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INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de Dezembro e do art.º 
39 do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, procedeu-se à Consulta Pública, 
procedeu-se à Consulta Pública do projeto “Projeto de Modernização e Aumento de 
Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara”. 

O proponente é a Liscont Operadores Contentores, S.A. 

 

• PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 20 de outubro a 30 de 
novembro de 2020. 

 

• DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

 

A documentação, relativa ao processo, foi disponibilizada para consulta nos seguintes 
locais:  

o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo 
o Câmara Municipal de Lisboa  

 
Encontrando-se, também, disponível para consulta em www.apambiente.pt e em 
WWW.PARTICIPA.PT. 
 
 

• MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

 

A publicitação da documentação, relativa ao processo, foi feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR-LVT e Câmara Municipal de Lisboa; 
- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social; 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no portal 

PARTICIPA.PT; 
- Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE; 
- Envio de comunicação a entidades.  
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ANÁLISE DA CONSULTA PÚBLICA 

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 
• Helena Espvall 
• João Manuel Gonçalves 
• Fernando Santos e Silva 

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 terciário, turismo, cultura, equipamentos, 
desporto, náutica de recreio e logística associada à náutica de recreio. Existindo, 
ainda, junto ao acesso do TCA uma 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 
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• 341 Estabelecimentos de Alojamento Local, com uma capacidade total de 
1.844 utentes. 

Em termos de novos de 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 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: 
 

• 22 Estabelecimentos de Agentes de Animação Turística; 
• 4 Balcões de Agências de Viagens e Turismo; 
• Sala de Bingo do Atlético Clube de Portugal, para 455 utentes; 
• Doca de Recreio de Alcântara, do tipo Fluvial, para 370 amarrações; e 
• 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 
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 
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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-se 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 Câmara Municipal de Lisboa faz uma análise ao EIA por descritores, tal como se 
pode ver, 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: 
• 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. 

• 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 
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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 descritor 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. 

- 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. 
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No que diz respeito à qualidade do ar refere que: 
 
- Relativamente ao descritor 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 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 
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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 
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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. 
 
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 descritor 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. 
 
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 (zona5), 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.  

Refere que no lado nascente, há a referir 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.  
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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 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.  
 
Questiona que em função do que é referido na tabela em relação ao PUA, existe 
revisão de afetação de tráfegos cruzados com o esquema de acessibilidade que o PUA 
propôs como ordenamento urbano e afetação duma rede de transportes diferente da 
atual?  
 
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 pólos 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.  
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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? 
 
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. 

Helena Espvall, 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. 

João Manuel Gonçalves 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?  
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- 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. 

Fernando Santos e Silva manifesta-se contra o projeto em análise pelas seguintes 
razões: 

1. Os dois edifícios a demolir estão longe do fim da sua vida útil. 
2. 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.   

3. 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  

4. 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 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.  

5. 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.  

6. Considerando o exposto, a intervenção pretendida deveria ser menor do que 
a descrita no EIA. 
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Dados da consulta 

Nome resumido 
Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de 
Contentores de Alcântara 

Nome completo 
Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de 
Contentores de Alcântara 

Descrição  

Período de consulta 2020-10-20 - 2020-11-30 

Data de ínicio da avaliação 2020-12-01  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia Procedimento de Avaliação 

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto Liscont - Operadores de Contentores, SA 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora Agência Portuguesa do Ambiente 

Técnico Rita Cardoso 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

Documentos Documento https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3310

 

Participações 



${id#1} ID 38878 Helena Espvall em 2020-11-30 

Comentário: 

Como moradora de Alcântara (e fundadora do grupo Vizinhos de Alcântara) estou bastante 
preocupada com  a quantidade de novos projectos gigantescos na área. Já temos tanto 
barulho, tanta poluição e cada vez mais “paredes” separando a população do Tejo. 
Infelizmente, os documentos sobre a modernização do Terminal de Contentores de 
Alcântara são quase impenetráveis para pessoas leigas. Eu gostaria de uma sessão de 
esclarecimentos para os moradores na área. Com os melhores cumprimentos, Helena 
Espvall,  helenaespvall@gmail.com 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#2} ID 38876 João Manuel Gonçalves em 2020-11-30 

Comentário: 

Este processo é de uma enorme complexidade. Diria que os documentos juntos parecem 
feitos para impedir o cidadão comum de os compreender e de os perceber. Às pessoas da 
Estrela e de Alcântara interessa ter respostas concretas sobre o que está previsto e de que 
forma isso afecta as suas vidas. Por exemplo; o que acontece ao PUA ? 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 ? e a linha do comboio de cascais 
vai sofrer qualquer alteração ? que implicações vai ter o projetado no trânsito da zona ? E 
nos transportes públicos atualmente existentes? estas são algumas das perguntas 
essenciais para as quais não vi qualquer resposta nos documentos, ou não a consegui 
compreender. a minha sugestão é a seguinte: estes processos não podem ser feitos "nas 
costas" das pessoas, devem ser claros, esclarecedores e darem às pessoas as respostas que 
elas, gostem ou não, percebam. isso é democracia e participação e construção conjunta da 
cidade e da cidadania. convido então os promotores a fazerem uma sessão de 
esclarecimento com as juntas de freguesia de alcântara e da estrela, na qual os cidadãos, 
informados previamente possam estar presentes a colocar as suas dúvidas, e em que os 
peritos e especialistas podem explicar os estudos que fundamentam as opções. ou a fazer 
uma exposição para mostrarem visualmente de que forma o existente vai ser modificado. 
fico sinceramente na expectativa desse encontro. Muito obrigado, cumprimentos João 
Gonçalves 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#3} ID 38865 Paula Pacheco em 2020-11-30 

Comentário: 

Exmos. Srs.  Incube-me o Sr. Diretor do Departamento de Planeamento Urbano, Arq. Paulo 
Pais, de por este meio submeter o Parecer da Câmara Municipal ào Projeto de 
Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do  AIA do Terminal de Contentores de 
Alcântara.  Com os melhores cumprimentos  Paula Pacheco 

Anexos: 38865_Cons. Púb. Terminal Contentores Alcântara_Câmara Municipal de 
Lisboa.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#4} ID 38864 Junta de Freguesia de Estrela em 2020-11-30 

Comentário: 

A Junta de Freguesia de Estrela participa através de comunicação em anexo. 

Anexos: 38864_PMAEOTCA_JFE_signed.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#5} ID 38853 fernando santos e silva em 2020-11-28 

Comentário: 

Dado que o objetivo da intervenção é o aumento da eficiência do terminal, lamento ter de 
manifestar a minha discordância. São as seguintes as principais razões para a discordància: 
1 – os dois edifícios a demolir estão  longe do fim da sua vida útil, pelo que se discorda da 
sua demolição 2 – 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 
Alcàntara e no PROTAML, sendo insuficiente o citado no relatório compromisso com a CML. 
3 – a insuficiência  do compromisso com a CML radica 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 4 – qualquer intervenção no terminal deverá 
depender e poder integrar-se na solução que vier a ser encontrada para o nó rodoviário e 
ferroviário de Alcàntara, 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 
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 (á exceção duma ligação 
de serviço) dada a saturação da linha de cintura apesar de quadruplicada. Ver esquema de 
sugestão em anexo. Infelizmente, permanece a indecisão sobre o referido nó, a pesar da 



existência do plano de urbanização de Alcàntara. 5 – 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 Alcàntara para 
tráfego de mercadorias  reduzido e para serviços turísticos ligados aos edifícios classificados 
das gares marítimas, eventualmente com recurso a molhes de atracação. 6 – Considerando 
o exposto, a intervenção pretendida deveria ser menor do que a descrita no EIA 

Anexos: 38853_Alcantara no.docx 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#6} ID 38852 Vera Guedes em 2020-11-27 

Comentário: 

Junta-se em anexo o parecer do Turismo de Portugal, I.P., de teor favorável. 

Anexos: 38852_Ofº. nº. 25253 - A.P. Ambiente.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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V/ Refª.: S059324-202010-DCOM.DCA   N/ Refª: SAI/2020/25253/DVO/DEOT/FV 

V/Comunicação: 16.10.2020   Procº. 14.01.14/92 
Data: 27.11.2020 

 
 
 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de modernização e  
                       aumento de eficiência operacional do Terminal de Contentores 
                       de Alcântara, Lisboa (AIA 3010) 
                       Promotor: Liscont - Operadores de Contentores, S.A. 
                                   

 
 
 
Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da 

Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2020/13381[DVO/DEOT/VC], 

bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

 

Fernanda Praça 

Diretora do Departamento de  
Ordenamento Turístico                                                                       

                                               
 

 

 

Em anexo: O mencionado 

 

 Exmo(a) Sr(a) 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, 9/9 A – Zambujal 
Ap. 7585 
2610-124   AMADORA 

 

 

ASSUNTO:  
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Informação de serviço n.º 2020.I.13381 [DVO/DEOT/VC] 
 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de modernização e aumento de eficiência 
operacional do Terminal de Contentores de Alcântara, Lisboa (AIA 3010) 
 
Promotor: Liscont - Operadores de Contentores, S.A. 
 
Processo: 14.01.14/92 
 
 
 
Visto. Concordo. 
 
Do ponto de vista do turismo, perspetivam-se impactes de menor magnitude na paisagem 
face à situação atual, designadamente por força do projeto de enquadramento e requalificação 
paisagística previsto, que irá melhorar a qualidade urbanística desta área, cuja efetiva 
implementação assume particular relevância para o setor turístico.  
 
 
Comunique-se à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., via portal PARTICIPA. 
 
  
Leonor Picão 
Diretora Coordenadora 
(por subdelegação de competências) 
 

 
27.11.2020 

 
 
 

 
 



 
 

Turismo de Portugal, IP 
Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830  NIF: 508 666 236 info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   
www.visitportugal.com 

 

 

 

 
 

 
Informação de serviço n.º INT/2020/13381 [DVO/DEOT/VC] 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de modernização e aumento de eficiência 
operacional do Terminal de Contentores de Alcântara, Lisboa (AIA 3010) 
Promotor: Liscont - Operadores de Contentores, S.A. 
Processo: 14.01.14/92  
__________________________________________________________________ 
 
Visto. Concordo. 
 
Considerando as alterações introduzidas no atual projeto, resultado da reformulação 
profunda do anterior, no sentido de eliminar ou mitigar os principais fatores ambientais que 
levaram à não aprovação do mesmo, nomeadamente a eliminação das áreas de expansão do 
cais e de parqueamento de contentores, proponho comunicação à APA do presente parecer, 
destacando, do ponto de vista do turismo, que se perspetivam impactes de menor 
magnitude na paisagem face à situação atual, designadamente por força do projeto de 
enquadramento e requalificação paisagística previsto, que irá melhorar a qualidade 
urbanística desta área, cuja efetiva implementação assume particular relevância para o 
turismo. 

À consideração superior, com proposta de comunicação à APA, via portal PARTICIPA. 
 
A Diretora do Departamento  
de Ordenamento Turístico 

 
 
Fernanda Praça 
25.11.2020 
 

 



 
DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA  
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 
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Informação de serviço n.º INT/2020/13381 [DVO/DEOT/VC] 
25/11/2020 

Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de modernização e aumento de eficiência 
operacional do Terminal de Contentores de Alcântara, Lisboa (AIA 3010) 

Promotor: Liscont - Operadores de Contentores, S.A. 
Processo:  14.01.14/92  
 

 
I. ENQUADRAMENTO / ANTECEDENTES 
 
O presente parecer incide sobre o Estudo de Impacte ambiental (EIA) do Projeto de modernização e 
aumento de eficiência operacional do Terminal de Contentores de Alcântara (TCA), no âmbito da consulta 
pública a decorrer (entre o dia 20 de outubro a 30 de novembro) do processo de AIA 3010, comunicada a 
este Instituto pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através do ofício n.º S059324-202010-
DCOM.DCA, de 15/10/2020, remetido via E-mail em 23/10/2020 (registado nestes serviços com o n.º 
ENT/2020/35984, em 27/10/2018).  
 
O Turismo de Portugal, IP (TdP), pronunciou-se sobre o sobre o Estudo de Impacte Ambiental do projeto 
de do TCA, envolvendo o prolongamento do cais existente em 500m e um significativo aumento da área de 
parqueamento de contentores, no âmbito do anterior procedimento de AIA (2236), tendo emitido um 
parecer de carácter informal (através da Inf. n.º INT/2011/4767/DQO/DOT, de 15 de abril), onde foi 
referido que e sem prejuízo da relevância da implementação do projeto, fundamentado pela necessidade 
de possibilitar a acostagem de embarcações de grandes dimensões, dando resposta à procura manifestada 
e contribuindo para o posicionamento estratégico do porto de Lisboa nos contextos nacional e 
internacional, acarreta impactes ambientais negativos expectáveis no sector do turismo,  entre os quais  
destacam a alteração de vistas panorâmicas. O referido parecer alerta ainda para as várias situações que 
importam acautelar e melhor fundamentar, nomeadamente: especificar em concreto que o tipo de  
soluções de proteção visual serão adotadas para minimizar o impacte negativo sobre as vistas 
panorâmicas; a adoção de medidas de minimização que colmatem os efeitos negativos verificados no Hotel 
Vila Galé Ópera, de forma a evitar uma redução da procura neste empreendimento turístico; complementar 
fundamentação da transferência do Terminal de Cruzeiros para Santa Apolónia, com dados de suporte, 
nomeadamente ao nível da capacidade do terminal e da aferição da atratividade turística da área 
envolvente; fundamentar com dados a possibilidade apresentada da Doca de Recreio de Santo Amaro, 
poder compensar a redução do n.º de posto de amarração na  Doca de Recreio de Alcântara, em 
consequência da implementação do projeto; apresentação de  soluções alternativas para manobra e 
atracagem de cruzeiros turísticos, bem como outras medidas minimizadoras dos efeitos desta redução de 
espaço. Este projeto de expansão desenvolvido em 2008, não obteve a aprovação das Autoridades 
Ambientais.  
No âmbito da consulta efetuada pela PROMAN - Centro de Estudos e Projetos, S.A., para a elaboração do 
EIA agora em análise, o TdP, disponibilizou a informação relativa à oferta turística existente na área do 
projeto e envolvente num buffer 500m (SAI/2018/2654, de 26 de fevereiro). 
  
Destaca-se ainda que este Instituto emitiu parecer favorável à proposta do Plano de Urbanização (PU) de 
Alcântara (processo n.º 14.01.10/292), que abrange a área do TCA, e onde é prevista a extensão do 
terminal, tendo o PU de Alcântara sido publicado em 20161. 
 
II. DESCRIÇÃO  

 
O projeto de modernização e aumento de eficiência operacional do TCA, objeto do EIA em análise é 
resultado da reformulação profunda do projeto anterior elaborado em 2008, no sentido de eliminar ou 
mitigar os principais fatores ambientais que levaram à não aprovação do mesmo, nomeadamente a 
eliminação das áreas de expansão do cais e de parqueamento de contentores, cingindo-se agora aos 
limites de concessão atuais (sem ampliação), promovendo uma reorganização e otimização dos espaços, 
dos circuitos e dos equipamentos. 
 
O TCA, faz parte das infraestruturas do Porto de Lisboa, e encontra-se concessionado à LISCONT até 31 de 
dezembro de 2038. As operações do TCA consistem, basicamente, na receção, parqueamento e entrega de 
contentores, por via marítima ou via ferroviária.  

 
1 PU de Alcântara (Aviso n.º 2026/2015, de 23 de fevereiro, com a Declaração de Correção Material n.º 8/2016, de 4 de fevereiro). 
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O Porto de Lisboa é uma importante plataforma logística multimodal, a qual, integrada na rede 
transeuropeia de transportes, sendo também um porto estratégico na importação e exportação da 
indústria agroalimentar da Península Ibérica. Em particular, o TCA é o único terminal portuário do 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. 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 Porto de Lisboa, tal como já se 
referiu atrás é um dos maiores portos nacionais, tem um impacto económico, direto, indireto e induzido, 
na medida em que gera 40.000 Postos de trabalho e concentra cerca de 5% do PIB da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo e 2% do PIB Português, tem vindo a ganhar cada vez maior importância estratégica.  
 
Objetivos  
O projeto visa, fundamentalmente, aumentar a eficiência e melhorar significativamente o desempenho 
operacional e ambiental do TCA, recuperando o insuficiente investimento realizado a partir de 2003 e 
readaptando-o às novas condições de mercado. Para o efeito, o projeto visa fundamentalmente alcançar os 
seguintes resultados: 

a) Manter e incrementar a condição do Porto de Lisboa como porto principal, de escala de serviços 
marítimos de longo curso; 

b) Melhorar a Performance Ambiental; 
c) Melhorar o desempenho energético. 

 
O crescimento nos últimos anos da capacidade dos navios porta contentores, torna imprescindível a 
adaptação do TCA para poder operar com as classes de navios porta contentores de maior capacidade que 
fazem as principais rotas internacionais, por forma a garantir a competitividade do terminal e o 
crescimento do mercado de importações e exportações.   
 
O TCA tem atualmente uma capacidade de parqueamento de 2.919 lugares (ground slot) e capacidade de 
movimentação máxima instalada de 567,641 TEU (Yilport, 2017), com a implementação do projeto o TCA 
passará a compreender uma maior capacidade de movimentação anual (medida em TEUs) de cerca de 
662,347TEUs, o que representa um acréscimo de 14,9% e uma maior capacidade de parqueamento, com 
um acréscimo em 487 lugares (ground slot).  O parqueamento de contentores será organizado do mesmo 
modo que atualmente é feito disposto em blocos, no máximo com 5 contentores de altura e 7 contentores 
de largura.  
 
Prevê-se igualmente um aumento do número de navios porta contentores 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. 
 
Localização  
O TCA localiza-se na área portuária, na margem direita do rio Tejo, freguesia da Estrela, concelho de 
Lisboa, encontrando-se limitado a norte pela Doca de Recreio de Alcântara, a sul e nascente pelo rio Tejo, 
e a poente pela área intermédia entre a doca de Alcântara e a Doca de Recreio de Santo Amaro.  
 
Na avaliação dos impactes do projeto foi definida uma área alargada que corresponde a um buffer de 
500m sobre a área de intervenção. Esta área abrange uma parte terrestre e uma parte aquática, conforme 
ilustra a figura seguinte. 
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Figura 1 - Área de intervenção do projeto (TCA) e área de estudo (buffer de 500m), fonte: RNT do EIA.   
 
As intervenções previstas no presente projeto são todas situadas no interior da atual área de concessão 
do TCA que compreende uma área de 115.268m2, onde se localizam dois edifícios destinados a 
operações, manutenção e serviços de entidades oficiais (Alfandega, Inspeção Veterinária), áreas de 
parqueamento de contentores e um ramal ferroviário próprio. O cais do terminal tem 1091 metros de 
comprimento, com profundidade variável entre 13 e 14 metros.  
 
Dentro da área em estudo, para além das infraestruturas e equipamentos de apoio à atividades portuária, 
ocorrem áreas comerciais e de serviços, áreas residenciais e infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e 
fluviais, bem como de diversos equipamentos e infraestruturas associadas a atividades de animação 
turística e de recreio e lazer, como as Docas de recreio de Alcântara e de Santo Amaro, sublinhando-se a 
presença de diversas ocorrência patrimoniais terrestres, particularmente as Gares Marítimas  de Alcântara 
e da Rocha do Conde de Óbidos e o Museu do Oriente, pela sua proximidade, bem como subaquáticas, os 
despojos do “vapor francês Ville de Victoria” (que naufragou em 1886) e de um outro naufrágio dado como 
“Desconhecido”.  
 
Enquadramento em IGT’s   
A área de intervenção encontra-se abrangida pelo PDM de Lisboa2 (Espaços Consolidados - Espaços de Uso 
Especial de Infraestruturas) ao qual se sobrepõe o PU de Alcântara, que nesta área adotou a mesma 
categoria “Espaços Consolidados - Espaços de Uso Especial de Infraestruturas”. A área insere-se ainda na 
unidade de paisagem - Frente Ribeirinha, que se encontra sujeita a condicionamentos no sentido de não 
afetar o sistema de vistas para o rio tejo, exceto nas áreas de uso exclusivamente portuário que é o caso 
em análise.   
Em termos de condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, a área encontra-se sob Jurisdição 
da Administração do Porto de Lisboa (APL), sublinhando-se a sobreposição parcial sobre a Zona Especial de 
Proteção (ZEP) de dois Imóveis Classificados como Monumento de Interesse Publico - a Gare Marítima de 
Alcântara e a Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos -, e a sua integração no sistema húmido da 
Estrutura Ecológica Urbana.   
 
Sublinha-se ainda a sua abrangência pelo Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e das Ribeiras do 
Oeste (RH5) que não contempla quaisquer medidas relacionadas com a atividade portuária.  
 
Caracterização do Projeto 
O projeto promove a reorganização e otimização dos espaços, dos circuitos e dos equipamentos, 
consistindo resumidamente nos seguintes trabalhos:  

a) Repavimentação e restruturação dos acessos e sistema de circulação viários, do estacionamento 
de pesados, bem como repavimentação das áreas de parqueamento de contentores e ampliação 
das atuais instalações da Portaria (1ª Fase a 4ª Fase);  

 
2 PDM de Lisboa (Aviso n.º 11622/2012, de 30 de agosto, com a redação dada pela 1.ª alteração por adaptação publicada na Declaração n.º 70/2020, de 4 de 
setembro, e respetiva Declaração de retificação n.º 703/2020, de 16 de outubro que o republicou). 
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b) Demolição dos Edifícios existentes (TERLIS e IPTM), com a repavimentação da área de 
implantação dos edifícios demolidos (2ª Fase);   

c) Construção de um novo Edifício (na zona a poente da doca do Espanhol), que irá albergar as 
atuais funções dos dois edifícios a demolir, nomeadamente, áreas administrativas, oficina do 
terminal, área de scanner dos contentores, posto de inspeção veterinária, entre outras (2ª 
Fase); 

d) Alteração do traçado e prolongamento da linha ferroviária, incluindo a construção de 
atravessamentos (3ª Fase). 
 

No âmbito do projeto está ainda prevista a total renovação progressiva do equipamento operacional do 
Terminal, compatibilizando-o e adaptando-o às atuais condições de mercado, nomeadamente a colocação 
de 4 novos pórticos de cais (com alcance e altura suficientes para poderem operar navios de maior 
dimensão), e de 13 pórticos de parque sobre pneus (RTGs) de propulsão elétrica. 
 
O estaleiro em qualquer uma das fases da obra ficará localizado no interior da área de concessão do TCA. 
 
A intervenção no terminal será realizada em quatro fases, correspondentes aos trabalhos, acima 
identificados (de forma sucinta), com uma duração prevista até 2035. 
 
O número de trabalhadores afetos à construção, em termos médios, variará entre 130 a 160, dependendo 
da fase da obra, prevendo-se que na fase de exploração, o projeto será responsável pela criação de 195 
novos postos de trabalho diretos, nesta fase, o incremento de movimentação de contentores criará ainda 
um elevado número de postos de trabalho indiretos, nomeadamente em entidades como a Administração 
Portuária, Alfândega, Entidades de Controlo Sanitário, etc., e em empresas como Agências de Navegação, 
Transitários, Despachantes, Empresas de transporte Rodoviário, Ferroviário e Fluvial, etc. 
 
 

  
 

 
 

Figura 2 - Implantação das componentes do projeto (TCA) Fonte: RNT do EIA. 
 
Avaliação de Impactes  
Na avaliação dos impactes do projeto foi efetuada com base na uma área de estudo, tal como acima já 
referido, alargada a um buffer de 500m sobre a área de intervenção, que abrange uma parte terrestre e 
uma parte aquática. 
 
Na hierarquização de descritores ambientais assumida no presente EIA, foram considerados como muito 
importantes, os descritores relativos à socioeconomia, ordenamento do território, património arqueológico 
e cultural, paisagem, ambiente sonoro/vibrações e qualidade do ar, descritores que também são relevantes 
do ponto de vista do turismo, sublinhando-se de seguida os impactes mais significativos associados a estes 
descritores nas diferentes fases do projeto:  
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 Fase de construção  

Os principais impactes negativos resultam da circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra e 
de atividades de demolição e construção, com consequente produção de poeiras, emissão de ruído e 
vibrações, produção de resíduos de diversas tipologias, e serão mais ou menos significativos consoante as 
diversas fases de construção do projeto.  Estas ações resultam em impactes negativos que de relevam 
mais significativos nos descritores ambiente sonoro, qualidade do ar, paisagem, património e na 
socioeconomia. Destacando-se sobretudo ao nível da paisagem, património e socioeconomia as 
perturbações nas acessibilidades locais devido ao aumento do tráfego de veículos pesados (estimado em 5 
veículos por hora na 1.ª fase e 3 veículos/hora nas fases seguintes) e ao nível da qualidade paisagística e 
consequente desvalorização e perda de atratividade dos espaços, das atividades económicas em particular 
a restauração e o turismo. Não obstante estes impactes, serem circunscritos à fase de construção, 
sublinha-se que a esta tem uma duração muito alargada no tempo de cerca de 62 meses (cerca de 5 
anos), o que torna estes impactes mais significativos.  
Importa referir que em relação ao tráfego de veículos pesados, da obra, acresce o tráfego de veículos 
pesados associado à operação do TCA, que é estimado em cerca de 375 viaturas (média diária anual), ou 
seja, cerca de 27 viaturas por hora.  
Sublinha-se ainda os impactes negativos do projeto considerados de magnitude moderada (significativa) 
ao nível do património do meio subaquático, relacionado com a implantação do estaleiro. 
Sobre os impactes positivos destacam-se os impactes no descritor da socioeconomia, associados à criação 
de emprego direto relacionado com as atividades de construção (entre 130 a 160 novos postos de 
trabalho) e indiretamente associados à dinamização das atividades económicas de algum modo 
relacionadas com os trabalhos a executar (p.e, fornecimento de materiais e de equipamentos e respetiva 
montagem, entre outros serviços). 
 

 Fase de exploração 
Os impactes negativos estão associados ao aumento de utilização humana e movimentação de veículos e 
equipamentos, decorrentes do normal funcionamento do terminal, bem como do aumento do tráfego 
fluvial, ocorrendo, igualmente, ações de manutenção, ambas relacionadas com as normais condições de 
operação das instalações portuárias, dos quais se destacam os impactes ao nível da paisagem em termos 
visuais (baixa/média significância) e do património (relevantes/muito relevantes), em ambos causados  
pela presença dos contentores que formam uma barreira visual. Sublinha-se que esta alteração da 
paisagem, por via do estacionamento dos contentores, é dinâmica (devido à constante movimentação dos 
contentores), sendo o seu impacte será mais ou menos significativo, dependendo do número de 
contentores presentes na plataforma. Relevam-se ainda os impactes negativos sobre o ambiente sonoro e 
qualidade do ar, e na socioeconomia, associados à intensificação do tráfego de veículos pesados.  Ao nível 
do património do meio subaquático estão também previstos impactes negativos, de magnitude moderada 
(significativa), em particular na atividade relacionada com o tráfego marítimo.  
 
Em relação aos impactes positivos, destaca-se o descritor da socioeconomia, onde se prevê que o projeto 
irá gerar impactes muito significativos, associados à criação de emprego e geração de riqueza tanto a nível 
concelhio como a nível nacional. Tal como atrás já referido este projeto irá promover a criação de 195 
novos postos de trabalho diretos e de um elevado número de postos de trabalho indiretos, devido ao 
aumento da capacidade de contentores e respetivas movimentações e ações associadas, nomeadamente 
em entidades como a Administração Portuária, Alfândega, empresas como Agências de Navegação, 
Transitários, Despachantes, etc.  Por outro lado, o aumento da capacidade e de movimentação de carga 
contentorizada, traduz-se num importante potencial económico face às importações e exportações, 
promovendo a competitividade no do TCA no mercado nacional e internacional e, tal como atrás já 
referido, com uma contribuição relevante no PIB Português. Os impactes negativos ao nível da ambiente 
sonoro e qualidade do ar previstos estão associados às atividades do normal funcionamento do TCA, 
prevendo-se uma redução de magnitude face aos impactes atualmente produzidos no TCA. Sublinha-se 
ainda que relativamente ao aumento do tráfego de navios, não foram quantificados impactes negativos 
relevantes ao nível da qualidade do ar e meio aquático, atendendo à obrigatoriedade (desde 1 de janeiro 
de 2020), imposta Organização Marítima Internacional de ser reduzido o teor máximo de enxofre nos 
combustíveis marítimos, de 3,5% para 0,5%, que se irá reduzir para valores muito inferiores aos atuais as 
emissões poluentes dos navios. 
 
Ao nível paisagem, não obstante os impactes negativos acima identificados, foram também considerados 
impactes positivos (reduzidos), tendo em conta a modernização do edificado e dos pavimentos, bem como 
a reorganização espacial do terminal e o enquadramento paisagístico preconizado no projeto de integração 
paisagística, promovendo uma melhoria da qualidade urbanística desta paisagem.  
 

 Fase de desativação 



 
DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA  
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 
 

 

Turismo de Portugal, IP 
Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830   NIF: 508 666 236  
info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   www.visitportugal.com 
 
                                                                                                                                                                                          Pág. 6/9 

 

Caso venha a ocorrer, a fase de desativação corresponderá à remoção das infraestruturas com reutilização 
de componentes e gestão de resíduos, à desocupação do solo e sua descompactação e a intervenções 
paisagísticas no sentido da recuperação dos locais desativados, sendo os impactes, de uma forma geral, 
similares aos ocorrentes na fase de construção. Sublinha-se que, durante o período de concessão do TCA à 
Liscont / Yilport (que se estenderá até 2038), não está prevista a desativação do terminal, prevendo-se a 
renovação da atual concessão com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período. 
 
Impactes cumulativos  
O estudo identifica potencias impactes cumulativos durante a fase de construção, em particular sobre a 
paisagem e na qualidade vida  da população envolvente, bem como comércio e serviços,  associados aos 
diversos projetos urbanísticos de grande dimensão previstos executar no horizonte temporal da fase de 
construção, envolvente alargada da área em estudo, entre os quais o Complexo de Alcântara (escritórios e 
habitação), o Centro Português da Cultura do Mar e de um Centro expositivo de Reparação Naval. É 
também feita referência ao Hospital CUF Tejo (mas a obra já se encontra concluída). A implementação do 
Projeto de Modernização do TCA em conjunto com aqueles projetos contribuirá para gerar um incremento 
de tráfego de veículos pesados, de ruido e poeiras no ar, dependendo das fases de construção, e 
consequente desorganização espacial da paisagem.   
  
Medidas de mitigação 
O estudo prevê a adoção de medidas ambientais que deverão ser adotadas de forma a minimizar ou 
compensar os impactes ambientais negativos e potenciar os impactes positivos do projeto, tornando-o, 
deste modo, ambiental e socialmente equilibrado e sustentável.  
 
Algumas destas medidas são de carácter geral (divididas pela fase de construção e pela fase de 
exploração), sendo outras de carácter específico, por descritor, também adaptadas às diferentes fases do 
projeto (de construção e de exploração). Quanto às medidas gerais, sublinham-se, na fase de construção, 
as medidas preparatórias, como é o caso da divulgação e disponibilização de informação sobre o projeto 
objetivo, localização, principais ações a realizar, respetiva calendarização) e eventuais afetações à 
população, designadamente a afetação das acessibilidades e de ações de formação e de sensibilização 
ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras. Sublinham-se ainda na 
elaboração dos seguintes planos: 

 Plano de Gestão Ambiental, (constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos das 
obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar e respetiva 
calendarização); 

 Plano de Gestão de Circulação de Veículos Pesados; 
 Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento paisagístico que 

garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva integração 
na área envolvente; 

 Plano de Gestão de Resíduos. 
 
Quanto às medidas específicas, destacam-se as medidas de minimização de queda de materiais e 
substâncias no plano de água, nomeadamente através da colocação de redes de proteção.  No que se se 
refere ao descritor da paisagem sublinha-se, entre as diversas ações previstas, a colocação de 
painéis/tapumes envolventes em especial do estaleiro, com tratamento artístico, por forma a reduzir os 
impactes visuais da obra. Relativamente ao património destaca-se o acompanhamento arqueológico de 
todas as ações que impliquem revolvimento do solo, bem como no meio subaquático nas áreas de 
incidências dos despojos das duas ocorrências de naufrágios existentes.   
 
Para a fase de exploração, as medidas de minimização de carácter geral incidem em particular sobre os 
recursos hídricos, paisagem e socioeconomia, e consistem nomeadamente: na vigilância apertada ao 
parqueamento de contentores de substâncias perigosas, de forma a detetar, atempadamente, possíveis 
derrames; organização dos alinhamentos de contentores, tanto quanto técnica e funcionalmente viável, de 
modo a privilegiar uma ocupação por extratos e de modo a que apenas em momentos de maior afluência 
seja necessário atingir as alturas máximas; implementação do projeto de integração paisagística, com a 
criação de uma cortina vegetal, em torno de estacionamento e áreas mais próximas do edifício; no 
recrutamento de novos trabalhadores, sempre que possível, dar preferência aos que sejam oriundos das 
freguesias mais próximas da área do projeto. 
 
Sublinha-se ainda no âmbito das medidas de mitigação o devido cumprimento das normas e instrumentos 
regulamentadores das atividades portuárias, nomeadamente do Regulamento de Autoridade Portuária da 
APL. A aplicação desse conjunto de procedimentos e medidas garante a minimização dos impactes das 
atividades portuárias sobre um conjunto de descritores, nomeadamente Recursos Hídricos e Qualidade da 
Água, Qualidade do ar, Ecologia, Ruído e, indiretamente, sobre a qualidade de vida da população e 
utilizadores dos espaços envolventes às instalações portuárias. 
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Planos de monotorização  
São ainda propostos vários planos monitorização, destacando-se, na fase de construção, a monitorização 
da qualidade da água do rio Tejo, na proximidade do TCA, bem como do ruído em recetores sensíveis 
localizados na proximidade da TCA e da via rodoviária de acesso ao mesmo. Na fase de exploração, prevê-
se a monitorização do ruído em locais na proximidade do TCA, bem como de vibrações, junto dos 3 
edifícios classificados mais próximos do TCA. 
 
Ausência da concretização do projeto   
O estudo avalia a manutenção da situação existente, com impactes negativos na socioeconomia e em geral 
no meio ambiente. A melhoria das condições técnicas de operação do TCA, promove ao mesmo tempo 
melhorias ao nível do seu desempenho ambiental. Na ausência da implementação do projeto, o TCA 
perderá competitividade, uma vez que não reunirá as condições técnicas e operacionais para responder às 
perspetivas e novas exigências ao nível do tráfego marítimo internacional, pondo em risco ao seu 
posicionamento de grande porto internacional, sendo efetuado o encaminhamento dos navios-porta 
contentores para outros portos. 
 
III. ANÁLISE   
 
1. No âmbito dos IGT aplicáveis, a área de intervenção, que corresponde à área concessionada do atual 

do TCA, encontra-se, tal como atrás já referido, abrangida pelo PU de Alcântara, qualificada como 
“Espaços Consolidados - Espaços de Uso Especial de Infraestruturas”. Estas áreas correspondem a 
áreas ocupadas por infraestruturas de transportes e uso ferroviário, portuário, rodoviário entre outros, 
e devem manter os usos atuais (art. N.º 25, n.º 3), 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. 
Nestes espaços são admitidos os usos de terciário, turismo, cultura, equipamentos, desporto, náutica 
de recreio e logística associada à náutica de recreio (art. N.º 26, n.º 3). Existindo ainda junto ao 
acesso do TCA uma 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 (art.28, n.º 
1), 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-se 
que, embora o TCA se localize numa zona portuária, a área envolvente, tem uma grande coexistência 
de usos, destacando-se 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 por forma a que a sua normal 
atividade não seja posta em causa.  

 
2. Consultado o Sistema de Informação geográfica do Turismo (SIGTUR), verifica-se a existência de 

diversas ocorrências de alojamento turístico, equipamentos de índole turística e recursos turísticos na 
área em estudo, conforme ilustrado na imagem seguinte. 
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Figura 1 - Oferta turística na área em estudo  Fonte: SIGTUR (Turismo de Portugal, IP) 
 

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 de empreendimentos turísticos, este 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-se eventuais pretensões de novos empreendimentos turísticos, sobre os quais este 
Instituto não emitiu parecer, atendendo que atualmente não é obrigatória a intervenção deste 
Instituto na fase de controlo prévio das obras de edificação de empreendimentos turísticos. Neste 
sentido os dados relativos aos projetos poderão não estar atualizados, carecendo de ser 
validados/completados pela Câmara Municipal. 
 
A área integra ainda os seguintes equipamentos e infraestruturas de índole turística:   

 22 Estabelecimentos de Agentes de Animação Turística; 
 4 Balcões de Agências de Viagens e Turismo; 
 Sala de Bingo do Atlético Clube de Portugal, para 455 utentes; 
 Doca de Recreio de Alcântara, do tipo Fluvial, para 370 amarrações; e 
 Doca de Recreio de Santo Amaro, do tipo Fluvial, para 321 amarrações. 

 
3. 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 
desta área ribeirinha vai estar condicionada e com um grande fluxo de tráfego de veículos pesados. 
Sublinha-se que a fase de construção tem prevista uma duração num horizonte temporal de 62 meses 
(cerca de 5 anos), o que torna estes impactes mais significativos. Neste sentido, considera-se de 
extrema importância a implementação das medidas de mitigação apresentadas e a sua respetiva 
monotorização, destacando-se em especial, a colocação de barreiras visuais (tapumes) artísticas, que 
para além de minimizar o impacte visual, será uma forma de promover a cultura artística da arte 
urbana e a atratividade turística desta área.     

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 desta 
área, atualmente com a mesma ocupação, mas de uma forma descartelizada, sublinhando-se 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 

Legenda: 
 

 
ET Existentes 
 
 
Estabelecimentos de AL 
 
 
Projetos com parecer favorável  
 
 
Agências de Viagens e Turismo (Balcões) 

 
 

 
Agentes de Animação Turística (estabelecimentos) 
 
 
Salas de Bingo 
 
 
Marinas / Docas de Recreio  
 
 
Área do TCA  
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nascente do parqueamento (com menor impacte sobre a vistas), tentado ao mesmo evitar o 
crescimento do parqueamento em altura,  criando deste modo um menor impacto visual para os 
recetores mais sensíveis afetados.  

Não obstante os impactes negativos, importa, porém, destacar, na fase de exploração, os importantes 
impactes positivos ao nível socioeconómico, associados à criação de um número importante de novos 
postos de trabalho direto (entre 130 a 160 na fase de construção, e 195 na fase de exploração) e 
indireto (relacionados com as atividades de construção e com as atividades de funcionamento do TCA, 
na fase de exploração, nomeadamente atividades alfandegárias, agências de navegação, devido ao 
acréscimo substancial de movimentações de carga), 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. 
 

IV. CONCLUSÃO 
 

Face ao exposto, do ponto de vista do turismo, considera-se 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 atratividade turística desta área, através do melhoramento da qualidade 
urbanística e da paisagem da área do TCA e da sua área confinante, sublinhando-se ainda os impactes 
positivos muito relevantes sobre a socioeconomia, com reflexos ao nível do PIB nacional. Neste sentido, 
propõe-se a emissão de parecer favorável, alertando-se 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, tal como referido no ponto III.3.   

 
À consideração superior, 

 
 

     Vera Guedes (arqt.ª) 



 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Campo Grande, 25 – 7º E 1749 – 099 Lisboa |  tel  217 988 850 / 217 989 380 |  e-mail ver.ricardo.veludo@cm-lisboa.pt 

 

 
 

Processo: ENT/6898/GPCML/20 
 

Informação nº INF/11/DPDM/DPU/DMU/CML/20 
  

 
 
CONCORDO, transmita-se o presente parecer à APA, no âmbito da consulta pública 

em curso. 
 
 
Nos termos e com os fundamentos constantes na informação e que se anexam ao presente 

despacho. 

 

 

 

 

O Vereador 

Ricardo Veludo 

Por delegação e subdelegação de competências 

conforme Desp. Nº 99/P/2017, publicado no 1º 

Sup. ao B.M. nº 1240, de 23/11/2017 alterado e 

republicado pelo Desp. Nº 120/2019, publicado no 

5º Sup. Ao B.M. nº 1342, de 7/11/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinado por : RICARDO MANUEL MORAIS

VELUDO E SILVA

Num. de Identificação Civil: BI098760297

Data: 2020.11.30 15:14:02 +0000



 
Câmara Municipal de Lisboa 

 

 

1 
 

PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

no âmbito da 

CONSULTA PÚBLICA 

Estudo de Impacte Ambiental do  

Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do 

Terminal de Contentores de Alcântara (TCA) 

 

 
O documento em análise constitui o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de 
Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de 
Alcântara (TCA), disponível para consulta na Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito da 
Consulta Pública, de 20/10/20 a 30/11/2020 cujo Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado 
por FUTURE PROMAN nº Trabalho T17.075 de 31/8/2020 
 
De acordo com o Artigo 5º do RJAIA, os principais objetivos são identificar e avaliar 
antecipadamente os impactes e os riscos que potencialmente poderão vir a ser gerados pelo 
projeto, permitindo uma atempada tomada de decisão, assim como minorar os impactes 
negativos e potenciar os impactes positivos previstos; avaliar a vulnerabilidade do projeto; 
indicar os métodos globalmente mais favoráveis; indicar recomendações e satisfazer as 
exigências legais. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) elaborado pela PROMAN contempla os seguintes 
documentos: 

Volume 1 – Relatório Síntese 
Volume 2 – Resumo Não Técnico 
Volume 3 – Anexos Técnicos 
Volume 4 – Peças Desenhadas 
Volume 5 – Índice de Ficheiros 

 
O Projeto de Modernização do TCA tem como objetivos: 

• Manter e incrementar a condição do Porto de Lisboa como porto de escala de serviços 

marítimos de longo curso; 

• Melhorar a performance ambiental; 

• Melhorar o desempenho energético 

 
O âmbito e objetivo do EIA incindem essencialmente sobre as áreas potencialmente afetadas, 
quer direta, quer indiretamente, pelas intervenções e atividades desenvolvidas no projeto em 
avaliação e nas diferentes fases, ou seja, fase de construção, exploração e eventual 
descativação. 
 
No Relatório Síntese (Volume 1) é referido que o anterior Projeto de Expansão do TCA 
elaborado em 2009 sujeito a avaliação de impacte ambiental, não mereceu parecer favorável 
devido aos impactes negativos sobre aspetos tão relevantes tais como: paisagem, património, 
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sócio - economia, ambiente sonoro, qualidade do ar e ordenamento do território, o que 
inviabilizou a concretização do Projeto. 
 
O novo Projecto do TCA da responsabilidade da Liscont vai ter uma área total de intervenção 
de 137 120 m2, sendo que a área total de concessão por parte da Administração do Porto de 
Lisboa é 224.123m2. A entidade licenciadora deste Projecto está acometida à Administração do 
Porto de Lisboa sendo que avaliação de impacte ambiental é da responsabilidade da Agência 
Portuguesa do Ambiente, que de acordo com a legislação em vigor, o submeteu a Consulta 
Pública. 
 
Foi através desta Consulta Pública que os documentos deram entrada no Município de Lisboa, 
para que se pronunciasse sobre as implicações da construção do TCA naquele local bem como 
das implicações do seu funcionamento, por de tratar de uma infra-estrutura complexa, 
inserida numa zona privilegiada da Cidade e, com grande envolvente patrimonial. 
 
O parecer agora emitido é o resultado da análise e contributos do Departamento de 
Ambiente Energia e Alteração Climáticas e do Departamento do Planeamento Urbano da 
Câmara Municipal de Lisboa. 
 
De uma forma geral, e dado o tipo de projeto em causa, a seleção dos descritores propostos 
revela-se adequada para o estudo em análise. 
 
O contributo da Divisão de Ambiente e Energia incidiu sobre os descritores: 

• Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos e qualidade da água 

• Resíduos 
• Ambiente sonoro 

• Qualidade do Ar 
 
Tendo o contributo do Departamento de Planeamento Urbano recaído sobre os descritores: 

• Socio economia 

• Ordenamento do Território e Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade 
Pública 

• Paisagem 

• Alterações climáticas 
 
 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS E QUALIDADE DA ÁGUA 
Temos os seguintes comentários a fazer no que respeita ao descritor “Rede de drenagem de 
águas pluviais”, “recursos hídricos superficiais e subterrâneos e qualidade da água”, 
mencionados no Relatório Síntese – Volume 1 e Resumo não Técnico- Volume 2 do supra 
mencionado documento: 
 
Resumo não Técnico- Volume 2 
Está prevista a produção de águas residuais devido ao funcionamento do estaleiro na fase de 
construção do projeto e um aumento da produção de resíduos e efluentes, nomeadamente os 
gerados pelos navios que atracam no Terminal na fase de exploração, tais como descargas de 
águas de lastro e produção de águas residuais. Prevê-se um consumo médio de água entre 5 a 
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10 m3/dia durante a fase de construção. Está prevista igualmente durante a fase de construção 
a monitorização da qualidade da água do Rio Tejo na proximidade do TCA. 
 

Refere-se ainda que para os resíduos gerados na fase de exploração manter-se-ão os 
procedimentos de gestão, tratamento e eliminação atualmente implementados sendo da 
responsabilidade da APL garantir o cumprimento das regras de gestão ambiental que proíbem 
a descarga de qualquer resíduo ou água residual nas águas estuarinas. Prevendo-se por isso 
que não serão gerados impactes negativos associados à fase de exploração do projeto.  
 
Relatório Síntese – Volume 1 
Está identificada a APL como entidade licenciadora. 
 
Os recursos hídricos superficiais estão classificados como descritor importante, prevendo-se na 
Fase “do desenvolvimento do projeto a definição de um conjunto de medidas de minimização, 
programas de monitorização e recomendações e a elaboração de um Plano de Gestão 
Ambiental. Este plano articulado com o Regulamento de Autoridade Portuária da APL, deverá 
assegurar o bom estado e bom funcionamento da rede de drenagem de águas pluviais e do 
separador de hidrocarbonetos previsto no projeto. 
 
Quanto às recomendações da DAE no respeitante ao descritor “águas residuais” tem-se a 
referir 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: 

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. 

 
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-se ainda que deverão ser remetidas à DAE 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. 
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RESÍDUOS 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) analisa as várias vertentes de âmbito ambiental 
nomeadamente na área dos resíduos sólidos e líquidos, em diferentes fases do Estudo. Aborda 
ainda a produção de resíduos numa fase mais adiantada, quando o TCA estiver em 
funcionamento. 
 
As obras relativas ao TCA vão desenrolar-se em várias fases distintas de construção, 
estabelecendo o ano de 2038, para a sua finalização. 
 
Para cada uma das fases relevantes do Projecto são elencadas as tipologias de resíduos 
directamente associadas, quer pelos grandes volumes produzidos quer pelo potencial efeito 
no ambiente, decorrente da sua perigosidade. Estamos perante a inserção de uma 
infraestrutura junto a um meio hídrico, cujo ecossistema deve ser preservado.  
 
Fase de demolição e construção 

Para a fase de demolição e construção estão elencadas as diferentes tipologias de resíduos, de 
que se destacam: 

- O grande quantitativo de RCD e mistura de RCD que serão encaminhadas através de 
Operador de Gestão de Resíduos Licenciado. Por motivos de natureza ambiental e 
minimização de custos, apela-se à separação efectiva das várias fracções de RCD. A triagem 
efetiva traduz-se numa redução dos custos associados ao encaminhamento dos resíduos de 
obra, para além de permitir a reciclagem de algumas fracções dos denominados RCD. 
- Os resíduos urbanos (papel, vidro, embalagens e indiferenciados) serão depositados em 
contentores específicos para cada tipologia, permitindo uma recolha selectiva eficaz. 
- A produção de águas residuais urbanas com origem nos estaleiros deve ter destino 
adequado, que deverá ser definido pela entidade concessionária. Apesar do reduzido 
volume estimado, deve ser acautelada qualquer tipo de descarga directa no estuário.  

 
Fase de exploração 

Na fase de exploração, afigura-se importante referir que a APL,S.A., enquanto Autoridade 
Portuária, tem vindo a desenvolver e a aplicar um conjunto de normas e instrumentos 
regulamentadores das atividades portuárias, que foram complementadas com a aprovação do 
Regulamento de Autoridade Portuária da APL, S.A. A aplicação desse conjunto de 
procedimentos e medidas garante a minimização dos impactes das atividades portuárias. 
 
Neste sentido 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. 
 
Na fase de exploração devem ser acautelados eventuais derrames dos contentores de 
substâncias perigosas. 
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Para tal apela-se à identificação desses 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 deve existir 
um plano de contingência, que permita uma intervenção em tempo útil das diferentes 
Entidades. 
 

AMBIENTE SONORO 
A avaliação dos impactes do Projeto visa estimar as possíveis alterações que o mesmo irá 
provocar no ambiente sonoro, nas fases de construção e de exploração. 
 
Analisado o EIA, verifica-se que na componente “Ambiente Sonoro”, são identificados os 
Equipamentos Sensíveis, existindo áreas habitacionais e equipamentos de Saúde com 
significado.  
 
No Anexo G, do Volume 3 parte III, é apresentado um Estudo de Ruído em que é caracterizada 
a situação actual do ambiente sonoro com uma adequada identificação dos receptores 
sensíveis, das fontes de ruído existentes e de uma avaliação acústica com recurso a medições 
de ruído em 9 pontos, abrangendo os receptores sensíveis na área em estudo, por períodos de 
48H00, representativos da normal actividade do TCA à data e consequente determinação do 
nível sonoro médio de longa duração, fazendo uma ressalva para os efeitos causados pela 
pandemia. 
 
Analisam ainda a variação de tráfego antes da pandemia, comparando os valores atuais das 
várias modalidades de transporte com os Mapas de Ruído respectivos, concluindo que 
relativamente ao tráfego rodoviário há um decréscimo de cerca de 25%, no tráfego ferroviário 
um aumento de cerca de 17% e no tráfego aéreo um decréscimo de 67%. 
 
No entanto, concluem que não existe uma influência significativa do ruído proveniente das 
fontes sonoras associadas às actividades do TCA junto dos locais avaliados. 
 

Avaliação de impactes 

Fase de Construção 

A caracterização dos impactes decorrentes da fase de construção apresenta-se genérica, 
prevendo impactes negativos, certos, temporários, mas tendo em conta o faseamento na 
concretização do projecto e a implementação de medidas de racionalização e optimização 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 fases 1 e 2, e significado baixo, atendendo ainda a que a 
zona se encontra actualmente já perturbada em termos sonoros, devido às fontes existentes 
(tráfegos rodoviário e ferroviário). 
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Fase de Exploração 
No Estudo de Ruído atrás referido, a avaliação dos impactes foi estudada para os 3 cenários 
perspectivados (o Cenário Investimento, o Cenário Conservador e o Cenário Business as Usual) 
pelo proponente e que resultam em diferentes situações de movimentação e repartição modal 
de transporte de contentores e consequentemente, de fontes de ruído. 
Após a modelação para o horizonte de projecto de 2027 e 2038 e considerando os 3 cenários 
conclui-se que as várias fontes de ruído na envolvente do TCA sobrepõem-se ao ruído gerado 
pela actividade do TCA. 
 

Medidas de minimização  

Fase de Construção: 
São apresentadas as seguintes medidas de carácter genérico: 

- As operações de construção mais ruidosas deverão ter lugar no período diurno (8H00 
às 20H00) 

- Os equipamentos utilizados devem indicar o nível de potência sonora garantido; 
- Deve ser dado cumprimento ao estipulado nos artigos 14º e 15º do RGR 
- Deve-se garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que se 
encontrem em bom estado de conservação/manutenção; 
- Deve-se selecionar os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível; 
Deve-se ainda implementar um plano de racionalização e optimização do tráfego de veículos 
pesados para as fases de obra, como por exemplo, limitação do número diário de veículos em 
circulação na via de acesso à obra mais solicitada (a Av. Brasília) e da circulação nas horas de 
ponta do tráfego normal. 
 
Fase de exploração: 
Tendo em consideração que se verificou que o projeto não irá influenciar de forma significativa 
o ambiente sonoro e que existem, na envolvente, fontes com maior predominância e impacte 
no ambiente sonoro, considera-se que as ações e medidas já contempladas no projeto, tais 
como a modernização de máquinas e equipamentos, a implementação do sistema de gestão 
do tráfego ou a repartição modal de forma a reduzir o transporte de carga por via terrestre e 
fomentar a via fluvial e a não existência de tráfego ferroviário durante om período noturno, 
são de uma forma geral suficientes para reduzir o impacte gerado pelo TCA e permitir que este 
não influencie de forma significativa a envolvente. 
 
Planos de monitorização 
Propõe-se a definição de um plano de monitorização de ambiente sonoro, a implementar nas 
fases de construção e exploração. 
Fase de construção 
Durante a fase de construção, recomenda-se a monitorização do ambiente sonoro antes do 
início da obra para estabelecimento da situação de referência e logo que tenham início os 
trabalhos mais ruidosos. Deve prever-se a realização de medições nos locais que se prevê que 
sejam afetados pelas atividades da obra (incluindo tráfego rodoviário), devendo ser 
contemplados, pelo menos 3 pontos de medição, dois junto do TCA e um localizado na Av. 
Brasília (via que se prevê que seja a utilizada pelos camiões). Esses locais de medição devem 
coincidir, o mais possível, com as localizações dos pontos de monitorização do EIA. As 
medições devem ser realizadas com uma periodicidade trimestral. 
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Sempre que haja uma reclamação de ruído deverá ser notificado o responsável pela obra e 
tomadas as medidas necessárias ao seu esclarecimento e eventual minimização de impactes. 
 
Medidas de gestão ambiental complementares 
No caso de não verificação dos critérios legais, devem ser implementadas medidas 
suplementares para redução dos níveis de ruído ambiente exterior e que poderão ser as 
seguintes: 

• Otimização das atividades construtivas de modo a evitar a coincidência temporal de 
trabalhos particularmente ruidosos; 
• Redução do tráfego de veículos pesados; 
• Verificação do estado de manutenção mecânica das viaturas e equipamentos 
motorizados. 
• Implantação de barreiras acústicas temporárias. 

 
Conclusão 
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 actividade do 
TCA para o ambiente sonoro encontrado é abafada pelas várias fontes de ruído existentes. 
 
Considera-se que pela análise do EIA, no que se refere ao ambiente sonoro, a concretização do 
projecto 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-se ainda que deverão ser cumpridas as medidas de minimização bem como a 
implementação do plano de monitorização. 
 
QUALIDADE DO AR 
Relativamente ao descritor 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.  
 
Estes 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-se que serão pouco 
significativos. 
 
Em Fase de Exploração 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. 
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O EIA estimou as emissões de gases com efeito de estufa associados ao projeto, tendo-se 
concluído que havia um aumento destas 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. 
 
Plano de Monitorização 
Apesar do atrás referido propõe-se 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. 
 
Analisando o EIA pelos descritores que de algum modo tocam direta ou indiretamente ao 
Planeamento Urbano, verifica-se que foi desenvolvida uma detalhada análise com base na 
documentação disponível cabendo-nos comentar que: 
 
O porto de lisboa é uma importante plataforma logística multimodal, integrada na rede 
transeuropeia de transportes. Possui uma localização estratégica, no centro da área 
económica e demográfica mais desenvolvida do país e onde se concentra cerca de 40% do PIB 
nacional. O seu impacto económico de acordo com o estudo de 2016 pelos consultores 
Augusto Mateus & Associados, tendo em consideração os efeitos diretos, indiretos e induzidos 
ascende a 722 mil postos de trabalho, 16% do emprego em Portugal e 15% da riqueza gerada a 
nível nacional, sendo a AML o polo de maior consumo do País. 
 

SOCIO ECONOMIA 
No Capitulo 5.7 é feita uma caracterização geral ao nível da importância do Porto no Pais na 
AML e por fim ao nível do Município tendo por base a informação disponível no site da AML e 
no Relatório do Estado do Ordenamento do Território da Cidade de Lisboa, 2015. 
 
São identificados na fase de construção impactes expectáveis associados: Emissão de ruído e 
de poluentes atmosféricos e produção de vibrações; perturbação das acessibilidades locais; 
alteração/afetação dos usos atuais, com desvalorização e perda de atratividade dos espaços e 
das atividades económicas; presença de um maior número de pessoas na zona (trabalhadores 
afetos à obra) e criação de emprego. 
 
O EIA prevê impactes negativos, passíveis de mitigação através da implementação das medidas 
previstas do Plano de Circulação em fase de Obra (Cap. 8.2.2.4, do EIA) bem como a aplicação 
de soluções de racionalização e otimização da circulação de pesados por forma a reduzir os 
impactes nas áreas com recetores sensíveis (habitação), como referido anteriormente. 
 
Por outro lado na fase de construção é identificado como impacte positivo o aumento de 
emprego, direto e indireto associado à dinamização das atividades económicas relacionadas 
com os trabalhos a executar. 
 
Na fase de exploração são identificados como impactes expectáveis a dinamização da 
economia local e regional devido a uma maior pujança do Porto de Lisboa destacando-se o 
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aumento da oferta de emprego, no concelho e na região, direta ou indiretamente ligado ao 
Porto. 
 
Da perspectiva do Planeamento Urbano considera-se que o descritor e respectivas impactes 
estão bem caracterizados e identificados concordando-se 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. 
 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE 
UTILIDADE PÚBLICA 
É desenvolvida uma análise e a avaliação dos impactes ao nível Municipal, Regional e Nacional 
de todos os Instrumentos de Gestão Territorial, de Planos sectoriais e de caráter estratégico 
que de alguma forma estão relacionados com o projeto e o sector portuário. 
 
Ao nível Municipal, que cabe ao município de Lisboa avaliar, foram analisados três IGT: Plano 
Diretor Municipal, em vigor, Plano de Urbanização de Alcântara, também em vigor e Plano de 
Pormenor de Reabilitação Urbana (PPRU) das Janelas Verdes, em discussão publica. 
 
O Projeto foi enquadrado nestes dois IGT, verificando-se a compatibilidade com o disposto no 
Plano Diretor Municipal de Lisboa e seu regulamento ao nível da qualificação do solo – Espaço 
de Uso Especial de Infraestruturas, Consolidado - e das Condicionantes e Servidões e 
Restrições de Utilidade Pública, em vigor à data. 
Relativamente à compatibilidade com a Planta de Ordenamento – Sistema de Vistas do PDM, a 
mesma é analisada no Descritor Paisagem. 
 
No que respeita à compatibilidade com o Plano de Urbanização (PU) de Alcântara, verifica-se 
que o projeto se adequa ao disposto n 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 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) 
 
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 se 
considera que não faz sentido esta área ser atravessada por uma via de o acesso de veículos 
pesados à área de atividade do TCA. 
De acordo com as conversações tidas entre a APL e a CML este acesso deverá ser feito pela 
área concessionada e com uma via de ligação direta à Av. de Brasília 
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Extrato da Planta “Ocupação atual e futura área de concessão”, desenho 4, do EIA 

 
No que se refere ao PPRU das Janelas Verdes em fase de ponderação da Discussão Pública, que 
ocorreu de29 de setembro a 12 de outubro de 2020, 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 perspectiva do Planeamento Urbano considera-se 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. 
 
PAISAGEM 
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. 
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Não obstante este cuidado, 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. 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), 
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, 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. 
 
Independentemente de outras virtudes consideradas no presente projeto, não podemos 
deixar de considerar, de acordo com as várias simulações apresentadas, 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.  
 
Este impacte é 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. 
 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
No que se refere ao descritor Alterações Climáticas é identificado no EIA o enquadramento 
legal e estratégico nacional como resposta politica e institucional no domínio das Alterações 
Climáticas onde se destacam o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 e a 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas.  
 
Ao nível Municipal é analisada a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
(EMAAC). Neste âmbito identifica-se que a zona do TCA se caracteriza por uma 
susceptibilidade 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. 
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O EIA desenvolveu um estudo da Vulnerabilidade do TCA às Alterações Climáticas (Anexo D.7), 
verificando-se que o Terminal está sujeito principalmente a inundação por precipitação 
excessiva e a vento forte (com menor frequência). 
 
É identificado, neste estudo, “que na área de intervenção o índice de perigosidade de 

inundação e a vulnerabilidade física costeira relativa à subida do NMM, para 2050, é 

moderada/alta o que confere uma especial atenção a estas vulnerabilidades a médio/longo 

prazo. Contudo, deve ter-se presente que os graus de vulnerabilidade projetados, se encontram 

muito para lá do ano horizonte do projeto (2038), sendo previsível que, nesse ano, estas 

vulnerabilidades sejam classificadas como moderadas, não possuindo a gravidade a atingir no 

ano-horizonte analisado (2050). 

Neste quadro, apesar de ser 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, não se afigura necessário considerar no âmbito do 

projeto eventuais medidas de mitigação para o horizonte em causa (2038).” 
 
Considera-se que apesar do horizonte do projeto ser anterior ao período para o qual foram 
realizados os cenários de alterações climáticas, deverá ser implementado o processo, referido 
no EIA, de monitorização dos níveis de maré (hora e altura) e disponibilização dos dados 
recolhidos, em toda a frente ribeirinha, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa através 
do Departamento de Ambiente Energia e Alteração Climáticas. 
 
 
Lisboa, 25 de novembro de 2020 
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Exmo. Senhor Vereador Ricardo Veludo 

 

 

Concordo. Proponho que se transmita o presente parecer à APA, no âmbito da consulta 

pública em curso. 
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Processo: ENT/6898/GPCML/20 

 

Informação: INF/11/DPDM/DPU/DMU/CML/20 

 

Assunto:   Consulta Pública | Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência 

Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara - AIA 3310 

 

Sr.ª Diretora Municipal 

Dr.ª Rosália Russo, 

 

Concordo com o parecer, o qual tem de ser colocado na plataforma da APA até dia 30 de 

novembro. 

 

Relevo dois aspetos particularmente sensíveis: 

 

1. 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). Essa 

opção contraria a perspetiva de continuidade do corredor ecológico assente no Vale, de 

ligação entre Monsanto e o Rio, que obteve concretização recente na área montante; 

 

2. 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. O 

operador deverá prever o acesso no interior da área portuária, fazendo uma ligação o 

mais direta possível à Av. de Brasília. 

 

 

 

 

 

Paulo Prazeres Pais 

Diretor do Departamento de Planeamento Urbano 

 

2020.11.25 

Assinado por : PAULO MANUEL DA COSTA

AMARAL PRAZERES PAIS

Num. de Identificação: BI084911468



 

 

Assunto: “EIA do Projeto de Modernização e aumento de eficiência operacional do 
Terminal de Contentores de Alcântara” (PMAEOTCA) – Consulta Pública.   

 
Notas prévias: 

 
Nota1: No processo de apresentação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

PMAEOTCA, para avaliação da APA, estão disponibilizados os seguintes 
documentos para “Consulta Pública”:  

a) Resumo não técnico  
b) EIA _ Relatório Síntese (RS) 
c) EIA _ Peças Desenhadas 
d) EIA_Anexos Técnicos_Parte I a V  
e) EIA_Índice  

O documento “EIA_Relatório Síntese” do PMAEOTCA recupera os 
objetivos do anterior projeto “Expansão do TCA”, em que a descrição e a 
caracterização do atual relatório é feito para o mesmo ambiente urbano 
localizado pelo agora projeto “Modernização do TCA”, decidido ser 
apresentado pela APL/Liscont/YilPort, entre as projeções dos três cenários 
(Base=Investimento= Modernização; Conservador e BAU=Business As 
Usual), dos quais, o objeto da Avaliação do Impacte Ambiental (AIA) é o 
presente EIA_RS, em particular, do Cenário Base. 
 

Nota2: Refere-se que o projeto de modernização (assumido como o Cenário Base 
= Investimento), em fase AIA, tem em consideração, neste EIA_Relatório 
Síntese, a projeção de movimentos diários de contentores, embora, os 
valores apresentados são “calculados” com a seguinte metodologia “… 
combinação de opiniões de vários especialistas na área do transporte 
marítimo…”, sem justificar a robustez do método previsional – ver § 4.7.2.1. 
(pág.63).  
 
Ao tempo, estas projeções dos três cenários foram feitas sem estar sob os 
impactos da pandemia do “SARS/Covid-19” na economia global, portanto, 
foram “opinadas” sem esta quebra generalizada dos circuitos de produção, 
distribuição e consumo (ex: o Turismo) que tiveram como consequência 
uma significativa mitigação de tráfego geral. 

 
Nota3: O EIA_Relatório Síntese, de 570 páginas repartidas por 12 capítulos, 

apresenta na sua abordagem metodológica, a dimensão e o 
enquadramento das especificidades técnicas da Descrição das Operações 
de Construção e Exploração associadas ao Projeto de Modernização: - 
Descrição (cap.4, 56 págs), Caracterização do Ambiente afetado pelo 
Projeto (cap.5, 311 págs) e Identificação e avaliação de Impactes (cap.6, 
106 págs). De facto, dos restantes capítulos, tudo somado, são só 34 
páginas, incluindo as referências bibliográficas (cap.12, 1 página), além do 
Risco associado à Construção (cap.7, 3páginas), das Medidas de 
Minimização (cap.8, 19 páginas), os Planos de Monitorização (cap.9, 7 
págs), as Lacunas de Conhecimento (cap. 10, 1 pág.) e as Conclusões 
(cap.11, 4 páginas).  

 



 

 

Pelos impactos da redução do tráfego marítimo e pela data da sua entrega 
(Agosto de 2020), os pressupostos do contexto do projeto de 
“Modernização do TCA” deveriam ser comentados num preâmbulo ou 
numa recomendação face à nova situação, de mitigação do tráfego 
causada pela pandemia, o que não é referido. 

Nota4: Uma vez que a competência da avaliação global do EIA, apresentado pela 
YilPort/Liscont/APL, cabe à APA; nesta consulta pública, a Junta de 
Freguesia de Estrela, escolheu cinco dos 17 descritores “críticos” da 
avaliação do impacte quer na fase de construção, quer na fase de 
exploração: - 6.4.6. (Socioeconomia), 6.4.7 (Ordenamº do Território), 
6.4.10 (Ambiente Sonoro), 6.4.12 (Paisagem) e 6.4.15. (Qualidade do Ar). 
Neste capítulo 6, é fundamentada a compatibilidade do Projeto com os 
regulamentos e outras especificidades dos instrumentos de ordenamento 
do território, em particular, do PROTAML, do PDM e do PUA mas, nesta 
seleção evidencia-se a incidência direta na geografia da Freguesia da 
Estrela, ou seja, com efeitos nas zonas de residência e de atividade 
socioeconómica com importância para a freguesia – ver Figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Com efeito, no Cap.6 é referido que nesta área de estudo, “o maior 
significado das interferências introduzidas pelo projeto durante a fase de 
construção (…) passíveis de originar impactes ambientais” e que “durante 
a fase de exploração (…) relacionadas com as normais condições de 
operação (…) para além de pequenos ajustes de reconfiguração do terreno 
relacionados com o parqueamento de contentores e parque de camiões 
(…)  outro fator potencialmente gerador de impactes está relacionado com 
o expectável aumento do tráfego de navios porta-contentores de longo 
curso…e de acordo com as previsões (…) um aumento muito significativo 
de carga transportada por via ferroviária e fluvial, decrescendo a 
importância percentual (…) por via rodoviária (…)” (sub-capítulo 6.3., 
pág.395, §4 e pág.396).  

 
Nota5: No volume 3 (158 págs) – Anexos A, B e C -, há um conjunto de respostas 

de entidades públicas a solicitações da APL, para se compreender a 
situação proposta face aos instrumentos de planeamento e de regulação 
existentes. No Anexo A, o parecer da APA recorda ter havido uma 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável ao projeto de 
“Expansão do TCA” e agora o projeto em análise prevê um conjunto de 
intervenções semelhantes e efeitos negativos consequentemente da 
mesma dimensão, pelo que o Projecto ficou sujeito, novamente, à 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). No Anexo B, a carta da CML (dirº 
Municipal de Urbanismo, dept. de Planeamento, divº PDM) que anexa uma 
carta de ordenamento do PUA e dos PP em vigor ou em elaboração – no 
interesse da Junta de Freguesia de Estrela, os PP das Janelas Verdes e o 
da Madragoa e no Anexo C, tem uma resposta da IP,SA à YilPort, a pedido 
desta, para confirmar o Projeto de Desnivelamento Ferroviário de 
Alcântara (projeto F5 – Ligação da Linha de Cascais à Linha de Cintura, 
página 20 – fichas de investimento – e pág.66, ponto 5.1.2, ambas do 
PNI2030) e que pode afetar a vivência urbana nas freguesias da Estrela e 
Alcântara, durante sete anos (estimativa do PUA).  

 
 

Posto isto, um breve comentário: de facto, nos cenários apresentadas (pág.62), as 
projeções de tráfego que induzem à proposta do cenário A=“Investimento”, entre 2017 
e 2038, o movimento de carga [TEUS] apresenta um aumento de 148% (Tabela 
4.7,página 63) e nos movimentos de acesso (Tabela 4.8,pág.65), o tráfego rodoviário 
diminuirá no pressuposto que vai haver um aumento do tráfego ferroviário e fluvial, face 
às novas escalas diretas para os navios porta-contentores e que o “hinterland” do Porto 
de Lisboa aumenta. Ora, não foram enquadradas nem a composição da logística 
portuária (incluindo Setúbal e Cais da Pedra-Santa Apolónia), nem está desenvolvido o 
modelo logístico marítimo-portuário (ver referência do PROTAML). Será que as 
projeções “opinadas” se mantêm, perante a atual mitigação de tráfego com incidência 
direta nestas projeções (opinativas)? Não é de questionar se neste cenário é mesmo 
preciso destruir os edifícios da Terlis e do IPTM e construir um novo edifício, em que 
ambas as ações servem alargar a área do empilhamento/parqueamento dos 
contentores, quando nem existe um “modelo logístico portuário” definido num Esquema 
de Coerência Territorial, pelo lado do PROTAML ou do PDM?  
 
 
 
 



 

 

Metodologia do Parecer 
 

Dada a informação disponível neste EIA_Relatório Síntese do PMAEOTCA, a 
complexidade dos elementos em análise (volume e conteúdo de informação), a área de 
estudo ter uma forte componente na área geográfica adjacente à da competência da 
Junta de Freguesia de Estrela, considera-se que para a boa compreensão dos impactos 
de execução do PMAEOTCA, este Parecer possa salvaguardar os aspetos relacionados 
com a sócio - economia das populações servidas pela Junta de Estrela, quer nas suas 
relações estruturais, ambiente urbano, paisagem, qualidade do ar e acessibilidades.  
 
Neste sentido, o Parecer será constituído metodologicamente na seguinte forma e 
conteúdo:  

 
I. Análise e avaliação: 

 

a) Breve Caracterização do PMAEOTCA (cap.5) 
b) Geografia da acessibilidade afetada pelo PMAEOTCA/PUA/PDM; 
c) Elementos de avaliação (cap.6, nota4): 

 

§ 6.4.6. (Socioeconomia)  

§6.4.7 (Ordenamº do Território) 

§ 6.4.10 (Ambiente Sonoro) 

§ 6.4.12 (Paisagem)  

§6.4.15. (Qualidade do Ar); 

 

II. Conclusão e Recomendação 

A Conclusão incide sobre a questão estrutural da intervenção proposta pelo 
concessionário Liscont/YilPort à APL relacionada com a Conveniência das intervenções 
(construção e exploração); quer nas vertentes das acessibilidades quer em relação à 
duração do programa de execução que têm uma relação direta sobre os fregueses da 
Junta de Freguesia de Estrela. 

 

Parecer 

 

I. Análise e avaliação 

 
a) Breve Caracterização do PMAEOTCA 

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. 



 

 

Nestes aspetos específicos, há questões de elevada sensibilidade e risco cujos 
impactos merecem a nossa preocupação e atenção. A proposta de destruição de 
dois edifícios e construção no seu local por uma área de empilhamento (zona5), 
com impacto na cota do empilhamento e respetivos pórticos, compete à Junta de 
Freguesia salvaguardar o valor paisagístico na melhor absorção visual – ver figura 
4.7 (Vol.I, EIA_RS, pág.43). 
 

 
O mesmo PMAEOTCA, nas questões estruturais de preservação do edificado e da 
acessibilidade, há aspetos de vulnerabilidade, dos quais se 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, 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 da IP,sa (ver nota5).    
 
Para a Junta de Freguesia de Estrela é, também, importante ver a relação desta 
área de intervenção com a natural incidência que a mesma representa para os 
fregueses da Estrela, nomeadamente, na integração do conjunto nas dinâmicas 
socio-económico-culturais existentes e potenciais. 
 
Neste sentido, no lado nascente, há a referir 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. Convém aqui recordar que o PMAEOTCA prevê um 
faseamento até 2035, com 4 períodos, no total de 62 meses (Fase 1, 12 meses; 
Fase 2, construção dos edifícios e demolição dos ed. Da Terlis e do IPTM, 24 
meses; Fase 3, ramal ferroviário, 13 meses e Fase 4, repavimentação, 13 meses).  
 

b) Geografia da acessibilidade afetada pelo PMAEOTCA/PUA/PDM; 

Evidencia-se em primeiro lugar que se está a intervir na zona de aluvião e vale de 
cheia no prolongamento de Alcântara à Avª 24 de Julho/Avª da Índia, o que para as 
propostas de edificado e de acessibilidade, a vulnerabilidade 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, recorde-se que a Avenida Brasília 
(acesso à CRIL) e a Avª Índia/Rua de Cascais/Avª 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. 
Tendo em conta na descrição do projeto, a movimentação dos acessos ao terminal 
do cenário do investimento – ver §4.7.2.2. (pág.65), nas previstas evoluções de 
movimentos entre 2018 e 2038, a acessibilidade ferroviária é gerida pelos canais 
horários livres (pág.66 e referência ao Anexo D.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De referir que a proposta apresentada pelo PMAEOTCA não deixa de solicitar à 
IP,sa a sua posição em relação ao projecto de desnivelamento da Linha de Cascais, 
a qual deu nota por escrito (Vol.3, anexo C) da sua inclusão no PNI2030, o que 
representa um sobrecusto de investimento elevado e com impacte socioeconómico, 
pela duração de sete anos de obra, para as populações das áreas diretamente 
afetadas.  

 

Recorde-se que o PUA/PDM contempla essa ligação, embora não justificada quer 
em termos de mobilidade quer em termos de acessibilidade (ex: Plano Estratégico 
de Acessibilidade da AML? Modelo Logístico da AML?), dado o elevado risco e 
segurança do ferroviário pesado ao longo desta ligação feita em pleno leito de 
cheia. O aumento da capacidade desta área do porto marítimo de Lisboa deve ser 
equacionado no modelo de logística (referido no PROTAML), a ser proposto pela 
APL e ter ampla consulta pública da cidade.   

 

c) Elementos de avaliação (cap.6, nota4): 
 



 

 

§ 6.4.6. (Socioeconomia) – págs 403 a 407. 

 

Refere o texto que na fase de construção: (…) “A realização das atividades de 
obra (movimento de terras, remoção de pavimentos e repavimentações, abertura 
de valas para instalação de tubagens, demolição de edifícios e construção de 
um novo edifício) pressupõe o funcionamento de maquinaria pesada e a 
circulação de veículos pesados, originando impactes típicos deste tipo de 
atividades, nomeadamente emissão de ruído e de poluentes atmosféricos, 
produção de vibrações e perturbação das acessibilidades. Por outro lado, a 
demolição dos edifícios, dependendo do método utilizado, poderá gerar níveis 
de ruído e vibrações consideráveis. Todas estes fatores/atividades são passíveis 
de provocar incómodos à população residente e não residente (que trabalha ou 
que utiliza os espaços comerciais e de lazer) da envolvente e, 
consequentemente, afetar a sua qualidade de vida. Adicionalmente, e de forma 
cumulativa com os efeitos anteriores, há a referir a desorganização dos espaços 
e a degradação visual que provocam impactes diretos sobre a qualidade 
paisagística (os quais são analisados em capítulo próprio), sendo aqui de 
atender aos efeitos sobre o bem-estar da população e sobre o potencial de 
recreio e lazer da zona envolvente à área de intervenção.” (pág.403) 
(…)  
“Na fase de construção identifica-se ainda um impacte socioeconómico 
relacionado com o aumento do emprego, direto e indireto. Estima-se que sejam 
gerados novos postos de trabalho diretos, a que acresce o emprego indireto, o 
que se traduz num impacte positivo, temporário, localizado, embora de 
magnitude e significado baixos. A este impacte positivo de natureza direta 
acresce outro, indireto, associado à dinamização das atividades económicas de 
algum modo relacionadas com os trabalhos a executar, a montante (p.e, 
fornecimento de materiais e equipamentos, etc.) e a jusante (p.e, montagem de 
equipamentos, serviços de natureza diversa a prestar na obra, etc.). Este 
impacte é difícil de quantificar, embora se admita que tenha alguma relevância, 
em termos socioeconómicos.” (pág. 405) 
(…) 
Na fase de Exploração, refere-se que: “Neste contexto, na fase de exploração 
são identificados impactes positivos, muito significativos, associados à criação 
de emprego e geração de riqueza no concelho de Lisboa e região enquadrante, 
resultantes da implementação do projeto, ou seja, da melhoria das condições 
operacionais do TCA, o que permitirá aumentar a movimentação de carga 
contentorizada no mesmo, tirando partido pleno das infraestruturas existentes. 
Ora estes valores de acréscimo de emprego direto traduzem-se num impacte 
positivo, muito significativo, permanente, com incidência local e concelhia. 
Acresce, ainda, a riqueza geral gerada, no contexto concelhio e regional. Deste 
modo, a implementação do projeto traduz-se, globalmente, num impacte 
positivo, muito significativo, a nível concelhio e regional, face à importância do 
Porto de Lisboa, em termos económicos e sociais. (pág.406) 
 

Questão: No impacte socioeconómico “difícil de quantificar” de criação de 
emprego (…) com incidência local e concelhia (…) não está, portanto, 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, se reconheça que sendo a 
justificação generalista pela importância económica do porto marítimo no circuito 
da distribuição. Será que no “modelo logístico” existe essa análise de afetação 
de recursos e de avaliação impacte socioeconómico?  

 

§6.4.7 (Ordenamento do Território) (págs.407 a 411) 

 

No texto é referido que “A metodologia de avaliação dos impactes nos 
descritores Ordenamento do Território e Condicionantes, Servidões e Restrições 
de Utilidade Pública assenta na análise de eventuais conflitos ou 
incompatibilidades entre as ações do projeto e as disposições constantes dos 
instrumentos de gestão territorial em vigor (IGT) e em que medida a sua 
implementação resulta na afetação de servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública.  
Nos capítulos 5.8 e 5.9 foi já feita essa análise, sistematizando-se nas tabelas 
dos pontos seguintes as conclusões dessa mesma análise. Face as 
especificidades destes descritores, a análise incide somente sobre a fase de 
exploração, no entendimento de que a fase de construção é uma etapa 
preliminar que evolui até à configuração final prevista no projeto, que é atingida 
no final dessa fase/início da fase de exploração, não fazendo sentido, portanto, 
proceder à sua diferenciação.” 
(…) 
Ora, em termos da sua incidência para os fregueses da Estrela, convém referir 
que o RS afirma em relação aos IGT, em particular, no que diz respeito ao PDM 
e ao PUA, o seguinte (pág.409): 

 
 
Concluindo que “Em síntese, considera-se que ao nível do Ordenamento do 
Território não existem impactes, atendendo à compatibilidade do projeto com os 



 

 

pressupostos e opções de gestão territorial constantes dos IGT em vigor na área 
de intervenção.” (pág.411). 

 

Questão: Neste descritor “crítico” em relação ao Ordenamento do Território, é 
insuficiente “medir” o impacte só pela compatibilidade com os IGT em vigor. 
Como se sabe, 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 – custos 
escondidos dos orçamentos municipais, desperdício de espaço, tempo e custos 
sociais -, e a própria localização e funcionamento previsto do TCA (mais uma 
vez, relembrando as projeções de tráfego) devem ter justificação no “modelo 
logístico” da AML.  

 

Em função do que é referido na tabela em relação ao PUA, existe essa revisão 
de afetação de tráfegos cruzados com o esquema de acessibilidade que o PUA 
propôs como ordenamento urbano e afetação duma rede de transportes 
diferente da atual? Por exemplo, com o que o PUA propõe no lado da freguesia 
de Estrela, sabendo que o Hospital da CUF é já uma realidade?  

 

§ 6.4.10 (Ambiente Sonoro) (págs 406 a 430) 

 

O texto construído neste descritor “crítico” é composto na sua análise e 
avaliação, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração, por 
dois fatores endógenos: a medição dos níveis sonoros das máquinas e do 
tráfego gerado e atraído na área de estudo e na zona envolvente.  
 
Refere o texto que “ De uma forma geral, as principais atividades de operação 
do Terminal geradoras de ruído correspondem: 1. Ao funcionamento de 
equipamentos de movimentação de mercadorias no interior do Terminal; 2. Ao 
tráfego de embarcações marítimas e fluviais; 3. Ao tráfego ferroviário de 
transporte de mercadorias de e para o Terminal; 4. Ao tráfego rodoviário de 
pesados de transporte de mercadorias de e para o TCA; 5. Ao tráfego de ligeiros 
associados aos trabalhadores e visitantes do Terminal; 6. À presença de 
trabalhadores e utilizadores do terminal. 
No que se refere aos pontos 5 e 6, com a implementação do projeto, a Yilport 
não prevê um aumento significativo do tráfego de ligeiros associado à operação 
do TCA, uma vez que não é expetável que o aumento de postos de trabalho ou 
a criação de novas atividades sejam passíveis de gerar tráfego rodoviário com 
significado. Da mesma forma, não se prevê uma intensificação da presença de 
trabalhadores no TCA de molde a constituir um aspeto relevante em termos de 
emissões de ruído. Deste modo, relativamente a estes dois aspetos, não se 
prevê que o projeto tenha quaisquer impactes.  
Analisam-se seguidamente os restantes pontos acima listados, considerando 
cada um dos cenários e tendo por base os resultados do estudo apresentado no 



 

 

Anexo G, bem como do estudo de tráfego apresentado no Anexo D.5. ” (pág. 
418, 419).   
 
Ora, a diminuição do tráfego rodoviário pesado em função das “projeções do 
tráfego de mercadorias feitas pela opinião dos especialistas em tráfego marítimo” 
entre a situação de referência e a situação em 2038 (para os três cenários) é 
vulnerável pois, não têm em consideração de outras evoluções nos tráfegos 
gerados e atraídos, por exemplo, com a ampliação da zona diretamente 
envolvente do Hospital da CUF ou da construção da área de usos mistos do 
“Alcântara XXI” ou ainda da transição energética a suceder nestes volumes de 
circulação rodoviária.   
 
Além doutras complexidades sobre a medição dos níveis sonoros, como as 
referidas em (pág.426) “O tráfego rodoviário utilizado foi o obtido nas contagens 
de tráfego realizadas aquando das medições de ruído, com exceção da Ponte 
25 de Abril, na qual não foi tecnicamente possível efetuar as contagens de 
tráfego. Como o tráfego rodoviário da Ponte 25 de Abril influencia alguns dos 
recetores avaliados optou-se por considerar o tráfego fornecido pela Câmara 
Municipal de Lisboa pois foram os dados utilizados na atualização do Mapa 
Estratégico de Ruído (MER) da Cidade de Lisboa. Foi considerada uma redução 
de tráfego de 20% em relação à situação relativa ao MER por forma a 
caracterizar a situação atual condicionada pela pandemia. A percentagem de 
redução foi inferida pela redução obtida nas rodovias para as quais se procedeu 
à contagem de tráfego. O tráfego ferroviário utilizado foi fornecido pela IP,SA e 
contempla as passagens nos dias em que foram efetuadas as medições.  
O tráfego aéreo utilizado foi obtido por contagens manuais realizadas durante 
as medições de ruído.  
Os dados de tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo utilizado na validação do 
modelo são apresentados no estudo do Anexo G.” (…), a análise dos resultados 
afirma, sem dúvidas, que: “Os resultados obtidos permitem verificar, de forma 
global, que o ruído particular gerado pelo TCA não influencia de forma 
significativa os recetores sensíveis mais próximos e potencialmente mais 
expostos. Verifica-se também, de uma forma global, que para os diferentes 
cenários não ocorre uma alteração significativa do ruído gerado pelo TCA. Tendo 
em consideração que os locais em que foram realizadas as medições permitem 
verificar a alteração do ruído provocado pelos diferentes cenários e repartições 
modais do tráfego de mercadorias, é efetuada uma análise por local, com a 
exceção do local R3 por não estar associado a nenhum recetor sensível e porque 
apenas serviu para avaliar para o ruído gerado por máquinas e equipamentos 
no TCA. 
 

Questão: Neste descritor “crítico” que se serviu de 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 pólos 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 Avª de Ceuta. Ou seja, 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? (págs 421 a 427; 427 a 439) 



 

 

§ 6.4.12 (Paisagem) (págs. 446 a 453) 

 

É referido no texto que: (…) “Prevê-se inclusive que o efeito visual do projeto se 
revele potencialmente positivo, dado que este inclui precisamente a 
modernização do elemento edificado, a recuperação dos pavimentos e a 
reorganização e melhoria dos traçados de infraestruturas e circuitos viários, sem 
alteração significativa de cérceas, já que a altura dos alinhamentos de 
contentores, previstos para a zona onde atualmente se localizam os edifícios da 
Terlis e Vasco da Gama, prevê-se que seja da mesma ordem de grandeza, ou 
mesmo inferior a esses (empilhamento com um máximo de 5 contentores na 
zona central, no alinhamento junto à Doca do Espanhol, o que corresponde a 
uma altura de 13 m), a que se junta o facto de se retirarem os dois edifícios 
existentes. Para além da reorganização e modernização do Terminal, uma das 
opções de projeto que potencialmente irá contribuir de forma mais significativa 
para o sentido positivo dos impactes na estrutura da paisagem será a demolição 
de dois edifícios existentes (Terlis e Vasco da Gama). De facto, apesar de se 
preverem novas áreas de empilhamento de contentores ao longo da Doca do 
Espanhol (ou Doca de Alcântara), deve-se considerar que os contentores são 
elementos móveis e que só em circunstâncias de máxima ocupação do Terminal 
irão preencher todas as zonas a eles destinadas e atingir as alturas máximas. ” 
(pág.451) concluindo que: “No entanto, do ponto de vista paisagístico e visual, 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.” Pág.453 (…) 

Segundo o Desenho 4 “Ocupação atual e futura da área de concessão” podemos 
constatar um aumento dos elementos de maior impacte visual, os pórticos de 
contentores ship to shore containers craines de 3 para 5 e os Ruber tyred Gantry 
Craines de 10 para 14. 

Importa ainda referir que em análise ao desenho nº 14 Carta de Qualidade Visual 
da Paisagem, e desenho nº15 - Carta de Capacidade de Absorção Visual 
podemos constatar que na Freguesia de Estrela a q,ualidade visual da paisagem 
é Elevada e posteriormente observa-se, como grande parte dessa área, 
demonstra uma capacidade Baixa ou Muito Baixa de absorção visual desta 
operação. 

 

Questão: Neste descritor “crítico” a relação do valor paisagístico mede-se pela 
integração da mudança da vista com e sem edifício, com mudança da vista dos 
edifícios por contentores. Como se tem vindo a referir, 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? 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 (ex: Londres, Hamburgo, Nantes, etc.). Em que medida é que esta 
avaliação foi feita? Em que medida é que a Cidade de Lisboa pode vir a usufruir 
desses edifícios se não há necessidade da sua destruição? Houve já 
desenvolvimento do modelo integrado de logística metropolitana? 

 

§6.4.15. (Qualidade do Ar) (págs 468 a 478) 

 

Por último, o descritor da “qualidade do ar” é qualitativo na fase de construção, 
referindo-se que: “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 em 8.2.1 e 8.2.2, não se prevê a ocorrência de impactes com 
significado relevante.” (…) (pág.469). Na fase de exploração, baseia-se na 
atividade operação integrada associada ao Terminal de Contentores, como as 
referidas em (…):  “ 1. Transporte de contentores de e para o TCA, por via 
rodoviária, ferroviária e fluvial; 2. Tráfego marítimo de navios porta contentores; 
3. Funcionamento de equipamentos de movimentação de mercadorias no 
interior do Terminal.” (pág.469), para no final referir que (…)”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 e, 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).” (pág.478) 

 

Questão: Neste descritor “crítico”, as conclusões são de equilíbrio perante os 
cenários de investimento e conservador, com base nos tráfegos associados à 
operação interna do terminal. Porque a manter-se a situação de mitigação de 
tráfego, isto 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 eléctrica ao navio. Está também contemplada essa situação no 
TCA? 



 

 

 

II. Conclusão e Recomendação 

 

Ao longo destes descritores “críticos” selecionados para dar Parecer da Junta de 
Freguesia de Estrela, tentou-se evidenciar a incidência directa que a 
“expansão”/”modernização” do TCA tem nas populações da freguesia de Estrela. 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 esta Junta de Freguesia ter reservas 
(leia-se, dúvidas) acerca da “bondade” do projecto. Neste sentido, a Junta mostra-se 
contra a destruição dos edifícios e mudança para “paredes de contentores” e porticos 
com impacto negativo na capacidade de absorção visual em grande parte do território, 
uma vez que não há estudos de viabilidade económica dos benefícios que esta área 
portuária possa usufruir, além de que a esta modernização, tem associada outros 
investimentos em ILD (ex: desnivelamento na ligação ferroviária do nó de Alcântara) 
com muito mais impacto. 
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