque de contentores no pavimento, e atenuar a extensão do mesmo, as cores selecionadas 

são a terracota, o amarelo e o cinza escuro, que se enquadram com as cores atualmente existentes no 

TCA. 

Em termos de estrutura verde propõe-se enquadrar as estruturas propostas através de alinhamentos 

arbóreos e sebes arbustivas, com volumetrias diversas, de modo a estabelecer continuidade e maior 

integração com o espaço envolvente. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Fisiografia; 
Geomorfologia, Geologia e Sismicidade; Recursos Hídricos Subterrâneos; Recursos Hídricos Superficiais e 
Qualidade da Água; Solos, Uso e Ocupação do Solo; Socioeconomia; Ordenamento do Território; Ecologia; 
Ambiente Sonoro; Vibrações; Paisagem; Património Cultural; Clima; Qualidade do Ar; Alterações 
Climáticas e Gestão de Resíduos. 
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Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e ainda 
noutras recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação 
efetuada pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 
 

5.1. ASPETOS TÉCNICOS DO PROJETO 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de 

Alcântara, visa fundamentalmente proceder a uma melhoria das condições técnicas de operação do 

terminal, introduzindo significativas melhorias ambientais e nos processos e formas de gestão, permitindo 

assim um aumento da eficiência na movimentação de contentores, num terminal que atualmente se 

encontra obsoleto face às atuais exigências operacionais e legais aplicáveis a um terminal de contentores. 

No que diz respeito ao reordenamento interno terminal, é de destacar que o projeto mantém os atuais 

limites da concessão, sendo para isso necessário, promover uma reorganização e otimização dos espaços, 

dos circuitos internos e dos equipamentos de movimentação. A intervenção prevista será efetuada em 

dois espaços, um afeto diretamente à operação do terminal e outro afeto à receção e estacionamento de 

veículos pesados que efetuam o transporte de contentores de e para o terminal. Na área da operação do 

terminal, prevê-se a reformulação da área compreendida entre a frente de cais e a via-férrea, tornando-a 

totalmente dedicada ao armazenamento e movimentação de contentores. Entre a via-férrea e a doca de 

Alcântara ou seja, a norte do ramal ferroviário, será criada uma zona de manobras e transferência de carga 

para as composições ferroviárias, bem como de um parque de contentores vazios e respetiva área de 

operação, o que conduz à necessidade de demolição dos edifícios TERLIS e Vasco da Gama, os quais 

apresentam atualmente algum estado de degradação, quer por falta de uso, no caso do segundo, quer 

por desadequação para o atual uso, no caso do primeiro. Com vista ao aumento de eficiência na utilização 

da área a sul do atual feixe ferroviário, a linha férrea existente do lado sul será reposicionada para norte 

relativamente à linha principal, que se manterá inalterada na sua posição, sendo que também o aparelho 

de mudança de via será reposicionado cerca de 50 m à frente da posição atual. Ainda no terminal, será 

alargada a portaria criando mais dois acessos e será construído o Edifício de Manutenção e Reparação que 

albergará todos os serviços de manutenção do terminal, os Postos de Inspeção Fronteiriços e a área da 

Autoridade Tributária. No espaço adjacente ao terminal, ou seja, no parque de espera, a intervenção passa 

pela reformulação do já existente parque de estacionamento para veículos pesados, situado na área entre 

a portaria e o edifício administrativo existente, pavimentando-se essa área e dotando-a de uma rede de 

drenagem funcional. Todas as áreas destinadas a parques de contentores, sejam cheios ou vazios, serão 

infraestruturadas e pavimentadas, por forma a se proceder a melhorias na drenagem de águas pluviais, 

iluminação e fornecimento de energia. O Edifício de Manutenção e Reparação situar-se-á na área a norte 

da portaria. Serão instalados 4 novos pórticos de cais, 2 dos quais em substituição dos existentes, com 

dimensões que lhes permitam operar de forma eficiente os atuais navios porta-contentores. Serão 

igualmente adquiridos novos pórticos de parque sobre rodas de borracha, movidos eletricamente, o que 

permitirá atingir uma diminuição de 88% nas emissões de CO2, por ano, face àquelas que o conjunto de 

pórticos de parque atualmente presentes no terminal representam. De igual forma é relevante a mudança 

do atual sistema de gestão do terminal, o designado TOS (Terminal Operating System), que permitirá 

planificar, controlar e reportar em tempo real todas as operações desenvolvidas num terminal de 

contentores, de forma mais eficiente. 

O conjunto das intervenções preconizadas e acima descritas irão permitir aumentar a Capacidade de 

Movimentação Anual (capacidade teórica, medida em TEUs) de cerca de 576.641 para 662.347, o que 

representa um acréscimo de 14,9%. O aumento da capacidade de movimentação será conseguido, quer 

pela melhoria da eficiência do equipamento de movimentação, pela melhoria do sistema operativo do 

terminal e pelo aumento da capacidade de parqueamento dos contentores dada a demolição dos edifícios 
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referidos. É importante ter em consideração que os volumes atuais e o histórico da Liscont desde 2001 

correspondem ao resultado da ausência sistemática de investimento, que não atingiu sequer níveis de 

reposição de capacidade/ operacionalidade, conduzindo ao atual declínio do porto de Lisboa em termos 

da movimentação nacional de contentores. O terminal atual é uma estrutura desatualizada, em termos 

de instalações físicas equipamento e tecnologia disponíveis. Dando por evidente que também as greves, 

que se acentuaram desde 2012 e que se prolongam até à presente data, contribuíram negativamente para 

a atual situação. O presente Projeto corresponde no essencial a uma atualização e adaptação do terminal 

aos novos tempos do transporte marítimo, sem qualquer aumento de área de afetação ao uso portuário. 

Temos que destacar que este terminal é a infraestrutura nacional melhor localizada para servir a economia 

portuguesa e um conjunto inúmero de empresas localizadas na zona da Grande Lisboa, uma vez que tanto 

a norte como a sul outras soluções serão menos eficientes em termos ambientais e económicos já que 

obrigam a serem percorridas distâncias superiores de transporte entre os destinos finais ou de origem e 

o terminal portuário. 

 

5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os principais impactes negativos deste projeto ocorrerão na fase de construção. São na sua maioria pouco 

significativos, mas, ainda assim, em grande parte minimizáveis com a adoção das medidas propostas. Os 

impactes mais significativos, que decorrem da circulação de maquinaria pesada associada às obras, dentro 

e fora do terminal, e que se sobreporão à circulação de maquinaria no interior do terminal e de veículos 

automóveis nas vias de acesso no seu exterior. 

Ainda que subsistam na fase de exploração alguns impactes negativos, nomeadamente os decorrentes do 

tráfego rodoviário de veículos pesados nas vias de acesso ao terminal, estes são localizados, e minimizados 

pela implementação do sistema TAS (Truck Appointment System) que permitirá uma otimização da 

circulação e acesso daqueles veículos ao terminal, permitindo uma melhor distribuição temporal daquele 

tráfego. Acresce que, no projetado cenário de investimento, se espera, no horizonte de projeto, um 

decréscimo dos níveis de circulação rodoviária de e para o terminal, em relação aos valores de 2018, 

decorrente da nova repartição modal, com a qual se espera o incremento do transporte de contentores 

por ferrovia e por barcaças (fluvial). 

É de destacar que a APL, em consonância com o estabelecido no quadro estratégico nacional de referência 

para o setor portuário, nomeadamente na Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de 

Portos Comerciais do Continente — Horizonte 2026, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

(RCM) n.º 175/2017, de 24 de novembro, está fortemente comprometida com o desenvolvimento dos 

projetos necessários à concretização da navegabilidade fluvial no estuário do Tejo. 

Entende a APL, que os impactes positivos deste projeto, se encontram associados fundamentalmente à 

fase de exploração do terminal, na criação de emprego e dinamização das atividades económicas, se 

sobrepõem largamente aos impactes negativos identificados. Estes impactes serão não só diretos, 

relacionados com a exploração do terminal, mas também indiretos e induzidos, pela oferta de uma 

infraestrutura moderna e eficiente ao conjunto das empresas importadoras e exportadoras que é servido 

pelo Porto de Lisboa, bem como às empresas ligadas à atividade logística auxiliar como sejam transitários 

e despachantes, no aumento da segurança das operações do terminal e uma maior eficiência no 

desalfandegamento das mercadorias, nomeadamente no que respeita à rapidez com que são efetuados 

os controlos fitossanitários e veterinários e de criar condições para desenvolvimento de atividades 

logísticas na área de influência do porto. 

 

5.1.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 
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contidas no final deste parecer. 

 

5.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Geologia e Geomorfologia 

O projeto localiza-se na zona de Lisboa, inserindo-se na Orla Mesocenozóica Ocidental que corresponde 

a uma unidade morfoestrutural alongada de direção NNE-SSW. Localiza-se no estuário no Tejo, na zona 

do “Gargalo do Tejo”, de direção aproximadamente ENE-WSW, na confluência com a ribeira de Alcântara, 

de direção N-S. O encaixe do rio Tejo na zona do “gargalo” provocou também encaixe na ribeira de 
Alcântara, formando um vale profundo, que ao longo do Holocénico, foi sendo preenchido por aluviões 

(lodos e areias), tal como a área do estuário. A ocupação humana modificou esta zona estuarina com o 

preenchimento de aterros, efetuando uma conquista progressiva dos terrenos do estuário que, nalguns 

casos, foi na ordem das centenas de metros em relação ao traçado original do leito do rio. 

O projeto desenvolve-se numa zona aplanada de leito de cheia do rio Tejo, com cotas entre os 3 e os 8m. 

Trata-se de uma zona artificializada, que foi conquistada ao rio Tejo, para implantação de zonas portuárias, 

correspondendo a aterros arenosos provavelmente compostos por dragados do rio e a terrenos de 

aluvião. A drenagem superficial e subterrânea do local em estudo faz-se de Norte para Sul, segundo a 

direção do vale de Alcântara até à confluência com o rio Tejo. A drenagem subterrânea sofre a influência 

da maré, com valores que oscilam entre os 2,5 e os 4m. 

Está situado no flanco S do doma de Monsanto, que é uma estrutura tectónica alongada na direção E-W 

que afeta as formações do Cretácico ao Miocénico. Neste flanco ocorrem alguns dobramentos menores 

com os eixos aproximadamente paralelos à estrutura principal desenvolvidos em sedimentos cretácicos 

da Formação da Bica e rochas do Complexo Vulcânico de Lisboa. 

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

caracterizados, são consideradas ativas, portanto passíveis de gerar sismicidade, com magnitude máxima 

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

o prolongamento meridional da zona de falha de Vila Franca de Xira, de direção NNE-SSW, a NNE de Lisboa 

e a zona de falha de Pinhal Novo, de direção NNW-SSE, a SE da área de intervenção. A S da área de 

intervenção, no estuário do Tejo, existe a falha do “Gargalo do Tejo” de direção E-W, que corresponde a 

um acidente com atividade neotectónica provável, segundo alguns autores. Na área em estudo, ocorrem 

ainda falhas afetando maioritariamente as formações mesozóicas aflorantes, de direção 

predominantemente NE-SW, WNW-ESSE a E-W e falhas menores de direção NW-SE e aproximadamente 

N-S (Pais et al., 2006, Moniz, 2009). 

Na área de implantação do projeto afloram aterros que ocorrem sobre as formações aluvionares em 

praticamente todo o leito de cheias da margem direita do Tejo. São constituídos por depósitos areno-

siltosos e silto-argilosos, de composição variada, com alguns fragmentos líticos. Têm uma espessura que 

varia entre 2 a 15m. Assentam em: 

• Sedimentos aluvionares do rio Tejo (Holocénico) com uma espessura máxima de 19.5m, constituídos 

frequentemente por sedimentos grosseiros na base (cascalheiras), seguido de intercalações de 

areias, argilas e siltes, passando para o topo a sedimentos finos com matéria orgânica; 

• “Camadas dos Prazeres” (Miocénico Inferior), anteriormente designadas por “Argilas e calcários dos 
Prazeres”, que são constituídas predominantemente por argilas e margas de lagunas litorais. 

Apresentam cores em geral acastanhadas, castanhas esverdeadas, cinzentas esverdeadas, 

acinzentadas e esverdeadas, pontualmente com laivos alaranjados. Ocorrem, ainda, intercalados 
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níveis de arenitos grosseiros e de calcário, calcários argilosos e calcários margosos, em geral 

castanhos amarelados, esbranquiçados ou acinzentados; 

• Complexo Vulcânico e Lisboa (Cretácico Superior), constituído por lavas essencialmente basálticas, 

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

• Formação de Bica (Cretácico Superior), constituída por calcários compactos de cor branca, rosados a 

avermelhados, que se apresentam mais margosos para o topo da unidade, onde alternam com 

margas amareladas, rosa esbranquiçadas. Os calcários compactos apresentam alguns nódulos de sílex 

e alternam com calcários apinhoados e calcários ligeiramente margosos. A topo é caracterizada pela 

ocorrência de biostromas, de cor branca acinzentada a avermelhada, e pela presença de rudistas 

silicificados. 

 

Perigosidade Geológica 

Perigosidade sísmica 

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

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

melhor exemplo é o sismo de 1 de Novembro de 1755 e respetivo tsunami, com magnitude estimada MW 

≈ 8,7. Também têm ocorrido sismos em falhas ativas no interior da placa Euro-Asiática (sismos 

intraplacas), dos quais se destaca pela proximidade o sismo de Benavente, a 23 de Abril de 1909, que teve 

magnitude estimada de MW ≈6,0 (Cabral et al., 2003). 

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

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

com o zonamento Sísmico proposto no Anexo Nacional do EC8, inclui-se na zona 1,3 para ação sísmica 

tipo 1 (interplacas), e na zona 2,3, para ação sísmica tipo 2 (intraplacas). Segundo o Regulamento de Ação 

Sísmica de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983), a área de implantação do projeto está na zona A 

correspondente à de maior risco sísmico (Zonamento sísmico de Portugal Continental), com um 

coeficiente de sismicidade (α) de 1,0. 

Vulnerabilidade à liquefação de solos 

Segundo a Carta de Vulnerabilidade Sísmica dos Solos para a região de Lisboa, a área em estudo inclui-se 

numa zona de vulnerabilidade muito alta estando, deste modo, sujeita a fenómenos de liquefação perante 

um sismo de grande intensidade. 

Vulnerabilidade a tsunami 

Salienta-se também que a localização da área de projeto numa zona de sismicidade elevada, associada às 

características fisiográficas do terreno e ao seu enquadramento no estuário do Tejo, faz com que a 

suscetibilidade ao efeito de um tsunami seja também elevada (CCDR LVT, 2010). Os registos históricos 

fazem referência a vários eventos tsunamigénicos ao longo do Holocénico com expressão no estuário do 

Tejo, nomeadamente o tsunami de 1755 que atingiu a zona de Lisboa com ondas de 10m, tendo sido a 

zona entre a Junqueira e Alcântara uma das zonas mais afetadas. 

Outro mecanismo para geração de tsunamis dentro do estuário do Tejo é a ocorrência de movimentos de 

massa. Ramalho et al. (2019) identificaram vestígios de antigos deslizamentos de alta energia no delta do 

Tejo e modelaram a perigosidade tsunamigénica relacionada com este fenómeno, tendo concluído que 

constitui um risco significativo para a cidade de Lisboa e áreas costeiras. 

 

Recursos Geológicos 
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Na área do projeto, não existe conhecimento de recursos minerais não metálicos com valor económico, 

já que ali ocorrem depósitos de aterro, aluviões e litologias do Complexo Vulcânico de Lisboa. Assim, o 

aproveitamento de recursos geológicos na área de estudo é inexistente. 

 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Geologia e Geomorfologia 

No âmbito da Geologia e Geomorfologia não são espectáveis impactes significativos na fase de construção 

e na fase de exploração, dado que a área de intervenção corresponde a uma zona artificializada e 

impermeabilizada, de um modo geral constituída por aterros. 

As aberturas de valas para implantação das redes de infraestruturas, com recurso a escavação, não 

produzem impactes, tendo em conta a sua reduzida profundidade e dimensão, bem como o facto de se 

tratar de uma zona de aterros. 

A sismicidade na zona de implantação do Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional 

do Terminal de Contentores de Alcântara tem significado e relevância a nível regional e nacional, 

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

sismicidade de grande magnitude, amplificada localmente pela existência de solos detríticos não 

consolidados, e a possível ocorrência de fenómenos de liquefação, dada a alta vulnerabilidade do local, 

segundo a Carta de vulnerabilidade sísmica dos solos (revisão PDM de Lisboa, 2005). A liquefação poderá 

criar graves danos no edificado, com perdas materiais e vidas humanas, e contaminação dos aquíferos 

devido à possível danificação dos depósitos com óleos, combustível, gás, etc. 

Este problema poderá e deverá ser previsto, avaliado e tratado do ponto de vista geotécnico. 

Ainda assim, subsiste o problema de ocorrer um tsunami resultante de um sismo de grande magnitude, 

tal como foi o tsunami resultante do sismo de 1755 que atingiu a zona de Lisboa com ondas de 10 m, 

tendo sido a zona entre a Junqueira e Alcântara uma das zonas mais afetadas. 

 

Recursos Geológicos 

No que concerne aos recursos minerais, considera-se que na área de instalação do projeto não ocorre 

comprometimento de recursos com valor económico, pelo que não se verifica a possibilidade de 

ocorrência de impactes  neste âmbito. 

 

5.2.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.3. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Na vertente mitigação, a caracterização da situação de referência tem por base o Programa Nacional para 

as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho.  

Importa salientar que foi aprovado, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho, 

o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) com o objetivo de explorar a viabilidade de 
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trajetórias que conduzam à neutralidade carbónica, de identificar os principais vetores de 

descarbonização e de estimar o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como 

sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo e 

os resíduos e águas residuais. 

De referir também que foi aprovado, na generalidade, o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), 

pelo comunicado do Conselho de Ministros de 19 de dezembro de 2019, que estabelece para 2030 uma 

meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária 

de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade 

carbónica em 2050. As linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões 

de gases com efeito de estufa (GEE) devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação 

de eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

Na vertente adaptação, a caracterização da situação de referência tem por base a Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

56/2015, de 30 de julho. 

Há a salientar que o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto, complementa e sistematiza os 

trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de 

implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de 

ação, nomeadamente, uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, 

entre outras. 

O proponente “Recorreu sobretudo a planos e estudos recentemente desenvolvidos cujas metodologias 

são reconhecidas e credíveis em termos técnico-científicos, apresentando abordagens e resultados ao 

contexto específico do território de incidência do Terminal de Contentores de Alcântara – Porto de Lisboa 

(área de estudo)”. As principais fontes de informação utilizadas foram o Plano Metropolitano de 

Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa (PMAAC-AML), o Plano Municipal de 

Identificação de Riscos e de Vulnerabilidades de Lisboa (PMIRVL) e a Estratégia Municipal de Adaptação 

às alterações Climáticas de Lisboa (EMAACL). 

O relatório “Análise da Vulnerabilidade às Alterações Climáticas” disponibilizado pelo propoente 
considera que a vulnerabilidade (atual e para o horizonte 2038) aos principais riscos climáticos (cheias 

rápidas e inundações) é globalmente reduzida na área de estudo. Não obstante, na área de intervenção, 

nos espaços tangentes ao estuário, é elevada a probabilidade de atingir valores importantes em termos 

do índice de perigosidade de inundação, da Vulnerabilidade Física Costeira, no ano horizonte (2050). 

 

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Da análise do fator AC constata-se que foram identificadas as principais fontes de emissão geradas pelas 

atividades do Terminal de Contentores de Alcântara (TCA), incluindo o transporte rodoviário, ferroviário 

e fluvial de contentores, associados à queima de combustíveis fósseis. 

O EIA apresentou as estimativas das emissões de GEE associadas às atividades relacionadas com a 

exploração do TCA para os diferentes cenários temporais (Ano Base, 2027 e 2038) e diferentes 

intervenções previstas [cenário Business as Usual (BAU), cenário de Investimento e cenário Conservador]. 

O resultado das estimativas desenvolvidas associadas aos diferentes modos de transporte, bem como aos 

equipamentos de movimentação de cargas no terminal foi apresentado no Quadro 6.40 [Relatório Síntese 

(RS) reformulado)]. O cenário Investimento, o qual pressupõe a modernização do TCA e o consequente 

aumento da movimentação de contentores,  projetado para 2027 apresenta um acréscimo de 43% nas 

emissões globais de CO2eq face ao cenário de 2018. O mesmo cenário para 2038 apresenta um acréscimo 

de 61% nas emissões globais de CO2eq comparativamente a 2018. Em termos de emissões de GEE, são as 
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atividades relacionadas com as operações Barra-Cais que apresentam emissões mais significativas em 

qualquer dos cenários considerados. 

A introdução de medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da implementação de 

medidas de aumento da eficiência energética, é um aspeto relevante para que seja assegurada uma 

trajetória sustentável em termos de emissões de GEE. 

Para o ano horizonte 2038 prevê-se a total substituição de RTG’s com motores a diesel por RTG’s com 
motores elétricos e de todos os restantes equipamentos com motor diesel por novos, a diesel com maior 

eficiência. 

Acresce que o proponente refere que a opção de utilização de novos equipamentos, como os RS e ECH, 

também a diesel embora mais eficientes do que os atuais, para efetuar as operações acessórias, deve-se 

ao facto de no presente não existir oferta comercial de máquinas deste tipo com propulsão elétrica para 

movimentação de contentores. 

A melhoria da eficiência energética com a passagem para a alimentação elétrica dos RTGs vai representar 

uma vantagem face à alimentação com motores a gasóleo. Também se considera relevante a evolução da 

repartição modal a favor do transporte ferroviário face ao rodoviário para o transporte das mercadorias. 

O EIA refere também a disponibilização de energia elétrica no porto para abastecimento dos navios 

atracados, para que os mesmos minimizem a utilização de combustíveis fósseis durante o período de 

acostagem. 

Outro impacte esperado com o projeto são as emissões de gases fluorados com efeito de estufa. O EIA 

indicou que atualmente as emissões anuais de gases fluorados sejam da ordem dos 12 kg/ano, ou seja 20 

t CO2 eq/ano (0,012% das emissões globais do concelho de Lisboa). 

Da análise dos impactes, vulnerabilidades e riscos climáticos para a Área Metropolitana de Lisboa para 

2041-2070, o EIA concluiu que os principais impactes observados estão associados a um conjunto de 

eventos meteorológicos extremos, sendo os mais relevantes a precipitação intensa, o vento forte ou a 

combinação de ambos e a subida do nível médio do mar. A zona do Terminal de Contentores de Alcântara 

caracteriza-se, também, por uma suscetibilidade elevada às inundações. 

O proponente considera que não se afigura necessário considerar no âmbito do projeto eventuais medidas 

de adaptação para o horizonte em causa (2038), mas acrescenta que “é determinante iniciar desde já um 

processo de monitorização dos níveis da maré (hora e altura) em toda a frente ribeirinha para redefinição 

da cota de efeito de maré - também associada a episódios de precipitação intensa - a fim de dimensionar 

opções de prevenção e adaptação a longo prazo”, o que se considera uma medida positiva a implementar. 

Os impactes do projeto nas AC são considerados negativos. Contudo, há que ter em conta que a 

movimentação de contentores terá de ser realizada, bem como o seu transporte, pelo que se pode 

associar este impacte, não diretamente ao TCA, mas à atividade de movimentação e transporte de 

mercadorias. 

 

5.3.3. CONCLUSÕES 

Considera-se que os principais pontos relativos aos impactes das Alterações Climáticas no âmbito da 

mitigação e adaptação foram devidamente abordados no EIA e no respetivo aditamento. 

Desta forma, caso as medidas propostas, tanto na vertente mitigação das Alterações Climáticas como 

adaptação às Alterações Climáticas, sejam aplicadas de forma correta, consideram-se opções positivas. 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3310 

 

 
Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara 

32 

 

5.4. RECURSOS HÍDRICOS 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos Hídricos Superficiais 

A área em estudo localiza-se na bacia da massa de água superficial Tejo-WB1- PT05TEJ1139, na margem 

direita do troço terminal do estuário do Tejo, junto à foz da Ribeira de Alcântara. Neste troço, o estuário 

do Tejo apresenta a forma de um canal profundo e estreito, onde se faz sentir a forte influência das marés.  

A circulação da água no estuário do Tejo é forçada essencialmente pela maré (semidiurna regular). Na 

embocadura do estuário a amplitude média é de aproximadamente 2m (ZH), aumentando até 2,7m (ZH) 

em situação de maré viva média. 

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

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

que resulta uma elevada taxa de renovação da água, especialmente onde as profundidades do estuário 

são mais baixas. 

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

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

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

Relativamente à influência das alterações climáticas na subida do nível médio do mar, o EIA refere que foi 

consultada a informação disponibilizada no site da Câmara Municipal de Lisboa, concretamente o 

documento “Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Lisboa (EMAAC 2017) ”. 

Em resultado dessa consulta, o EIA refere que, em termos médios, prevê-se o aumento do nível médio do 

mar se situe entre 0,17m e 0,38m para 2050 e entre 0,26m e 0,82m até final do séc. XXI (projeções globais), 

havendo estudos que projetam um aumento até 1,10m no cenário mais extremo (projeções globais). Em 

caso de eventos extremos, a subida do nível médio do mar terá impactes mais graves, quando conjugada 

com a sobrelevação do nível do mar associada a tempestades (projeções globais). 

Quanto às atividades desenvolvidas próximas da área de intervenção, o EIA indica a existência de uma 

zona de produção de moluscos bivalves, não existindo instalações aquícolas ou propostas de zonas para 

aquicultura. 

Para efeitos de caracterização da qualidade da água do estuário do Tejo, o EIA consultou os dados das 

estações de monitorização localizadas na área de intervenção e na sua proximidade, assim como os 

resultados da monitorização realizada pela APA em 2009 e 2010, na proximidade da Zona Industrial do 

Barreiro. Atendendo a que os dados disponibilizados dizem respeito a um período largo de anos, o EIA 

recorreu a elementos mais atualizados, fornecidos pela APL. Desses elementos, considera-se de destacar 

os resultados de monitorização das operações de dragagem e de imersão de materiais dragados, 

realizadas pela APL em 2017/2018.  

Antes da realização das operações de dragagens, a APL realizou uma monitorização à qualidade da água 

do estuário, sendo assim caracterizada a situação de referência. Os resultados obtidos foram comparados 

com os valores estabelecidos no Anexo XXI do Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto (qualidade mínima 

das águas superficiais). Não foram considerados os valores estabelecidos nos Anexos XIII e XV daquele 

diploma devido à ausência das atividades aquícolas/conquícolas e balneares nos locais amostrados. 

Dos pontos de amostragem, o EIA considerou os pontos localizados na proximidade do TCA, identificados 

como PA.1 (montante), PA.2 (próximo da dragagem), PA.3 (próximo da dragagem) e PA.4 (jusante): 
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Figura 10. Pontos de amostragem da monitorização. Fonte: APL, 2017-2018. 

De acordo com os resultados obtidos, o EIA conclui que: 

• O parâmetro pH, nas duas campanhas (período húmido e período seco) apresentou valores que 

cumprem o VMA estipulado no Anexo XXI do DL n.º 236/98 (5,0-9,0); 

• O parâmetro turvação apresentou valores na campanha do período húmido que variaram entre 5 

NTU e 21 NTU, respetivamente na estação PA2, à superfície, e PA1, no fundo; na campanha do período 

seco, os valores são mais baixos, variando entre 2,47 NTU e 6,47 NTU, respetivamente na estação 

PA4, no fundo, e PA1, à superfície 

• O parâmetro oxigénio dissolvido (% sat.), nas duas campanhas (período húmido e período seco) 

apresentou valores sempre superiores ao valor mínimo admissível estipulado no Anexo XXI do DL n.º 

236/98 (50%); 

• O parâmetro SST apresentou valores na campanha do período húmido que variaram entre 19 mg/l e 

59 mg/l, respetivamente na estação PA2, à superfície, e PA4, no fundo; na campanha do período seco, 

os valores são mais baixos, variando entre < 2,00 mg/l e 23,3 mg/l, respetivamente na estação PA3, 

no fundo, e PA1, no fundo; 

• No período seco, o CBO5 é sempre inferior a 5 mg/l, cumprindo o VMA estipulado no Anexo XXI. No 

período húmido, tal não acontece, tendo sido registados dois valores que não cumprem esse VMA, na 

estação PA1, no fundo (10mg/l) e na estação PA2, a meio (9mg/l); 

• Os valores de CQO são bastante elevados nos dois períodos de campanha. No período húmido, 

variaram entre 400 mg/L, no PA4-Fundo e 620 mg/L no PA2-Fundo. No período seco variaram entre 

260 mg/l, em PA2, fundo, e 960 mg/l, em PA1, fundo; 

• O parâmetro hidrocarbonetos é sempre inferior a 0,05 mg/l, em todas as situações; 

• O parâmetro óleos minerais registou sempre valores baixos, sendo de assinalar somente dois valores 

um pouco mais elevados que os restantes, 0,14 mg/l e 0,19 mg/l, registados em PA1, à superfície e no 

fundo, respetivamente. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos, a área de implantação do projeto, localiza-se na massa 

de água subterrânea Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo (PT_001RH5A). De acordo com o PGRH 
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do Tejo e Ribeiras do Oeste, 2º ciclo, o estado quantitativo Bom e o estado químico desta massa de água 

são classificados de Bom. 

Segundo o EIA, na área em estudo os aquíferos são de muito baixo interesse hidrogeológico, do tipo multi-

camadas porosas/carsificadas, em geral confinadas e profundas, acompanhadas por um sistema 

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

águas salgadas do Tejo. 

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

na componente superficial. A infraestrutura do Caneiro de Alcântara interfere com o fluxo subterrâneo 

NNE-SSW dos sedimentos das aluviões da ribeira de Alcântara, podendo dificultar o escoamento natural 

para SSW, devido ao efeito de barreira que ocorre em alguns locais, e implicar a ascensão de águas 

subterrâneas, em especial em época de marés altas. Tal situação traduz-se numa maior rapidez da 

saturação dos solos e, consequentemente, uma tendência crescente para a ocorrência de cheias nesta 

ribeira. 

Para caracterizar a vulnerabilidade à poluição dos aquíferos da área de estudo, o EIA refere que utilizou a 

informação produzida por DHV em 2009 (Liscont, 2010), que aplicou o método EPPNA para avaliação 

vulnerabilidade. Dada a proximidade do rio Tejo e face aos escoamentos sub-superficiais oriundos da 

ribeira de Alcântara, foi considerado o contacto hidráulico com a água superficial, foi incluída a 

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

água superficial, o que resulta numa Vulnerabilidade Alta. 

De acordo com a informação disponível no SNIRH, o EIA refere que as captações de água subterrânea mais 

próximas do TCA, distam cerca de 4 km. Da consulta à base de dados do Geoportal do LNEG, o EIA 

identifica 2 captações de água subterrânea, uma localizada na freguesia de Alcântara com o código 

431F0111, e, a outra localizada na freguesia da Estrela, com o código 431F0112. Estas captações 

correspondem a furos, sendo a água do furo 431F0111 utilizada para fins industriais e a água do furo 

431F0112, utilizado para fins de abastecimento doméstico da Lisnave. 

 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de construção 

Nesta fase serão produzidas de águas residuais domésticas, provenientes das instalações sanitárias 

associadas ao estaleiro. De acordo com o EIA estas águas residuais domésticas serão recolhidas e enviadas 

para destino final adequado ou encaminhadas para a rede de drenagem existente no TCA, pelo que se 

considera que o impacte induzido nos recursos hídricos será negativo e pouco significativo. 

Os efluentes resultantes da lavagem de maquinaria e de outras áreas afetas ao estaleiro deverão ser 

encaminhados para destino final adequado, pelo que o impacte negativo induzido poderá ser minimizado 

através da implementação das medidas de minimização do presente parecer. 

Caso ocorram derrames acidentais de óleos/lubrificantes o impacte gerado é negativo sendo a 

significância do impacte minimizável. 

A movimentação de terras e a demolição de edifícios poderão provocar um aumento do teor de sólidos 

suspensos no estuário do Tejo, quer por arrastamento das partículas sólidas pelas águas pluviais, quer por 

ação do vento, traduzindo-se numa degradação da qualidade da água, nomeadamente em termos de 

turbidez. No entanto, face ao carácter temporário e localizado da obra, considera-se o impacte negativo 

pouco significativo. 

Nos recursos hídricos subterrâneos não são expetáveis impactes. 

Fase de exploração 
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O aumento de tráfego fluvial induzido pela concretização do projeto tem por consequência o risco de 

descargas das águas de lastro, levando à contaminação das águas do estuário do Tejo por microrganismos 

patogénicos. No entanto, que as operações de lastro/deslastro direto de e para o rio devem ser efetuadas 

em alto mar e não no cais. Os navios devem, sempre que possível, substituir o lastro por águas oceânicas 

durante as viagens de e para o porto, desde que as condições de navegação, tempo e mar o permitam. 

Atendendo a que o EIA refere que a Convenção Internacional para o Controlo e Gestão das Águas de Lastro 

e Sedimentos dos Navios, em vigor desde 8 de setembro de 2017, obriga a medidas de tratamento e 

controlo das águas de lastro dos navios, considera-se que a implementação dessas medidas irá minimizar 

o impacte negativo e significativo causado pela descarga das águas de lastro. 

Por outro lado, considera-se que o aumento do tráfego de navios irá aumentar o risco de ocorrência de 

fuga ou de derrame que, caso ocorra, poderá induzir impactes negativos, muito significativos na qualidade 

da água do rio Tejo. 

O aumento do número de escalas de navios porta contentores conduz ao aumento da produção de águas 

residuais, sendo estas recolhidas pela APL e encaminhadas para destino final adequado. Assim, considera-

se que os impactes induzidos serão negativos e pouco significativos. 

No que se refere aos trabalhos de reparação efetuados no TCA, o EIA refere que serão esporádicos, 

limitando-se a reparações de pequenas avarias avios provocadas no decorrer das operações. Estes 

trabalhos serão efetuados sob controlo técnico da LISCONT, cumprido a regulamentação estabelecida pela 

APL. 

Quanto aos impactes associados ao funcionamento do TCA e relacionados com os efluentes produzidos 

nas oficinas, o EIA prevê a instalação de separador de hidrocarbonetos para recolha e tratamento das 

águas de lavagens de equipamento o/ou pavimentos no interior da oficina, pelo que se considera que os 

impactes induzidos pela descarga destas águas serão negativos e pouco significativos.  

Por outro lado, considera-se que associado à exploração do parque de contentores, poderão ocorrer águas 

pluviais suscetíveis de contaminação nas vias de circulação de viaturas e transporte de mercadorias, pelo 

que deverá ser integrado separador de hidrocarbonetos, sendo assim estas águas sujeitas a pré-

tratamento antes da respetiva rejeição no meio hídrico.  

Acresce que o EIA refere que os resíduos de hidrocarbonetos são recolhidos por operadores licenciados 

pela APL, cumprindo os requisitos do Regulamento do exercício da atividade de recolha de resíduos de 

hidrocarbonetos, águas residuais e resíduos perigosos, a embarcações no Porto de Lisboa. 

Relativamente ao parque de contentores de substâncias perigosas, caso ocorram derrames, o EIA refere 

que o TCA dispõe de meios próprios para fazer face a essa situação, nomeadamente ”bacias de contenção 
de derrame” móveis preparadas para receber contentores ISO de 20’, 40’ ou 45’. 

Estas bacias de retenção, de construção metálica resistentes à corrosão por contacto com substâncias 

ácidas ou alcalinas, foram concebidas para serem transportadas sobre os semirreboques do terminal ou 

semirreboques de estrada. Assim, se necessário, poderão levar contentores avariados e produtos 

derramados para locais de segunda intervenção. 

O TCA possui também kits avançados para derrames de hidrocarbonetos e químicos perigosos, para 

minimizar/conter o produto derramado, até à remoção da unidade danificada para bacia de retenção. 

Quanto aos efluentes domésticos provenientes das instalações sanitárias e balneários, considera-se que 

os impactes induzidos serão negativos e pouco significativos, uma vez que estas são encaminhadas para 

tratamento na ETAR de Alcântara para posterior descarga em meio hídrico. 

Quanto aos Recursos Hídricos Subterrâneos, considera-se que não é expetável que as ações previstas no 

projeto e o aumento de tráfego fluvial venham a afetar a qualidade e a quantidade da água subterrânea. 
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5.4.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.5. QUALIDADE DO AR 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área de intervenção do presente projeto “Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do 
Terminal de Contentores de Alcântara (TCA)”, localiza-se na margem norte do rio Tejo, no Cais de 

Alcântara Sul, no concelho de Lisboa. 

Conforme descrito no EIA, a cidade de Lisboa, dada a sua ocupação de solo maioritariamente urbana e 

sendo o maior centro urbano do país, apresenta valores elevados de circulação automóvel, que resultam 

na emissão de grandes quantidades de poluentes atmosféricos e na consequente degradação da 

qualidade do ar da região. 

Na área em estudo não se verifica a presença de instalações de cariz industrial, sendo a circulação de 

veículos na rede viária local, a circulação de comboios na linha de caminhos-de-ferro e o tráfego de 

embarcações no estuário do Tejo as principais fontes de poluição atmosférica. A principal fonte de 

degradação da qualidade do ar é constituída pelo tráfego de veículos motorizados, pelo que é expetável 

que os principais poluentes atmosféricos presentes na área em estudo sejam os característicos das 

emissões automóveis pela queima de combustíveis fósseis, nomeadamente: monóxido de carbono (CO), 

dióxido de azoto (NO2) e partículas em suspensão com diâmetro inferior a 10 μm (PM10). Em Alcântara, 

por se situar junto ao estuário do Tejo, a zona está mais exposta às brisas, pelo que haverá uma maior 

capacidade de dispersão dos poluentes emitidos. 

Para a caracterização da qualidade do ar na envolvente da área de implantação do projeto consultaram-

se os dados da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar (RMQA), disponibilizados na página web da 

Agência Portuguesa do Ambiente (Base de Dados Online da Qualidade do Ar – QualAr). Foram 

selecionadas as estações de monitorização da Avenida da Liberdade com um tipo de ambiente Urbano e 

um tipo de influência Tráfego e Restelo com um tipo de ambiente Urbano e tipo de influência Fundo, que, 

pelas suas características, podem ser consideradas representativas da área de estudo. 

Os valores dos poluentes atmosféricos registados nas estações da RMQA LVT, nos últimos anos, permitem 

verificar que a qualidade do ar, em termos médios, foi boa, observando-se, contudo, situações de 

incumprimento dos objetivos de qualidade do ar, para o NO2, nas zonas de maior tráfego (em particular 

na estação da Av. da Liberdade), para o O3, em diversas estações da RMQA LVT, durante a ocorrência de 

ondas de calor no período de verão e principalmente em locais de maior tráfego em alguns dias 

ultrapassagens ao valor limite diário de PM10 não constituindo as mesmas um incumprimento legal uma 

vez que o número de dias não foi superior a 35. Estes resultados devem-se ao carácter marcadamente 

urbano da zona onde se insere a área de estudo, apresentando, como já referido anteriormente, elevados 

padrões de circulação automóvel, que resultam na emissão de quantidades significativas de poluentes 

atmosféricos e na consequente degradação da qualidade do ar da região. 

 

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

As ações de projeto, na fase de construção potencialmente indutoras de impactes na qualidade do ar, são 

as seguintes:  

• Circulação de maquinaria e veículos; 
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• Realização de movimentos de terras;  

• Carga/descarga de solos e terras;  

• Demolições e remoção de pavimentos.  

Deste modo, durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos na qualidade do ar, quer devido 

ao processo construtivo e movimentação de máquinas, quer devido ao aumento do tráfego de veículos 

necessários ao transporte de materiais e resíduos, nomeadamente os resultantes das demolições. Os 

impactes serão sentidos nas zonas envolventes ao estaleiro e frentes de obra e nas zonas envolventes aos 

percursos dos veículos pesados para transporte dos materiais necessários à obra e das terras sobrantes e 

resíduos a destino final.  

A atividade que poderá ser mais crítica em termos de emissão de partículas corresponde à demolição dos 

edifícios existentes, que dará origem à emissão de grande quantidade de partículas. Contudo, pela sua 

granulometria grosseira, estas depositar-se-ão no solo, a curtas distâncias do local, e, por outro lado, face 

às medidas de minimização propostas, gerais e para a demolição, não se prevê a ocorrência de impactes 

com significado relevante.  

O aumento temporário de tráfego de veículos, no local de implantação do projeto, durante esta fase, 

contribuirá também para um aumento das emissões de poluentes, típicos deste tipo de fontes (NOx e CO 

principalmente) para a atmosfera.  

O projeto será concretizado de forma faseada, até 2035, em 4 fases, em que a duração da empreitada 

variará entre cerca de 12 e 24 meses. De acordo com a análise feita, o número de viagens de viaturas 

pesadas em cada uma das fases nunca será relevante, admitindo-se, no cenário mais desfavorável, um 

tráfego médio horário de 5 viaturas pesadas. A adoção de um plano de racionalização e otimização da 

circulação de viaturas pesadas na fase de obra por parte da Entidade Executante permitirá minimizar os 

impactes associados a este fator.  

Em síntese, apesar da natureza negativa dos impactes previstos sobre este fator, uma vez que se trata de 

uma zona aberta, com boas condições de dispersão, considera-se que se forem tomadas as medidas 

adequadas os impactes para a fase de construção serão pouco significativos. 

Durante a fase de exploração e normal operação do TCA, consideram-se mais significativas as emissões 

de poluentes atmosféricos associadas às seguintes atividades: 

• A circulação de viaturas pesadas, embarcações e de composições ferroviárias para transporte de 

contentores;  

• Tráfego de navios porta-contentores no TCA e respetivas operações de navegação desde a barra até 

ao Cais de Alcântara, as manobras de atracação/desatracação e a estadia no porto;  

• O funcionamento do diverso equipamento portuário para carga/descarga dos contentores nos navios 

que atracam no Terminal. 

Relativamente às atividades deste Projeto de Modernização na fase de exploração, importa salientar o 

seguinte: 

• O layout previsto no projeto em análise está preparado para que se possam adaptar as acessibilidades 

rodo e ferroviárias ao TCA ao preconizado no PU de Alcântara, quando este IGT for plenamente 

implementado); 

• Será aumentada a eficiência de receção de cargas do atual TCA. 

Mantêm-se os mesmos fluxos processuais agora existentes, prevendo-se, contudo, um progressivo 

aumento da procura de movimentação de contentores. 
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Em termos de previsões de movimentação de contentores há a referir que as movimentações através do 

cais aumentarão de cerca de 141.677 movimentos (equivalente a 210.890TEUs) em 2017, para 234.683 

movimentos (equivalente a 375.492TEUs), em 2027 e 324.855 movimentos (equivalente a 519.769TEUs) 

em 2038. 

Relativamente ao tráfego de navios, com a implementação do projeto prevê-se um aumento do número 

de navios que escalam no TCA, passando, em termos gerais, de um total de 359 escalas, em 2017, para 

500 escalas, em 2027 e 552, em 2038, ou seja, um aumento de cerca de 54% entre 2017 e 2038. Salienta-

se que a redução do teor máximo de enxofre nos combustíveis marítimos, de 3,5% para 0,5%, obrigatória 

a partir de 1 de janeiro de 2020 por imposição da Organização Marítima Internacional irá reduzir para 

valores muito inferiores aos atuais as emissões poluentes dos navios. Por outro lado, a APL, no seu 

Regulamento, impõe um limite inferior de enxofre nos combustíveis (menor que 0,1%), aplicável aos 

navios que atracam no Porto de Lisboa.  

Os cenários considerados, para a situação atual e para os anos de 2027 e 2038, na avaliação dos impactes 

da fase de exploração são identificados da seguinte forma:  

• Cenário de investimento (ou cenário base) - o qual pressupõe a modernização do TCA e o 

consequente aumento da movimentação de contentores, com uma significativa transferência modal 

do modo rodoviário para os modos ferroviário e fluvial;  

• Cenário Conservador - o qual pressupõe que a modernização do TCA e o consequente aumento da 

movimentação de contentores segue o estabelecido no cenário anterior, mas é admitida uma 

evolução da repartição modal mais conservadora do que no cenário anterior, ou seja, não há uma 

transferência tão expressiva para os modos de transporte alternativos ao transporte rodoviário;  

• Cenário Business as Usual (BAU) - o qual pressupõe a continuidade das condições de operação atuais 

(ou seja, sem investimento para a modernização do TCA), com a consequente estagnação da 

movimentação de contentores nos anos futuros.  

Quanto à evolução previsível do ambiente na ausência do projeto, ao nível da Qualidade do Ar, tomando 

em consideração o referido na caracterização da situação de referência e as características urbanas da 

área de estudo, prevê-se que a circulação rodoviária continue a ser uma fonte de emissão de poluentes 

atmosféricos relevante, sendo de prever um aumento do tráfego rodoviário num horizonte temporal de 

curto-médio prazo. No entanto, nesta análise, há que atender às melhorias e transformações tecnológicas, 

nomeadamente a crescente tendência de utilização de veículos menos poluentes (nomeadamente 

elétricos). Deste modo, o aumento do tráfego automóvel poderá ser compensado pela redução da pegada 

ecológica deste modo de transporte, o que permite perspetivar que não haverá alterações significativas 

da qualidade do ar para a zona em estudo, ou que poderá mesmo haver uma melhoria.  

De acordo com o exposto no EIA, em fase de Aditamento, a estimativa de emissões associadas a cada 

atividade para cada cenário permitiu verificar que o tráfego marítimo representa a componente do 

transporte com maior peso nas emissões de NOx, partículas (PM) e SO2, da ordem de 80 a 85%, 70% e 75 

a 80% respetivamente, no ano horizonte, nos cenários de concretização do investimento.  

Nos cenários de investimento, a total substituição dos equipamentos de movimentação interna de 

mercadorias prevista para o ano horizonte deverá resultar numa redução do peso relativo desta 

componente para valores abaixo de 1%, pela utilização de motores mais eficientes e menos poluentes.  

Ainda de acordo com as conclusões do estudo das emissões, salienta-se que os resultados apresentados 

contemplam o efeito da evolução considerada relativamente à eficiência dos veículos rodoviários - que 

resulta em melhorias notáveis, apoiadas na utilização de veículos Euro VI de forma expressiva no ano 

horizonte – e não considera evoluções ao nível dos modos agregados, devido à inexistência de bibliografia 

com robustez suficiente. Isto é particularmente relevante no caso do modo ferroviário, cujo cálculo de 

emissões se apoia em fatores que por um lado remetem para uma situação média europeia (desde já 
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penalizadora relativamente ao contexto nacional de produção energética) e que, por outro lado, não tem 

em conta progressões relativamente a motores de combustão (os fatores disponibilizados pela Comissão. 

Europeia datam de 2010, para locomotivas). Assim, as quantidades apresentadas para os anos de 2027 e 

2038 refletem uma projeção baseada no que atualmente são as emissões associadas à tecnologia 

existente nos modos agregados e, por isso, devem ser considerados como valores por excesso. Este fator 

ajuda a explicar as estimativas de emissões poluentes mais baixas no Cenário Conservador face ao Cenário 

Investimento, ainda que com menores quotas modais associadas aos modos agregados e maior recurso 

ao modo rodoviário. 

Os resultados da estimativa efetuada identificam globalmente um aumento das emissões para os cenários 

de investimento e conservador, para os anos de 2027 e 2038, face ao cenário BAU na ordem dos 20% para 

o NOx, dos 13% para as partículas em suspensão, quase 30% para o SO2 e uma redução de 8% (2027) a 

25% (2038 cenário conservador). 

A modelação do contributo das emissões atmosféricas das atividades da exploração do TCA em termos de 

concentrações médias anuais dos poluentes PM10, NO2 e SO2 para os diversos cenários projetados, junto 

aos 4 recetores mais afetados, foi realizada através da aplicação de um modelo de dispersão Gaussiano, 

tendo sido utilizado um software comercial (IMMI – Meßsysteme). 

Em Aditamento foram identificados um conjunto de recetores sensíveis a norte e oeste da área de 

intervenção salientando-se os seguintes 4 locais como representativos dos recetores sensíveis mais 

próximos: 

• O Hospital CUF Tejo, a cerca de 200m a norte do limite do TCA (no presente estudo denominado de 

AR1); 

• A área de lazer, diversão e restauração da Doca de Alcântara no limite Oeste do TCA (AR2);  

• O Museu do Oriente, a cerca de 100m a norte do TCA (AR3); 

• As áreas habitacionais existentes junto do eixo constituído pela Linha de Cascais e Avenidas da Índia 

e 24 de Julho (AR4). 

Por análise dos resultados estimados junto dos recetores sensíveis constata-se que as concentrações 

resultantes das emissões provenientes do funcionamento do TCA são muito reduzidas quando 

comparadas com as concentrações de fundo médias obtidas na área metropolitana de Lisboa Norte. 

Salienta-se que a dispersão, em termos médios anuais, ocorre maioritariamente no sentido contrário aos 

recetores sensíveis por ação dos ventos predominantes característicos da região. A concretização do 

presente projeto, qualquer que seja o cenário escolhido, contribui, assim, para uma alteração da 

qualidade do ar de forma praticamente idêntica à manutenção da situação atual.  

Da análise das estimativas para as concentrações no ar ambiente junto aos recetores obtidas por 

modelação das emissões associadas ao terminal, para NO2, PM10 e SO2, nos horizontes de projeto, verifica-

se o seguinte: 

• Na situação atual o peso da contribuição do terminal face às concentrações estimadas para a 

envolvente com base nas estações da avenida da Liberdade e Restelo estima-se de cerca de 3% para 

o NO2, 1% para o PM10 e 100% no caso do SO2 (que no entanto estará muito longe dos valores limite 

deste poluente); 

• Insignificantes diferenças entre o cenário conservador e de investimento; 

• Concentrações mais elevadas em 2038 face a 2027 sendo no entanto as diferenças muito pequenas; 

• O recetor AR3 foi o que obteve concentrações mais elevadas sendo no entanto as diferenças entre 

os recetores modelados insignificantes; 
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• Em AR3 os valores obtidos para o horizonte 2038 variam, face à situação atual, para o NO2, em 0,54 

µg/m3, para o PM10 em 0.11 µg/m3, e para SO2 em 0,97 µg/m3. 

Esta estabilidade e situação de equilíbrio justifica-se positivamente pela total substituição dos 

equipamentos de movimentação interna de mercadorias por equipamentos significativamente menos 

poluentes e a redução significativa do tráfego rodoviário prevista já no ano horizonte de 2027. Com peso 

negativo nesta razão de equilíbrio identificam-se as emissões associadas ao aumento de tráfego marítimo, 

ferroviário e fluvial no cenário de investimento para o ano de 2038, resultando, no entanto, num aumento 

muito pouco significativo em termos de concentração média de poluentes junto dos recetores.  

Em suma, o Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores 

de Alcântara provocará uma alteração pouco significativa da qualidade do ar na área envolvente mais 

próxima ao projeto e às principais vias de serventia do mesmo. De acordo com os resultados modelados, 

é possível concluir que a variação prevista resulta num impacte negativo na qualidade do ar, no entanto, 

pouco significativo junto dos recetores sensíveis qualquer que seja o cenário escolhido (conservador ou 

investimento). 

 

5.5.3. CONCLUSÃO 
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 
contidas no final deste parecer. 
 

5.6. AMBIENTE SONORO 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O enquadramento legal considerado é o adequado e contempla o cumprimento das diversas disposições 

do Regulamento Geral do Ruído. Em relação à classificação do território, segundo o mencionado no PDM, 

a globalidade do município de Lisboa está classificada como Zona Mista, tendo sido desenvolvida toda a 

análise nesse pressuposto. 

Foi feita uma identificação de recetores sensíveis que pretende ser não só representativa da diversidade 

presente na envolvente ao TCA e respetivos acessos, mas ainda contemplar os que potencialmente 

poderão ser mais afetados pelas ações de construção e operação do TCA. 

Nesses recetores incluem-se os que se passam a elencar: 

• Estabelecimento de saúde - Hospital CUF Tejo, a cerca de 200m, a norte do limite da área de 

intervenção; 

• Museu do Oriente, a cerca de 100m, a norte do limite da área de intervenção; 

• Habitações junto da Rua de Cascais, a cerca de 200m do limite norte da área de intervenção; 

• Zona de lazer e restauração junto da doca de Santo Amaro, localizada a cerca de 100m do limite 

noroeste da área de intervenção; 

• Futuro complexo habitacional de Alcântara (atualmente espaço abandonado), localizado a cerca de 

130m do limite norte da área de intervenção; 

que integraram os locais de monitorização escolhidos que se representam na Figura 11, juntamente com 

os principais acessos ao TCA e na Figura 12, com a identificação das atividades que se desenrolam nas 

proximidades do TCA. 

A descrição sumária desses pontos encontra-se no Quadro 8. 
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Quadro 8. Identificação dos pontos de monitorização considerados para caracterização da situação 

de referência. Fonte: EIA (versão reformulada) – Anexo B: Estudo de Ruído, 2020. 

 

Local de 

medição 

Freguesia Coordenadas 

(PTTM06/ETRS89) 

Tipo de recetor Distância aproximada 

ao projeto (m) 

Posição do 

recetor  

R1 Alcântara M: -90710 
P: -106868 

Zona de Lazer/Restauração Doca 
de Alcântara 

10m da via de acesso ao 
TCA 

Sul 

125m do TCA Noroeste 
R2 Alcântara M: -90643 

P: -106588 
Conjunto de habitações 20m da via de acesso ao 

TCA 
Este 

300m do TCA Noroeste 
R3 Estrela M: -90164 

P: --106942 
TCA Dentro da área de 

projeto 
- 

R4 Estrela M: -90182 
P: -106646 

Museu do Oriente 60m da via de acesso ao 
TCA 

Sul 

260m do TCA Norte 
R5 Alcântara M: -91072 

P: -106992 
Unidade Hoteleira Vila Galé 60m da via de acesso ao 

TCA 
Norte 

400m do TCA Noroeste 
R6 Campo de 

Ourique 
M: -90471 
P: -105081 

Centro Social José Luís Coelho 60m da via de acesso ao 
TCA 

Oeste 

1700m do TCA Norte 
R7 Belém M: -94678 

P: -107630 
Fundação Champalimaud 65m da via de acesso ao 

TCA 
Sudoeste 

4000m do TCA Este 
R8 Belém M: -92175 

P: -107358 
Museu de Arte, Arquitetura e 
Tecnologia (MAAT) 

10m da via de acesso ao 
TCA 

Sul 

1500m do TCA Este 
R9 Estrela M: -89619 

P: -106537 
Cruz Vermelha Portuguesa 50m da via de acesso ao 

TCA 
Norte 

240m do TCA Norte 
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Figura 11. localização dos pontos de monitorização para caracterização da situação de referência. 

Fonte: EIA (versão reformulada) – Anexo B: Estudo de Ruído, 2020. 

 

 

Figura 12. Localização dos recetores sensíveis e fontes de ruído associadas ao funcionamento do 

TCA. Fonte: EIA (versão reformulada) – Anexo B: Estudo de Ruído, 2020. 

Além dos pontos originalmente medidos (2018) no âmbito deste projeto e que se consideraram 

insuficientes em termos de caracterização, foram solicitadas medições em pontos adicionais com um 

período de monitorização mais prolongado (em contínuo, em dois dias distintos, com 48h de duração em 

cada ponto de medição).  

Em junho de 2020 foi apresentado novo estudo de ruído que incluía medições efetuadas em período de 

pandemia e com declaração do estado de Calamidade Nacional. Atendendo ao contexto específico em 

que foram realizadas não foi possível considerar essas medições como válidas para efeitos de 

caracterização da situação existente.  

Subsequentemente, foram realizadas novas medições de ruído, ainda em situação de pandemia, mas fora 

do estado de Calamidade Nacional. Foram realizadas contagens simultâneas de tráfego (rodoviário, 

ferroviário e aéreo) que permitiram constatar que o tráfego da altura era substancialmente inferior ao 

usual, no caso da rodovia e do tráfego aéreo e superior no caso do tráfego ferroviário. Nas tabelas 5.35, 

5.36 e 5.37 do EIA (versão reformulada) é possível constatar essas diferenças: 

• Entre -13% e -38% nas vias rodoviárias envolventes ao TCA e especificamente de -23% no acesso ao 

TCA; 

• Entre 16% (Linha do Sul) e 36% (Linha da Azambuja) nas vias ferroviárias; 

• De -67% no tráfego aéreo. 

Ficava assim em causa a representatividade dos resultados obtidos. Como forma de obviar este impasse, 

que não era da responsabilidade do proponente nem tinha solução breve, optou-se por fazer uma análise 

temporal da evolução do ruído ambiente na envolvente do TCA com recurso a medições feitas no âmbito 

do presente projeto e de anteriores projetos apresentados. Assim, foi possível comparar dados de 2009, 

2018, maio de 2020 e julho de 2020 que se resumem no Quadro 9. 
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Quadro 9. Síntese dos indicadores de ruído ambiente (Lden e Ln) obtidos nas diversas caracterizações 

da situação de referência feitas na envolvente do TCA, no âmbito de anteriores projetos ou de 

anteriores edições deste EIA. Fonte: EIA (versão reformulada), 2020. 

Os resultados aqui resumidos traduzem a influência da situação pandémica, à data, e demonstram 

variações muito significativas que se traduzem em praticamente ‘metade’ do ruído ambiente (variações 

de ± 3 dB(A)) relativamente a uma situação normal não pandémica. 

Apesar dessa constatação, salienta-se que os níveis sonoros permanecem muito elevados e 

maioritariamente não compatíveis com a classificação como Zona Mista. 

Como se depreende do mencionado não se concorda com a opinião manifestada no EIA (versão 

reformulada) quando referem que “…, as conclusões obtidas foram as mesmas.”. Tal só é valido quanto à 

não observância dos pressupostos da classificação como zona mista e nunca como interpretação dos 

efeitos da pandemia na monitorização realizada. 

Concorda-se com a interpretação patente no EIA que os recetores na envolvente do TCA estão sujeitos a 

diferentes fontes de ruído, entre as quais naturalmente se encontra o TCA. Dos resultados apresentados 

não é possível inferir que “Não se verificou uma influência significativa do ruído proveniente das fontes 

sonoras associadas às atividades do TCA junto dos locais avaliados.” uma vez que todas as fontes sonoras 

em presença tiveram uma alteração de fundo e que a atividade do TCA, além de estar inibida pela 

pandemia, também está condicionada pela greve em curso. 

Segundo o mencionado, a curto-médio prazo não será de esperar uma alteração significativa no ruído 

ambiente da envolvente ao TCA. 

 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Foi apresentado um estudo sobre a avaliação no Ambiente Sonoro decorrente das ações de construção e 

exploração.  

Fase de Construção 

A avaliação do impacte sonoro na fase de construção, considerou as operações suscetíveis de originar um 

 
Data das medições 2009 2018 maio de 2020 julho de 2020 

 
Tipo de recetor Lden 

(dB(A)) 

Ln 

(dB(A)) 

Lden 

(dB(A)) 

Ln 

(dB(A)) 

Lden 

(dB(A)) 

Ln 

(dB(A)) 

Lden 

(dB(A)) 

Ln 

(dB(A)) 

R1 Zona de 
Lazer/Restauração Doca 
de Alcântara 

73 66 71 64 69 60 72 62 

 
Rua de Cascais, junto ao 
condomínio Alcântara Rio 

71 63 
      

R2 Envolvente da Unidade de 
Saúde (CUF Tejo) 

  
68 61 68 59 70 62 

R3 Plataforma do TCA 64 56 68 60 68 59 64 53 
 

Nas proximidades da 
Marina do Conde de 
Óbidos 

66 58 
      

R4 Museu do Oriente 
  

65 57 62 54 66 58 

R9 Cruz Vermelha Portuguesa 72 64 69 61 
  

70 61 

R5 Hotel Vila Galé 
    

75 65 78 69 
 

Conjunto de habitações – 
Quinta do Loureiro 

    
58 49 

  

R6 Centro Social José Luís 
Coelho 

      
63 54 

R7 Fundação Champalimaud 
    

65 58 65 57 

R8 Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia 

    
71 62 73 64 
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aumento nos níveis de ruído nas áreas envolventes aos locais em obra. Estas estão relacionadas com 

atividades como: 

• Demolições e remoção de pavimentos, edifícios existentes e plataforma da atual linha férrea; 

• Execução das fundações do novo edifício; 

• Abertura de valas para instalação de infraestruturas e; 

• Utilização de maquinaria diversa; 

• Transporte de material excedentário a vazadouro e de matérias-primas para as atividades de 

construção.  

Assim, os impactes no ambiente sonoro dependem da distância das fontes de ruído aos recetores 

sensíveis, estimando-se que os associados às operações que se desenvolverão no recinto do TCA possam 

ser significativos uma vez que podem atingir um intervalo de variação entre 80 e 100 dB(A).  

A estes acrescem ainda as movimentações de pesados afetos às obras cuja influência pode ultrapassar os 

100m. 

Constata-se que as ações e movimentações de construção serão bastante intrusivas em relação ao 

ambiente sonoro local e, como tal, constituirão um impacte significativo.  

Não se concorda que o ‘mascaramento’ proporcionado pelo ruído proveniente da ponte 25 de abril seja 

suficiente para atenuar a perceção do ruído de construção. O tipo de estímulos sonoros não é o mesmo, 

a proximidade também é deveras desigual e a utilização das áreas envolventes também é sensível ao ruído 

de construção. Acresce o facto de ser uma fase com um período de duração bastante longo, cerca de 5 

anos, contabilizando as 4 fases da intervenção. 

O EIA conclui que “Os impactes expetáveis são negativos, certos, temporários, mas tendo em conta o 

faseamento na concretização do projeto e a implementação de medidas de racionalização e otimização 

do tráfego de pesados por parte da Entidade Executante, prevê-se que tenham magnitude baixa a média 

(em determinados períodos, em que poderá haver maior número de viaturas pesadas em circulação, 

nomeadamente nas fase 1 e 2), e significado baixo, atendendo ainda a que a zona se encontra atualmente 

já perturbada em termos sonoros, devido às fontes existentes (tráfegos rodo e ferroviário).”. 

Não se concorda com a interpretação de que o cúmulo de níveis sonoros não venha a penalizar uma 

situação já de si excessivamente ruidosa. Como tal, além das medidas de racionalização – não 

quantificadas e como tal sem possibilidade de controlo, de monitorização ou mesmo de quantificação 

objetiva, será necessário condicionar o horário de execução das operações associadas à fase de 

construção que não poderão ocorrer em período noturno. Adicionalmente, na eventualidade de não ser 

possível cumprir os limites impostos a atividades ruidosas temporárias de longa duração, no período do 

entardecer, o proponente deverá assegurar a implementação de barreiras acústicas temporárias que 

protejam os recetores sensíveis mais próximos. Assim, a fase de construção deverá ser objeto de 

monitorização. 

Fase de exploração 

A anteceder a avaliação de impactes são identificadas as alterações no TCA que podem determinar 

modificações a nível da geração de ruído. As principais atividades de operação do Terminal geradoras de 

ruído correspondem: 

• Ao funcionamento de equipamentos de movimentação de mercadorias no interior do Terminal; 

• Ao tráfego de embarcações marítimas e fluviais; 

• Ao tráfego ferroviário de transporte de mercadorias de e para o Terminal; 
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• Ao tráfego rodoviário de pesados de transporte de mercadorias de e para o TCA; 

• Ao tráfego de ligeiros associados aos trabalhadores e visitantes do Terminal; 

• À presença de trabalhadores e utilizadores do terminal. 

Foi apresentado um anexo específico com o estudo de tráfego associado a este projeto para os diferentes 

cenários de exploração futura, assim como um anexo específico e detalhado de ambiente sonoro. O EIA 

(versão reformulada) integra a informação necessária para elucidar e ajuizar dos potenciais impactes no 

ambiente sonoro. Em particular refere as expectativas ao nível da evolução do tráfego, discriminando 

potenciais conflitos de interesse entre o tráfego corrente e o tráfego de mercadorias com origem e/ou 

destino no TCA, nas vias existentes que não sofrerão qualquer alteração com a implementação deste 

projeto. 

Foram quantificados os volumes de tráfego, por modo de transporte, para cada um dos 3 cenários em 

análise que assentam nos seguintes pressupostos: 

• Cenário BAU 

Neste cenário, assumiu-se que a procura no TCA (sem considerar transhipment) se mantém constante 

para o horizonte de projeto – 134.426 contentores/ano e que a repartição modal do transporte de 

mercadorias evolui ao longo do horizonte de projeto de forma a incorporar o modo de transporte fluvial. 

No cenário da não concretização do investimento, não foi considerada a implementação de sistemas de 

gestão de tráfego rodoviário (Truck Appointment System – TAS) que resultem em melhorias de eficiência 

no transporte rodoviário, pelo que se considera um fator de conversão entre contentores e camiões 

constante e igual ao verificado no ano de 2018, de 0,85 veículos/contentor. 

• Cenário com investimento 

Neste cenário, foi considerado que associada à projeção de crescimento da procura do TCA, existe 

igualmente uma evolução das quotas de repartição modal, prevendo-se uma tendência para o aumento 

de modos de transporte mais agregados – ferrovia e fluvial – em detrimento do transporte rodoviário. 

Adicionalmente, este cenário prevê a implementação de sistemas de organização de tráfego rodoviário – 

Truck Appointment System (TAS), sendo o principal objetivo deste sistema a uniformização do tráfego ao 

longo das 14 horas de trabalho do terminal. Mais especificamente, a implementação do TAS deverá 

homogeneizar a intensidade de tráfego de pesados ao longo da jornada, mitigando o peso das horas de 

ponta relativamente às restantes horas do dia. 

Desta forma, e apesar de se prever um aumento constante na procura (no caso do cenário de 

investimento), este não resultará num incremento constante de transporte rodoviário. Pelo contrário, 

prevê-se que as medidas de incremento de eficiência, aliadas à evolução da repartição modal, venham a 

resultar numa redução do número de veículos (camiões) utilizados no escoamento da mercadoria ao longo 

do horizonte de projeto. 

• Cenário Conservador 

O cenário conservador parte dos mesmos pressupostos que o anterior em termos do plano de aquisição 

de equipamentos de movimentação de cargas, melhorias de eficiência e consequente aumento de fluxo 

de mercadorias no TCA. Contudo, visa analisar o impacte deste aumento tendo em conta uma evolução 

de repartição modal mais conservadora e aproximada da atual. Assim, para os anos 2027 e 2038, foram 

considerados valores de repartição modal mais próximos daqueles que se verificam atualmente. Neste 

cenário assume-se também a plena implementação do TAS a partir de 2027. 

Para avaliação dos impactes na rede viária, no caso em estudo, o tráfego de veículos pesados de 

mercadorias associado ao TCA está sobretudo relacionado com os períodos da manhã e da tarde de dia 

útil. Por outro lado, a rede viária apresenta também, de uma forma geral, picos de procura nos períodos 
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da manhã e da tarde do dia útil. Assim, considerou aquele estudo adequado analisar os períodos de ponta 

da manhã e da tarde de um dia útil representativo, tendo sido as estimativas de geração de tráfego do 

cenário “com Investimento” desenvolvidas para estes períodos. Neste caso, quer nos termos da operação 
atual (BAU), quer nos termos previstos para a situação futura (com investimento), considerou-se que esta 

será a situação mais penalizante em termos de análise de capacidade. 

Assim, o tráfego que esteve na base da modelação efetuada foi o mencionado na Quadro 10. 

 

Quadro 10. Dados de base para a estimativa de ruído ambiente futuro durante a fase de exploração. 

Fonte: EIA (versão reformulada), 2020. 

Particularizando para a evolução dos movimentos de veículos pesados para os 3 cenários, constata-se 

pelas estimativas apresentadas no Quadro 11 que o cenário de investimento é o que induzirá maiores 

alterações modais com a transferência de uma parte significativa da carga contentorizada para o modo 

ferroviário. Ao invés, o cenário conservador terá um desempenho oposto ao maximizar o transporte de 

mercadorias pelas vias rodoviárias. 

 

Quadro 11. Evolução dos movimentos por camião nos 3 cenários em avaliação. Fonte: EIA (versão 

reformulada), 2020. 

Segundo o mencionado, todas as simulações foram realizadas para o tráfego correspondente à hora de 

ponta, pelo que consideram que, previsivelmente, serão determinados os máximos impactes no ambiente 

sonoro. 

O primeiro desafio na estimativa de impactes foi a consolidação e validação do modelo de previsão. A 

quantificação de veículos, aquando das medições e a validação de modelos de previsão por fonte sonora, 

permitiram a comparação com elementos conhecidos (resultados da monitorização para o ruído ambiente 

global e mapas de ruído por tipo de fonte anteriormente validados para a cidade de Lisboa) e a 

quantificação do diferencial entre a modelação e as medições efetuadas em cada ponto. A metodologia e 
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o procedimento foram adequados à complexidade da situação em causa e demonstraram um bom ajuste 

com a realidade. 

Seguiu-se a previsão dos níveis sonoros para os recetores sensíveis selecionados, para a situação de 

referência e para o futuro em cada um dos 3 cenários em avaliação. A necessidade da modelação da 

situação de referência advém da aplicação do Critério de Incomodidade que deverá determinar o 

diferencial entre a situação futura e a de referência, individualizando o ruído particular associado ao TCA. 

O resultado dessa simulação é apresentado no Quadro 12. 

 

Quadro 12. Níveis de pressão sonora obtidos por modelação para o cenário da situação de 

referência. Fonte: EIA (versão reformulada), 2020. 

O mesmo procedimento foi seguido para determinar os necessários níveis de pressão sonora para os anos 

de 2027 e de 2038, apresentando-se os respeitantes ao ano horizonte no Quadro 13. 
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Quadro 13. Níveis de pressão sonora obtidos por modelação para ano horizonte de projeto (2038). 

Fonte: EIA (versão reformulada), 2020. 

As peças desenhadas correspondentes a estas modelações, para os diversos anos e cenários, foram 

incluídas no anexo técnico dedicado ao ambiente sonoro. 

Dos resultados incluídos no EIA (versão reformulada) constata-se que, nas condições atuais de ruído 

ambiente com uma forte predominância de fontes sonoras não relacionadas com o TCA, o Critério de 

Incomodidade, previsivelmente, será cumprido em todos os recetores sensíveis objeto de quantificação. 

Quanto ao cumprimento do valor limite de exposição associado a Zona Mista, continua-se a observar o 

seu incumprimento, previsivelmente, por razões completamente alheias ao TCA. 

Comparando os 3 cenários em avaliação, é evidente que o cenário de investimento será o mais favorável 

em termos de ambiente sonoro uma vez que favorece a transferência de carga do modo rodoviário para 

o modo ferroviário e, de forma residual, para o fluvial. Como tal, em relação ao ruído oriundo das vias 

rodoviárias poderá ser expectável uma redução da emissão sonora, se bem que pouco significativa. Por 

outro lado, a transferência para o modo ferroviário vai criar o potencial de aumento da emissão sonora 

da ferrovia na Linha de Cintura pelo que, em projetos futuros e conexos, a IP, SA que manifestou 

disponibilidade para acolher a transferência modal deverá demonstrar o cumprimento da legislação em 

vigor. 

Concorda-se com a conclusão incluída no EIA (Versão reformulada) quando afirma que, nas atuais 

condições de ruído ambiente,  

“(…) o TCA tem e continuará a ter impactes negativos no ambiente sonoro, no entanto estes impactes 

prevêem-se pouco significativos qualquer que seja o cenário que venha a ocorrer.” 

 

5.6.3. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 
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parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 

  

5.7. VIBRAÇÕES 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Relativamente à componente das vibrações existem duas componentes que é necessário avaliar: 

• Danos nos edifícios 

• Incomodidade percebida pelo recetor 

Foram identificados os instrumentos legais e normativos que nortearam a avaliação empreendida, com os 

quais se concorda e que se resumem no Quadro 14 (relativo a danos no edificado) e no Quadro 15 

(associado à incomodidade humana). 

 

Quadro 14. Critério LNEC relativo a Danos em Edificações correntes causados por vibrações 

 

 

Quadro 15. Critério LNEC relativo à Incomodidade às vibrações em locais sensíveis: em casa ou no 

escritório 

Para caracterização da situação atual foram considerados particamente os mesmos recetores avaliados 

no Ambiente Sonoro, apresentados na Figura 13. 

vef (mm/s) Efeitos 

Vef <3,5 Praticamente nulos 

3,5 ≤ Vef <7 Possibilidade de danos cosméticos em edifícios antigos 

7 ≤ Vef < 21 Fendilhação ligeira nos revestimentos 

21 ≤ Vef < 42 Fendilhação acentuada nos revestimentos e alvenarias 

Vef ≥ 42 Danos consideráveis; possível fendilhação da estrutura de betão armado 

Nota – Componente vertical, ou horizontal, se esta for mais significativa 

vef (mm/s) Sensação 

Vef ≤ 0,11 Nenhumas 

0,11 < Vef ≤ 0,30 Percetível, suportável para curta duração 

0,30 < Vef ≤ 1,10 Evidente, afetando as condições de trabalho 

Vef > 1,10 Muito percetível, dificultando ou impedindo o trabalho 
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Figura 13. Pontos de monitorização de vibrações para caracterização da situação atual 

(praticamente os mesmos pontos considerados para caracterização do ambiente sonoro). 

Fonte: EIA (versão reformulada), 2020 

A caracterização foi feita com recurso a acelerómetro triaxial tendo sido medidos, nos pontos 

selecionados, a velocidade eficaz da vibração associada à atividade das principais fontes vibráteis com 

influência nos edifícios, nomeadamente, conforme aplicável, a passagem de tráfego de camiões e a 

passagem do tráfego ferroviário.  

Segundo o mencionado, “as medições foram realizadas nos dias 12 de maio e 4 de agosto de 2020, com a 

atividade portuária a funcionar ‘normalmente’, incluindo tráfego rodoviário e ferroviário.” Foram 

realizadas medições em 8 pontos, junto à fundação estrutural de 8 edifícios potencialmente mais afetados. 

Considera-se que para o propósito desta avaliação, o efeito da pandemia será menos significativo. A 

caracterização procurou avaliar a influência de eventos singulares na propagação de vibrações até ao 

edificado mais próximo. Como tal, foram medidas diversas passagens de veículos (rodoviários e 

ferroviários) procurando identificar a máxima influência desses eventos e o efeito da sua sobreposição.  

Constata-se que, de momento, “a vibração existente no local é representativa de uma zona marcadamente 

urbana com tráfego rodoviário significativo de veículos ligeiros e pesados de mercadorias (incluindo 

camiões afetos ao TCA) e autocarros de transporte urbano coletivo, e tráfego ferroviário, sendo os 

resultados variáveis em função da maior ou menor proximidade aos eixos viários, nomeadamente a 

Avenida Brasília, a Avenida da India e a Rua de Cascais, e por tráfego ferroviário de comboios de 

passageiros na Linha de Cascais e de comboios de mercadorias e de passageiros na Linha de Cintura.”. 

Como se pode observar no Quadro 16, a passagem de tráfego rodoviário e ferroviário nos recetores 

monitorizados revelou níveis de vibração à passagem reduzidos que, em princípio, não induzirão 

incomodidade nos habitantes desses edifícios. Os níveis mais elevados, pela proximidade à fonte, foram 

medidos dentro do recinto do TCA e, mesmo esses, recaem numa classe que identifica o nível de vibração 

como percetível, mas suportável se for de curta duração. 
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Ponto de 
Medição 

Apontamento Fotográfico Fontes / 
distância (m) 

Vef,1s,,max 
(mm/s) 

Vef,1s,,max 
(mm/s) 

Limite de 
referência 
(Critérios LNEC / 
NP2074:2015) 

maio 2020 agosto 2020 

Ponto 1 
Edifício multiusos 
no TCA 

 

Tráfego de 
pesados: 7m 
Porta 
contentores e 
tráfego de 
pesados no TCA: 
variável a cerca 
de 25 m 

Passagem 
pesados: 
≤ 0.102 
Atividade 
Portuária: ≤ 
0.068 

Atividade 
Portuária: 
0,038 a 0.068 
Passagem 
pesados: 
0,081 a 0,113 

Ausência de 
afetação humana: 
< 0.11 mm/s;  
Danos estruturais 
(edif. comum): 3.5 
mm/s  

Ponto 2 
Edifício da Gare 
Marítima de 
Alcântara 

 

Tráfego de 
pesados: 25 
metros 
Tráf. ferroviário: 
8 metros 
TCA: aprox. 25 
m 

Atividade 
Portuária: ≤ 
0.048 
Passagem 
pesados: 
≤ 0.074 

Atividade 
Portuária: 
0,011 a 0,048 
Passagem 
pesados: 
0,045 a 0,075 
Comboio 
mercadorias: 
0,041 a 0,198 

Afetação 
humana, mas 
suportável: 0.28 
mm/s;  
Danos estruturais 
(monumentos): 
0.8 mm/s  

Ponto 3 
Gare Marítima da 
Rocha do Conde 
de Óbidos 

 

Plataforma do 
TCA (porta 
contentores e 
pesados): a 
partir de 20 m 
Tráfego local: a 
partir de 5 m 

Atividade 
Portuária: ≤ 
0.057 
Mov. de 
porta-
contentores: 
≤ 0.071 
Passagem 
pesados: 
≤ 0.066 

Atividade 
Portuária: 
0,031 a 0,071 
Passagem 
pesados: 
0,041 a 0.066 

Afetação 
humana: 0.11 
mm/s;  
Danos estruturais 
(monumentos): 
0.8 mm/s  

Ponto 4 Museu 
Fundação Oriente 

 

Tráfego 
rodoviário local 
(ligeiros): 7 m 
(sem fontes de 
vibração 
relevantes para 
além do tráfego 
local) 

Passagem 
ligeiros: ≤ 
0.046  
(tráfego local, 
sem 
influência da 
atividade 
portuária)  

Passagem 
ligeiros: 0.038 
a 0.049 
(sem 
influência da 
atividade do 
TCA) 

Afetação 
humana: 0.110 
mm/s;  
Danos estruturais 
(monumentos): 
0.8 mm/s  

Ponto 5 
Muro da vedação 
do futuro 
Hospital CUF (em 
construção) 

 

Distância à 
vedação: 
Tráfego 
rodoviário local 
na Rua Cascais: 
22 m 
Tráf. ferroviário:  
12 m 
Distância ao 
edifício: Tráf. 
rodoviário: 40 
m 
Tráf. ferroviário:  
30 m 

Passagem 
ligeiros e 
pesados: ≤ 
0.051  
(tráfego local, 
sem 
influência da 
atividade 
portuária)  

Comboio de 
mercadorias: 
0,038 a 0,156 
Tráf. local 
(ligeiros e 
pesados): 
0,028 a 0,054 
(sem 
influência da 
atividade do 
TCA) 

Afetação 
humana: 0.110 
mm/s  
Afetação 
humana, mas 
suportável: 0.28 
mm/s;  
Danos estruturais 
(edif. sensível): 
0.8 mm/s  

Ponto 6 
Urbanização 
Quinta do 
Loureiro (Edif. 
plurifamiliares) 

 

Tráfego local na 
Rua Quinta do 
Loureiro 
(ligeiros): 7 m 
Tráf. ferroviário 
na Linha de 
Cintura: 20 m 
(sem influência 
da atividade do 
TCA) 

Passagem 
ligeiros: ≤ 
0.047 (sem 
influência do 
TCA)  
Passagem 
comboio 
mercadorias: 
≤ 0.069  
Comb. 
passageiros: ≤ 
0.054  

Passagem 
ligeiros: 0,038 
a 0,049 
Passagem 
comboio 
mercadorias: 
0,038 a 0,069 
Comboio 
passageiros: 
0,046 a 0,050 

Afetação 
humana: < 0.11 
mm/s;  
Danos estruturais 
(edif. comum): 3.5 
mm/s  
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Ponto de 
Medição 

Apontamento Fotográfico Fontes / 
distância (m) 

Vef,1s,,max 
(mm/s) 

Vef,1s,,max 
(mm/s) 

Limite de 
referência 
(Critérios LNEC / 
NP2074:2015) 

maio 2020 agosto 2020 

Ponto 7 Museu 
MAAT 

 

Av. Brasília (tráf. 
lig. e pesados): 
5 m 
Av. da Índia: 
(tráf. lig. e 
pesados): 35 m  
Linha de Cascais 
(comboios de 
passageiros): 22 
m 

Passagem 
de ligeiros e 
pesados: ≤ 
0.078  
Comboio 
passageiros: ≤ 
0.088 (sem 
influência do 
TCA)  

Comboios de 
passageiros: 
0,078 a 0,084 
Passagem 
ligeiros e 
pesados: 
0.028 a 0.078 
(sem 
influência do 
TCA) 

Afetação 
humana: 0.11 
mm/s;  
Danos estruturais 
(monumentos): 
0.8 mm/s  

Ponto 8 
Fundação 
Champalimaud 

 

Av. Brasília (tráf. 
lig. e pesados): 
49 m 
Av. da Índia: 
(tráf. lig. e 
pesados): 77 m 
Linha de Cascais 
(comboios de 
passageiros): 65 
m 

Passagem 
de ligeiros e 
pesados: ≤ 
0.038  
Comboio 
passageiros: 
≤ 0.041  
(sem 
influência do 
TCA)  

Comboios de 
passageiros: 
0,040 a 0,044 
Passagem 
ligeiros e 
pesados: 
0.028 a 0.041 
(sem 
influência 
do  TCA) 

Afetação 
humana: 0.11 
mm/s;  
Danos estruturais 
(edif. sensível): 
0.8 mm/s  

Quadro 16. Síntese dos resultados das campanhas de monitorização para caracterização da situação 

existente. Adaptado do EIA (versão reformulada), 2020. 

O tráfego ferroviário de comboios de mercadorias afeto ao TCA induz níveis de vibração mais elevados. 

No entanto, esta linha não possui na imediata proximidade recetores sensíveis ou outros edifícios 

relevantes (como a Gare Marítima de Alcântara integrado na Área do Porto de Lisboa), o valor Vef,1s, max à 

passagem é superior ao limite associado à afetação humana devido à sensação da vibração como tal 

(vmax,ef,1s < 0.11 mm/s), mas é inferior ao limite de 0,28 mm/s, correspondente a vibração percetível mas 

suportável para pequena duração.  

Relativamente ao edifício do Hospital da CUF, importa indicar que não foi concedida autorização para 

avaliar a potencial afetação associada ao tráfego de comboios de mercadorias, pelo que foi efetuada a 

medição no muro existente junto à vedação. Os resultados a 12 metros da ferrovia, demonstram que à 

passagem do comboio os níveis de vibração são próximos do limite associado, à afetação humana devido 

à sensação da vibração como tal (vmax,ef,1s < 0,11 mm/s), pelo que se prospetiva que no edifício (cujo projeto 

estrutural deve ter considerado a potencial afetação da linha existente), localizado a cerca de 30 metros 

de distância, os níveis de vibração sejam relativamente inferiores ao vmax,ef,1s < 0,11 mm/s.  

Atualmente os edifícios habitacionais na Quinta do Loureiro constituem os edifícios com sensibilidade 

mais próximo da linha férrea por onde circulam (e circularão) os comboios afetos ao TCA, e de acordo com 

os resultados obtidos à passagem do comboio de mercadorias, os valores Vef,1s,,max cumprem os limites 

de referência associados a afetação humana devido à sensação da vibração como tal: vmax,ef,1s < 0,11 mm/s. 

Segundo o mencionado, a curto-médio prazo não será de esperar uma alteração significativa no nível de 

vibrações na envolvente ao TCA. 

 

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

À semelhança do efetuado no Ambiente Sonoro, também para as vibrações foram avaliadas as fases de 

construção e de exploração. 

Os critérios subjacentes à avaliação foram os já referidos na caracterização da situação de referência que 

resumidamente se transcrevem: 
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• Critérios LNEC de Vibração para Afetação humana devido à sensação da vibração como tal: vmax,ef,1s 

< 0,11 mm/s. 

Considera-se haver impactes significativos, na fase de exploração, caso se preveja a ultrapassagem 

deste limite não vinculativo. 

• NP 2074: 2015, para danos em edifícios/estruturas, com limites significativamente mais 

permissíveis que os limites associados a afetação humana, cujo cumprimento na fase de 

construção será avaliado no âmbito do Plano de Segurança de Obra pelo empreiteiro. 

Fase de Construção 

É realizada uma avaliação qualitativa dos potenciais impactes ao nível das vibrações. São indicadas as 

ações que poderão ser condicionantes para o incremento das vibrações induzidas, nomeadamente, 

demolição dos edifícios Vasco da Gama e Terlis, construção do novo edifício M&R, repavimentação de 

toda a área e alteração pontual do ramal ferroviário junto à entrada para o TCA. 

Segundo o proponente não serão utilizados equipamentos geradores de vibrações significativas e o 

afastamento dos recetores sensíveis mais próximos poderá assegurar que um eventual acréscimo de 

solicitações vibratórias seja amortecido com a distância. 

Neste contexto, de momento, não há indicações que contrariem as conclusões apresentadas pelo 

proponente: 

“De acordo com o explicitado anteriormente, para o descritor vibrações durante a fase de construção 

prevê-se que o impacte seja: negativo, direto e indireto, provável, temporário, diário, reversível, de 

magnitude reduzida, sensibilidade ambiental reduzida, não confinado, mas localizado e minimizável 

e não significativo.” 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as principais fontes de vibração associadas ao terminal, serão as operações de 

operações de carga e descarga na plataforma, e os tráfegos rodoviário de veículos pesados e ferroviário 

para transporte de contentores. 

No futuro, a indução de vibrações continuadas será semelhante à atual (caraterizada através de medições 

experimentais), variando a incidência do número de eventos diários conforme o cenário que venha 

efetivamente a ocorrer (BAU, Conservador e Investimento). 

É apresentada a metodologia de avaliação com a qual se concorda e que conduziu, de forma simplificada 

a uma estimativa do nível de vibração estimado para o modo rodoviário e ferroviário. 

 

Figura 14. Variação da velocidade de vibração com a distância a tráfego rodoviário (à esquerda) e 

Variação da velocidade de vibração com a distância a tráfego ferroviário (à direita). Fonte: EIA 

(versão reformulada), 2020. 
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Salienta-se, contudo, que segundo o mencionado o proponente está a assumir que a modificação do 

número de eventos, muitos dos quais simultâneos, não determinará alteração na sensação da vibração. 

Tal está patente na tabela 6.27 na qual os níveis de vibração previstos são iguais aos níveis resultantes da 

monitorização da situação atual. 

Não se concorda com esta conclusão, uma vez que havendo um acréscimo de ocorrências será de esperar 

um acréscimo de vibração induzida. Como tal, será necessário proceder à monitorização sucessiva durante 

a fase de exploração. 

Não há qualquer quantificação das vibrações para os diferentes cenários, sendo apresentada uma 

avaliação qualitativa: 

“Para a fase de exploração estão previstos 3 cenários para a operação do TCA, e que essencialmente 

se traduzem na diferenciação do nível de atividade e na quantidade de eventos associados à 

movimentação de contentores. 

Neste contexto, em termos de diferenciação dos cenários da fase de exploração, estando prevista a 

exposição ao mesmo tipo de fonte, é expetável que a afetação, em termos de velocidade eficaz de 

vibração (vmax,ef,1s), seja também semelhante à situação atual e semelhante entre cenários, sendo 

variável apenas pela quantidade de eventos vibráteis diários, em função da quantidade de tráfego de 

cada cenário que eventualmente se venha a concretizar.” 

Em conclusão no EIA (versão reformulada) é referido que: 

“A afetação potencial do tráfego rodoviário de veículos pesados ocorre na envolvente da Avenida 

Brasília (Pontos 7 e 8), cujo ambiente vibrátil já é muito influenciado pelo elevado tráfego rodoviário 

que aí circula e pelo tráfego ferroviário de comboios de passageiros na Linha de Cascais. Apenas no 

cenário conservador se prevê o ligeiro acréscimo do tráfego rodoviário no ano 2038, pelo que até 

próximo de 2038, para todos os cenários, perspetiva-se que o tráfego de camiões associados ao TCA 

seja menor que a situação atual, ou seja, o projeto traduzir-se-á na diminuição do número de eventos 

vibráteis diários comparativamente com a atualidade. Em 2038, para o cenário conservador, é 

expetável que o tráfego rodoviário seja ligeiramente superior ao atual e ao dos restantes cenários, no 

entanto, dado que se perspetiva o cumprimento dos limites do critério LNEC, considera-se que o 

impacte gerado é não significativo, como acontece para os restantes cenários.” 

“Em alternativa ao transporte rodoviário, é expectável o aumento do transporte ferroviário, 

potencialmente gerador de impactes na envolvente da linha ferroviária que liga o TCA à Linha de 

Cintura / Linha da Azambuja (Pontos 5 e 6). Como referido, é previsível que o TMDA ferroviário 

aumente nos cenários conservador e principalmente no cenário investimento (em 2038), e seja igual 

ao tráfego atual, no cenário BAU, ou seja, o cenário investimento será gerador de um maior número 

de eventos vibráteis. Contudo, perspetiva-se o cumprimento dos valores limite de exposição (Critérios 

LNEC), pelo que o impacte será não significativo e indistinguível entre os cenários.” 

e que: 

“para o descritor vibrações durante a fase de exploração prevê-se que o impacte seja: negativo, direto, 

provável, permanente, diário, reversível, de magnitude reduzida, sensibilidade ambiental reduzida, 

não confinado, localizado, minimizável e não significativo.” 

Como já mencionado, esta fase deverá ser objeto de monitorização para validação das conclusões 

incluídas no EIA. 

 

5.7.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 
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contidas no final deste parecer. 

 

5.8. SOCIOECONOMIA 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara 

visa materializar o reordenamento desta infraestrutura, de forma a colmatar a degradação e 

desadequação funcional da sua área edificada, garantir a renovação de infraestruturas operacionais e 

maquinaria associada à trasladação e parqueamento da carga que movimenta e substituir equipamento 

de apoio, nomeadamente o sistema de gestão de cargas e dos operadores envolvidos, com vista ao 

aumento do número de escalas anuais efetuadas por navios porta-contentores de longo curso e 

embarcações de menor dimensão, e do tráfego de carga que lhes está associado. 

 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A fase de construção apresenta impactes diretos significativos negativos decorrentes do aumento do 

tráfego de veículos pesados na rede viária da cidade de Lisboa, nomeadamente na Av. de Brasília e CRIL, 

mitigados, na fase de exploração, pelo aumento da capacidade de carga transportada por ferrovia e pelo 

recurso ao transporte fluvial. 

As atividades económicas locais, pontos de visitação turística e cultural existentes na proximidade, como 

é o caso do polo de restauração e lazer da Doca de Santo Amaro ou o Museu do Oriente, serão impactados 

de forma direta e negativa pelo tráfego de veículos pesados e emissão de ruído, provocando alguma 

diminuição da atratividade na procura dos estabelecimentos comerciais existentes na zona, com perda de 

valor comercial destes espaços. 

A afetação de 100 a 190 postos de trabalho à realização das empreitadas previstas constitui um impacte 

direto positivo e, pese embora de caráter provisório, apresentando uma duração significativa.  

A fase de exploração apresenta como aspeto positivo o previsível aumento de 195 postos de trabalho 

diretos por parte do promotor do projeto, a que se associará o reforço de funcionários por parte das 

autoridades fiscalizadoras e trabalhadores nas empresas utilizadoras desta infraestrutura. O 

funcionamento desta infraestrutura implica uma diversidade de funções e categorias socioprofissionais 

com efeitos positivos na estrutura do emprego local. 

Aponta-se ainda assim, como positiva, a previsível redução das emissões de poluentes atmosféricos a 

obter com a modernização dos equipamentos e o aumento da utilização do transporte ferroviário. 

No que respeita à gestão do tráfego na fase de execução propõem-se medidas de minimização, 

nomeadamente – sinalização, redução de velocidade, utilização dos percursos menos impactantes, 

correto acondicionamento de cargas, com vista à melhoria da segurança e diminuição de perturbações 

nas zonas atravessadas e nas atividades económicas locais e, ainda, a reparação de pavimentos 

danificados nos troços mais solicitados. Para além de um sistema de gestão de reclamações e sugestões 

relativamente à execução dos trabalhos, deverá ser assegurado um plano de comunicação direcionado 

para os utentes dos equipamentos culturais e de saúde e para os utilizadores dos polos comerciais 

existentes na zona. 

A manutenção de Lisboa como porto de escala de serviços marítimos de longo curso encontra-se associada 

à sua estrutura económica, com importância estratégica no fornecimento de mercadorias, à 

competitividade da Região e à sua função de plataforma logística integrada na rede transeuropeia de 

transportes e à capacidade de receção de navios de grande porte que efetuam o transporte 

intercontinental. 
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5.8.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.9. SOLO E USO DO SOLO 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O Terminal de Contentores de Alcântara (TCA) corresponde a uma zona artificializada que foi conquistada 

ao rio Tejo, para implantação das instalações portuárias, correspondendo a aterros arenosos, 

provavelmente constituídos por dragados do rio, e a terrenos de aluvião. 

A área de intervenção em análise não se encontra classificada do ponto de vista das unidades litológicas 

nem do tipo de solos, confirmando assim a artificialização ocorrida no passado. 

Os solos mais próximos da zona do projeto são do tipo Vertissolos e Cambissolos. 

O projeto implanta-se exclusivamente em zona portuária, no interior da área de concessão do TCA e os 

usos existentes na sua proximidade são compatíveis com a atividade portuária. Contudo, a área de estudo 

insere-se numa malha urbana, onde coexistem diferentes tipos de usos e ocupações, alguns sensíveis, 

como zonas habitacionais, zonas de recreio e lazer e estabelecimentos de diversas tipologias. 

O TCA está inserido nesta vasta zona de uso portuário. De oeste para este, a área apresenta o Clube de 

Padle de Alcântara, ao nível superior deste clube passa o tabuleiro da Ponte 25 de Abril, imediatamente 

ao lado existe a doca de Recreio de Santo Amaro que, no seu limite norte, apresenta as Docas, que 

correspondem aos antigos armazéns das Docas de Santo Amaro, tendo os mesmos sido renovados na 

década de 90 e transformados em restaurantes, bares e discotecas. 

Assim, considera-se que a área de implantação do projeto corresponde a uma zona já intervencionada e 

artificializada, afeta ao Terminal, mantendo-se constante a área total afeta. 

 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Não havendo qualquer alteração na natureza ou magnitude dessas atividades e/ ou nas características da 

área de implantação que determinem a ocorrência de impactes negativos, considera-se que os impactes 

nos solos e usos do solo serão pouco significativos e reduzidos. 

 

5.9.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.10. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No que respeita a este fator ambiental, verifica-se que a área de estudo não se encontra dentro dos limites 

de qualquer área classificada incorporada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), definido no 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho. Dista, contudo, cerca de 8,5km do Sítio de Interesse Comunitário 

(SIC) Estuário do Tejo (PTCON0009), Zona de Proteção Especial (ZPE) Estuário do Tejo (PTZPE0010) e a 

mais de 14km da Reserva Natural do Estuário do Tejo. Dista ainda cerca de 8,5km de outras áreas 
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relevantes, nomeadamente, da IBA Estuário do Tejo (PT021).  

A área de intervenção e sua envolvente terrestre próxima inserem-se em área fortemente urbana, 

caracterizando-se pelo seu elevado grau de artificialização e perturbação, onde se incluem as atuais 

instalações do Terminal de Contentores de Alcântara e vias de comunicação asfaltadas. Com efeito, 

estando inserida num espaço densamente urbano, fora de qualquer corredor ecológico e em que o grau 

de impermeabilização é elevado, apresenta pouco ou nulo interesse e valor do ponto de vista 

conservacionista.  

Ao nível marinho, a área de estudo está envolvida por uma zona já sujeita a várias pressões humanas, 

nomeadamente, com elevado tráfego marítimo. Ainda assim, há que assinalar a importância do estuário 

do Tejo, que desempenha um papel ecológico fundamental, dada a sua enorme produtividade associada 

aos habitats da zona húmida estuarina e habitats terrestres, bem como a elevada diversidade biológica e 

paisagística. A sua importância para a avifauna aquática migradora e enquanto zona de crescimento para 

os juvenis de inúmeras espécies de peixe e crustáceos, muitas delas com interesse comercial, é outro fator 

a ter em conta. 

 

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No que respeita à fase de construção, os impactes resultantes das ações nas comunidades florísticas 

consideram-se como não existentes, tendo em conta a inserção do projeto num ambiente essencialmente 

artificializado, não sendo afetados quaisquer biótopos ou espécies florísticas com especial valor ecológico 

ou conservacionista.  

Quanto às comunidades faunísticas, prevê-se que, nesta fase, ações como a circulação de maquinaria e 

veículos pesados afetos à obra, conduzam ao aumento da presença humana e de ruído na zona, bem como 

um ligeiro incremento da perturbação ecológica.  

Tendo em conta que a construção do projeto apenas contempla a afetação de áreas artificializadas, não 

será registada a perda de habitat de fauna. Por outro lado, o incremento de tráfego associado aos 

trabalhos (movimento de máquinas e camiões na área de estudo) pode conduzir ao aumento muito ligeiro 

do risco de atropelamento de répteis e mamíferos terrestres, dada a sua reduzida mobilidade. No entanto, 

importa referir que a área de estudo já se encontra atualmente artificializada, apresentando comunidades 

faunísticas aparentemente pobres. No que respeita a espécies faunísticas com estatuto de conservação 

desfavorável, não se preveem impactes. Além disso, a área a intervencionar pelo projeto é extremamente 

diminuta e localizada, pelo que estes impactes terão no geral uma significância ecológica muito baixa.  

Em suma, os impactes negativos resultantes das ações de construção nas comunidades faunísticas 

classificam-se com significância muito baixa, magnitude muito baixa e âmbito de influência local. 

Durante a fase de exploração, o TCA estará em pleno funcionamento, prevendo-se que as principais ações 

geradoras de impacte serão: o aumento da utilização humana e movimentação de veículos e 

equipamentos (em meio terrestre) afetos à área do TCA e o aumento da movimentação de contentores 

no TCA (incluindo aumento de tráfego fluvial associado às suas atividades). Os impactes previsíveis estarão 

relacionados com o aumento de perturbação ecológica na zona e com o aumento do risco de colonização 

por espécies invasoras marinhas.  

De acordo com a avaliação efetuada, nesta fase apenas se preveem impactes no que concerne às 

comunidades aquáticas, em particular nas comunidades faunísticas. Ações como o aumento da utilização 

humana e movimentação de veículos e equipamentos afetos à área do TCA, em meio terrestre, pode 

originar um ligeiro aumento do risco de atropelamento de espécies de menor mobilidade, como sejam os 

répteis. Tendo em conta que as comunidades faunísticas já se encontram inseridas numa zona com 

elevado grau de perturbação antropogénica, dada a presença do atual TCA, entre outras instalações e 
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equipamentos, considera-se que as ações acima referidas serão muito pouco significativas neste cenário. 

Assim, não se preveem impactes significativos sobre as comunidades faunísticas terrestres. 

Os principais impactes expetáveis para a fauna aquática, consequentes da exploração do projeto 

decorrem, direta ou indiretamente, do aumento da navegação e acostagem de navios. Estas ações podem 

conduzir, eventualmente, ao incremento da perturbação das espécies faunísticas, ao aumento da 

concentração de poluentes na água, ao incremento de ruído subaquático e ao aumento do risco de 

colonização por espécies invasoras marinhas. 

Face ao exposto, considera-se que o impacte resultante da modernização e aumento da eficiência do TCA 

nas comunidades faunísticas apresenta significância baixa, duração permanente, incidência local e 

magnitude muito baixa, devendo, contudo, ser dado cumprimento às medidas de minimização propostas. 

 

5.10.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.11. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O projeto não interfere com REN, nem RAN, podendo interferir com recursos hídricos/ áreas inundáveis, 

servidão de ferrovias, servidão de instalações militares, servidão de rede elétrica, situa-se na área de 

jurisdição da APL, é abrangido pela servidão do aeroporto de Lisboa, e é abrangido pela zona de proteção 

de património classificado (Gare Marítima de Alcântara, Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos e 

Edifício Pedro Álvares Cabral (Museu do Oriente). 

No âmbito do Ordenamento do Território importa apreciar o projeto face ao PNPOT, PROTAML, PDM de 

Lisboa e Plano de Urbanização de Alcântara. 

PNPOT 

No âmbito da Estratégia e Modelo Territorial, em “Princípios e Desafios Territoriais”, foi identificado o 
Desafio 4, “Reforçar a conetividade interna e externa”, a que corresponde designadamente o ponto 4.2. 
“Reforçar e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade”, sobre o qual consta que “o sistema 

portuário deve aprofundar as vocações e as complementaridades entre os portos nacionais e reforçar o 

papel destes enquanto portas de entrada na Europa e futuras âncoras do desenvolvimento das 

autoestradas do mar”. O movimento nos portos tem crescido e existem constrangimentos em virtude da 

evolução no volume de carga e nas caraterísticas dos navios. Só uma visão integrada rodoferroviária e 

ferro-portuária permitirá estabelecer uma estratégia que resulte na efetiva diminuição do transporte 

comunitário por rodovia. O objetivo é posicionar Portugal como referência nas cadeias logísticas 

internacionais. O sistema ferroviário deverá ampliar as suas infraestruturas, induzindo crescimento de 

tráfego de passageiros e de mercadorias em articulação com as infraestruturas portuárias, estancando o 

crescimento da procura na rodovia, designadamente no transporte de mercadorias na Península Ibérica. 

O projeto enquadra-se na medida 4.7 do PNPOT, na sua versão atual, “Alargar as infraestruturas físicas 

de conexão internacional”, na qual se pretende alargar a conetividade externa, potenciando e distribuindo 
territorialmente as oportunidades criadas pelo posicionamento geográfico do País, através do reforço das 

infraestruturas de conexão internacional e das suas ligações intra e intermodais ao resto do território 

nacional, nomeadamente através de: 

• Reforço da capacidade das redes de infraestruturas, adaptando-as à pressão de tráfego no sistema 

portuário, através inevitavelmente da construção de novos terminais nos portos de Leixões, Lisboa e 
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Sines, e aeroportuário, nomeadamente através da construção de uma nova infraestrutura 

aeroportuária na região de Lisboa que dê resposta rápida à necessidade de alívio do atual Aeroporto 

Humberto Delgado; 

• Afirmação do hub GNL portuário e criação e um mercado sustentável para o GNL marítimo, 

garantindo desta forma ganhos de atratividade e sustentabilidade do sistema portuário; 

• Melhoria da integração logística e da ligação das infraestruturas portuárias e aeroportuárias às redes 

de transporte terrestre (com destaque para as ligações ao sistema ferroviário) e fluviais; 

• Aumento da interoperabilidade do sistema ferroviário e, consequentemente, da sua integração na 

Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T). 

 

PROTAML 

No âmbito deste plano regional, o projeto insere-se na UT1 Estuário do Tejo (predominantemente) e 

parcialmente a norte na UT 2 – Lisboa Centro Metropolitano, na Coroa Envolvente Lisboa. 

De acordo com o Modelo Territorial, em termos de Ações Urbanísticas, enquadra-se parcialmente Área 

Urbana a Articular e ou a Qualificar (apenas na ligação a Norte). 

Em termos de REM, abrange Área Estruturante Primária (aterro preexistente no Rio Tejo). 

Considera-se que o projeto, não contemplando qualquer novo aterro, vai de encontro ao previsto no 

PROTAML, designadamente nas Orientações territoriais, para a UT1, conforme disposto no n.º 1.3.1 — 

Estuário do Tejo: 

1.3.1.1 — Preservar e recuperar os valores naturais de grande diversidade e riqueza ecológica que 

constituem o estuário do Tejo, elemento central e valor ambiental estruturante da AML, potenciando 

a sua utilização para fins de turismo, recreio e lazer em articulação com o desenvolvimento dos núcleos 

urbanos ribeirinhos e com os valores naturais existentes. 

1.3.1.2 — Requalificar os espaços urbanos ribeirinhos e as margens do estuário, promovendo um 

enquadramento paisagístico e funcional adequado ao seu valor ambiental e ao seu papel como 

elemento de centralidade e de identidade sociocultural. 

1.3.1.3 — Reconverter e renovar as áreas/espaços e unidades funcionais que englobem grandes 

complexos industriais desativados ou em desativação que devem ser integrados em projetos de 

requalificação global de áreas ribeirinhas, nomeadamente na frente ribeirinha de Lisboa e eixo de Vila 

Franca de Xira e na frente ribeirinha de Almada-Seixal-Barreiro. 

No âmbito das Orientações territoriais, para a UT2, conforme disposto no n.º 1.3.2 o projeto vai de 

encontro à Orientação 1.3.2.1 — Promover Lisboa como área central para localização de atividades e 

desempenho de funções de nível superior com capacidade para servir de motor ao desenvolvimento da 

AML e à sua afirmação a nível nacional e internacional. 

Sobre a intervenção na Área estruturante primária do Estuário do Tejo (aterro preexistente no Rio Tejo), 

resulta para a ERPVA a Orientação setorial (em 1.2.2 — Estrutura metropolitana de proteção e valorização 

ambiental) 1.2.2.7 — Os recursos hídricos, águas interiores, estuários, águas subterrâneas e litorais são 

elementos fundamentais para a sustentabilidade da AML, devendo ser garantidas a sua proteção e 

manutenção e designadamente a Norma Especifica, 2.2.2 — Áreas estruturantes primárias, em 2.2.2.1 — 

Os IPT: 

a) E os instrumentos de natureza especial devem definir modelos de uso, ocupação e classificação do solo 

que decorram de estudos globais para as áreas indicadas e que considerem a função ecológica destes 

territórios como dominante, prioritária e estruturante, garantindo que as intervenções nas áreas de 
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fronteira e no seu interior não põem em causa a sua função dominante nem lhe diminuem ou alteram o 

carácter;  

Verifica-se que o projeto é congruente com o disposto no capítulo Transportes e logística, na Norma 

Orientadora 2.4.2.2.3, (em 2.4.2 — Infraestruturas metropolitanas de transportes) — A rede principal de 

infraestruturas metropolitanas de transportes tem em consideração e como referência outros planos/ 

estudos em desenvolvimento, designadamente: 

a) A rede nacional de logística (definição em curso); 

b) Acessos aos portos de Lisboa e Setúbal — APL; 

c) Expansão portuária de Lisboa e Setúbal; 

d) Realização de infraestruturas ferroviárias —REFER; 

e) Estudos e projetos nos domínios ferroviários — metropolitano e redes ferroviárias ligeiras. 

 

PDM de Lisboa 

No âmbito do PDM de Lisboa, ao nível da qualificação do espaço urbano do PDM, a área de intervenção 

do projeto situa-se na UOPG 9, Lisboa Ocidental, abrange Espaço Consolidado, como Espaços de Uso 

Especial de Infraestruturas Estruturantes (cf. Planta de Ordenamento -1 – Qualificação do Espaço Urbano). 

Abrange EEM como Sistema de Transição Fluvial Estuarino e Sistema Húmido (cf. Planta de Ordenamento 

-2 – Estrutura Ecológica Municipal). 

Abrange Sistema de vistas (Subsistema de ângulos de visão (parcialmente, desde o Museu Nacional de 

Arte Antiga), Subsistema de pontos dominantes (parcialmente, desde o Museu Nacional de Arte Antiga) e 

Subsistema da frente ribeirinha-setor ocidental (cf. Planta de Ordenamento -3 – Sistema de Vistas). 

Abrange Vulnerabilidade às inundações (Moderada e Muito elevada) Suscetibilidade ao efeito de maré 

direto e Efeito de maré direto (cf. Planta de Ordenamento -4 – riscos naturais e antrópicos I). 

Abrange Vulnerabilidade Sísmica dos solos (muito elevada) (cf. Planta de Ordenamento -5 – riscos naturais 

e antrópicos II. 

Abrange Sistema de drenagem (Rede principal) (cf. Planta de Ordenamento -6 Condicionantes de 

Infraestruturas). 

Abrange Interseções a estudar prioritariamente da rede viária (cf. Planta de Ordenamento -7 – 

Acessibilidade e transportes). 

Abrange área de jurisdição da APL, servidão do aeroporto de Lisboa, (cf. Planta de Condicionantes- 8). 

Abrange Zona de Proteção de património classificado, (cf. Planta de Condicionantes- 9). 

 

Plano de Urbanização de Alcântara 

No âmbito do Plano de Urbanização de Alcântara, em termos de Qualificação e uso do solo, abrange 

Espaços Consolidados, como Espaços de Uso Especial de Infraestruturas (planta de zonamento I).   

Abrange Sistemas de Vistas (Subsistema de ângulos de visão e no Subsistema da frente ribeirinha – setor 

ocidental (do PDM), Vulnerabilidade sísmica dos solos - Muito alta (do PDM), Vulnerabilidade a 

inundações (Moderada, Elevada e Efeito de maré direto (do PDM) (planta de zonamento II).   

Abrange Zona de Proteção de património classificado, área de jurisdição da APL, servidão do aeroporto 

de Lisboa, (planta de condicionantes).   
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5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No âmbito do PNPOT, considera-se que o presente projeto contribuirá para alcançar os objetivos do 

Programa em particular no âmbito da medida 4.7. 

Entende-se que o presente projeto não colide com as orientações e normas do PROTAML, considerando 

cumulativamente que a revisão do PDM de Lisboa, incorporou já o disposto neste Plano Regional. 

No âmbito do PDM de Lisboa são aplicáveis designadamente as seguintes disposições (conforme a 

Declaração de Retificação n.º 703/2020 publicada a 16/10/2020): 

Artigo 13.º Sistema húmido e sistema de transição fluvial-estuarino 

Cumpre, sem prejuízo dos pareceres de outras entidades designadamente da CML, considerando o 

referido pelo proponente no EIA (6/6/2020): As intervenções previstas no Projeto de Modernização e 

Melhoria da Eficiência Operacional do TCA irão incidir, na totalidade, em área já artificializada no interior 

do mesmo, que, apesar de implantada nas margens do estuário do Tejo, não interfere com linhas de 

drenagem nem com a rede hidrográfica. Pelo referido, considera-se que as obras de construção, 

demolição e as restantes alterações previstas no projeto não irão afetar o Sistema Húmido nem o Sistema 

de Transição Fluvial Estuarino. 

Artigo 17.º Sistema de vistas 

Artigo 18.º Subsistema da frente ribeirinha 

Sem prejuízo dos pareceres de outras entidades designadamente da CML, foram realizados estudos de 

visibilidade e de impacte visual (EIA de 6/6/2020: anexos H e T) concluindo o proponente que ponto de 

vista paisagístico e visual, o projeto introduz uma alteração que não se considera ser de elevada 

magnitude, uma vez que o uso continuará a ser o mesmo, o qual se desenvolve e tem vindo a evoluir no 

local desde tempos remotos, sendo uma atividade que, apesar de ser impactante a nível visual e 

paisagístico, é indissociável da cidade de Lisboa, uma vez que se refere à fundação da própria cidade. O 

regime de uso e ocupação do Subsistema da frente ribeirinha, encontra-se excecionado para os Espaços 

de Uso Especial de Infraestruturas, sob jurisdição portuária, local onde se implanta o TCA. 

Artigo 22.º Vulnerabilidade a inundações e suscetibilidade ao efeito de maré direto 

Cumpre de acordo com o indicado no Aditamento de junho de 2020, ponto 2.5.1.1. Referiu o proponente 

que: O edifício na versão anterior continha uma semicave à cota -1.20m, onde se encontravam os 

reservatórios de água para combate a incêndio e respetivas áreas técnicas. Na nova versão esta 

infraestrutura enterrada foi retirada. Assim, o edifício a construir, embora com 3 pisos, estes são elevados, 

limitando-se as intervenções no subsolo às fundações indiretas por estacas e respetivos maciços de 

encabeçamento, à mesma profundidade das atuais fundações dos edifícios existentes. 

Artigo 24.º Vulnerabilidade sísmica dos solos 

Cumpre, sem prejuízo dos pareceres de outras entidades designadamente da CML, considerando o 

referido pelo proponente no EIA (6/6/2020): As disposições específicas associadas às áreas de 

Vulnerabilidade sísmica dos solos, mencionadas no Artigo 24.º do Regulamento do PDM, são relativas às 

medidas de resistência estrutural antissísmica. Considerando que o Projeto de Modernização e Melhoria 

da Eficiência Operacional do TCA inclui a construção de um novo edifício, o respetivo projeto de execução 

deve considerar medidas de resistência estrutural antissísmica, que aliás se constata ser de cumprimento 

obrigatório, em termos de licenciamento. Conclui-se, assim, que o projeto é compatível com esta classe, 

na medida em que o projeto de execução do novo edifício irá prever medidas de construção antissísmica. 

Artigo 36.º Sistema de drenagem de águas residuais 
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Sem prejuízo dos pareceres de outras entidades designadamente da CML e da Luságua, cumpre, de acordo 

com o indicado no Aditamento de junho de 2020, ponto 2.5.1.2. Referiu o proponente que: A localização 

do novo edifício foi ajustada de modo a não coincidir com a rede de drenagem de águas pluviais (rede 

principal), pelo que não existe incompatibilidade. Na atual localização e configuração, o edifício encontra-

se afastado da galeria de drenagem principal uma distância superior a 10m. 

Artigo 56.º Âmbito, objetivos e usos 

Cumpre, considerando que o uso portuário proposto no presente projeto para a modernização e aumento 

de eficiência operacional do Terminal de Contentores de Alcântara, está previsto neste Espaço. 

Artigo 70.ºHierarquia e características da rede rodoviária 

O projeto abrange interseções a estudar prioritariamente da rede viária, mas o regulamento do PDM não 

determina disposições específicas para este aspeto, pelo que caberá à CML pronunciar-se. Referiu ainda 

o proponente (EIA de 6/6/2020) que: de acordo com comunicação oficial da APL ao Proponente, o layout 

previsto no projeto resulta de um consenso alcançado entre a APL e a Câmara Municipal de Lisboa sobre 

este assunto. 

Artigo 81.º Unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG) 

Sem prejuízo dos pareceres de outas entidades designadamente da CML, cumpre de acordo com o 

indicado no Aditamento de junho de 2020, ponto 2.5.1.3. Referiu o proponente que: Do conjunto de 

objetivos, o que se considera que poderá ter maior relação com o projeto diz respeito ao Projeto de 

Integração Paisagística do TCA, apresentado no Anexo U, que promoverá uma melhor integração desta 

infraestrutura na frente ribeirinha, contribuindo para a sua valorização. (…) No nº 3 são definidos os 

Programas e Projetos Urbanos Transversais para esta UOPG (…) Verifica-se que o projeto, ao desenvolver-

se no interior do TCA, não interfere em qualquer dos programas enunciados. Por outro lado, face aos seus 

objetivos, nomeadamente de redução de tráfego de veículos pesados em circulação no acesso ao TCA e 

na Av. Brasília, poderá contribuir de forma positiva para alguns dos programas enunciados relacionados 

com a mobilidade urbana. (…) No nº 4 são definidos os Programas e Projetos Urbanos Específicos para 

esta UOPG (…) verifica-se que o projeto, ao desenvolver-se no interior do TCA, não interfere diretamente 

em qualquer dos programas enunciados. Por outro lado, face aos seus objetivos, nomeadamente de 

redução de tráfego de veículos pesados em circulação no acesso ao TCA e na Av. Brasília e de eletrificação 

de alguns equipamentos, poderá contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente urbano, 

beneficiando alguns dos projetos urbanos acima referidos. 

Face ao exposto no âmbito do Plano Diretor Municipal de Lisboa, sem prejuízo dos pareceres da CM de 

Lisboa e das diferentes entidades face às SRUP em vigor no local, não se detetou nenhuma 

desconformidade entre o presente projeto e as disposições do PDM. 

No âmbito do PUA, são aplicáveis designadamente as seguintes disposições: 

Artigo 25.º Espaços de Usos Especiais de Infraestruturas 

Cumpre, considerando que o uso portuário proposto no presente projeto para a modernização e aumento 

de eficiência operacional do terminal de contentores de Alcântara, está expressamente previsto neste 

Espaço. 

Artigo 42.º Sistema de Vistas 

Sem prejuízo dos pareceres de outras entidades designadamente da CML, foram realizados estudos de 

visibilidade e de impacte visual (EIA, anexos H e T) concluindo o proponente que ponto de vista paisagístico 

e visual, o projeto introduz uma alteração que não se considera ser de elevada magnitude. O Projeto de 

Modernização do TCA é afeto a uso portuário e insere-se em Espaços Consolidados, como Espaços de Uso 

Especial de Infraestruturas, pelo que são aplicáveis as exceções indicadas nos n.ºs 3 e 5 do artigo 42.º. 
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Artigo 43.ºZona de Maior Risco Sísmico 

Nada a obstar, considerando que as intervenções a realizar no âmbito do projeto em análise ocorrerão no 

interior da área atualmente ocupada pelo TCA e que o disposto em relação à vulnerabilidade sísmica dos 

solos irá ser acautelado pelo projeto de execução do novo edifício, conforme referido pelo proponente e 

que deverá ser acautelado na fase de licenciamento. 

Artigo 44.º Áreas de Vulnerabilidade a Inundações e Efeitos de Maré 

Cumpre de acordo com o indicado no Aditamento de junho de 2020, pontos 2.5.1.1. e 2.5.2.1. Referiu o 

proponente que: O edifício na versão anterior continha uma semicave à cota -1.20m, onde se 

encontravam os reservatórios de água para combate a incêndio e respetivas áreas técnicas. Na nova 

versão esta infraestrutura enterrada foi retirada. Assim, o edifício a construir, embora com 3 pisos, estes 

são elevados, limitando-se as intervenções no subsolo às fundações indiretas por estacas e respetivos 

maciços de encabeçamento, à mesma profundidade das atuais fundações dos edifícios existentes. 

Artigo 46.º Objetivos Específicos 

Sem prejuízo dos pareceres de outas entidades designadamente da CML, cumpre de acordo com o 

indicado no aditamento de junho de 2020, ponto 2.5.2.2. Referiu o proponente que: O Projeto de 

Modernização e do Aumento da Eficiência Operacional do TCA contém duas vertentes que concorrem 

para o cumprimento dos objetivos específicos traçados no PUA ao nível da circulação e mobilidade e que 

são os seguintes:  

• Clara aposta na transferência do transporte rodoviário de contentores para o modo ferroviário, com 

diminuição, no cenário base, do número médio diário anual de viaturas pesadas em circulação na Av. 

Brasília, e as consequentes vantagens em termos de circulação urbana e de qualidade do ambiente;  

• Otimização do tráfego rodoviário de pesados de e para o TCA que se faz sentir ao longo da Av. Brasília, 

através de uma gestão desse mesmo tráfego, nomeadamente reduzindo / eliminando a circulação de 

vazios, e promovendo uma redistribuição do fluxo de entradas / saídas de camiões ao longo do dia, 

reduzindo o “peso” das horas de ponta, o que contribui para atenuar as situações de 

congestionamento.  

Ainda relativamente ao sistema de circulação, o PU contém uma peça desenhada que define a circulação 

a sul. Verifica-se que a acessibilidade local à zona portuária é feita por norte. Essa condicionante é 

cumprida pelo projeto, na medida em que, aquando da concretização das acessibilidades previstas no PU, 

o atual layout está preparado para que a circulação rodoviária possa ser feita por norte, como aí definido. 

Referiu ainda o proponente (EIA 6/6/2020) que de acordo com comunicação oficial da APL ao Proponente, 

o layout previsto no projeto resulta de um consenso alcançado entre a APL e a Câmara Municipal de Lisboa 

sobre este assunto. 

Artigo 50.º Sistema de Drenagem de Águas Residuais 

Sem prejuízo dos pareceres de outras entidades designadamente da CML e da Luságua, cumpre de acordo 

com o indicado no Aditamento de junho de 2020, ponto 2.5.1.2. Referiu o proponente que: A localização 

do novo edifício foi ajustada de modo a não coincidir com a rede de drenagem de águas pluviais (rede 

principal), pelo que não existe incompatibilidade. Na atual localização e configuração, o edifício encontra-

se afastado da galeria de drenagem principal uma distância superior a 10m. 

Face ao exposto no âmbito do Plano de Urbanização de Alcântara, sem prejuízo dos pareceres da CML e 

das diferentes entidades face às SRUP em vigor no local, não se detetou nenhuma desconformidade entre 

o presente projeto e as disposições do PUA. 
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5.11.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

5.12. PAISAGEM 

5.12.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 

e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu et al (2004), a Área de Estudo interceta 2 dos 22 Grandes Grupos de Paisagem: “M – Área 

Metropolitana De Lisboa-Norte” e “N - Área Metropolitana de Lisboa-Sul”. Hierarquizada dentro destes 2 
grandes grupos, e intercetada pela Área de Estudo, surgem, respetivamente, as Unidades de Paisagem: 

“Lisboa (n.º 77)“ e “Arco Ribeirinho Almada-Montijo (n.º 79)”. A Unidade “Lisboa” subdivide-se ainda em 

duas Subunidades de Paisagem “77A - Lisboa - Centro Histórico” e “77B – Lisboa – Envolvente do Centro 

Histórico”, correspondentes ao 3º nível hierárquico. 

A área de intervenção e as componentes do projeto localizam-se no Grande Grupo de Paisagem “M - Área 

Metropolitana de Lisboa-Norte”, na Unidade de Paisagem “77 – Lisboa”, na Subunidade “77A – Lisboa – 

Centro Histórico” e na Subunidade “77 Ac – Zona Portuária”. 

Análise visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica e, nesse contexto, o EIA apresenta também 

uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de 

Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Os mesmos são passíveis de representação gráfica em 

cartografia e que se passam a caracterizar por análise desta para uma Área de Estudo com cerca de 

3.683ha resultante de um raio de 3km. 

Qualidade Visual da Paisagem (QVP) – é um território que se caracteriza por apresentar, 

predominantemente, níveis Qualidade Visual “Elevada” a “Muito Elevada”, que representam cerca de 69% 
da Área de Estudo muito devido à parte fluvial/marítima por esta abrangida. São áreas que se situam 

numa zona geograficamente muito privilegiada de que se destacam as que têm forte ligação histórica, 

mas também, e sobretudo, visual ao rio Tejo e Mar da Palha e que correspondem a toda a frente ribeirinha 

e colinas de Lisboa que integram os diversos bairros históricos e residenciais de elevado valor urbanístico 

ambiental e cénico, como o Restelo, Belém, Ajuda, Alcântara, Campolide, Campo de Ourique, Estrela, 

Rato, Lapa, Madragoa, Santos e Baixa Pombalina. 

São zonas da cidade de Lisboa que reúnem intrinsecamente valores cénicos elevados a muito elevados, 

que fazem parte da “Paisagem Histórica Urbana de Lisboa” (Unesco), mas também por beneficiarem, para 
o exterior de um sistema de vistas para áreas também estas com muito elevado valor cénico, caso do rio 

Tejo, com o seu papel na identidade coletiva do povo português, Mar da Palha e para as arribas da margem 

sul. 

São valores visuais e áreas notáveis, por vezes singulares, que ocorrem, frequentemente, de forma 

contínua ao longo do tecido urbano em registo de grande continuidade espacial, ou seja, não ocorrem 

pontualmente. A presença de grande número de monumentos e valores patrimoniais, distinguindo-se o 

Mosteiro dos Jerónimos – classificado como Património para a Humanidade pela Unesco é um dos casos 

ou as áreas integradas na Lista Indicativa da Unesco como candidatas a Património Mundial: “Lisboa 
Pombalina” e “Lisboa Histórica - cidade global” 

Importa também destacar a importância muito elevada do sistema de vistas proporcionado a partir do 

próprio rio Tejo para terra onde se desenha toda a frente urbana ribeirinha composta pelos vários bairros 

que se desenvolvem nas colinas a este expostas. 
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No caso do património paisagístico e botânico integram-se neste os jardins, os miradouros, as tapadas, as 

azinhagas, os cemitérios, as quintas, as cercas, os parques e os casais agrícolas. Todos eles apresentam 

características tipológicas, paisagísticas, culturais e históricas singulares que lhes conferem valor 

patrimonial e ambiental, importantes na preservação da identidade cultural e histórica da cidade e para a 

qualidade de vida, saúde e bem-estar. Acresce ainda referir, os jardins, enquanto património paisagístico 

e botânico, que surgem embebidos e disseminados no tecido urbano, que conferem também à paisagem 

um elevado valor cénico: Jardim Botânico da Ajuda; Jardim Tropical de Belém e o Jardim Botânico de 

Lisboa. 

As áreas de Qualidade Visual “Média”, representam cerca de 19%, surgem associadas ao edificado com 
características arquitetónicas e urbanísticas de menor qualidade cénica como se verifica no Bairro da 

Serafina, Bairro da Bela Flor, Bairro do Alvito ou a uma parte substancial de Almada ou à própria 

organização espacial do tecido urbano. Mesmo quando o edificado ocorre de forma dispersa em vários 

núcleos, apesar de estruturados e intercalados por espaços verdes, não manifestam articulação que 

suporte níveis cénicos mais elevados. 

Em níveis de menor qualidade cénica, correspondentes às áreas das classes de Qualidade Visual “Baixa” e 
“Muito Baixa”, cerca de 12%, destacam-se as áreas portuárias existentes, ativas ou não, como a Margueira 

e a frente ribeirinha que se estende desde o Cais do Sodré até Alcântara, onde se insere o Terminal de 

Alcântara em avaliação. Pese embora considerar-se a existência de alguns valores com caráter de 

património industrial, que são pontuais, e edificado mais notável de vocação portuária - Gares Marítimas 

de Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos e o edifício Pedro Álvares Cabral (antigos armazéns da Comissão 

Reguladora do Bacalhau, onde se encontra instalado o Museu da Fundação Oriente) - no conjunto - 

terraplenos, molhes, gruas, pórticos, outras instalações -, discorda-se da classificação atribuída à 

totalidade desta extensão da frente portuária da margem norte que é, incompreensivelmente, 

considerada na carta apresentada como integrando a classe de Qualidade Visual “Média”.  

Considera-se que estas áreas pela sua ocupação e pela intrusão visual, decorrente das estruturas verticais 

– pórticos - que nela estão presentes, e não pela relação visual direta privilegiada com o rio Tejo e pelas 

vistas de que dispõem/beneficiam para o exterior inserem-se na classe de Qualidade Visual “Baixa”.  

Na Área de Estudo destacam-se ainda, nesta classe, as áreas associadas a infraestruturas lineares como 

as diversas vias rodoviárias e ferroviárias assim como a áreas industriais - depósitos de combustíveis - que 

ocorrem na margem sul. 

Todas as componentes do projeto situam-se fisicamente em áreas que se considera integrarem a classe 

de Qualidade Visual “Baixa”. No entanto, esta área encontra-se embebida em áreas que se incluem na 

classe de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”. 

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (CAVP) – A Área de Estudo insere-se, predominantemente, 

na classe de “Baixa” a “Muito Baixa” que corresponde, na sua maioria, à área fluvial e frente ribeirinha, 

que é intercetada pela Área de Estudo assim como a outras áreas pontuais e muito fragmentadas que 

ocorrem na matriz mais urbana.  

A Área de Estudo, devido à presença do rio Tejo na zona central da mesma, divide-se em dois espaços 

distintos, espaço terrestre e espaço fluvial. O espaço terrestre, correspondente às áreas ocupadas pela 

malha urbana de Lisboa, a Norte, e Almada, a Sul, apresenta morfologicamente uma grande variação de 

relevos, encontrando-se densamente ocupado e edificado e com rendilhada malha de ruas, estradas, 

linhas férreas e outras vias de comunicação. É um território bastante artificializado e infraestruturado e, 

por esse motivo, a análise da sua capacidade de absorção global considera-se estar incluída nas classes de 

“Média” a “Elevada”. 

O espaço fluvial, correspondente ao rio Tejo e Mar da Palha revela níveis de Capacidade de Absorção 

Visual que se situam nas classes de ”Baixa” a “Muito Baixa”. 
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No que se refere ao projeto, todas as componentes do projeto situam-se fisicamente em áreas que se 

considera estarem integradas nas classes de Capacidade de Absorção Visual “Baixa” a “Média”. Importa 
contudo referir que, se as áreas ao nível da plataforma já se revelam muito expostas, muito mais expostas 

visualmente estarão as componentes do projeto – pórticos – que são estruturas com o desenvolvimento 

vertical e escala desmesurada.  

Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP) - A Área de Estudo insere-se predominantemente na classe de 

“Elevada” a “Muito Elevada” correspondendo a todo o espaço fluvial, frente ribeirinha e aos diversos 
bairros históricos que se desenvolvem pelas colinas de Lisboa sendo de, claramente, destacar a Baixa 

Pombalina pelo seu evidente valor e também por esse mesmo motivo serem áreas integradas na Lista 

Indicativa da Unesco como candidatas a Património Mundial: “Lisboa Pombalina” e “Lisboa Histórica - 

cidade global”. 

As áreas de menor sensibilidade visual são predominantes no quadrante Norte e Sul da Área de Estudo 

com uma expressão espacial relativamente grande e contínua como o caso de Almada. 

No que se refere ao projeto, todas as componentes localizam-se fisicamente e predominantemente nas 

classes de Sensibilidade Visual “Média” a “Elevada”. Contudo, adjacentemente a estas surge a classe de 

Sensibilidade Visual “Muito Elevada” que corresponde ao espelho de água definido pelo rio Tejo e que 
margina com o cais de acostagem e, consequentemente, com o Terminal de Contentores. 

 

5.12.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza induz necessariamente a 

ocorrência de impactes negativos na paisagem ao nível visual, embora neste caso, se verifique também 

alterações ao nível estrutural. 

O impacte visual pode ter origem numa intrusão visual, proveniente do projeto no seu todo, ou apenas 

de uma das suas componentes, que por si só, se destaque; ou, ser proveniente de alterações introduzidas 

na matriz/estrutura da Paisagem.  

Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas sobre o território e indiretas com 

consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a 

leitura da paisagem. Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. 

Durante a Fase de Obra:  

É durante esta fase que ocorrerão alguns dos impactes significativos sobre a Paisagem. Os mesmos 

decorrem da desorganização visual – impactes visuais – transmitida pela presença física de maquinaria e 

das ações por estas desempenhadas - demolição, construção, edificação, desmonte e transporte de 

materiais - necessárias executar. 

A intervenção no Terminal será, então, realizada de uma forma faseada, tendo sido definidas quatro fases 

de intervenção, até 2035, ou seja, ao longo de 20 anos, o que minimizará os impactes decorrentes desta 

fase, dado as obras realizarem-se espacialmente em áreas diferentes e temporalmente em momentos 

distintos, sendo assim estas intervenções de natureza mais “cirúrgica” ou confinada. 

• Fase 1 - 19 meses. 

• Fase 2 - 31 meses 

• Fase 3 - 13 meses 

• Fase 4 - 13 meses 

Neste contexto de obra e de atividades, importa referir os impactes sobre outra vertente, poucas vezes 

abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da Paisagem, 
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complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva a atividade desenvolvida pelas máquinas 

comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora do local, de certa forma 

indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados. 

Impactes estruturais e funcionais 

Da implantação do projeto decorrerão, ao nível da superfície, alterações que se prendem com a remoção 

dos pavimentos, infraestruturação, repavimentação, demolição dos dois edifícios existentes - TERLIS e 

Vasco da Gama-, construção de um novo edifício - Edifício de Manutenção e Reparação (M&R) que 

albergará todos os serviços do Terminal, o Posto de Inspeção Fronteiriço e a área da Autoridade Tributária 

-, reformulação do parque de estacionamento para veículos pesados, ampliação da Portaria e integração 

paisagística desta e respetivo estacionamento. 

São alterações que se refletem sobre a parte funcional e estrutural mas intrínsecas ao próprio espaço ou 

paisagem portuária, ou seja, à orgânica de funcionamento do espaço portuário. Neste sentido, são 

alterações que a este nível não determinam impactes significativos sobre a Paisagem. 

Registam alterações da configuração da linha de margem numa pequena área com cerca de 150m2, no 

extremo nascente do cais e que se reduz à colmatação de uma área já parcialmente ocupada com o 

enrocamento de proteção ao cais. Ou seja, não há prolongamento do terrapleno que se traduza numa 

redução física da área do espelho de água do rio Tejo. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude e pouco 

significativo.  

Impactes visuais: 

Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, numa primeira fase, da intrusão visual 

resultante da presença de entidades artificiais - estaleiro, camiões, retroescavadoras, gruas diversas, 

central de betão – assim como da sua própria ação nas operações de demolição e de construção, numa 

segunda fase. 

As diferentes ações desempenhadas pelas referidas máquinas, traduzem-se em alterações que geram, 

com maior ou menor relevância, função da magnitude da disrupção física imposta, sobre os valores visuais 

em presença, sobre as classes de qualidade visual/cénica afetadas e sobre um maior ou menor número 

de observadores. 

Os impactes visuais, no presente caso em avaliação, decorrem de 2 situações: 

• Desordem Visual – devido à presença e ação dos equipamentos terrestres e marítimos durante a 

construção/obra – estaleiro, camiões, retroescavadoras, gruas diversas, central de betão – a operar 

na parte terrestre e espelho de água na construção do pequeno terrapleno de 150 m2.  

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e 

significativo a muito significativo sobre a frente urbana sensível que se desenvolve em diferentes níveis 

altimétricos na encosta, que se inicia em Alcântara continua pela freguesia de Prazeres, Lapa até Santos-

o-Velho) áreas de grande utilização turística e de recreio junto ao rio.  

• Montagem em altura dos pórticos (Gantry cranes - Ship-to-Shore Container Cranes) – impacte visual 

que decorre do aumento progressivo da sua altura determinando um crescendo do impacte visual 

em termos de magnitude e significância, evoluindo até um nível muito significativo que coincidirá 

com o momento em que se regista a sua montagem integral com o apoio de equipamento de 

montagem.  

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, de média a elevada magnitude significativo 

a muito significativo sobre a frente urbana que se desenvolve em diferentes níveis altimétricos na encosta, 
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que se inicia em Alcântara continua pela freguesia de Prazeres, Lapa até Santos-o-Velho, áreas de cada 

vez maior frequência para recreio e turismo.  

Fase de Exploração:  

Na Fase de Exploração os impactes visuais negativos serão gerados quer pela presença permanente de 

duas das componentes do projeto - Pórticos do Cais e Contentores - quer pela presença temporária de 

navios de maior capacidade/dimensão. Para a análise dos impactes visuais negativos foram geradas as 

bacias visuais potenciais, ou seja, para a situação mais desfavorável, sem edificação e coberto vegetal, 

para determinar a expressão dos referidos impactes sobre o território definido pela Área de Estudo. Assim, 

expressa-se abaixo as seguintes considerações em termos de análise dos impactes visuais negativos: 

Pórticos do Cais (Gantry cranes - Ship-to-Shore Container Cranes) e Pórticos do Parque (RGT) 

No que se refere à componente “Pórticos do Cais” estes constituem, no conjunto (3 existentes e 2 novos), 

a componente mais sensível do projeto dada a sua expressão vertical de 70m em confronto com as colinas 

naturais da cidade histórica que na Lapa atinge cerca de 50m. Quando a lança se eleva a cota mais alta 

ainda dissonância é maior pela alteração de escala pois corresponde a cerca de 95m. No que se refere aos 

Pórticos do Parque no Terminal operam presentemente 10 RTG, com cerca de 27, 4m de altura e o projeto 

prevê que passem a operar 13. 

De acordo com a bacia visual potencial, verifica-se que o impacte se projeta sobre a quase totalidade do 

território da Área de Estudo. Em termos de frente ribeirinha em termos de análise importa avaliar as 

situações sobre as quais o impacte visual negativo se faz com maior significância, ou seja, a frente urbana 

que se desenvolve em diferentes níveis altimétricos na encosta, que se inicia em Alcântara continua pela 

freguesia de Prazeres, Lapa até Santos-o-Velho, afetando não só a população residente – Observadores 

Permanentes – como os visitantes/turistas – Observadores Temporários - destas colinas históricas. 

Também sobre parte da frente urbana das novas edificações – Alcântara-Rio -da baixa de Alcântara se faz 

sentir o impacte visual negativo. 

Importa também referir o impacte visual negativo sobre os espaços públicos e turísticos de que se 

destacam, neste caso, as Docas ou Doca de Santo Amaro, o Jardim Docas da Ponte, o miradouro 7º Pilar 

da Ponte Sobre o Tejo e, sobretudo, os miradouros do Largo das Necessidades e da Rocha do Conde de 

Óbidos no Jardim 9 de Abril, também conhecido por Albertas ou Jardim da Rocha do Conde de Óbidos, 

junto ao Museu de Arte Antiga e mais distante o do Jardim do Alto de Santa Catarina/Adamastor. 

Para além do impacte visual que decorre da sua dimensão e escala, mais impositivo a distâncias mais 

próximas, os pórticos determinam uma forte intrusão no horizonte visual do observador determinando o 

seccionamento do campo visual aberto sobre o Tejo e até uma certa alteração do perfil do horizonte que 

a médias distâncias ganha mais relevo comprometendo o sistema de vistas composto de inúmeros pontos 

de observação existentes pela cidade sobre a frente rio.  

A sua presença é também determinante na alteração de escala que se repercute de forma muito 

significativa, sobretudo, sobre o edificado, de que se destaca a Gare Marítima de Alcântara e a Gare 

Marítima, o Museu do Oriente, O Museu nacional de Arte Antiga da Rocha Conde d’Óbidos, edifícios de 
elevado valor patrimonial que são também afetadas muito significativamente no seu enquadramento 

cénico.  

Na atual situação os pórticos são em número de 3 mas, apesar do seu impacte visual que se projeta sobre 

a quase totalidade do território, as suas posições permitem, por vezes, dado o afastamento entre estes, 

haver descontinuidades no campo de visão sem a sua intrusão visual entre o observador e o rio ou entre 

este e as colinas já acima referidas. O aumento do número dos pórticos, para 5, reduzirá, 

substancialmente, a possibilidade de vãos vazios entre eles e, consequentemente, ter-se-á uma intrusão 

visual em modo de “cortina” quase contínua no campo de observação/visual. 
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- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, elevada magnitude e muito 

significativo (frente urbana das freguesias Alcântara, Prazeres, Lapa, Santos-o-Velho; Doca de Santo 

Amaro; Jardim “Docas da Ponte”; Museu do Oriente miradouros 7º Pilar, Largo das Necessidades e da 
Rocha do Conde de Óbidos; Museu Nacional de Arte Antiga da ponte sobre o rio Tejo e do meio do rio – 

navios e embarcações turísticas e de recreio náutico). 

Parque de Contentores 

Os impactes visuais decorrentes da presença dos contentores empilhados, tendo em consideração as 

bacias visuais potenciais geradas para a situação de maior contentorização, ou seja, a mais desfavorável 

em altura, cerca de 13m (correspondente à sobreposição de 5 contentores cada um com 2,60m) e em 

frente contínua, verifica-se que se projetam sobre grande parte da Área de Estudo.  

O impacte visual terá maior significância sobre a frente urbana das freguesias Alcântara, Prazeres, Lapa, 

Santos-o-Velho e sobre locais, ou espaços públicos, como a Doca de Santo Amaro, Jardim “Docas da 
Ponte”, miradouros 7º Pilar, Largo das Necessidades e da Rocha do Conde de Óbidos, da ponte sobre o rio 

Tejo e do meio do rio – navios e embarcações turísticas e de recreio náutico). 

Para além do impacte visual da presença de contentores, em situação de maior ou menor contentorização, 

a posição que estes ocupam, em determinadas áreas determina, impactes muito significativos sobre os 

valores em presença, neste caso arquitetónicos ou históricos assim como culturais, como são os casos das 

Gares Marítimas de Alcântara e Rocha Conde d’Óbidos e Museus do Oriente e Museu Nacional de Arte 

Antiga.  

O impacte deve-se à sua posição de proximidade e de disposição/distribuição ao edificado à sua 

proximidade, volumetria e aspeto estético. Quer no caso da Gare Marítima de Alcântara quer na de Rocha 

Conde d’Óbidos, ambas de elevado valor patrimonial, o seu enquadramento cénico será comprometido. 

No caso da Gare Marítima de Alcântara a localização proposta para a colocação de contentores, neste 

caso cheios, será em toda a extensão da sua fachada sul, entre esta e o rio Tejo, impedindo a sua 

visualização a partir do meio rio e da margem sul. No caso da Gare Marítima da Rocha Conde d’Óbidos, a 
posição dos contentores situa-se a cerca de 50m do seu extremo poente. Os contentores impedirão a 

perceção visual do edifício em cerca de 45º do campo visual que este oferece traduzindo-se na sua não 

visualização a partir da frente urbana da encosta da freguesia de Alcântara e da Estrela a esta exposta. 

Importa referir que a Gare Marítima da Rocha Conde d’Óbidos fica sensivelmente defronte ao miradouro 

da Rocha do Conde de Óbidos ou do Jardim 9 pelo que, segundo esta perspetiva visual, os mesmos se 

constituirão como uma cortina visual opaca com forte intrusão visual entre o observador e o Tejo. Em 

ambos os casos, devido à proximidade, volumetria e características dos contentores e da sua distribuição 

determinarão uma alteração muito significativa de escala do edifício.  

O zonamento proposto para a presença dos contentores e as características do seu próprio arranjo 

determina uma extensão praticamente contínua, com reduzido espaçamento entre fiadas. Ou seja, a 

frente criada será uma cortina opaca, embora a área proposta ocupar seja, sensivelmente, coincidente 

com a dos atuais limites físicos da disposição dos contentores. Minimização que o proponente deverá 

apresentar conforme expresso no EIA/Aditamento. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida magnitude e pouco 

significativo 

Navios em trânsito 

Atualmente, na zona do estuário, Mar da Palha, e do rio Tejo - canal de navegação - observam-se navios 

em circulação, com várias dimensões, ou atracados, com algum tempo de permanência. Na Fase de 

Exploração a tipologia dos navios, ou as suas dimensões serão, potencialmente, diferentes com o futuro 

aumento de capacidade de operacionalidade do porto.  
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Ao acederem navios de maior dimensão tal poderá traduzir-se numa menor frequência de entrada e 

permanência de navios de igual ou diferente tipologia. 

Em virtude de não existirem dados concretos quanto ao número potencial, ou real, de navios, que possam 

vir a aportar no Terminal, considera-se que o impacte visual negativo decorrente da circulação de navios 

está dependente da sua frequência, tempo de permanência e dimensão, não passível de uma apreciação 

mais informada no âmbito desta avaliação e projeto Contudo, com a entrada de navios de maior porte, o 

impacte visual tenderá para ser mais significativo, se o número de navios a fazer escala no terminal 

aumentar relativamente ao número dos que atualmente atracam, de menor dimensão.  

No que se refere à classificação dos impactes visuais negativos resultantes da presença de navios de maior 

dimensão, (mesmo sem saber frequências), considera-se que os mesmos se situarão entre o significativo 

e o muito significativo, sobretudo, sobre a frente urbana e os locais já anteriormente referidos. Contudo, 

o referido impacte não assume a mesma significância em todos os locais atrás referidos, dado que, para 

além das distâncias que se podem verificar, nem todos eles têm perspetivas abertas e perpendiculares 

que potenciem a visão integral de um cenário composto por uma sequência contínua de 3 ou mais navios 

atracados formando uma barreira opaca no campo visual do observador. Ou seja, as perspetivas mais 

diagonais não permitem a perceção visual de conjunto de um alinhamento de navios como acontece se o 

mesmo se posicione num ângulo visual perpendicular à vista do observador.  

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e 

significativo a muito significativo. 

Fase de Desativação:  

No cenário de desmantelamento total, a verificar-se, corresponderia à remoção de todas as componentes 

do projeto, como o edificado, os contentores, os pavimentos de tipo industrial, linha ferroviária e o 

desmantelamento dos pórticos. As ações necessárias configurariam expetavelmente o mesmo nível e 

tipologia de impactes associados à Fase de Construção, embora se considere que serão superiores dado 

não ser necessário idêntico rigor, perfeição e cuidado como nas ações de montagem e de acabamentos e 

nivelamentos de superfícies.  

Nestes termos, libertar-se-ia a Paisagem de todos os impactes, significativos a muito significativos, 

identificados para o projeto. A reconversão da área para fins de espaço público permitiria a constituição 

de uma frente ribeirinha com cerca de 1,2km de extensão com a vantagem de ligar o passeio de frente 

Tejo do Cais do Sodré a Belém. 

Impactes Cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos o desenvolvimento e a existência de 

projetos na Área de Estudo, de igual ou diferente tipologia, que contribuam para a alteração estrutural, 

funcional e visual da Paisagem.  

Em relação aos de igual e diferente tipologia, e durante a Fase de Construção, não estão previstos outros 

projetos com dimensões relevantes, que decorram em simultâneo, espacialmente e/ou temporalmente, 

em termos de fase construtiva. Nestes termos, considera-se que o projeto em avaliação não representará 

um impacte negativo cumulativo que tenda para significativo. 

No que se refere a projetos de outra natureza e/ou tipologia, durante a Fase de Exploração, destacam-se 

5, dos representados graficamente na Carta de Impactes Cumulativos da Paisagem apresentada no EIA, 

pela sua maior área artificializada. Na margem Norte: a Área portuária do Entreposto de Santos; Área do 

Antigo Complexo Industrial de Alcântara e a pedreira do Alvito. Na margem Sul: a área portuária da 

Margueira (Almada/Cova da Piedade) e os depósitos de gás nas arribas voltadas para o rio Tejo. 

O projeto terá, na Fase de Exploração, um impacte visual que se considera como significativo a muito 

significativo, sobretudo, com a área portuária do Entreposto de Santos que é de igual natureza e situa-se 
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na mesma linha da frente ribeirinha contribuindo para a manutenção e reforço das características 

industriais/portuárias desta área, impedindo o acesso físico, atualmente muito limitado, para fruição, de 

um potencial espaço público de frente rio, muito privilegiado pela proximidade ao Estuário do Tejo, assim 

como a ligação direta e continuidade visual e aberta a este.  

Contribui para esta apreciação a presença dos 5 pórticos propostos, a contentorização numa maior 

extensão, e de forma mais contínua ou numa frente mais opaca do que a atual, assim como, 

inevitavelmente, a presença de navios de maior dimensão, com frequência maior que pelas suas 

dimensões se revelam também como uma intrusão visual ou barreira opaca no campo visual dos 

observadores, permanentes ou temporários. 

Importa, no contexto da significância dos impactes das ações quer em Fase de Construção quer em Fase 

de Exploração, referir a importância do ruído audível associado às mesmas. O mesmo configura situações 

que conduzem à rejeição dos locais de fruição pela alteração da sua qualidade acústica. A qualidade 

acústica e a identidade sonora do local, são, de certa forma, indissociáveis da uma perceção e apreensão 

da Paisagem com níveis de qualidade elevados. 

Dentro da Área de Estudo o conjunto dos projetos existentes contribuem de forma muito significativa para 

o atual elevado grau de artificialização da margem norte do rio Tejo, e que se traduz, por um lado, 

claramente, numa redução do elevado valor cénico da Paisagem e, por outro, condiciona ou impede 

mesmo uma ocupação do solo multifuncional. 

 

5.12.3. CONCLUSÃO 

Da avaliação acima exposta considera-se que o projeto é gerador de impactes negativos de várias 

magnitudes e significâncias. No presente caso, registam-se situações significativas a muito significativas, 

sobretudo, a nível visual, acima já devidamente identificadas. Alguns dos impactes são de natureza 

temporária outros permanecerão no tempo. 

Registam-se, sobretudo, impactes negativos de natureza visual que se projetam sobre Observadores 

Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim como sobre as áreas com Qualidade Visual 

“Elevada”, em termos da sua integridade visual, quer na Fase de Construção quer na Fase de Exploração. 

Ponderados os impactes descritos, considera-se que os mesmos são muito significativos e não 

minimizáveis, dado que afetarão em permanência a qualidade visual e o equilíbrio da paisagem da faixa 

da interface entre Lisboa e o Estuário do Tejo durante um tempo excessivo e envolvendo um elevado 

número de utentes da cidade, residentes e turistas. Ainda que parte dos impactes mais significativos se 

possam considerar reversíveis, num cenário de eventual desativação, dado que ocorrerão ou se verificarão 

de forma permanente durante toda a fase de exploração do projeto em análise, pelo que teria sido 

vantajoso a medição de preferências visuais da população mais afetada pela intervenção proposta a 

realizar no TCA. 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, emite-se parecer desfavorável ao Projeto de 

Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara, na 

qualidade de projeto de execução. 

 

5.13. PATRIMÓNIO CULTURAL 

5.13.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Verifica-se assim que as obras requeridas são intrusivas no subsolo, com possível afetação de estruturas 
e depósitos de origem antrópica arqueologicamente relevantes e com ocorrência de preexistências. 
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Constata-se que o Património foi um dos fatores ambientais estudados, e que a equipa técnica 
responsável pela sua elaboração incluiu arqueólogos. Na generalidade considera-se adequada a 
metodologia utilizada na elaboração do descritor, pois teve em conta os termos previstos do Regulamento 
dos Trabalhos Arqueológicos e da Circular Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico 
de 10 de setembro de 2004. 

A situação de referência do Património Cultural existente caracteriza-se por o projeto se localizar numa 
área com sensibilidade arqueológica elevada. Em Lisboa e na desembocadura do rio Tejo estão 
referenciadas mais de mil ocorrências arqueológicas náuticas e subaquáticas, revelando a importância da 
cidade, a intensa navegação neste plano de água, mas também a ocupação diacrónica do interface 
marítimo. A dinâmica referida é corroborada pelos inúmeros vestígios arqueológicos identificados na beira 
rio de Lisboa, como as operações urbanísticas em Belém, ao longo da Avenida de 24 de Julho, no Largo do 
Corpo Santo, na Boavista, no Boqueirão do Duro, na Praça de D. Luís I, na Ribeira das Naus, no Terreiro do 
Paço, no Campo das Cebolas, em Santa Apolónia, entre outros. Os vestígios encontrados resultam assim 
da sua preservação sob a contínua expansão em direção ao rio mediante sucessivos aterros ocorridos ao 
longo do tempo, mas sobretudo a partir do século XIX. 

A localização deste Projeto e a respetiva área de estudo apresenta semelhanças com o cenário acima 
referido. Para a zona existem referências a naufrágios de época Moderna, como “Le Contenu” – Alcântara 
(CNS 29107) e a equipamentos (CNS 3739), bem como a estrutura portuária na Rua de Cascais (CNS 20509) 
ou os naufrágios (CA 3458, 5204, 5209) de época Contemporânea, e os vestígios arqueológicos 
recentemente identificados na construção do futuro Hospital CUF Tejo. A sensibilidade arqueológica da 
área é reforçada pela sumária análise da cartografia histórica onde, nas proximidades, se observam 
realidades portuárias desde os finais do século XVIII. 

Neste âmbito, de referir ainda que parte da zona incide sobre as áreas de servidão administrativa da Zona 
Especial de Proteção (ZEP) do Imóvel de Interesse Público (IIP) Edifício Pedro Álvares Cabral (Portaria n.º 
401/2010, de 15-06-2010), bem como das áreas dos IIP da Gare Marítima de Alcântara e da Gare Marítima 
da Rocha do Conde de Óbidos (ambas da Portaria n.º 740/2012 de 31 de Dezembro). 

 

5.13.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No EIA foram identificados um total de 35 elementos patrimoniais, em meio terrestre e subaquático, de 
natureza arqueológica, arquitetónica e de arqueologia industrial contemporânea. Destaca-se o impacte 
direto sobre 2 imóveis classificados (Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da Rocha do Conde de 
Óbidos), nomeadamente na fase de construção com a execução do projeto e das vibrações durante a 
execução e exploração deste, bem como um impacte indireto sobre 10 imóveis classificados (sobretudo 
de cariz visual) e sobre 2 naufrágios (no âmbito das manobras dos navios durante a fase de exploração). 
Recorde-se que este projeto localiza-se não só numa paisagem histórica urbana com a presença de 
património construído de alto valor histórico e patrimonial, mas também é visível da margem esquerda 
onde se encontra outro centro histórico. Os impactes resultam do aumento na altura dos pórticos, na 
maior volumetria dos contentores marítimos, mas também no aumento do tráfego ferroviário, rodoviário 
e marítimo. 

 

5.13.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 
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6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

6.1. SÍNTESE DOS PARECERES EXTERNOS 

No âmbito da Consulta a Entidades Externas foram recebidos os pareceres emitidos pela Autoridade 

Nacional de Comunicações (ANACOM), Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

(DRAP LVT), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Capitania do Porto de Lisboa, 

Estado Maior da Força Aérea (EMFA) e Infraestruturas de Portugal, I.P. (IP). 

A ANACOM refere que verificou a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis à 

área de estudo analisada. Assim, não coloca objeção à implementação do projeto naquela área. 

A DRAP LVT atendendo aos elementos disponibilizados para apreciação, informa que: 

• O projeto visa melhorar o seu desempenho operacional e ambiental e alcançar os seguintes 

resultados: 

o Manter e incrementar a condição do Porto de Lisboa como porto principal, de escala de 

serviços marítimos de longo curso; 

o Melhorar a Performance Ambiental; 

o Melhorar o desempenho energético. 

• A área afeta ao Terminal não interfere com áreas da esfera de competências da DRAP. 

Atento o exposto e nos termos e para os efeitos do disposto no nº 10 do art.º 14º do Decreto-Lei nº 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a 

Direção Regional de Agricultura e Pescas nada tem a obstar à implementação do projeto. 

A ANEPC emite parecer favorável, considerando que este projeto de modernização poderá ser 

aproveitado para melhorar a resiliência do Terminal face a acidentes graves e catástrofes, tornando-o 

mais robusto, quer do ponto de vista da gestão dos riscos existentes, quer na ótica da organização interna 

da resposta à emergência. 

Neste contexto, considera que deverão ser implementadas as seguintes medidas: 

• Assegurar a compatibilidade do projeto com o regime jurídico da Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios, designadamente no que respeita à disponibilidade de água para combate a incêndios e 

à acessibilidade dos veículos de socorro, bem como a elaboração e implementação das Medidas 

de Autoproteção previstas na legislação vigente. 

• Alertar do início dos trabalhos de construção as entidades envolvidas em operações de socorro e 

de proteção civil, nomeadamente o Regimento dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e o Serviço 

Municipal de Proteção Civil (SMPC). 

• Dar particular atenção ao eventual aumento de tráfego nos acessos às zonas onde se irá 

desenvolver o projeto, provocado pela movimentação de veículos afetos às obras, equacionando 

alternativas e procurando salvaguardar a passagem de veículos afetos ao socorro e à emergência. 

• Equacionar um espaço de estacionamento privilegiado destinado aos organismos de socorro a 

envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de construção, informando 

previamente os agentes de proteção civil locais, em especial o Regimento dos Sapadores 

Bombeiros de Lisboa. 

• Identificar e caracterizar os potenciais riscos associados à execução dos trabalhos, definir os 

procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável pelas obras em caso de ocorrência de 

acidente, derrame de substâncias perigosas, ou outra situação de emergência, de forma a 
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minimizar os potenciais efeitos negativos da(s) mesma(s), em sede do Plano de Segurança e 

Saúde, previsto no Estudo de Impacte Ambiental. 

• Dar especial atenção, durante a fase de construção, à possibilidade de armazenamento de 

matérias perigosas no espaço físico do estaleiro, devendo ser assegurado o cumprimento das 

normas de segurança respeitantes. Os locais de armazena mento deverão estar devidamente 

assinalados e compartimentados, com vista a evitar situações de derrame, explosão, ou incêndio. 

• Para a prevenção das consequências de um eventual acidente no interior do Terminal de 

Contentores de Alcântara todos os colaboradores deverão estar familiarizados com os 

procedimentos definidos no Plano de Emergência Interno do Porto de Lisboa, devendo, nesse 

âmbito, serem realizados exercícios e simulacros nas instalações, com o envolvimento dos agentes 

de proteção civil e meios externos que se considerem necessários. 

• Aferir junto da Administração do Porto de Lisboa da necessidade de atualizar o Plano de 

Emergência Interno do Porto de Lisboa (com a inclusão das alterações do Terminal de Contentores 

de Alcântara), incluindo as medidas de mitigação propostas face aos principais riscos associados 

ao projeto. 

• Apesar do risco de inundação não ser identificado como um aspeto crítico, deverá acautelar-se o 

correto dimensionamento da rede de drenagem das águas pluviais, de modo a minimizar 

eventuais situações de risco de inundação por precipitação intensa, bem como ponderar-se a 

implementação de algumas boas práticas para a gestão do risco de inundação, designadamente 

as relativas à construção resiliente a este tipo de risco, que visam limitar os danos causados pelas 

inundações, permitindo uma recuperação relativamente rápida. Este tipo de construção preconiza 

a utilização de materiais para paredes e pisos como ladrilhos de cerâmica, que podem ser limpos 

e secos com facilidade, elevação de aparelhos elétricos acima do nível do solo e incorporação de 

válvulas unidirecionais em tubos de drenagem. 

• Ter em consideração no projeto os efeitos de eventos meteorológicos extremos, cujo risco de 

agravamento poderá ser potenciado no atual quadro de alterações climáticas e atenta a previsível 

subida do nível médio das águas do mar. 

• Analisar a exposição e resiliência do projeto face ao risco de tsunamis, atenta a particular 

vulnerabilidade das zonas marginais do estuário do rio Tejo. 

• De igual forma, deverão ser asseguradas disposições que minimizem o risco da zona de 

parqueamento dos contentores contendo substâncias perigosas ser afetada por um eventual 

evento de cheia/galgamento/tsunami, no sentido de salvaguardar situações de poluição do meio 

hídrico por substâncias perigosas. 

• Desenvolver um plano de formação que preveja a atualização e treino periódicos dos funcionários 

da empresa sobre os cenários de emergência com substâncias perigosas e sobre os procedimentos 

adequados a adotar face à ocorrência de um sismo. 

A Capitania do Porto de Lisboa refere que, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas, em 

conformidade com o estabelecido no n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual redação, não tem comentários/contributos. 

O Estado Maior da Força Aérea (EMFA), tendo por base o Decreto-Lei n.º 597/73 de 07 novembro, face 

aos elementos submetidos, e nos termos do Decreto de Servidão, não coloca objeção à implementação 

do projeto. 

A IP, analisados os documentos disponibilizados sobre o processo em avaliação, emite parecer favorável, 

considerando que: 
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• Os considerandos sobre os canais ferroviários necessários, na situação de procura mais otimista 

(5 comboios turn-around - 10 marchas nos dois sentidos entre Alcântara-Mar e Terra) estão de 

acordo com o articulado com a IP na fase de elaboração do estudo (ata de reunião no Anexo C do 

Relatório Síntese); 

• O projeto, tal como referido nos elementos remetidos, viabiliza os novos acessos rodo e 

ferroviários propostos pela Câmara Municipal de Lisboa no Plano de Urbanização de Alcântara; 

• Após a intervenção de aumento de capacidade do Terminal de Contentores de Alcântara 

pretende-se que seja mantida e reforçada a utilização da ferrovia, o que permitirá 

descongestionar a rede viária da AML, em particular da rede rodoviária nacional (IP7-Eixo Norte-

Sul, IC17-CRIL, A9-CREL), com a substituição de 30 a 54 camiões por cada comboio. 

Informando que antes de se dar início ao período de construção, deverá ser submetida à apreciação da IP 

a alteração do layout ferroviário e o respetivo faseamento construtivo, que não deve impedir durante 

períodos superiores a 3/4 dias a saída/entrada de comboios no terminal. 

 

Os pareceres externos cujo teor se expôs no presente item foram devidamente analisados e tidos em 

conta neste parecer. As medidas e recomendações propostas foram integradas no Capítulo referente às 

condições a cumprir na execução do projeto. 

 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

7.1. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, alterado e 

republicado pelo DL 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi aberta por um período de 30 dias úteis, tendo 

decorrido de 20 de outubro a 30 de novembro de 2020. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 6 exposições das seguintes entidades e 

particulares: 

• Turismo de Portugal; 

• Câmara Municipal de Lisboa; 

• Junta de Freguesia da Estrela; 

• 3 Cidadãos 

 

O Turismo de Portugal refere que no âmbito dos IGT aplicáveis, a área de intervenção, que corresponde à 

área concessionada do atual do TCA, encontra-se abrangida pelo PU de Alcântara, qualificada como 

“Espaços Consolidados - Espaços de Uso Especial de Infraestruturas”. 

Refere que aquelas áreas correspondem a áreas ocupadas por infraestruturas de transportes e uso 

ferroviário, portuário, rodoviário entre outros, e devem manter os usos atuais, tal como é previsto no 

projeto em análise, estando garantida a compatibilidade do projeto com o PU de Alcântara. Na área 

confinante ao TCA, para além da mesma categoria de espaços, predominam os “Espaços Consolidados - 
Espaços de Uso Especial Ribeirinhos”, que compreendem áreas edificadas originariamente afetas à 
exploração portuária, mas que, atualmente, se encontram afetas a usos conexos com a atividade portuária 

e outros, em particular de restauração e bebidas e espaços de apoio a atividades de animação turística. 

Naqueles espaços são admitidos os usos de sector terciário, turismo, cultura, equipamentos, desporto, 

náutica de recreio e logística associada à náutica de recreio. Existindo, ainda, junto ao acesso do TCA uma 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3310 

 

 
Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara 

76 

zona de “Espaços Verdes - Jardim Urbano”.  

Na envolvente próxima refere-se a existência de “Espaços a Consolidar - Espaços Centrais e Residenciais”, 
onde está prevista a coexistência entre os vários usos urbanos, não se prevendo um uso obrigatório 

dominante, que se encontra já em desenvolvimento (fase de obra) e de “Espaços Consolidados - Espaços 

de Uso Especial de equipamentos”, onde se localiza o novo Hospital CUF Tejo. Desta forma, verifica que, 
embora o TCA se localize numa zona portuária, a área envolvente, tem uma grande coexistência de usos, 

destacando os usos associados ao recreio e lazer e a atividades náuticas de recreio e de animação turística, 

pelo que importa acautelar a boa coexistência da atividade portuária, designadamente do TCA, com os 

restantes usos existentes no território para que a sua normal atividade não seja posta em causa. 

Consultado o Sistema de Informação geográfica do Turismo (SIGTUR), verifica a existência de diversas 

ocorrências de alojamento turístico, equipamentos de índole turística e recursos turísticos na área em 

estudo. 

Em termos de alojamento turístico existente, as ocorrências registadas, correspondem: 

• O “Hotel Vila Galé Ópera”, de 4*, com 518 camas/utentes; e 

• 341 Estabelecimentos de Alojamento Local, com uma capacidade total de 1.844 utentes. 

Em termos de novos empreendimentos turísticos, aquele Instituto emitiu parecer favorável sobre 6 

projetos (5 hotéis de 4* e um hotel de 5*), com uma capacidade global de 478 camas/utentes, 

desconhecendo eventuais pretensões de novos empreendimentos turísticos, sobre os quais aquele 

Instituto não emitiu parecer, atendendo que atualmente não é obrigatória a intervenção do Turismo de 

Portugal na fase de controlo prévio das obras de edificação de empreendimentos turísticos.  

Assim, refere que os dados relativos aos projetos poderão não estar atualizados, carecendo de ser 

validados/completados pela Câmara Municipal. 

Refere que a área integra ainda os seguintes equipamentos e infraestruturas de índole turística: 

o 22 Estabelecimentos de Agentes de Animação Turística; 

o 4 Balcões de Agências de Viagens e Turismo; 

o Sala de Bingo do Atlético Clube de Portugal, para 455 utentes; 

o Doca de Recreio de Alcântara, do tipo Fluvial, para 370 amarrações; e 

o Doca de Recreio de Santo Amaro, do tipo Fluvial, para 321 amarrações. 

Refere, ainda, que do ponto de vista dos interesses do turismo, atendendo a que a área envolvente do 

TCA tem uma grande apetência turística e de recreio e lazer, onde se localizam atualmente vários 

equipamentos e infraestruturas de apoio à atividade náutica de recreio (nomeadamente as Docas de 

recreio de Alcântara e de Santo Amaro), bem como culturais (Fundação /Museu Oriente), e vários 

estabelecimentos de restauração e bebidas, sublinhando-se ainda, a concentração de estabelecimentos 

de animação noturna, assumem particular relevância e preocupação os impactes negativos associados à 

fase de construção, em particular sobre a qualidade da paisagem, o património (localizado na envolvente 

próxima), o ambiente sonoro e a qualidade do ar, bem como ao nível socioeconómico nas atividades 

ligadas ao turismo (nomeadamente a atividade associada à náutica de recreio e os estabelecimentos de 

restauração e bebidas), tendo em conta que a fruição daquela área ribeirinha vai estar condicionada e 

com um grande fluxo de tráfego de veículos pesados. 

Sublinha que a fase de construção tem prevista uma duração num horizonte temporal de 62 meses (cerca 

de 5 anos), o que torna os impactes mais significativos. Assim, considera de extrema importância a 

implementação das medidas de mitigação apresentadas e a sua respetiva monotorização, destacando em 

especial, a colocação de barreiras visuais (tapumes) artísticas, que para além de minimizar o impacte 
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visual, será uma forma de promover a cultura artística da arte urbana e a atratividade turística desta área. 

Refere que na fase de exploração, embora os impactes negativos na paisagem e no património perdurem 

pela presença dos contentores, será um impacte de menor magnitude, tendo em conta o projeto de 

enquadramento e requalificação paisagística previsto, que irá melhorar a qualidade territorial daquela 

área, atualmente com a mesma ocupação, mas de uma forma descartelizada, sublinhando ainda medida 

de minimização que prevê a colocação de uma cortina vegetal ao longo do estacionamento e edifício do 

TCA e o plano de gestão de parqueamento de contentores que irá promover a organização e a distribuição 

dos contentores na plataforma, dando primazia pela ocupação dos lugares mais a nascente do 

parqueamento (com menor impacte sobre a vistas), tentado evitar o crescimento do parqueamento em 

altura, criando um menor impacto visual para os recetores mais sensíveis afetados. 

Destaca, na fase de exploração, os importantes impactes positivos ao nível socioeconómico, associados à 

criação de um número importante de novos postos de trabalho direto e indireto, e ao aumento de riqueza, 

através do crescimento da capacidade de importações e exportações, bem como da competitividade do 

Porto de Lisboa nos mercados internacionais, contribuindo para o PIB Português. 

Face ao exposto, do ponto de vista do turismo, considera que o projeto, embora apresente impactes 

negativos que conflituam de forma direta e indireta com a atividade turística, em particular durante o 

longo período de execução da obra, gerará, no entanto, impactes positivos na fase de exploração, 

contribuindo para o aumento da atividade turística daquela área, através do melhoramento da qualidade 

urbanística e da paisagem da área do TCA e da sua área confinante, sublinhando ainda os impactes 

positivos muito relevantes sobre a Socioeconomia, com reflexos ao nível do PIB nacional.  

Assim, propõe a emissão de parecer favorável, alertando para a importância da implementação das 

medidas preventivas de minimização dos impactes negativos, no que toca à paisagem e património, em 

especial na fase de construção. 

 

A Junta de Freguesia da Estrela faz uma análise ao EIA e projeto, tal como se pode ver, em detalhe, no 

parecer em anexo ao Relatório de Consulta Pública. 

Refere que a natureza da intervenção proposta pelo concessionário do TCA, na área exclusiva da 

concessão, abrange aspetos relacionados com engenharia de infraestruturas e equipamentos coletivos, 

acessibilidade e paisagismo, em particular, pela incidência da remodelação da arquitetura e urbanismo 

associado à modernização do porto.  

Refere que a proposta de destruição de dois edifícios e construção no seu local por uma área de 

empilhamento (zona 5), com impacto na cota do empilhamento e respetivos pórticos, compete à Junta de 

Freguesia salvaguardar o valor paisagístico na melhor absorção visual. 

Refere que, nas questões estruturais de preservação do edificado e da acessibilidade, há aspetos de 

vulnerabilidade, dos quais evidencia o aumento da acessibilidade ferroviária e capacidade de carga 

associada àquela destruição de edifícios – construção duma linha ferroviária interna e respetiva área de 

empilhamento. Por outro lado, menciona que é frequente a referência que a gestão ferroviária, na 

perspetiva do aumento do uso desta infraestrutura e equipamento, pela proposta de aumento da sua 

quota modal na movimentação de carga, poderia ajudar a “justificar” o desnivelamento da Linha de 
Cascais com a ligação à Linha de Cintura, o que se vem a confirmar pela carta do IP,SA.  

No lado nascente, refere o impacto visual e paisagístico da proposta e no lado poente da área de estudo 

que de uma forma adjudicatária, poderão criar cenários com maior gravidade ambiental e impacto 

socioeconómico negativo – duração de obras.  

Evidencia, ainda, que se está a intervir na zona de aluvião e vale de cheia no prolongamento de Alcântara 

à Av. 24 de Julho/Av. da Índia, o que para as propostas de edificado e de acessibilidade, a vulnerabilidade 
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é muito elevada e aumenta os custos de construção o que significa, de acordo com o PDM (carta de riscos 

naturais e antrópicos I – planta de ordenamento), entre a área de estudo e linha da costa, lhe poder ser 

associada a uma zona de aluvião tem risco sísmico muito elevado. 

Em termos de geração e atração de tráfegos, recorda que a Avenida Brasília (acesso à CRIL) e a Av. 

Índia/Rua de Cascais/Av. de Ceuta são eixos de atravessamento, em que a diferença das funções destes 

eixos, condicionam a composição de tráfego em cada um deles e os volumes e intensidades horárias. 

No que diz respeito aos impactes socioeconómicos “difícil de quantificar”, de criação de emprego com 
incidência local e concelhia, considera que não está explicado ou justificado, em nenhum estudo de 

viabilidade económica do projeto. Interessaria saber qual a incidência que tem ao nível local, em 

particular, nas freguesias de Estrela e de Alcântara embora, reconheça que sendo a justificação generalista 

pela importância económica do porto marítimo no circuito da distribuição.  

No que diz respeito ao Ordenamento do Território, refere que é insuficiente medir o impacte só pela 

compatibilidade com os IGT em vigor.  

Refere que face ao novo contexto da pandemia, tanto o PROT, PDM e PUA merecem uma revisão pois, 

continuam a agravar-se as questões das externalidades negativas causadas pelo modelo do policentrismo 

e a própria localização e funcionamento previsto do TCA devem ter justificação no modelo logístico da 

AML.  

No que diz respeito ao Ruído, foram utilizados dois estudos de tráfego em relação às projeções de 

aumento do tráfego marítimo no TCA, a própria localização e funcionamento previsto do TCA, não estão 

contempladas a alteração de esquemas de circulação propostos pelo PUA ou da evolução doutros polos 

de geração e atração de tráfego, em função de alteração de geometria, por exemplo, o viaduto de 

Alcântara prolongado na Rua de Cascais até à Av. de Ceuta.  

Questiona se a modelação dos níveis de ruído foi feita só tendo em consideração o volume, intensidade e 

composição do tráfego médio diário para os Horizontes 2027 e 2038. Os modelos usados servem para um 

período de quase cerca 20 anos? 

Quanto à Paisagem, refere que em análise ao desenho nº 14 Carta de Qualidade Visual da Paisagem, e 

desenho nº15 - Carta de Capacidade de Absorção Visual constata que na Freguesia de Estrela a qualidade 

visual da paisagem é elevada e posteriormente observa, como grande parte dessa área, demonstra uma 

capacidade Baixa ou Muito Baixa de absorção visual desta operação.  

Questiona se as projeções de aumento do tráfego marítimo no TCA justificam, só por si, este investimento 

na destruição de edifícios para haver mais capacidade do TCA, quando a entrada na Era das Pandemias, 

está a causar efeitos nas projeções de tráfego.  

Refere que outros portos marítimos procuram resolver problemas de capacidade com um “modelo 
integrado de logística portuária”, complementado por Portos Secos e rápida movimentação em ferrovia 

elétrica, além de haver sempre a recuperação de antigos espaços ocupados em áreas portuárias, ser 

recuperado e requalificado para a cidade. 

Questiona em que medida é que aquela avaliação foi feita? Em que medida é que a cidade de Lisboa pode 

vir a usufruir daqueles edifícios se não há necessidade da sua destruição? Houve já desenvolvimento do 

modelo integrado de logística metropolitana? 

Quanto à qualidade do ar, refere que as conclusões são de equilíbrio perante os cenários de investimento 

e conservador, com base nos tráfegos associados à operação interna do terminal. Considera que a manter-

se a situação de mitigação de tráfego, pode ter outros valores, no entanto, uma das questões que estava 

a ser equacionada no Terminal de Cruzeiros, era precisamente a questão associada às emissões dos barcos 

e que se propunha resolver com alternativa da alimentação elétrica ao navio. Questiona se está 

contemplada aquela situação no TCA. 
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Face ao exposto, a Junta de Freguesia de Estrela, evidencia a incidência direta que a 

“expansão”/”modernização” do TCA tem nas populações da freguesia de Estrela.  

Refere que face à metodologia de previsão de tráfego marítimo e as correspondentes incidências dos 

restantes modos de transporte na geografia da acessibilidade e da qualidade do ambiente urbano, há 

significativas razões para a Junta de Freguesia ter dúvidas acerca do projeto em análise.  

Assim, a Junta manifesta-se contra a destruição dos edifícios e mudança para “paredes de contentores” e 
pórticos com impacte negativo na capacidade de absorção visual em grande parte do território, uma vez 

que não há estudos de viabilidade económica dos benefícios que aquela área portuária possa usufruir. 

 

Uma cidadã moradora de Alcântara (e fundadora do grupo Vizinhos de Alcântara) manifesta preocupação 

com a quantidade de novos projetos gigantescos na área. 

Refere, ainda, os impactes ao nível do ruído, qualidade do ar e visual.  

Solicita uma sessão de esclarecimento para os moradores na área. 

 

Um cidadão levanta as seguintes questões: 

• O que acontece ao Plano Urbano de Alcântara? 

• O que acontece às estações de Alcântara-terra e de Alcântara-mar?  

• Vão ser feitas novas construções na área do porto de Lisboa? em altura? e a área ou altura de 

contentores vai ser alterada?  

• A ponte que dá acesso à área do porto de Lisboa vai ser alterada?  

• A linha do comboio de cascais vai sofrer alteração? 

• Que implicações vai ter o projeto no trânsito da zona? E nos transportes públicos atualmente 

existentes?  

Solicita aos promotores uma sessão de esclarecimento com as juntas de freguesia de Alcântara e da 

Estrela, na qual os cidadãos, informados previamente possam estar presentes e colocar as suas dúvidas. 

 

Outro cidadão manifesta-se contra o projeto em análise pelas seguintes razões: 

• Os dois edifícios a demolir estão longe do fim da sua vida útil. 

• Mesmo considerando o EIA de 2010, uma ação de melhoria da eficiência do terminal deveria estar 

integrada no plano geral de urbanização e transportes de Alcântara e no PROTAML, sendo 

insuficiente o citado no relatório compromisso com a CML.   

• A insuficiência do compromisso com a CML estabelece nas sucessivas tomadas de decisão para a 

organização do território, nomeadamente o predomínio do imobiliário, a venda do terreno para 

o hospital e a previsão de estações enterradas, quer para o metro, quer para a ligação da linha de 

Cascais à linha da cintura  

• Qualquer intervenção no terminal deverá depender e poder integrar-se na solução que vier a ser 

encontrada para o nó rodoviário e ferroviário de Alcântara, incluindo a forma de travessia das 

avenidas 24 de julho e da Índia do caminho-de-ferro, quer o de mercadorias do terminal, quer o 

de Cascais e a compatibilização com as expansões das linhas de metro que deveriam ser em 

viaduto. Para evitar o extenso feixe paralelo à avenida de Brasília e a perturbação e os riscos do 
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atravessamento pelo comboio da via pública, a cota da linha férrea do terminal deveria estar em 

viaduto, e a ligação à linha de Cascais deveria rejeitar-se (à exceção duma ligação de serviço) dada 

a saturação da linha de cintura apesar de quadruplicada (esquema de sugestão em anexo ao 

Relatório de Consulta Pública). Permanece a indecisão sobre o referido nó, apesar da existência 

do plano de urbanização de Alcântara.  

• Igualmente qualquer intervenção no terminal deverá depender e poder integrar-se no plano de 

expansão portuária. Como já divulgado há muito, a expansão portuária deveria fazer-se pela 

instalação de um porto de águas profundas na zona da Cova do Vapor-Bugio, ficando o terminal 

de Alcântara para tráfego de mercadorias reduzido e para serviços turísticos ligados aos edifícios 

classificados das gares marítimas, eventualmente com recurso a molhes de atracação.  

• Considerando o exposto, a intervenção pretendida deveria ser menor do que a descrita no EIA. 

 

A Câmara Municipal de Lisboa faz uma análise ao EIA por fatores. Tal pode ser consultado, em detalhe, no 

parecer anexo ao Relatório de Consulta Pública. 

No que diz respeito aos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos e, ainda, Qualidade da Água refere 

o seguinte: 

• Nas situações em que verifique a necessidade de extrair águas contaminadas do local da obra, estas 

devem ser geridas como águas residuais. O licenciamento a adotar depende do destino previsto: 

o Se a descarga ocorrer no solo ou em linha de água, diretamente ou através de uma rede separativa 

de águas pluviais, deverá o dono de obra solicitar aos serviços da Administração da Região 

Hidrográfica Tejo e Oeste da APA (APA/ARH TO) o título de utilização dos recursos hídricos (TURH), 

ao abrigo do disposto nos artigos 48.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, 

na sua redação atual. A rejeição de águas residuais na água encontra-se sujeita ao cumprimento 

dos valores limite de emissão fixados no anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

o Se a descarga ocorrer para a rede de saneamento de Lisboa, deverá o dono de obra efetuar o 

pedido da necessária licença à CML, ao abrigo do disposto no Regulamento para o Lançamento 

de Efluentes Industriais na Rede de Coletores de Lisboa (RLEIRCL), publicado através do Edital n.º 

156/91, de 6 de junho. 

• Durante a fase de projeto ou durante a fase de obra, nas situações em que se justificar a avaliação da 

qualidade das águas subterrâneas, devem ser tidos em consideração os limiares e normas de 

qualidade indicados no Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo e Ribeiras do Oeste, 

estabelecidos em conformidade com o Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de Outubro. 

Considera, ainda, que deverão ser remetidas à Divisão de Ambiente e Energia cópias de todas as análises 

efetuadas e os resultados da monitorização da campanha de qualidade das águas residuais produzidas em 

contexto de obra e das campanhas de monitorização da qualidade da água do rio Tejo na proximidade do 

TCA. 

Quanto ao fator Resíduos refere o seguinte: 

• Deve ser dada continuidade ao cumprimento das medidas e procedimentos instituídos pelo Porto de 

Lisboa, consubstanciados quer no Plano de Receção e Gestão de Resíduos Gerados em Navios e 

Resíduos da Carga, quer no Regulamento de Autoridade Portuária da APL, S.A. e que, entre outros 

aspetos, visam assegurar a proteção dos recursos hídricos. 

• O bom funcionamento da rede de drenagem de águas pluviais e a construção de uma rede interior de 

águas residuais domésticas com ligação à ETAR de Alcântara, através da EE19, permite assegurar que 

estas não são descarregadas para o meio recetor. 
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• Na fase de exploração devem ser acautelados eventuais derrames dos contentores de substâncias 

perigosas. 

Assim, apela à identificação daqueles contentores na origem, sendo o parqueamento no TCA precedido 

de uma autorização da APL, com a deposição em zona própria, onde se proceda a uma vigilância mais 

apertada, que permita a deteção atempada de derrames. 

Para situações de emergência provocadas por derrames de substâncias perigosas refere que deve existir 

um plano de contingência, que permita uma intervenção em tempo útil das diferentes Entidades. 

No que diz respeito ao Ruído, refere o seguinte: 

• De acordo com o Regulamento Geral do Ruído o ambiente sonoro da área em análise encontra-se com 

valores não regulamentares quer para o indicador Lden, quer para o indicador Ln. 

No entanto ao longo do Estudo de Ruído é demonstrado que a contribuição da atividade do TCA para o 

ambiente sonoro encontrado é abafada pelas várias fontes de ruído existentes. 

Considera que pela análise do EIA, no que se refere ao ambiente sonoro, a concretização do projeto e com 

a repartição modal prevista, deverá contribuir para uma diminuição dos impactes negativos, em algumas 

zonas, associado à eliminação do tráfego ferroviário no período noturno. 

Considera ainda que deverão ser cumpridas as medidas de minimização bem como a implementação do 

plano de monitorização. 

No que diz respeito à qualidade do ar refere que: 

• Relativamente ao fator qualidade do ar, durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos 

devido às operações inerentes à obra, nomeadamente, circulação de maquinaria e veículos, à 

realização de movimentos de terras, à carga/descarga de solos e terras e às demolições e remoção de 

pavimentos. 

• Aqueles impactes serão sentidos nas zonas envolventes ao estaleiro e frentes de obra e nas zonas 

envolventes aos percursos dos veículos pesados para transporte dos materiais necessários à obra e 

das terras sobrantes e resíduos a destino final. 

• Apesar da natureza negativa dos impactes previstos, considera que serão pouco significativos. 

Em fase de exploração refere que o estudo realizado permitiu verificar que o projeto provocará uma 

alteração pouco significativa da qualidade do ar, resultando num impacte negativo pouco significativo, 

junto dos recetores sensíveis. 

Refere que o EIA estimou as emissões de gases com efeito de estufa associadas ao projeto, tendo 

concluído que havia um aumento daquelas emissões, em que o tráfego marítimo tem a maior 

contribuição. Contudo, elas ocorreriam de qualquer forma, pois os navios se não atracarem no TCA, 

atracam noutro porto do país, não sendo, por isso, diretamente imputáveis ao TCA. 

Apesar do atrás referido propõe que seja incluída a qualidade do ar no programa de monitorização por 

forma a avaliar o impacte na qualidade do ar (partículas e NO2) nas diferentes fases da fase de construção. 

Relativamente à fase de exploração deverá ser incluída uma campanha da qualidade do Ar também com 

recurso a estação móvel. 

Da perspetiva do Planeamento Urbano considera que o descritor e respetivos impactes estão bem 

caracterizados e identificados concordando com o impacto positivo identificado no emprego e na 

economia da cidade e da região que resultará da modernização e aumento de eficiência operacional do 

TCA. 

No que respeita à compatibilidade com o Plano de Urbanização (PU) de Alcântara, verifica que o projeto 
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se adequa ao disposto no PU, sendo de referir o cumprimento dos objetivos específicos traçados no PU 

ao nível da circulação e mobilidade para esta área como a transferência do transporte rodoviário de 

contentores para o modo ferroviário. 

Para além do cumprimento daqueles objetivos verifica que o projeto não vai ao encontro do compromisso 

assumido entre a APL e a CML no que toca à ocupação do cais em frente à Gare Marítima de Alcântara 

por contentores e à ligação para veículos pesados entre a Av. Brasília e a área portuária. 

Refere que a CML desde há muito tempo mantém uma posição de valorização do património cultural e da 

paisagem, nomeadamente no vale de Alcântara, onde atualmente se verifica uma forte requalificação do 

espaço urbano e da estrutura verde. 

O corredor verde de Alcântara encontra-se concretizado e tem o seu terminus no espaço verde, previsto 

no PDM e no PUA, em frente à Gare Marítima de Alcântara, pelo que considera que não faz sentido esta 

área ser atravessada por uma via de acesso de veículos pesados à área de atividade do TCA. 

De acordo com as conversações tidas entre a APL e a CML aquele acesso deverá ser feito pela área 

concessionada e com uma via de ligação direta à Av. de Brasília. 

No que se refere ao PPRU das Janelas Verdes em fase de ponderação da Discussão Pública, o Plano apenas 

prevê a ligação pedonal à frente ribeirinha, o que é uma ação que não interfere com a área sujeita ao 

presente EIA. 

Da perspetiva do Planeamento Urbano considera que o descritor e respetivos impactes estão bem 

caracterizados e identificados, no entanto a solução do acesso viário através da área verde prevista deverá 

ser repensada no âmbito do projeto e a ocupação da frente de rio junto da Gare de Alcântara, por parque 

de contentores, reponderada de modo a minimizar os impactes visuais negativos na paisagem que liga 

Monsanto ao rio através do Vale de Alcântara através do corredor verde e no enquadramento do próprio 

edifício da Gare de Alcântara. 

No que diz respeito à Paisagem, refere que o estudo de impacte visual apresenta com clareza os vários 

impactes na paisagem e expõe os cenários mais desfavoráveis. Além das simulações a partir de 

miradouros, foram, ainda, avaliados vários locais na área do porto, o que nos merece um comentário 

positivo, uma vez que o local se encontra no subsistema de vistas da frente ribeirinha. O mesmo se aplica 

às simulações feitas a partir da margem sul. 

No entanto, não se encontram avaliados alguns dos pontos dominantes assinalados quer no PDM, quer 

no Plano de Urbanização de Alcântara (PUA), nomeadamente os 2 pontos relativos ao Cemitério dos 

Prazeres e os 3 pontos relativos ao Instituto Superior de Agronomia/Tapada da Ajuda. Refere que não se 

encontrou referência ou justificação para estes não terem sido estudados, pelo que, não obstante o 

cuidado na elaboração do estudo, este, aparentemente, não está completo. 

Em relação às conclusões apresentadas no estudo para as várias fases (obra e exploração), refere que este 

reconhece que irá “existir uma presença mais evidente e efetiva com a implementação do projeto, 
sobretudo, no que diz respeito ao incremento da altura dos pórticos de carga e descarga de contentores 

marítimos, bem como uma maior volumetria e barreira visual potencial originada pela capacidade de 

armazenamento de uma maior quantidade de contentores”, e acaba por concluir que” é uma alteração 
que não se considera ser de elevada magnitude, uma vez que o uso continuará a ser o mesmo, o qual se 

desenvolve e tem vindo a evoluir no local desde tempos remotos, sendo uma atividade que, apesar de ser 

impactante a nível visual e paisagístico, é indissociável desta região, uma vez que se refere à fundação e 

ao próprio espírito do lugar da cidade de Lisboa”.  

Apesar do reconhecimento da presença evidente da altura dos pórticos e volumetria e barreira visual 

causada pelos contentores, refere que a conclusão do estudo relativiza o impacte visual na paisagem, com 

recurso ao facto de não haver mudança de uso e à invocação da antiguidade da atividade em causa. 
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Independentemente de outras virtudes consideradas no presente projeto, considera que, de acordo com 

as várias simulações apresentadas, o projeto tem um impacte visual relevante, interferindo na salvaguarda 

e valorização das relações visuais que se estabelecem entre espaços públicos e os elementos 

característicos da paisagem, objetivo mor das normas relativas ao sistema de vistas no PDM. 

Considera aquele impacte muito significativo a partir de alguns locais de observação, sendo 

nomeadamente evidente, de acordo com a foto e simulação a partir do Jardim 9 de abril (ponto dominante 

assinalado no PDM e PUA), a alteração na apreensão da panorâmica, quer pela barreira criada pela 

acumulação de contentores à leitura do perfil do rio e margem sul, quer pela desvalorização causada aos 

elementos notáveis característicos da paisagem, no caso, o monumento ao Cristo-Rei e a Ponte 25 de 

abril. 

No que se refere ao fator Alterações Climáticas identifica-se que a zona do TCA se caracteriza por uma 

suscetibilidade elevada a muito elevada às inundações e que a frente ribeirinha está sujeita ao fenómeno 

de galgamento de costa e inundações bem como pelo fenómeno de storm surge, que poderá ser 

potenciado por simultaneidade com a preia-mar e em especial de águas vivas. 

 

7.2. ESCLARECIMENTOS AOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

As exposições apresentadas no âmbito da consulta pública foram devidamente ponderadas encontrando-

se os aspetos associados à avaliação dos impactes do projeto refletidos na análise desenvolvida no 

presente parecer. 

No entanto, no que se refere em particular aos aspetos manifestados no parecer da Câmara Municipal de 
Lisboa (CML), é de evidenciar, como esclarecimentos os seguintes aspetos. 

É afirmado pela CML que “Para além do cumprimento destes objetivos verifica-se que o projeto não vai 

ao encontro do compromisso assumido entre a APL e a CML no que toca à ocupação do cais em frente à 

Gare Marítima de Alcântara por contentores e à ligação para veículos pesados entre a Av. Brasília e a 

área portuária. (ver imagem seguinte)” e que “(…) no entanto a solução do acesso viário através da área 

verde prevista deverá ser repensada no âmbito do projeto e a ocupação da frente de rio junto da Gare 

de Alcântara, por parque de contentores, reponderada de modo a minimizar os impactes visuais 

negativos na paisagem que liga Monsanto ao rio através do Vale de Alcântara através do corredor verde 

e no enquadramento do próprio edifício da Gare de Alcântara.” 

A CML afirma, também, no despacho do Sr. Diretor do Departamento de Planeamento Urbano, a “Não 

concordância com a ampliação da área de parqueamento de contentores para a frente da Gare 

Marítima de Alcântara, por razões de valorização do património cultural, de defesa da leitura da paisagem 

(trata-se da área jusante do Vale de Alcântara)” e a “Não concordância com a manutenção do acesso 

rodoviário sobre a praça fronteira à Gare Marítima de Alcântara, a qual se pretende reconverter num 

espaço verde, de acordo com a programação prevista no PU de Alcântara, plasmada no PDM de Lisboa.” 

No que respeita aos acessos, em reunião realizada entre a APL e a CML, no passado dia 23 de janeiro de 

2019, foram discutidos, no âmbito do projeto em análise, os acessos de veículos pesados ao Terminal de 

Contentores de Alcântara. 

Em resultado dessa reunião, foram acordados circuitos de entrada e saída de veículos pesados no 

terminal, os quais foram transmitidos à Liscont, para consideração no âmbito do EIA. 

O Desenho n.º 19 – Carta de Qualidade do Ar – Recetores Sensíveis (Volume 4 – Desenhos) do EIA, de que 

se extraiu a Figura 15 seguinte, apresenta e identifica de forma clara a circulação de pesados no exterior 

do terminal, no acesso ao mesmo, e reflete as soluções acordadas entre a APL e a CML. Desta forma é 

assegurado, tal como preconizado e acordado, o acesso dedicado ao Terminal, no seguimento da Avenida 

Brasília, através da Rua de Cintura do Porto, deixando de existir o atual acesso através da praça fronteira 
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à Gare Marítima de Alcântara. 

 

Figura 15. Extrato do Desenho n.º 19 – Carta de Qualidade do Ar – Recetores Sensíveis. Fonte: EIA, 

2020. 

No que respeita ao cais localizado em frente à Gare Marítima de Alcântara, o qual se encontra integrado 

no contrato de concessão, e para o qual, aquando da elaboração do Plano de Urbanização de Alcântara, 

se chegou a prever que aí se localizasse uma área verde com acesso público, a APL esclareceu que não só 

este cais se “encontra integrado numa concessão portuária vigente” como “foi objeto de intervenções de 

avanço e aprofundamento, efetuadas com financiamento público PIDDAC, tendo por objetivos dotar o 

porto de Lisboa das condições para o aumento do tráfego previsto de contentores, ou seja aumento da 

capacidade de atendimento do tráfego de “deep sea” do Terminal de Contentores de Alcântara  anulando 

o tempo de espera de navios e permitindo a captação de um mercado de crescente potencialidade, e ainda 

não se encontram amortizados nem o serão totalmente no período de vigência deste Plano.” Assim, não 
se vislumbra para este cais, outra utilização que não seja a movimentação e parqueamento de contentores 

(que é uma realidade há já largos anos), sem que que se coloque em causa o investimento do Estado 

Português aí efetuado para esse fim. 

Neste contexto, quer o Plano de Urbanização de Alcântara, quer o PDM de Lisboa, classificam todo o cais 

de Alcântara como Espaço de Uso Especial de Infraestruturas, e o projeto em análise está em 

conformidade, como aliás é reconhecido no próprio parecer da CML. 
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8. CONCLUSÃO 

O projeto em avaliação reporta-se à da Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal 

de Contentores de Alcântara (TCA), localizado no distrito de Lisboa, concelho de Lisboa e freguesia da 

Estrela. 

O projeto será desenvolvido no interior das instalações do atual TCA, integralmente em área de jurisdição 
portuária e inclui as seguintes ações e atividades: 

• Aquisição de novos pórticos de cais;  

• Melhoramento da eficiência Operacional; 

o Otimização dos espaços do terminal, utilizando técnicas de simulação e conduzindo à definição 

de um novo” layout”;  

o Reinstalação, em novos edifícios, especialmente projetados para o efeito, de áreas de atividade 

fundamentais (Operações, Manutenção);  

o Reinstalação de serviços de entidades oficiais (Alfandega, Inspeção Veterinária) em novos 

edifícios especialmente dimensionados e projetados para o efeito; 

o Eletrificação dos pórticos de parque, com o objetivo de realizar economias energéticas e reduzir 

o impacto ambiental (ruido, emissões poluentes e de gases com efeito de estufa);  

o Implementação do software Navis N4, o software mais utilizado nos grandes terminais mundiais, 

e que permite o planeamento, controlo, registo e transmissão de dados de todas as operações 

realizadas no terminal, desde o porão do navio à portaria e/ou vice-versa; 

o Adoção de um sistema TAS (Truck Appointment System) destinado a racionalizar o tráfego de 

camiões nos acessos ao Terminal. 

• Conceção e projeto de otimização e aumento de eficiência dos parques de armazenamento e 
operação contentores:  

o Trabalhos de demolição;  

o Movimentos de terra;  

o Melhoramento de solos;  

o Pavimentos;  

o Ramal ferroviário;  

• Demolição dos edifícios TERLIS e Vasco da Gama;  

• Projeto de Infraestruturas Hidráulicas;  

• Projeto de Instalações Elétricas, de acordo com as necessidades dos novos equipamentos, 
incluindo o estudo do aumento de capacidade do abastecimento de energia elétrica ao terminal, 
a localização e definição de postos de transformação e postos de comutação, estudo para novas 
colunas e sistema de iluminação mais eficiente e, também: o Sistemas de distribuição elétrica: 

o Fornecimento de energia e novos postos de transformação;  

o Iluminação;  

o Rede de terras;  

o Sistemas CCTV;  



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3310 

 

 
Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara 

86 

o Cablagem de fibra ótica.  

• Projeto de Arquitetura e Especialidades do novo edifício de Manutenção e Reparação, Autoridade 
Tributária e Posto de inspeção fronteiriça (DGAV-PIFV-PIFF);  

• Projeto de Paisagismo. 

A norte da atual plataforma do terminal (junto à Doca de Alcântara) será criada uma via de acesso à Gare 

Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, com 5.50 m de largura. 

Na área do Terminal, prevê-se a reformulação da área compreendida entre a frente de cais e a via-férrea, 
tornando essa área totalmente dedicada ao armazenamento e movimentação de contentores. Entre a via-
férrea e a doca de Alcântara, ou seja, a norte do ramal ferroviário, será criada uma zona de manobras e 
transferência de carga para as composições ferroviárias (rail yard), bem como um parque de contentores 
vazios e respetiva área de operação, sendo para isso necessário demolir os edifícios TERLIS e Vasco da 
Gama. Com vista ao aumento de eficiência na utilização da área a sul do atual feixe ferroviário, a linha 
férrea existente do lado sul será reposicionada para norte relativamente à linha principal, que se manterá 
inalterada na sua posição, sendo que também o aparelho de mudança de via será reposicionado cerca de 
50 m à frente da posição atual. Ainda no Terminal, será alargada a portaria criando mais dois acessos e 
será construído o Edifício de Manutenção e Reparação que albergará todos os serviços do Terminal, o 
Posto de Inspeção Fronteiriço e a área da Autoridade Tributária. 

No espaço adjacente ao Terminal, ou seja, no estacionamento, a intervenção passa apenas pela 
reformulação do já existente parque de estacionamento para veículos pesados, situado na área entre a 
portaria e o edifício administrativo existente, restruturando essa área e dotando-a de uma rede de 
drenagem funcional. 

Neste contexto, está prevista a reformulação da área de parque de contentores cheios, ocupando toda a 
área entre a frente de cais e o ramal ferroviário existente ao longo da avenida norte do Terminal. Serão 
criados três parques de contentores, dois deles com quatro blocos e um terceiro com três blocos. A zona 
entre o ramal ferroviário e o limite norte da nova área de concessão também será reformulada de forma 
a dar lugar ao parque de contentores vazios e respetiva área de manobra. 

Em geral, todas as áreas destinadas a parques de contentores, sejam cheios ou vazios, serão 
infraestruturadas e pavimentadas. Em face das elevadas cargas nessas áreas, poderá revelar-se necessário 
proceder ao melhoramento da capacidade de carga dos solos existentes ou à realização de uma estrutura 
de pavimento de maior capacidade. As áreas dos parques serão melhoradas e equipadas com todas as 
instalações e infraestruturas necessárias, tais como, drenagem de águas pluviais, abastecimento de água, 
iluminação e fornecimento de energia, e servidos por vias para circulação de veículos e equipamentos de 
parque, nomeadamente RTGs, Reach Stackers e Tractor Trailers, idênticos aos já existentes em operação.  

Em termos de fluxo, todo o tráfego no terminal será realizado no sentido anti-horário, exceto na frente 
de cais onde, dependendo da orientação que o navio tomou ao acostar, o tráfego poderá realizar-se no 
sentido horário ou anti-horário.  

No limite oeste do Terminal será construído o parque para viaturas internas, com capacidade para 7 Reach 
Stackers ou Empty Container Handlers e 30 Tractor Trailers. 

O Edifício de Manutenção e Reparação e o parque de camiões com capacidade para 71 camiões situam-

se na área a norte da portaria. 

O conjunto das intervenções preconizadas e acima descritas irão permitir aumentar a Capacidade de 

Movimentação Anual (capacidade teórica, medida em TEUs) de cerca de 576 641 para 662 347, o que 

representa um acréscimo de 14,9%. 

O Layout do Terminal foi concebido para ser implementado de forma faseada, por forma a manter em 

todo o momento, o equilíbrio entre a capacidade instalada e a procura de movimentação, tendo sido 
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definidas quatro fases de intervenção até ao ano de 2035. 

Fase 1 

Durante este primeiro período serão realizadas as seguintes obras principais:  

• Aumento da capacidade da alimentação elétrica ao terminal, incluindo reforço do atual cabo de 
alimentação exterior, construção e equipamento de uma nova subestação de entrada, 
seccionamento e transformação;  

• Repavimentação da zona Leste do terminal, situada para leste do edifício TERLIS, incluindo a 
instalação de redes de distribuição enterradas (energia, comunicações, água) e de drenagem de 
águas pluviais, em posições de acordo com o projeto final;  

• Correção de perfil e repavimentação do acesso interno que liga a área repavimentada à portaria;  

• Reposicionamento dos pórticos de parque na nova localização (permitindo a operação de tampas 
de escotilhas na contra - lança dos pórticos de cais) e posicionando-os em posição de costas com 
costas por forma a permitir a sua alimentação elétrica a partir do mesmo corredor central;  

• Eletrificação dos pórticos de parque, consistindo na:  

o Instalação, junto aos respetivos caminhos de rolamento, de subestações de 
transformação;  

o Construção de barramentos de baixa tensão ou, alternativamente, instalação de cabo de 
alimentação para cada pórtico;  

o Realização das necessárias transformações nos pórticos existentes. O sistema de 
alimentação dos pórticos permitirá a transmissão de dados com capacidade suficiente 
para a futura operação dos pórticos com controlo remoto;  

• As atuais instalações da portaria do terminal serão ampliadas através da construção de dois 
canais, destinando-se um a entradas de camiões e outro a saídas;  

• Revisão e beneficiação das defensas do cais do terminal, destinadas a repor as condições ótimas 
de absorção de energia de acostagem;  

• Criação de novo portão de acesso ao parque de pesados, localizado no seu topo norte, junto ao 
atual edifício da LISCONT.  

Prevê-se que a empreitada tenha uma duração total de 12 meses. 

Fase 2 

Durante este segundo período serão realizadas as seguintes obras principais: 

• Construção do edifício M&R. No novo edifício M&R, a erigir na zona a Poente da Doca de 
Alcântara, serão reinstalados em condições ideais os seguintes serviços e entidades:  

o Direção técnica, incluindo a oficina de manutenção, armazém de peças anexo, escritórios 
para chefias e atividades de planeamento e controlo;  

o Direção de operações, incluindo gabinetes para chefia, chefias intermédias e serviço de 
controlo documental;  

o Instalações sociais, incluindo vestiários, balneários e refeitórios;  

o Instalações para Alfândega, incluindo postos para controlo de mercadoria em 
contentores;  
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o PIF (Posto de Inspeção Fronteiriço) para inspeção sanitária e fitossanitária de produtos 
destinados ao consumo humano e animal;  

• Demolição dos Edifícios TERLIS e Vasco da Gama. Após transferência de serviços e atividades o 
edifício TERLIS será demolido. O mesmo acontecerá ao edifício Vasco da Gama, presentemente já 
desocupado;  

• Repavimentação da área de implantação dos edifícios demolidos e de toda a área restante 
destinada à operação de contentores vazios e ainda não pavimentada no período de investimento 
anterior.  

Prevê-se que a empreitada tenha uma duração total de 24 meses. 

Fase 3 

Durante este terceiro período serão realizadas as seguintes obras principais: 

• Inversão para norte do desvio do ramal ferroviário. Os trabalhos incluem a construção de 
atravessamentos de serviços afetados, a construção de nova laje de fundação para a nova posição 
do desvio e instalação de carris e de batentes na nova posição do final das linhas;  

• Repavimentação para instalação de um novo bloco de contentores cheios na antiga área de vazios. 
Inclui o reposicionamento dos serviços afetados e a pavimentação para a movimentação e 
parqueamento de contentores cheios, utilizando RTGs;  

• Eletrificação do novo bloco, incluindo a construção de subestações de transformação de média 
em baixa tensão, instalação de barramento ou sistema de cabos flexíveis para alimentação elétrica 
dos RTGs;  

• Instalação dos blocos de contentores nas suas posições definitivas.  

Prevê-se que a empreitada tenha uma duração total de 13 meses. 

Fase 4 

Durante este quarto período serão realizadas as seguintes obras principais: 

• Repavimentação da zona a oeste do terminal, para prolongamento dos dois blocos de contentores 
mais a sul. Nesta área serão movimentados contentores cheios. Os novos blocos serão operados 
por RTGs elétricos, pelo que as instalações de eletrificação terão que ser prolongadas a fim de 
alimentar os RTGs dispostos nesta nova área.  

Prevê-se que a empreitada tenha uma duração total de 13 meses. 

Assim, face à natureza das várias intervenções previstas, às caraterísticas do local onde se insere o projeto 

e aos valores em presença, foram considerados como mais relevantes para a avaliação os fatores 

Socioeconomia, Ambiente Sonoro, Vibrações, Património Cultural, Qualidade do Ar e Paisagem. Foram 

também avaliados os fatores Geologia e Geomorfologia, Alterações Climáticas, Recursos Hídricos, Solo e 

Uso do Solo, Ordenamento do Território e Sistemas Ecológicos. 

No âmbito da Geologia e Geomorfologia não são espectáveis impactes significativos, tanto na fase de 

construção como na fase de exploração, dado que a área de intervenção corresponde a uma zona 

artificializada e impermeabilizada, de um modo geral constituída por aterros. 

Da análise do projeto à luz das Alterações Climáticas, incluindo ambas as vertentes de adaptação e 
mitigação, ressalta a necessidade de implementar as medidas identificadas e efetuar a avaliação periódica 
da exposição das estruturas aos riscos climáticos relevantes, como a subida do nível médio das águas do 
mar, inundações e fenómenos climáticos extremos. A melhoria da eficiência energética com a passagem 
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para a alimentação elétrica dos RTG (pórticos) vai representar uma vantagem face à alimentação com 
motores a gasóleo. Também se considera relevante a evolução da repartição modal a favor do transporte 
ferroviário face ao rodoviário para o transporte das mercadorias. 

Ao nível dos Recursos Hídricos, os impactes induzidos durante a fase de construção serão negativos mas 
pouco significativos e minimizáveis através da implementação de medidas.  

Já na fase de exploração o aumento do tráfego de navios irá levar ao aumentado do risco de ocorrência 
de fugas ou de derrames, que caso ocorram podem induzir impactes negativos e muito significativos na 
qualidade da água do rio Tejo. 

Quanto aos impactes associados ao funcionamento do TCA e relacionados com os efluentes produzidos 
nas oficinas, considera-se que os mesmos serão negativos mas pouco significativos dado que se encontra 
prevista a instalação de um separador de hidrocarbonetos para recolha e tratamento das águas de 
lavagens de equipamento o/ou pavimentos no interior da oficina. 

No que se refere aos Sistemas Ecológicos, tendo em conta a inserção do projeto num ambiente 

essencialmente artificializado, verifica-se que os impactes nas comunidades florísticas são inexistentes e 

que ao nível das comunidades faunísticas apresentam significância baixa, duração permanente, incidência 

local e magnitude muito baixa. 

A área de implantação do projeto corresponde a uma zona já intervencionada e artificializada, afeta ao 
Terminal, mantendo-se constante a área total não havendo qualquer alteração na natureza ou magnitude 
dessas atividades e, ou nas características da área de implantação que determinem a ocorrência de 
impactes negativos, considera-se que os impactes nos Solos e Usos do solo serão pouco significativos e 
reduzidos. 

Já no âmbito do Ordenamento do Território entende-se que o presente projeto não colide com as 

orientações estratégicas do PNPOT, nem com as orientações estratégicas do PROTAML para o local. No 

âmbito do Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDM) e do Plano de Urbanização de Alcântara (PUA), sem 

prejuízo dos pareceres da Câmara Municipal de Lisboa e das diferentes entidades face às servidões e 

restrições de utilidade pública em vigor no local, não se detetou nenhuma desconformidade entre o 

projeto e as disposições dos referidos instrumentos de gestão territorial. Tendo em atenção o contexto 

territorial/funcional do projeto e os efeitos expectáveis da sua implementação, nomeadamente a 

valorização do porto comercial de Lisboa, bem como o seu enquadramento nos dispositivos 

regulamentares de ordenamento do território, consideram-se os impactes positivos como muito 

significativos e os impactes negativos como pouco significativos. 

No que à Qualidade do ar concerne durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos, quer 
devido ao processo construtivo e à movimentação de máquinas, quer devido ao aumento do tráfego de 
veículos necessários ao transporte de materiais e resíduos, nomeadamente os resultantes das demolições. 
Os impactes serão sentidos nas zonas envolventes ao estaleiro e frentes de obra e nas zonas envolventes 
aos percursos dos veículos pesados para transporte dos materiais necessários à obra e das terras 
sobrantes e resíduos a destino final. 

Contudo, a adoção de um plano de racionalização e otimização da circulação de viaturas pesadas na fase 
de obra permitirá minimizar estes impactes. 

A atividade que poderá ser mais crítica em termos de emissão de partículas corresponde à demolição dos 
edifícios existentes, que dará origem à emissão de grande quantidade de partículas. Contudo, pela sua 
granulometria grosseira, estas depositar-se-ão no solo, a curtas distâncias do local e, por outro lado, 
considerando as medidas de minimização propostas (quer as gerais, quer as específicas para as ações de 
demolição, não se prevê a ocorrência de impactes com significado relevante. 

Em suma, o projeto provocará uma alteração pouco significativa da qualidade do ar na área envolvente 
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mais próxima ao terminal e às principais vias de serventia do mesmo. De acordo com os resultados 
modelados, é possível concluir que a variação prevista resulta num impacte negativo na qualidade do ar, 
no entanto, pouco significativo junto dos recetores sensíveis. 

Já em relação aos fatores Ambiente Sonoro e Vibrações as repercussões e os impactes diretos durante a 

fase de construção serão potencialmente significativos na proximidade das ações a empreender, assim 

como nas imediações do futuro estaleiro. Quanto à fase de exploração, durante a qual se espera que 

ocorra a atividade corrente e normal do porto, os impactes identificados serão potencialmente pouco 

significativos, uma vez que as atuais condições de ruído ambiente locais minimizam a contribuição das 

atividades afetas ao TCA. 

No que se refere aos aspetos Socioeconómicos destacam-se desde logo os impactes positivos muito 

significativos. A manutenção de Lisboa como porto de escala de serviços marítimos de longo curso 

encontra-se associada à sua estrutura económica, com importância estratégica no fornecimento de 

mercadorias, à competitividade da Região e à sua função de plataforma logística integrada na rede 

transeuropeia de transportes e à capacidade de receção de navios de grande porte que efetuam o 

transporte intercontinental. 

A afetação de 100 a 190 postos de trabalho à realização das empreitadas previstas constitui um impacte 
direto positivo e, pese embora de caráter provisório, apresentando uma duração significativa.  

A fase de exploração apresenta como aspeto positivo o previsível aumento de 195 postos de trabalho 

diretos, a que se associará o reforço de funcionários por parte das autoridades fiscalizadoras e 

trabalhadores nas empresas utilizadoras desta infraestrutura. O funcionamento desta infraestrutura 

implica uma diversidade de funções e categorias socioprofissionais com efeitos positivos na estrutura do 

emprego local. 

Contudo, ao nível socioeconómico verificam-se também impactes negativos, a maioria dos quais 

associados ao aumento do tráfego, tanto na fase de construção como na de exploração.  

A fase de construção apresenta impactes negativos, diretos e significativos decorrentes do aumento do 

tráfego de veículos pesados na rede viária da cidade de Lisboa, nomeadamente na Av. de Brasília e CRIL. 

Este mesmo impacte ocorrerá também na fase de exploração, sendo no entanto minimizado pelo 

aumento da capacidade de carga transportada por ferrovia e pelo recurso ao transporte fluvial. 

As atividades económicas locais, pontos de visitação turística e cultural existentes na proximidade, como 

é o caso do polo de restauração e lazer da Doca de Santo Amaro ou o Museu do Oriente, serão impactados 

de forma direta e negativa pelo tráfego de veículos pesados e emissão de ruído, o que provoca alguma 

diminuição da atratividade na procura dos estabelecimentos comerciais existentes na zona, com perda de 

valor comercial destes espaços. 

Assim, no que respeita à gestão do tráfego na fase de execução do projeto e atendendo à duração da 
mesma, revela-se essencial a adoção de medidas de minimização (como sinalização, redução de 
velocidade, utilização dos percursos menos impactantes, correto acondicionamento de cargas) com vista 
à melhoria da segurança e diminuição de perturbações nas zonas atravessadas e nas atividades 
económicas locais e ainda, a reparação de pavimentos danificados nos troços mais solicitados. Para além 
de um sistema de gestão de reclamações e sugestões relativamente à execução dos trabalhos, deverá ser 
assegurado um plano de comunicação direcionado para os utentes dos equipamentos culturais e de saúde 
e para os utilizadores dos polos comerciais existentes na zona. 

No que ao Património Cultural diz respeito numa avaliação ponderada dos impactes, estes são 

significativos. Após a adoção das medidas de minimização preventivas e/ou de minimização os impactes 

deixam de ser significativos, pelo que se considera de menor relevância e preponderância deste fator 

ambiental. 
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Ao nível da Paisagem considera-se que o projeto é gerador de impactes negativos de várias magnitudes e 

significâncias. Registam-se situações significativas a muito significativas, sobretudo, a nível visual. Alguns 

dos impactes são de natureza temporária outros permanecerão no tempo.  

Registam-se, sobretudo, impactes negativos de natureza visual que se projetam sobre observadores 

permanentes e sobre observadores temporários, assim como sobre as áreas com qualidade visual 

“Elevada”, em termos da sua integridade visual, quer na fase de construção quer na fase de exploração. 

Ponderados os impactes descritos, considera-se que os mesmos são muito significativos e não 

minimizáveis, dado que afetarão em permanência a qualidade visual e o equilíbrio da paisagem da faixa 

da interface entre Lisboa e o Estuário do Tejo durante um tempo excessivo e envolvendo um elevado 

número de utentes da cidade, residentes e turistas. 

 

Além da avaliação efetuada no contexto dos vários fatores em consideração, merecem também destaque 
os resultados da consulta pública promovida e da consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação.  

Relativamente às entidades externas consultadas, foram recebidos os pareceres emitidos pela Autoridade 
Nacional de Comunicações (ANACOM), pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do 
Tejo (DRAP LVT), pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pela Capitania do 
Porto de Lisboa, pela Força Aérea (FAP) e pela Infraestruturas de Portugal, I.P. (IP).  

A ANACOM, a DRAP LVT, a Capitania do Porto de Lisboa e a FAP informaram que nada têm a opor ao 
projeto, enquanto a ANEPC e a IP emitem parecer favorável ao projeto e colocam um conjunto de 
recomendações para a sua execução. 

Já os resultados da Consulta Pública evidenciam posições diferenciadas em relação ao projeto. Nessa sede 

foram recebidas 6 exposições, três das quais de cidadãos a título individual. 

O Turismo de Portugal pronunciou-se favoravelmente ao projeto, alertando todavia para a importância 
da implementação das medidas preventivas de minimização dos impactes negativos, em especial na fase 
de construção. 

A Junta de Freguesia da Estrela evidencia a incidência direta que a expansão/modernização do TCA tem 
nas populações da freguesia e expressa dúvidas acerca do projeto, manifestando-se contra a destruição 
dos edifícios e mudança para “paredes de contentores” e pórticos com impacte negativo na capacidade 
de absorção visual em grande parte do território. 

A Câmara Municipal de Lisboa elenca um conjunto de recomendações e medidas de minimização de 
impactes ao nível dos recursos hídricos, dos resíduos, do ambiente sonoro e da qualidade do ar.  

A autarquia atesta a compatibilidade do projeto com o Plano de Urbanização (PU) de Alcântara e os seus 
objetivos, mas considera que o projeto tem um impacte visual relevante, interferindo na salvaguarda e 
valorização das relações visuais que se estabelecem entre espaços públicos e os elementos característicos 
da paisagem, objetivo mor das normas relativas ao sistema de vistas no PDM. Apresentou ainda questões 
relativamente ao plano de acessos. 

Os três cidadãos que se manifestaram em nome individual expressaram oposição ao projeto. 

De salientar que as preocupações expressas nas exposições apresentadas em sede de consulta pública 
coincidem com aspetos identificados e analisados pela Comissão de Avaliação, tendo sido esclarecidos, 
ponderados e, sempre que pertinente, salvaguardados através das condições propostas para minimização 
dos impactes do projeto. 

 

Face ao exposto, considerando os resultados da avaliação desenvolvida, verifica-se que a maioria dos 
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impactes negativos identificados são pouco significativos, assumindo em alguns casos um caráter 
significativo mas ainda assim minimizável através do conjunto de condições detalhadas no capítulo 
seguinte do presente parecer. Tal não se verifica, contudo, para os impactes paisagísticos do projeto, os 
quais são muito significativos e não minimizáveis (pelo menos a um nível que se possa considerar como 
minimização efetiva dos impactes).  

No entanto, dado que para os restantes fatores ambientais não foram identificados impactes negativos 
significativos e não minimizáveis, e tendo em conta os benefícios e a importância da concretização do 
projeto face à relevância do TCA no cenário regional e nacional, considera-se, num contexto de 
ponderação global de impactes, que o projeto se afigura ambientalmente viável merecendo por isso  
parecer favorável, condicionado ao cumprimento das condições que se indicam no capítulo seguinte do 
presente documento. 
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9. CONDIÇÕES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE 

COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

1. Reconfigurar o layout final do projeto, de forma a garantir: 

a) Que se mantém sem parqueamento de contentores a área em frente ao edifício da Gare 

Marítima de Alcântara, de modo a que a sua frente seja visível do rio Tejo; 

b) A criação de uma área também desafeta à colocação de contentores a poente do Terminal 

Rocha do Conde de Óbidos. 

2. Preservação de pelo menos um dos pórticos do cais Mague pelo seu valor histórico e patrimonial 

ELEMENTOS A APRESENTAR  

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 

decisão sobre o projeto, devem ainda ser apresentados os seguintes os elementos: 

Previamente ao licenciamento ou autorização do projeto 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para verificação e pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Reconfiguração do layout final do projeto, demonstrando o cumprimento da Condicionante n.º 1 

da presente decisão. 

2. Apreciação da IP relativamente à alteração do layout ferroviário e ao respetivo faseamento 

construtivo, que não deve impedir a entrada e saída de comboios no terminal durante períodos 

superiores a 3/4 dias. 

3. Parecer da Tutela do Património Cultural relativo ao pedido de informação prévia/projeto de 

arquitetura do projeto, nomeadamente do edifício a construir e da solução paisagística de 

enquadramento, tendo em consideração a área de incidência direta do projeto sobre as áreas de 

servidão administrativa das ZEP’s dos IIP’s Edifício Pedro Álvares Cabral, Gare Marítima de 
Alcântara e Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos. 

4. Fichas técnicas dos tipos soluções dos revestimentos exteriores e, eventuais, pavimentos, 

também exteriores, devendo estes privilegiar os materiais de baixa refletância e tendencialmente 

neutros. 

5. Ficha técnica do modelo tipo de luminária que será utilizada no exterior em todas as componentes 

do Projeto – edifícios, postes de iluminação viária e outros -, em que tal seja considerado. Todo o 

equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte 

de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. O Projeto de Iluminação Exterior 

deve assim acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com 

vista a minimizar a poluição luminosa. 

 

Em sede de licenciamento ou autorização do projeto 

Devem ser apresentados à entidade licenciadora ou competente para autorização do projeto, os seguintes 

elementos: 

6. Declaração da entidade gestora de abastecimento de água ao TCA em como possui capacidade 

para satisfazer o aumento do consumo de água previsto (cerca de 25.540 m3, em 2027 e cerca de 
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35.356 m3, em 2038). 

7. Parecer das diferentes entidades face às Servidões e Restrições de Utilidade Pública em vigor no 

local. 

8. Resultados de uma memória descritiva e registo arqueológico não intrusivo do que se presume 

ser o naufrágio Ville de Vitoria (5204). Neste documento deve constar as características, o estado 

de conservação e a interpretação do que se encontra visível, bem como um registo gráfico, 

fotográfico e topo-hidrográfico de pormenor da área e de todos os elementos atualmente visíveis 

com o objetivo de servir como base à monitorização do local durante a fase de obra e fase de 

exploração. 

9. Apresentar um Programa de Monitorização para o Património Cultural, nomeadamente para os 

IIP’s Edifício Pedro Álvares Cabral, Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da Rocha do 

Conde de Óbidos, bem como para o sítio arqueológico subaquático Ville de Vitoria (5204), entre 

outros considerados necessários. Este deve ser mesurável, com indicação de objetivos concretos, 

quais os parâmetros de monitorização, identificar os locais necessários monitorizar, frequência 

das amostragens, métodos de registo e de que forma devem ser apresentados e analisados os 

resultados, bem como as medidas necessárias adotar conforme os diferentes cenários, inclusive 

durante a fase de exploração. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

A obra deve ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de 

prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas e que contemple as medidas de minimização 

que se vierem a definir. Neste âmbito, deve ser elaborado um Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra (PAAO), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos da obra e identificação e 

pormenorização das medidas de minimização/compensação e dos planos de monitorização a 

implementar na fase de execução das obras e respetiva calendarização. 

Assim, além do já mencionado, deverá incluir legislação e normalização em vigor adequada aos fatores 

ambientais em avaliação. Como tal, além de incluir a legislação nacional aplicável, deverá integrar 

normalização nacional e internacional respeitante a Vibrações, na versão em vigor, nomeadamente: 

Danos Patrimoniais e Incomodidade às vibrações: 

• NP 2074:2015 (avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas, essencialmente 

para a fase de construção);  

• Novo Critério LNEC, para a fase de exploração; 

• BS 6472-2: 2008 (Guia para avaliação da exposição humana a vibrações em edifícios, Parte 2 –
vibração induzida pela utilização de explosivos – eventualmente na fase de construção) 

• BS 6472-1: 2008 (Guia para avaliação da exposição humana a vibrações em edifícios, Parte 1 – 

fontes de vibração não associadas a explosivos). 

Todas as medidas de minimização, relativas à fase de construção, devem ser transpostas para o caderno 

de encargos do projeto e consideradas no Plano de Acompanhamento Ambiental. 

 

Fase de Projeto 

1. A construção das edificações deve seguir estritamente as regras impostas pela legislação em vigor 

quanto ao dimensionamento sísmico de edifícios segundo o Eurocódigo 8 e o Regulamento de 

Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983). 
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2. Acautelar a seleção preferencial de equipamentos que utilizem gases fluorados com menor 

potencial de aquecimento global ou mesmo equipamentos que utilizem fluídos naturais, aquando 

da escolha dos equipamentos de climatização das estruturas (equipamentos de refrigeração e ar 

condicionado) que se encontram previstos. 

3. O novo edifício de Manutenção e Reparação, qua albergará também as instalações da Autoridade 

Tributária e do Posto de inspeção fronteiriça, para além de um elevado nível de eficiência 

energética, deverá, na medida do possível, ser dotado de autonomia energética, por recurso à 

produção de energia elétrica e térmica a partir de fontes renováveis, bem como, de sistemas 

passivos de minimização do consumo de água. 

4. Assegurar o cumprimento do Decreto-Lei n° 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual, 

e demais portarias técnicas complementares, no que diz respeito às condições de segurança contra 

incêndios em edifícios, designadamente no que respeita à disponibilidade de água para combate a 

incêndios e à acessibilidade dos veículos de socorro, bem assim como a elaboração e 

implementação das Medidas de Autoproteção previstas na lei. 

5. Aferir junto da Administração do Porto de Lisboa da necessidade de atualizar o Plano de 

Emergência Interno do Porto de Lisboa (com a inclusão das alterações do Terminal de Contentores 

de Alcântara), incluindo as medidas de mitigação propostas face aos principais riscos associados 

ao projeto. 

 

Fase de Construção 

Medidas prévias à obra 

6. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a 

natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais 

afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

7. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. 

8. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental e patrimonial para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar 

impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e 

cuidados a ter no decurso dos trabalhos e na proteção do património cultural referenciado. 

9. Alertar do início dos trabalhos de construção as entidades envolvidas em operações de socorro e de 

proteção civil, nomeadamente o Regimento dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e o Serviço 

Municipal de Proteção Civil (SMPC) e assegurar que as afetações às acessibilidades previstas sejam 

do prévio conhecimento dos agentes de proteção civil locais e em especial dos Corpos de Bombeiros 

das áreas respetivas, de forma a minimizar o condicionamento do acesso aos veículos de socorro e 

emergência e a permitir a criação de acessos alternativos, caso exista essa necessidade. 

10. Adotar soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de 

insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais vibráteis, de 

modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos na NP2074 e nos Critérios LNEC. 

11. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

ruído possível e reduzida emissão de vibrações para a envolvente sensível mais próxima. 
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12. Estabelecer um plano de emergência de proteção civil para toda a área do projeto, para segurança 

de bens e pessoas, adaptado ao grau de risco sísmico existente nesta área e o grau de risco de 

inundação por tsunami. 

13. Assegurar que as zonas suscetíveis à liquefação são construídas obedecendo às melhores práticas 

de geotecnia. 

14. Obter as autorizações necessárias à realização do projeto designadamente as relativas ao Património 

Cultural. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela e 

integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem como 

conservadores-restauradores para implementar as ações de conservação e monitorização. Toda 

a equipa deve estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar. 

15. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com 

a representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das 

maquinarias, e dos valores patrimoniais a salvaguardar. 

16. Realizar um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores e 

responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação relativamente às medidas de 

minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e 

zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património cultural 

referenciado. 

17. Implementar o Programa de Monitorização do Património Cultural proposto de forma continua. 

18. Apresentar as características finais do modelo/tipo de todos os equipamentos em altura previstos – 

pórticos – devendo estes observar as tonalidades mais esbatidas de branco mate. 

19. Apresentar uma revisão do Projeto de Integração Paisagística do Terminal de Contentores de 

Alcântara de acordo com as seguintes orientações: 

a. Deve constituir-se como um documento autónomo como Projeto de Execução. 

b. Deve ser elaborado por um arquiteto paisagista inscrito na Associação de Arquitetos Paisagistas. 

c. O projeto deve integrar um conjunto de peças escritas e desenhadas adequadas à fase em 

questão. As peças escritas devem ser compostas por: Memória Descritiva; Caderno de Encargos; 

Mapa de Quantidades; Programa e Cronograma de Manutenção. As peças desenhadas devem 

incluir: Plano Geral; Plano de Plantação; Plano de Sementeiras (se aplicável); Planta de 

Pavimentos; Plantas de Pormenores; Cortes e Perfis e pormenores e uma simulação 3D do plano 

geral. 

d. Todas as áreas do terminal que possam ser melhoradas através de um projeto de arquitetura 

paisagista deverão ser consideradas para esta intervenção. Inclui-se nela a arborização da área 

de estacionamento de camiões e em redor do edifício a construir e prever um alinhamento de 

árvores ao longo da Rua da Cintura do Porto de Lisboa (a sul e adjacente à Doca do Espanhol) / 

Rua General Gomes Araújo. 

e. Na seleção de espécies arbóreas e arbustivas devem incluir-se as resistentes à salsugem e ventos 

marítimos. (preferencialmente Casuarinas, Metrosyderus e Zelvovas, Tamarix e Myoporum)  

f. Na seleção dos pavimentos e revestimentos do edificado deve prevalecer materiais de natureza 

duradoura, e tendencialmente neutros. 

g. A iluminação exterior deve ser compatibilizada com a proposta de locais para a plantação, 

sobretudo, de elementos arbóreos. 

Medidas para a fase de obra 

20. Está interdita a utilização de explosivos. 

21. O estaleiro e parque de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção. 
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22. O estaleiro e parque de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma 

a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

23. Assegurar que as escavações a céu aberto e a movimentação de terras seja efetuada forma a 

minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade. 

24. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 

devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, 

por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para 

destino final adequado. 

25. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

26. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais 

excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior da cidade e junto 

a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). 

27. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar impactes. 

28. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

29. Se necessário, proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos 

secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 

poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

30. A saída de veículos das zonas de estaleiro e frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos 

rodados dos veículos. Sempre que possível, e justificável, deverão ser instalados dispositivos de 

lavagem dos rodados e procedimentos adequados para a utilização e manutenção desses 

dispositivos. 

31. Proceder à monitorização e reparação das vias rodoviárias potencialmente afetadas pelo tráfego de 

camiões, em particular a Av. de Brasília, que se prevê que venha a ser a via mais solicitada na fase 

de construção. 

32. Instalar separadores de hidrocarbonetos na rede de drenagem pluvial das áreas associadas à 

circulação de veículos pesados. 

33. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma 

a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, 

dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas 

à emissão de ruído e vibrações. 

34. Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de 

sistemas de drenagem de águas pluviais. 

35. Assegurar o armazenamento de óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados em recipientes 

adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado. 

36. A demolição dos edifícios existentes deverá ser antecedida da remoção/desconstrução de todas as 

partes que possam ser objeto de reciclagem e/ou reutilização. 

37. Assegurar que os materiais resultantes da demolição, são armazenados em locais com 
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características adequadas para depósito. 

38. Privilegiar a reutilização em obra de materiais britados provenientes das demolições a efetuar. 

39. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações (e demais 

recetores sensíveis) se restringem apenas ao período diurno e dias úteis. 

40. Garantir que a circulação de veículos pesados, de e para a obra, se cinja ao período diurno e entre 

as 8 e as 20 horas, apenas em dias úteis. 

41. As operações de construção mais ruidosas, deverão apenas ter lugar no período das 8h00 às 20h00. 

42. Todos os equipamentos utilizados, abrangidos pelo Decreto-lei nº 221/2006, de 8 de novembro, 

estão sujeitos ao cumprimento dos requisitos legais aí estabelecidos, nomeadamente a exibição da 

marca CE de conformidade e a indicação do nível de potência sonora garantido. 

43. Dada a realização da obra configurar uma atividade ruidosa temporária, deverá ser cumprido o 

estipulado no RGR, nos artigos 14º e 15º (em particular do disposto no ponto 5), sem prejuízo do 

cumprimento estrito do disposto nas alíneas 33, 34 e 35. 

44. Implementar um plano de racionalização e otimização do tráfego de veículos pesados para as fases 

de obra, que deverá incluir, entre outras medidas minimizadoras, a limitação do número diário de 

veículos em circulação, na via de acesso à obra mais solicitada (Av. de Brasília) e da circulação nas 

horas de ponta do tráfego normal. 

45. Implementar um Plano de circulação de veículos pesados em fase de obra, que estabeleça os 

circuitos de circulação estacionamento de veículos afetos à obra e de veículos afetos à exploração 

do terminal, com vista á minimização da sua interferência mútua e com o restante tráfego na 

envolvente do terminal. 

46. Definir medidas de minimização específicas, do tipo Barreiras Acústicas temporárias, a adotar e 

implementar, se nas ações de monitorização se verificar que não são cumpridos os limites impostos 

no ponto 5 do artigo 15º do RGR. 

47. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

48. Assegurar e garantir que as operações mais vibráteis se restringem ao período diurno e aos dias 

úteis, e cumprem a legislação e regras de boa prática em vigor. 

49. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 

drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de 

forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos 

contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de 

hidrocarbonetos. 

50. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

51. Proceder à desativação e limpeza da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos 

de materiais, entre outros. 

52. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam 

ter sido afetados pelas obras de construção. 

53. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as frentes 

de obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de demolição e 
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construção, de escavação e revolvimento de solos, de instalação de estaleiros, de instalação de 

infraestruturas, entre outros. 

54. Realizar 1 sondagem geoarqueológica com recolha integral de sedimentos e análise paleoambiental, 

com a colaboração de um geoarqueólogo e de um arqueobotânico. A análise paleoambiental 

implica: a datação por radiocarbono das diferentes unidades sedimentológicas do Plistocénico e 

Holocénico; a caraterização sedimentológica (textura e caraterização composicional); a análise 

paleoecológica (micro e macrorrestos vegetais e faunísticos, entre outros), de nutrientes e 

antropização (eutrofização); e a identificação de eventuais bens arqueológicos; entre outras. Os 

resultados devem assim contribuir para identificar as sucessivas movimentações da orla costeira ao 

longo dos séculos e caracterizar diacronicamente a ocupação humana e o paleoambiente do local. 

55. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão 

imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e demais 

autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode determinar a 

adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentado um Relatório 

Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de 

medidas arqueológicas e de conservação a implementar sobre os vestígios e nas zonas de afetação 

indireta. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e 

que venham a ser afetados de forma irreversível têm que ser integralmente escavadas. O Património 

arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve ser, tanto quanto 

possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de tal forma que não se degrade 

o seu estado de conservação. 

56. Proceder a datações radiométricas, análise estrutural, dendocronológica, caracterização e 

identificação da madeira, entre outras, nomeadamente sobre elementos cujos contextos 

arqueológicos não permitam atribuir uma cronologia clara. Deve-se ainda assegurar a recolha de 

amostras de madeira para outras análises. 

57. Perante o potencial arqueológico da área alvo de afetação do projeto, e a eventual necessidade de 

exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um acelerado 

processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas submersas primárias e 

transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, para depositar esses bens móveis, protegendo-

os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em contacto direto com 

o ambiente atmosférico. 

58. Para as eventuais ocorrências patrimoniais deve-se contemplar a proteção, sinalização, registo 

gráfico (desenho/ topografia e fotografia) e memória descritiva (descrição de características morfo-

funcionais, cronologia, estado de conservação e enquadramento) de todos estes elementos que se 

situem a menos de 100m da frente de obra. Sempre que se verifique a absoluta necessidade em 

realizar intervenções destrutivas nesse Património deve haver um parecer prévio da entidade de 

Tutela. 

59. Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial atenção para informação 

geoarqueológica que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações que a orla costeira 

sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época plistocénica e holocénica. 

60. Elaborar um Relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde seja descrever 

a metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a ser descobertas, 

apresentar a interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos encontrados. Devem 

também acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico e fotográfico de cada uma das eventuais 

realidades arqueológicas detetadas, o levantamento topo-hidrográfico da área intervencionada e o 

estudo, registo, tratamento e acondicionamento do espólio que for recolhido durante a intervenção 

arqueológica. 
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61. A iluminação em Fase de Obra, incluindo os estaleiros e, eventuais, trabalhos noturnos, ou sobre o 

terrapleno do terminal, deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de 

iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa quer sobre a superfície de água do 

rio quer sobre as fachadas do edificado ao longo da marginal. A mesma deve assegurar a existência 

de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta de modo a que a luz seja dirigida, o mais possível, 

segundo a vertical do lugar, e apenas sobre os locais que efetivamente seja exigida. O tipo de 

equipamento utilizado ou a utilizar deve ser demonstrado para a AAIA. 

62. Implementação do Projeto de Integração Paisagística do Terminal de Contentores revisto e após a 

sua aprovação. 

 

Fase de Exploração 

63. Cumprimento das medidas e procedimentos instituídos pelo Porto de Lisboa, consubstanciados 

quer no Plano de Receção e Gestão de Resíduos Gerados em Navios e Resíduos da Carga, quer no 

Regulamento de Autoridade Portuária da APL, S.A. 

64. Cumprimento do Regulamento da Convenção Internacional para o Controlo e Gestão das Águas de 

Lastro e Sedimentos dos Navios. 

65. Assegurar o bom estado e o bom funcionamento da rede de drenagem de águas pluviais e dos 

separadores de hidrocarbonetos. 

66. Assegurar a vigilância ao parqueamento de contentores de substâncias perigosas, de forma a 

detetar, atempadamente, derrames. Assim que for identificada uma situação destas, devem ser 

utilizados materiais adequados para contenção/eliminação do derrame. O contentor deve ser de 

imediato colocado sobre a bacia de contenção e a carga derramada deve ser recolhida e 

encaminhada para destino final adequado, através de operador de resíduos licenciado. 

67. Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção ou no âmbito de um plano regular 

de dragagens, deve ser solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural de forma a 

salvaguarda esses valores e onde podem ser definidas eventuais medidas de minimização, 

nomeadamente o acompanhamento arqueológico por uma equipa de arqueologia com experiência 

comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente autorizada, e que esteja dimensionada 

em relação à dinâmica e volume de trabalhos a realizar. 

68. Proceder a uma avaliação e valorização dos sítios arqueológicos submersos com recurso a mergulho 

com escafandro autónomo e disponibilização de informação ao público, no âmbito do Programa de 

Monitorização. 

69. A distribuição de contentores em função da sua tipologia, ou tipo de produtos, pela área de 

contentorização disponível/prevista para o terminal deve ser objeto de um cuidado planeamento 

de modo a que os edifícios/frente urbana não permaneça oculta por tempos indefinidos quando 

vista a partir do rio Tejo, devendo ser considerado o sistema de vistas e edifícios como o Museu do 

Oriente e Museu de Arte Antiga, devendo assim, estas frentes manter-se o mais possível com um 

menor número de contentores em altura. 

70. Prever, de acordo com adequado planeamento, que em determinados períodos do dia, semana, 

mês ou determinada época, como as mais turísticas, os pórticos fiquem todos estacionados em 

posições menos conflituantes com o sistema de vistas, em períodos de também reduzida atividade 

do Terminal. 

71. Garantir a continuidade do Plano de Manutenção proposto e aprovado no Projeto de Integração 

Paisagística do Terminal de Contentores. No entanto, mesmo após esse período, durante esta fase, 
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devem ser tomadas todas as medidas corretivas se se registar um desenvolvimento inadequado das 

espécies ou exemplares da cortina arbórea, que pode passar pela sua substituição em caso de 

morte. Toda a manutenção futura deverá respeitar o expresso no projeto, pelo que, qualquer 

alteração que tenha que ser introduzida, o projetista deverá ser sempre consultado, nesse âmbito, 

pelo Proponente. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
 

Devem ser desenvolvidos, apresentados e implementados os seguintes programas de monitorização:  

1. Monitorização dos níveis da maré 

Registo (hora e altura) em toda a frente ribeirinha para redefinição da cota de efeito de maré - também 

associada a episódios de precipitação intensa - a fim de dimensionar opções de prevenção e adaptação a 

longo prazo. 

 

2. Monitorização de Recursos Hídricos 

Reformular o Plano de monitorização proposto, devendo ser implementado em todas as fases de 

construção, uma vez que o projeto será concretizado em 4 fases. 

O plano de monitorização deverá ser alargado, quer na frente cais, considerando mais um ponto de 

amostragem, quer ao interior da Doca de Alcântara, uma vez que serão realizadas intervenções, como 

demolições, em áreas adjacentes a esta doca. 

Assim, devem ser considerados, neste plano, 4 locais de amostragem: 2 na frente cais e 2 no interior da 

Doca de Alcântara. 

Além disso, os métodos analíticos de referência para a análise dos parâmetros em causa deverão ser os 

referidos no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, e legislação subsequente. As análises deverão ser 

sempre realizadas no mesmo laboratório, o qual deve ser acreditado. 

 

3. Monitorização do Ambiente Sonoro 

A Monitorização dos níveis de ruído deve cumprir o disposto no Regulamento Geral do Ruído, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e ser efetuada por Laboratório Acreditado pelo IPAC, de 

acordo com a Norma Portuguesa NP ISO 1996 – Acústica: Descrição, Medição e Avaliação do Ruído 

Ambiente – Partes 1 e 2, e o “Guia prático para medições de ruído ambiente”, da Agência Portuguesa do 
Ambiente. 

 

Parâmetros a Monitorizar: 

Fase de construção 

As medições acústicas deverão registar os níveis de ruído LAeq e os espectros em bandas de frequência 

de 1/3 de oitava. Se tal for o caso, será feita a deteção de componentes impulsivas do ruído. Estes valores 

permitirão a verificação dos seguintes critérios:  

• Critério de exposição máxima;  

• Critério de incomodidade.  

Neste último caso, deverá ser efetuada uma medição com a obra parada. 

Fase de exploração 
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Medição dos níveis de pressão sonora e determinação do nível médio de longa duração. NP ISO 1996-

1:2019 NP, ISO 1996-2:2019 ou normas em vigor à data da realização dos ensaios. Nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, LAeq, para os períodos de referência diurno, entardecer e noturno definidos 

no Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro. 

 

Locais de Amostragem: 

Fase de construção 

Os pontos a monitorizar na fase de construção deverão incluir os identificados com as seguintes 

designações: 

• R1, R3, R4, R5, R7, R8 e R9 (localizam-se nas imediações do TCA e no mais provável percurso de obra. 

Fase de exploração 

Para a fase de exploração, todos os pontos objeto de monitorização de ruído deverão ser considerados - 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 e R9. 

 

Frequência de Amostragem: 

Deverá ser efetuada a monitorização efetiva mínima de 1 hora, em cada ponto, período e dia de medição, 

de forma a assegurar a representatividade dos diferentes regimes de emissão sonora. 

Fase de Construção 

Deve ser realizada uma medição antes do início da obra e durante o período de duração da mesma, com 

uma frequência trimestral, acompanhada de relatório onde se incluam as medidas suplementares 

adotadas caso se tenham detetado acréscimos de ruído que possam estar a causar incomodidade e/ou 

reclamações. 

A realização da medição deverá ser agendada em função da calendarização das atividades da obra e da 

definição do tipo de equipamento a utilizar, devendo coincidir com a fase mais crítica, em termos de 

emissão de ruído ambiente para o exterior. Caso os resultados revelem níveis de ruído ambiente e/ou 

incomodidade significativamente superiores aos limites estipulados na legislação em vigor, deverão ser 

implementadas medidas suplementares de minimização de ruído, devendo ser efetuada nova medição 

para aferição da redução dos níveis emitidos e avaliada a necessidade de solicitar a emissão de licença 

especial de ruído à Câmara Municipal de Lisboa. 

Fase de exploração 

Deverá ser realizada uma campanha de monitorização após a fase de construção e nos horizontes de 

projeto de 2027 e 2038. 

 

Relatório e discussão de resultados 

Os resultados obtidos deverão ser confrontados com os valores estabelecidos no Regulamento Geral de 

Ruído – RGR (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto) ou 

legislação equivalente, em vigor à data de realização dos ensaios. O relatório deverá cumprir com o 

exposto no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, integrando fichas de caracterização dos 

pontos de monitorização. 
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Os relatórios de monitorização deverão ser entregues na APA até 2 meses após a realização das 

campanhas de medição, uma vez que a dilação da entrega inviabilizar a tomada de eventuais medidas de 

minimização complementares. 

Em função dos resultados obtidos e das dificuldades sentidas em cada campanha, deverá ser avaliada a 

necessidade de se efetuarem ajustes no programa de monitorização. Salvaguardando-se que existindo 

reclamações (que se venha a comprovar que têm razão na manifestação da sua incomodidade) estas 

deverão ser objeto de avaliação e passar a integrar os pontos objeto de monitorização. 

 

4. Monitorização de Vibrações 

As medições experimentais deverão caraterizar a afetação vibrátil das principais tipologias de fontes com 

influência no recetor avaliado (atividade portuária, tráfego rodoviário e/ou ferroviário). 

Parâmetros a Monitorizar: 

As campanhas de monitorização a realizar deverão permitir caraterizar seguintes parâmetros: 

• Valor de pico da velocidade de vibração (ver NP2074:2015 e/ou BS BS5228.2:2009); 

• Valor máximo da velocidade eficaz de vibração de segundo a segundo, Vmax,ef,1s, sem ponderação em 

frequência (ver Novo Critério LNEC). 

• Variação espectral dos valores eficazes de segundo a segundo, em bandas de 1/3 de oitava, pelo 

menos de 1Hz a 250Hz, e pelo menos entre o instante associado a um valor global [1-80Hz] cerca de 

3 vezes menor do que o valor máximo global [1-80Hz], antes e depois desse valor máximo à 

passagem de comboio. 

 

Locais de Amostragem: 

Os pontos a monitorizar na fase de construção deverão incluir os identificados com as seguintes 

designações: 

• R1, R3, R4, R5, R7, R8, R9, P1, P2 e P3 (localizam-se nas imediações do TCA e no mais provável 

percurso de obra. 

Para a fase de exploração, todos os pontos objeto de monitorização deverão ser considerados - P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P8. 

 

Frequência de Amostragem: 

A primeira campanha de monitorização deverá ser realizada no primeiro ano de exploração. Em função 

dos resultados obtidos, e na ausência de alterações e/ou reclamações, poderá ser alargada a 

periodicidade, incidindo depois nos anos horizonte 2027 e 2038. 

 

Relatório e discussão de resultados 

Os resultados das medições deverão ser avaliados considerando os limites de referência da norma NP 

2074: 2015, e os denominados Critérios LNEC, adaptados a bibliografia complementar, nomeadamente a 

norma Britânica BS 5228-2:2009 (Code of practice for noise and vibration control on construction and open 

sites – Part 2: Vibration), e os requisitos da União Internacional do Caminho de Ferro para vibração 

continuada. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3310 

 

 
Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara 

104 

Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização por cada campanha de medição, em conformidade 

com a estrutura estabelecida no Anexo V do Decreto-Lei n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

Os resultados da monitorização poderão indicar a necessidade de se tomarem medidas de minimização 

complementares, nomeadamente ao nível da ferrovia, implicando a adoção de medidas de minimização 

específicas na fonte, por exemplo ao nível do carril. 

Os relatórios de monitorização deverão ser entregues na APA até 2 meses após a realização das 

campanhas de medição, uma vez que a dilação da entrega inviabilizar a tomada de eventuais medidas de 

minimização complementares. 

 

5. Monitorização para o Património Cultural 

Programa de Monitorização do Património Cultural, contemplando em particular a monitorização dos IIP’s 
Edifício Pedro Álvares Cabral, Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, 

bem como para o sítio arqueológico subaquático Ville de Vitoria (5204), entre outros considerados 

necessários. Este deve ser mesurável, com indicação de objetivos concretos, quais os parâmetros de 

monitorização, identificar os locais necessários monitorizar, frequência das amostragens, métodos de 

registo e de que forma devem ser apresentados e analisados os resultados, bem como as medidas 

necessárias adotar conforme os diferentes cenários, inclusive durante a fase de exploração. 

 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 
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ANEXOS 

 

Planta Geral 

Pareceres externos 
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04.11.2020 

     
   

Assunto: AIA nº 3310 - Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência do Terminal 
de Contentores de Alcântara 

 
 
Em resposta ao ofício de V. Exas. acima referenciado, foi analisado o Resumo Não-

Técnico do EIA deste projeto constante da V/ plataforma digital, na perspetiva da 

identificação de condicionantes que possam incidir sobre a área de estudo afeta ao 

projeto, decorrentes da existência de servidões radioelétricas constituídas ou em vias 

de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro.  

 

Em resultado da análise verificou-se a inexistência de condicionantes de natureza 

radioelétrica, aplicáveis à área de estudo analisada. Assim, esta Autoridade não 

coloca objeção à implementação do projeto naquela área. 

  

Com os melhores cumprimentos, 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA

Em resposta

refira: 24 NQV 202fl *012022 PY:45/20

Pan: Exmo. Senhor

Dr. Nuno Lacasta

Presidente do Conselho Diretivo da APA

gera1apambiente.pt

Assunto: SOLICITACÃO DE EMISSÃO DE PARECER ESPECÍFICO. PROCESSO

DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL N.° 3310.

PROJETO: PROJETO DE MODERNIZACÃO E AUMENTO DE

EFICIÊNCIA — N.° S061261-202010-DAIA.DAP

(Dl 60.310/20 IDP 109131)

Ref.a: VI Oficio n.° S061261-202010-DAIA.DAP, de 26 de outubro de 2020

—. %fVts L_..
Relativamente ao assunto em epígrafe, tendo por base o Decreto-Lei 597/73 de 07

novembro, e face nos elementos que nos foram submetidos a apreciação a coberto do coneio

eletrônico cm referência, em que a empresa LISCONT — Operadores de Contentores, S. A.

solicita parecer sobre o Projeto de Modemizaço e Aumento da Eficiência Operacional do

Terminal de Contentores de Alcântara, sito na Avenida de Brasília, freguesia da Estrela,

concelho de Lisboa, encarrega-me 5. EX. o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de

informar V. Ex. que, nos termos do Decreto de Seiwido, há viabilidade.

Com os melhores cumpfimentos c —•_

V O CHEFE DO GABINETE

/
Rui José dos Santos P. P. de Freitas

Major-General PilornAviador

Av. a Força Aérea Portuguesa, n.° 1 • Alfragide • 2814506 Amadora • PORtUGAL • Tel, 214712095 • Fa 214713237 • e-maEI: geraIemfa pt
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Departamento de Gestão de Serviços da Rede 

Direção de Serviços da rede e Parcerias 

Praça da Portagem 
2809-013 Almada 
Portugal 
T +351 212 279 000 · F +351 212 951 997 
gsr@infraestruturasdeportugal.pt  

 À 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9/9ª-Zambujal – Ap.7585 

2610-124 Amadora 

geral@apambiente.pt  

 

 

 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE ANTECEDENTE NOSSA REFERÊNCIA            PROCESSO DATA 

SO61261-202010 

DAIA.DAP 
2020-10-26 . 2837667-007 9919LSB201103 2020-11-23 

 
Assunto: Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3310 

Projeto: Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal 
de Contentores de Alcântara 
Emissão de Parecer Específico 

 

 

Analisados os documentos disponibilizados por essa Agência sobre o processo em referência, a 

Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) emite parecer favorável, considerando que: 

1. Os considerandos sobre os canais ferroviários necessários na situação de procura mais 

otimista (5 comboios turn-around - 10 marchas nos dois sentidos entre Alcântara-Mar e 

Terra) estão de acordo com o articulado com a IP na fase de elaboração do estudo (ata de 

reunião no Anexo C do Relatório Síntese). 

2. O projeto, tal como referido nos elementos remetidos, viabiliza os novos acessos rodo e 

ferroviários propostos pela Câmara Municipal de Lisboa no Plano de Urbanização de 

Alcântara. 

3. Após a intervenção de aumento de capacidade do Terminal de Contentores de Alcântara 

pretende-se que seja mantida e reforçada a utilização da Ferrovia, o que permitirá 

descongestionar a rede viária da AML, em particular da rede rodoviária nacional (IP7-Eixo 

Norte-Sul, IC17-CRIL, A9-CREL), com a substituição de 30 a 54 camiões por cada 

comboio, 

 

mailto:gsr@infraestruturasdeportugal.pt
mailto:geral@apambiente.pt
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2.2 

 

Mais se informa que antes de darem início ao período de construção, devem submeter à 

apreciação da IP a alteração do layout ferroviário e o respetivo faseamento construtivo, que não 

deve impedir durante períodos superiores a 3/4 dias a saída/entrada de comboios no terminal. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Diretora 

Isabel Caspurro 

(Ao abrigo da Decisão nº 1/IP/2019) 

 

 

 

Assinado por : Isabel Maria Neves dos Santos

Caspurro

Num. de Identificação: BI08078303

Data: 2020.11.23 14:18:54+00'00'
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Bruno Miguel Reis Ornelas Rodrigues

De: capitania.lisboa@amn.pt

Enviado: 26 de novembro de 2020 10:47

Para: Geral APA

Cc: Bruno Miguel Reis Ornelas Rodrigues

Assunto: 4437/20 Solicitação emissão parecer específico Processo Avaliação Impacte 

Ambiental nº 3310Projeto: Projeto Modernização Aumento Eficiência - Nº 

S061261-202010-DAIA.DAP

Anexos: S061261-202010-DAIA_DAP.pdf

 

Exmas(os). Senhoras(es), 

 

Encarrega-me o Capitão do Porto de Lisboa de informar V. Exas. de que, relativamente ao assunto em epígrafe, no 

âmbito das competências que lhe estão atribuídas, em conformidade com o estabelecido no n.º 10 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, não tem comentários/contributos.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Para todo e qualquer assunto deverá enviar email para:  capitania.lisboa@amn.pt 

 

 

 

 

 

Capitania do Porto de Lisboa 

℡ Tel. Ext.: +351 210 911 100 

 

De: Expediente Geral <geral@apambiente.pt>  

Enviada: 26 de outubro de 2020 14:04 

Para: lisbon.airport@ana.pt; dfi@anacom.pt; CAP P LISBOA - Capitania <capitania.lisboa@amn.pt>; 

geral@prociv.pt; expediente@draplvt.gov.pt; ambiente@infraestruturasdeportugal.pt; imt@imt-ip.pt; 

geral@anac.pt; dgrm@dgrm.mm.gov.pt; Marinha - Relações Públicas <marinha.rp@marinha.pt>; 

rp@emfa.pt; info@adp.pt 

Assunto: [EXTERNO] Solicitação de emissão de parecer específicoProcesso de Avaliação de Impacte 

Ambiental nº 3310Projeto: Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência - Nº S061261-202010-

DAIA.DAP 

 

Exmo/a. Sr/a. 
 
Remete-se em anexo o ofício S061261-202010-DAIA.DAP para os efeitos aí 
previstos. 
 
Informa-se que a documentação remetida a coberto deste e-mail não será 
enviada em papel, de modo a reduzir os respetivos consumos. 
 
Mais se informa que, de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do 
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na sua redação atual, a 
correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada 
em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos 
particulares, idêntico tratamento. 

Com os melhores cumprimentos, 


