Projeto de Modernização e Aumento de
Eficiência Operacional do Terminal de
Contentores de Alcântara
Estudo de Impacte Ambiental

Volume 1 – Relatório Síntese

Nº Trabalho: T17.075

Data: 31/08/2020

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

Estudo de Impacte Ambiental

Histórico do Documento
Revisão

Descrição

Editado

Verificado

Autorizado

Data

00

Volume 1 – Relatório Síntese

APM/CNR

CNR

JMA

29-05-2019

01

Reformulação do EIA em função do parecer
da CA

APM/CNR

CNR

CPL

31-08-2020

Alameda Fernão Lopes, nº 16 10º andar
1495-190 Algés - Portugal
Telf: +351 213 041 050
Contribuinte nº 501 201 840
Capital Social 1.986.390 Euros - C.R.C. Lisboa

geral@future.proman.pt

www.future-motion.eu

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

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

i

Índice
Capítulos
1.

2.

3.

4.

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................................... 1

1.4.1

Considerações prévias ............................................................................................................................................................................2

1.4.2

Evolução da área concessionada e Projeto de Expansão do TCA (2008) ..........................................................................2

1.4.3

Comparação do Projeto Atual com o Projeto de 2008.............................................................................................................5

1.4.4

Apreciação prévia e Decisão de sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto de Modernização
e Aumento da Eficiência Operacional do TCA ..............................................................................................................................7

1.4.5

Hierarquização dos descritores...........................................................................................................................................................8
1.4.5.1

Considerações prévias ................................................................................................................................................................... 8

1.4.5.2

Domínios e profundidade de análise ...................................................................................................................................... 8

METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA........................................................................................................................ 11

2.2.1

Fase 1 - Definição da área de estudo do EIA e consulta às entidades ............................................................................ 12

2.2.2

Fase 2 - Desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) .................................................................................. 12
2.2.2.1

Etapa A- Contactos com entidades e sistematização da informação recebida ................................................ 13

2.2.2.2

Etapa B - Reuniões com entidades ....................................................................................................................................... 20

2.2.2.3

Etapa C - Recolha de informação bibliográfica e cartográfica ................................................................................. 21

2.2.2.4

Etapa D - Trabalhos de campo ............................................................................................................................................... 21

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO ................................................................................................................ 22
3.1.1

Transporte marítimo de contentores ............................................................................................................................................ 22

3.1.2

Localização do porto de Lisboa ....................................................................................................................................................... 23

3.1.3

Terminal de Contentores de Alcântara (TCA) ............................................................................................................................ 23

DESCRIÇÃO DO PROJETO ............................................................................................................................................. 27
4.1.1

Enquadramento administrativo e geográfico ............................................................................................................................ 27

4.1.2

Áreas Sensíveis ........................................................................................................................................................................................ 27

4.1.3

Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor ............................................................................................................................ 31

4.1.4

Servidões e Restrições de utilidade pública ............................................................................................................................... 32

4.1.5

Equipamentos e infraestruturas relevantes potencialmente afetados pelo projeto ................................................. 32

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

ii

4.4.1

Descrição da situação atual do TCA .............................................................................................................................................. 33

4.4.2

Síntese dos problemas e constrangimentos atuais ................................................................................................................. 36

4.4.3

Descrição geral das intervenções .................................................................................................................................................... 36

4.4.4

Identificação das componentes do projeto e das suas características funcionais ..................................................... 40
4.4.4.1

Conceito operacional .................................................................................................................................................................. 40

4.4.4.2

Arquitetura ...................................................................................................................................................................................... 50

4.4.4.3

Projeto de integração paisagística ........................................................................................................................................ 52

4.4.4.4

Outros trabalhos ........................................................................................................................................................................... 54

4.4.4.5

Equipamentos ................................................................................................................................................................................ 55

4.5.1

Fase 1 .......................................................................................................................................................................................................... 59

4.5.2

Fase 2 .......................................................................................................................................................................................................... 60

4.5.3

Fase 3 .......................................................................................................................................................................................................... 61

4.5.4

Fase 4 .......................................................................................................................................................................................................... 61

4.7.1

Cenários equacionados ....................................................................................................................................................................... 62

4.7.2

Cenário de investimento ..................................................................................................................................................................... 63
4.7.2.1

Movimentação através do Cais .............................................................................................................................................. 63

4.7.2.2

Movimentação nos Acessos ao Terminal ........................................................................................................................... 65

4.7.3

Cenário conservador............................................................................................................................................................................. 67

4.7.4

Cenário BAU ............................................................................................................................................................................................. 71

4.7.5

Sintese dos cenários ............................................................................................................................................................................. 74

4.9.1

Fase de construção ............................................................................................................................................................................... 76

4.9.2

4.9.1.1

Atividades ........................................................................................................................................................................................ 76

4.9.1.2

Métodos construtivos e equipamentos a utilizar ........................................................................................................... 76

4.9.1.3

Consumo de recursos ................................................................................................................................................................. 78

4.9.1.4

Cronograma dos trabalhos ...................................................................................................................................................... 78

4.9.1.5

Postos de trabalho ....................................................................................................................................................................... 78

4.9.1.6

Efluentes, resíduos e emissões ............................................................................................................................................... 78

Fase de exploração ................................................................................................................................................................................ 80
4.9.2.1

Atividades e consumo de recursos ....................................................................................................................................... 80

4.9.2.2

Postos de trabalho ....................................................................................................................................................................... 80

4.9.2.3

Horário de trabalho e período de funcionamento ........................................................................................................ 81

4.9.2.4

Efluentes, resíduos e emissões ............................................................................................................................................... 81

4.9.3

Fase de desativação .............................................................................................................................................................................. 82

4.9.4

Materiais e energia relacionados com o projeto...................................................................................................................... 83
4.9.4.1

Materiais ........................................................................................................................................................................................... 83

4.9.4.2

Energia .............................................................................................................................................................................................. 83

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

iii

5.

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO ................................................................................. 83
5.1.1

Metodologia ............................................................................................................................................................................................ 83

5.1.2

Caracterização geral ............................................................................................................................................................................. 84

5.2.1

Enquadramento geomorfológico e geológico regional........................................................................................................ 85

5.2.2

5.2.1.1

Descrição de acordo com o Relatório de Caracterização Síntese da Revisão do PDM de Lisboa ................ 85

5.2.1.2

Descrição de acordo com a Nota Explicativa da Folha 34-D Lisboa ...................................................................... 88

Geologia local .......................................................................................................................................................................................... 93
5.2.2.1

Considerações prévias ................................................................................................................................................................ 93

5.2.2.2

Descrição da Geologia Local ................................................................................................................................................... 93

5.2.2.3

Estrutura tectónica local ............................................................................................................................................................ 96

5.2.3

Suscetibilidade de ocorrência de movimentos de vertentes .............................................................................................. 96

5.2.4

Sismicidade e vulnerabilidade sísmica dos solos ..................................................................................................................... 98

5.2.5

Avaliação da perigosidade geológica e à ocorrência de fenómenos de liquefação ...............................................107

5.2.6

Recursos geológicos e sítios geológicos de interesse .........................................................................................................107

5.3.1

Enquadramento hidrogeológico ...................................................................................................................................................108

5.3.2

Identificação e caracterização das massas de água subterrâneas ..................................................................................111

5.3.3

Pressões sobre as massas de água subterrâneas ...................................................................................................................112

5.3.4

Estado das massas de águas subterrâneas ...............................................................................................................................112
5.3.4.1

Critérios de classificação .........................................................................................................................................................112

5.3.4.2

Estado da massa de água .......................................................................................................................................................112

5.3.5

Vulnerabilidade à poluição ..............................................................................................................................................................113

5.3.6

Identificação das captações de água existentes .....................................................................................................................113

5.4.1

Hidrografia, Hidrologia e Hidrodinâmica ..................................................................................................................................116
5.4.1.1

Hidrografia e Hidrologia .........................................................................................................................................................116

5.4.1.2

Dinâmica estuarina ....................................................................................................................................................................118

5.4.2

Identificação e Caracterização das massas de água superficiais .....................................................................................120

5.4.3

Pressões sobre a massa de água ...................................................................................................................................................122

5.4.4

Estado da massa de água .................................................................................................................................................................123
5.4.4.1

Critérios de classificação .........................................................................................................................................................123

5.4.4.2

Estado da massa de água .......................................................................................................................................................125

5.4.5

Usos do plano de água do Estuário do Tejo ............................................................................................................................125

5.4.6

Qualidade da água superficial ........................................................................................................................................................126

5.6.1

Metodologia ..........................................................................................................................................................................................136

5.6.2

Caracterização geral ...........................................................................................................................................................................136
5.6.2.1

Área de uso portuário ..............................................................................................................................................................137

5.6.2.2

Áreas comerciais e de serviços .............................................................................................................................................138

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

iv

5.6.2.3

Áreas residenciais .......................................................................................................................................................................139

5.6.2.4

Área de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias ........................................................................................................140

5.7.1

Metodologia ..........................................................................................................................................................................................141

5.7.2

Caracterização geral ...........................................................................................................................................................................141

5.7.3

Enquadramento e contextualização socioeconómica da área de estudo ...................................................................142
5.7.3.1

Dinâmica e composição demográfica ...............................................................................................................................142

5.7.3.2

Famílias, Alojamentos e Edifícios .........................................................................................................................................151

5.7.3.3

Quadro socioeconómico e atividades económicas .....................................................................................................152

5.7.4

Importância económica do TCA e Porto de Lisboa ...............................................................................................................155

5.8.1

Considerações prévias .......................................................................................................................................................................155

5.8.2

Planos Municipais ................................................................................................................................................................................156

5.8.3

5.8.2.2

Plano de Urbanização de Alcântara ...................................................................................................................................166

5.8.2.3

Unidade de Execução de Alcântara Nascente ...............................................................................................................171

5.8.2.4

Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes ..........................................................................172

Planos Regionais ..................................................................................................................................................................................174
5.8.3.1

5.8.4

5.8.5

5.8.6

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa .......................................174

Planos Setoriais e Especiais .............................................................................................................................................................182
5.8.4.1

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e das Ribeiras do Oeste (RH5); ........................................182

5.8.4.2

Plano de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI) do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5); ...............................185

5.8.4.3

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) de Lisboa e Vale do Tejo..................................................186

Planos nacionais ...................................................................................................................................................................................187
5.8.5.1

Plano Nacional da Água (PNA) .............................................................................................................................................187

5.8.5.2

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) ..........................................................188

Documentos sectoriais de índole estratégica ..........................................................................................................................194
5.8.6.1

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 ....................................................................................................................194

5.8.6.2

Estratégia para o Aumento da Competividade da Rede de Portos Comerciais do ContinenteHorizonte 2026 ............................................................................................................................................................................194

5.8.6.3

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 ...........................................................................196

5.8.6.4

Programa Nacional de investimentos 2030 (PNI 2030) .............................................................................................198

5.8.6.5

Estratégia Regional, Lisboa 2020 .........................................................................................................................................199

5.8.6.6

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa ...................................................................................200

5.9.1

Património edificado ..........................................................................................................................................................................204

5.9.2

Servidão do Aeroporto de Lisboa, incluindo Outer Marker ..............................................................................................205

5.9.3

Área de jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL) ......................................................................................208

5.9.4

Proteção a ferrovias ............................................................................................................................................................................209

5.9.5

Proteção a vias rodoviárias ..............................................................................................................................................................210

5.9.6

Domínio público hídrico ...................................................................................................................................................................211

5.9.7

Infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e de energia .....................................213
5.9.7.1

Infraestruturas de abastecimento de água .....................................................................................................................213

5.9.7.2

Infraestruturas de drenagem de esgotos ........................................................................................................................213

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

v

5.9.7.3

Redes de transporte e distribuição de energia .............................................................................................................214

5.9.8

Marcos geodésicos .............................................................................................................................................................................214

5.9.9

Áreas com interesse geológico ou em exploração................................................................................................................214

5.9.10

Área de proteção de fitomonumento .........................................................................................................................................214

5.9.11

Instalações militares ............................................................................................................................................................................214

5.10.1

Introdução...............................................................................................................................................................................................215

5.10.2

Metodologia ..........................................................................................................................................................................................216
5.10.2.1

Identificação de Áreas classificadas e Important Bird Areas (IBAs) ......................................................................216

5.10.2.2

Flora e Vegetação.......................................................................................................................................................................216

5.10.2.3

Fauna................................................................................................................................................................................................218

5.10.2.4

Biótopos e Habitats ...................................................................................................................................................................222

5.10.3

Identificação de áreas de maior relevância ecológica..........................................................................................................222

5.10.4

Resultados ...............................................................................................................................................................................................223
5.10.4.1

5.10.5

5.10.6

Áreas Classificadas e Important Bird Areas (IBA) ..........................................................................................................223

Flora e Vegetação ................................................................................................................................................................................223
5.10.5.1

Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica ...............................................................................223

5.10.5.2

Elenco florístico ...........................................................................................................................................................................224

5.10.5.3

Espécies de flora de maior relevância ecológica ..........................................................................................................225

Fauna .........................................................................................................................................................................................................225
5.10.6.1

Elenco faunístico .........................................................................................................................................................................225

5.10.6.2

Espécies de fauna de maior relevância ecológica ........................................................................................................227

5.10.7

Biótopos e Habitats.............................................................................................................................................................................229

5.10.8

Áreas de maior relevância ecológica ...........................................................................................................................................231

5.11.1

Enquadramento legislativo ..............................................................................................................................................................231

5.11.2

Localização dos recetores sensíveis .............................................................................................................................................233

5.11.3

Caracterização do ambiente sonoro atual ................................................................................................................................233
5.11.3.1

Levantamento acústico ............................................................................................................................................................233

5.11.3.2

Análise de tráfego e representatividade ..........................................................................................................................239

5.11.3.3

Apresentação de resultados ..................................................................................................................................................240

5.11.4

Mapas estratégicos de ruído ..........................................................................................................................................................242

5.12.1

Enquadramento legislativo ..............................................................................................................................................................245

5.12.2

Caracterização da situação atual ...................................................................................................................................................249

5.13.1

Metodologia ..........................................................................................................................................................................................254

5.13.2

5.13.1.1

Carta de Qualidade Visual ......................................................................................................................................................256

5.13.1.2

Carta de Capacidade de Absorção Visual ........................................................................................................................260

5.13.1.3

Carta de Sensibilidade Visual ................................................................................................................................................261

Estrutura e caracterização da paisagem .....................................................................................................................................263
5.13.2.1

UP77A - Lisboa - Centro Histórico ......................................................................................................................................264

5.13.2.2

UP77B - Lisboa - Envolvente do Centro Histórico .......................................................................................................268

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

vi

5.14.1

5.14.2

5.13.2.3

UP77/79 - Rio Tejo .....................................................................................................................................................................270

5.13.2.4

UP79 - Arco Ribeirinho Almada-Montijo .........................................................................................................................271

5.13.2.5

Quadro síntese.............................................................................................................................................................................273

Património em meio terrestre ........................................................................................................................................................275
5.14.1.1

Enquadramento e objetivos...................................................................................................................................................275

5.14.1.2

Antecedentes................................................................................................................................................................................279

5.14.1.3

Metodologia .................................................................................................................................................................................279

5.14.1.4

Enquadramento histórico .......................................................................................................................................................283

5.14.1.5

Condições de visibilidade .......................................................................................................................................................306

5.14.1.6

Resultados .....................................................................................................................................................................................307

Património em meio subaquático ................................................................................................................................................323
5.14.2.1

Enquadramento...........................................................................................................................................................................323

5.14.2.2

Metodologia .................................................................................................................................................................................323

5.14.2.3

Enquadramento histórico .......................................................................................................................................................324

5.14.2.4

Resultados .....................................................................................................................................................................................326

5.14.2.5

Análise Geotécnica .....................................................................................................................................................................336

5.15.1

Classificação Climática .......................................................................................................................................................................339

5.15.2

Caracterização geral do clima de Lisboa ...................................................................................................................................341

5.15.3

Análise dos fatores meteorológicos ............................................................................................................................................342
5.15.3.1

Temperatura .................................................................................................................................................................................342

5.15.3.2

Precipitação...................................................................................................................................................................................344

5.15.3.3

Vento................................................................................................................................................................................................346

5.16.1

Enquadramento local .........................................................................................................................................................................349

5.16.2

Fontes de emissão ocorrentes na área em estudo e no concelho por ela abrangido ...........................................350

5.16.3

Recetores sensíveis na envolvente da área de intervenção ...............................................................................................354

5.16.4

Caracterização da qualidade do ar na envolvente do projeto em estudo ..................................................................354

5.17.1

Enquadramento legal e estratégico nacional ..........................................................................................................................371

5.17.2

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas ...........................................................................................374

5.17.3

Emissões de GEE...................................................................................................................................................................................377

5.18.1

Considerações gerais .........................................................................................................................................................................381

5.18.2

Enquadramento legal .........................................................................................................................................................................381

5.18.3

Resíduos de Construção e Demolição ........................................................................................................................................383

5.18.4

Gestão de resíduos da competência da APL ............................................................................................................................386

5.18.5

5.18.4.1

Resíduos de navios ....................................................................................................................................................................387

5.18.4.2

Resíduos sólidos urbanos e frações ...................................................................................................................................389

Resíduos produzidos no TCA ..........................................................................................................................................................390

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

vii

6.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES ......................................................................................................... 394

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

Fisiografia ................................................................................................................................................................................................397
6.4.1.1

Fase de Construção ...................................................................................................................................................................397

6.4.1.2

Fase de Exploração ....................................................................................................................................................................397

Geomorfologia, Geologia e Sismicidade....................................................................................................................................397
6.4.2.1

Aspetos gerais..............................................................................................................................................................................397

6.4.2.2

Fase de construção ....................................................................................................................................................................397

6.4.2.3

Fase de exploração ....................................................................................................................................................................398

Recursos hídricos superficiais e subterrâneos e qualidade da água ..............................................................................398
6.4.3.1

Aspetos gerais..............................................................................................................................................................................398

6.4.3.2

Fase de Construção ...................................................................................................................................................................398

6.4.3.3

Fase de Exploração ....................................................................................................................................................................399

Solos ..........................................................................................................................................................................................................402
6.4.4.1

Aspetos gerais..............................................................................................................................................................................402

6.4.4.2

Fase de construção ....................................................................................................................................................................402

6.4.4.3

Fase de exploração ....................................................................................................................................................................402

Uso e Ocupação do Solo ..................................................................................................................................................................402
6.4.5.1

Aspetos gerais..............................................................................................................................................................................402

6.4.5.2

Fase de construção ....................................................................................................................................................................402

6.4.5.3

Fase de exploração ....................................................................................................................................................................403

Socioeconomia .....................................................................................................................................................................................403
6.4.6.1

Aspetos gerais..............................................................................................................................................................................403

6.4.6.2

Fase de construção ....................................................................................................................................................................403

6.4.6.3

Fase de exploração ....................................................................................................................................................................405

Ordenamento do Território e estratégias setoriais de planeamento e desenvolvimento ....................................407
6.4.7.1

Aspetos gerais..............................................................................................................................................................................407

6.4.7.2

Avaliação de impactes /verificação da compatibilidade ...........................................................................................408

6.4.8

Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública .............................................................................................411

6.4.9

Ecologia....................................................................................................................................................................................................412

6.4.10

6.4.11

6.4.9.1

Principais Valores Ecológicos da Área de Estudo .........................................................................................................412

6.4.9.2

Metodologia .................................................................................................................................................................................413

6.4.9.3

Resultados .....................................................................................................................................................................................414

6.4.9.4

Fase de construção ....................................................................................................................................................................414

6.4.9.5

Fase de exploração ....................................................................................................................................................................415

Ambiente Sonoro .................................................................................................................................................................................416
6.4.10.1

Aspetos gerais..............................................................................................................................................................................416

6.4.10.2

Fase de construção ....................................................................................................................................................................417

6.4.10.3

Fase de exploração ....................................................................................................................................................................418

Vibrações .................................................................................................................................................................................................440

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

viii

6.4.12

6.4.13

6.4.14

6.4.15

6.4.16

6.4.17

7.

8.

6.4.11.1

Fase de Construção ...................................................................................................................................................................440

6.4.11.2

Fase de exploração ....................................................................................................................................................................440

Paisagem .................................................................................................................................................................................................446
6.4.12.1

Considerações prévias ..............................................................................................................................................................446

6.4.12.2

Fase de construção ....................................................................................................................................................................449

6.4.12.3

Fase de Exploração ....................................................................................................................................................................451

Património Construído, Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico .............................................................................454
6.4.13.1

Património em meio terrestre ...............................................................................................................................................454

6.4.13.2

Património em meio subaquático .......................................................................................................................................465

Clima .........................................................................................................................................................................................................468
6.4.14.1

Aspetos gerais..............................................................................................................................................................................468

6.4.14.2

Fases de construção e exploração ......................................................................................................................................468

Qualidade do Ar ...................................................................................................................................................................................468
6.4.15.1

Aspetos gerais..............................................................................................................................................................................468

6.4.15.2

Fase de construção ....................................................................................................................................................................468

6.4.15.3

Fase de exploração ....................................................................................................................................................................469

Alterações climáticas ..........................................................................................................................................................................478
6.4.16.1

Emissões de GEE pelo TCA .....................................................................................................................................................478

6.4.16.2

Vulnerabilidade do TCA às Alterações Climáticas ........................................................................................................481

Gestão de Resíduos ............................................................................................................................................................................482
6.4.17.1

Fase de construção ....................................................................................................................................................................482

6.4.17.2

Fase de exploração ....................................................................................................................................................................484

6.6.1

Impactes cumulativos sobre a Paisagem ...................................................................................................................................486

6.6.2

Outros impactes cumulativos .........................................................................................................................................................489

RISCOS ASSOCIADOS À CONSTRUÇÃO, PRESENÇA E FUNCIONAMENTO DO TERMINAL ................................ 490

7.2.1

Riscos associados ao tráfego de navios .....................................................................................................................................491

7.2.2

Riscos associados aos contentores com substâncias perigosas ......................................................................................493

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ...................................................................................................................................... 493

8.2.1

Medidas de minimização gerais ....................................................................................................................................................494
8.2.1.1

Fase de preparação prévia à execução das obras ........................................................................................................494

8.2.1.2

Fase de execução da obra ......................................................................................................................................................494

8.2.2

Medidas de minimização para evitar a queda de materiais no plano de água ........................................................498

8.2.3

Medidas de minimização por descritor ......................................................................................................................................499
8.2.3.1

Geomorfologia, geologia e sismicidade ...........................................................................................................................499

8.2.3.2

Recursos hídricos e qualidade da água ............................................................................................................................499

8.2.3.3

Solos e ocupação do solo .......................................................................................................................................................499

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

ix

9.

8.2.3.4

Socioeconomia ............................................................................................................................................................................500

8.2.3.5

Ecologia ..........................................................................................................................................................................................501

8.2.3.6

Ambiente sonoro ........................................................................................................................................................................502

8.2.3.7

Vibrações........................................................................................................................................................................................502

8.2.3.8

Paisagem ........................................................................................................................................................................................503

8.2.3.9

Património .....................................................................................................................................................................................503

8.2.3.10

Qualidade do ar ..........................................................................................................................................................................507

8.2.3.11

Resíduos .........................................................................................................................................................................................507

8.3.1

Considerações prévias .......................................................................................................................................................................507

8.3.2

Recursos hídricos e qualidade da água ......................................................................................................................................507

8.3.3

Socioeconomia .....................................................................................................................................................................................508

8.3.4

Ecologia....................................................................................................................................................................................................508

8.3.5

Ambiente sonoro e Vibrações ........................................................................................................................................................508

8.3.6

Paisagem .................................................................................................................................................................................................509

8.3.7

Património ..............................................................................................................................................................................................509
8.3.7.1

Património em meio terrestre ...............................................................................................................................................509

8.3.7.2

Património em meio subaquático .......................................................................................................................................511

8.3.8

Qualidade do ar ....................................................................................................................................................................................511

8.3.9

Resíduos...................................................................................................................................................................................................512

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO .................................................................................................................................. 512
9.1.1

Fase de construção .............................................................................................................................................................................513
9.1.1.1

Parâmetros a monitorizar .......................................................................................................................................................513

9.1.1.2

Metodologia .................................................................................................................................................................................513

9.1.1.3

Locais de amostragem .............................................................................................................................................................513

9.1.1.4

Frequência de amostragem ...................................................................................................................................................514

9.1.1.5

Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros caraterizadores da construção do
funcionamento ou da desativação do projeto ..............................................................................................................514

9.1.1.6

Métodos de tratamento dos dados ...................................................................................................................................515

9.1.1.7

Critérios de avaliação dos dados .........................................................................................................................................515

9.1.1.8

Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas de
monitorização ..............................................................................................................................................................................515

9.1.1.9

Relatório de monitorização ....................................................................................................................................................515

9.1.2

Fase de exploração ..............................................................................................................................................................................516

9.2.1

Fase de construção .............................................................................................................................................................................516

9.2.2

9.2.1.1

Metodologia .................................................................................................................................................................................516

9.2.1.2

Frequência .....................................................................................................................................................................................517

9.2.1.3

Medidas de gestão ambiental complementares ..........................................................................................................517

9.2.1.4

Técnicas de medição .................................................................................................................................................................517

9.2.1.5

Tratamento dos resultados ....................................................................................................................................................517

Fase de exploração..............................................................................................................................................................................518

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

x

9.2.3

Vibrações .................................................................................................................................................................................................518
9.2.3.1

Identificação dos parâmetros a monitorizar...................................................................................................................518

9.2.3.2

Locais e frequência de amostragem ..................................................................................................................................519

9.2.3.3

Métodos de amostragem e equipamentos necessários ...........................................................................................519

9.2.3.4

Relatório e discussão de resultados ...................................................................................................................................519

10. LACUNAS DE CONHECIMENTO .................................................................................................................................. 520
11. CONCLUSÕES ................................................................................................................................................................ 520
12. BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................................................... 524

Tabelas
Tabela 1.1 – Constituição da equipa técnica.................................................................................................................................................................................... 1
Tabela 1.2 - Parâmetros de Projeto .................................................................................................................................................................................................... 7
Tabela 2.1 - Entidades consultadas e resumo das principais considerações ...................................................................................................................... 13
Tabela 4.1 – Identificação das áreas a intervencionar................................................................................................................................................................. 39
Tabela 4.2 – Resumo dos volumes de escavação ......................................................................................................................................................................... 44
Tabela 4.3 – Resumo dos volumes de demolição de pavimentos. ......................................................................................................................................... 45
Tabela 4.4 - Áreas Brutas do Edifício ................................................................................................................................................................................................ 52
Tabela 4.5 – Equipamentos operacionais a adquirir .................................................................................................................................................................... 55
Tabela 4.6 – Principais parâmetros do TCA (Situação atual e futura) (Yilport, 2019) ....................................................................................................... 61
Tabela 4.7- Previsão de movimentação (Fonte: Yilport 2019) .................................................................................................................................................. 63
Tabela 4.8- Repartição modal nos acessos ao Terminal (Fonte: Yilport 2020) ................................................................................................................... 65
Tabela 4.9- Pressupostos do cenário conservador (Fonte: Yilport, 2020) ........................................................................................................................................ 70
Tabela 4.10- Pressupostos do cenário BAU (Fonte: Yilport, 2020) .................................................................................................................................................... 73
Tabela 4.11- Características dos cenários (Ano 2027) ................................................................................................................................................................ 74
Tabela 4.12- Características dos cenários (Ano 2038) ................................................................................................................................................................ 74
Tabela 4.13- Tráfego rodoviário......................................................................................................................................................................................................... 74
Tabela 4.14- Tráfego ferroviário......................................................................................................................................................................................................... 74
Tabela 4.15- Tráfego fluvial ................................................................................................................................................................................................................. 75
Tabela 4.16- Previsão da evolução do tráfego de navios, com projeto ................................................................................................................................ 75
Tabela 5.1 – Massa de água subterrânea na área de estudo ................................................................................................................................................ 111
Tabela 5.2 – Principais características físicas do Estuário do Tejo ....................................................................................................................................... 118
Tabela 5.3 – Elementos característicos da maré (adaptado de EIA do Terminal do Barreiro (APL, 2016)) ............................................................. 119
Tabela 5.4 – Instalações existentes na massa de água Tejo WB1 ........................................................................................................................................ 123
Tabela 5.5 – Resultados das análises de qualidade da água ................................................................................................................................................. 133
Tabela 5.6 – População residente (Fonte: Censos 2001 e 2011 (INE, 2018)) .................................................................................................................... 142
Tabela 5.7 – População residente por grandes grupos de idades e indicadores resumo (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ............................ 143
Tabela 5.8 – População residente nas freguesias da Estrela e de Alcântara, em 2001 e 2011 (Fonte: Censos 2011 (INE, 2018))................... 144
Tabela 5.9 – Densidade populacional ........................................................................................................................................................................................... 146
Tabela 5.10 – População residente com ensino superior completo, Lisboa, em 2001 e 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) .................... 147

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

xi

Tabela 5.11 – População ativa e empregada e taxas de atividade (Fonte: Censos 2011 (INE, 2018)) ...................................................................... 149
Tabela 5.12 – População desempregada e taxas de desemprego (Fonte: Censos 2011 (INE, 2018)) ...................................................................... 151
Tabela 5.13 – Indivíduos, Famílias, Alojamentos e Edifícios (Fonte: Censos 2001 e 2011 (INE, 2018)) .................................................................... 151
Tabela 5.14 – Indicadores das empresas não financeiras sedeadas na cidade de Lisboa, 2013 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))................. 153
Tabela 5.15 – Identificação dos diplomas legais de publicação do PDM de Lisboa ...................................................................................................... 156
Tabela 5.16 – Identificação dos diplomas legais de publicação do PU de Alcântara .................................................................................................... 166
Tabela 5.17 – Listagem de Ações definidas para as Grandes Infraestruturas de Transporte – Porto de Lisboa (Fonte: Vol II - Programa de
Execução, Meios e Fontes de Financiamento do PROT-AML; CCDR-LVT, 2002) ............................................................................................................ 177
Tabela 5.18 – Objetivos ambientais estabelecidos na Diretiva Quadro da Água para as águas superficiais ........................................................ 183
Tabela 5.19 – Medidas a implementar para cumprimento do objetivo ambiental para massa de água Tejo WB1 ............................................ 184
Tabela 5.20 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da flora e vegetação presente na área de estudo. .............................. 217
Tabela 5.21 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da flora aquática presente na área de estudo. ..................................... 217
Tabela 5.22 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies da flora inventariadas para a área de estudo.
................................................................................................................................................................................................................................................................... 218
Tabela 5.23 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies de fauna inventariadas para a área de estudo.
................................................................................................................................................................................................................................................................... 218
Tabela 5.24 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da fauna presente na área de estudo ...................................................... 220
Tabela 5.25 – Lista de espécies de maior valor para a conservação, tipo de ocorrência na área de estudo ......................................................... 228
Tabela 5.26 – Lista de espécies de maior valor para a conservação. São indicados os estatutos de ameaça segundo o Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (LVVP, 1993) e IUCN (2018), bem como o respetivo valor comercial. ............................................................................... 228
Tabela 5.27 – Área (ha) dos biótopos presentes na área de estudo, habitats incluídos no Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro
que possui, e respetiva percentagem face ao total de cada uma das áreas consideradas. ........................................................................................ 229
Tabela 5.28 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo. ....................................................................................................................... 230
Tabela 5.29 – Limites dos níveis sonoros enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR) ............................................................................. 232
Tabela 5.30 – Limites de incomodidade enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR) ............................................................................... 232
Tabela 5.31 – Indicadores de ruído determinados com base nas medições de ruído efetuadas na envolvente do TCA, em 2009. ............. 234
Tabela 5.32 – Indicadores de ruído determinados com base nas medições de ruído efetuadas na envolvente do TCA, em fevereiro de 2018.
................................................................................................................................................................................................................................................................... 234
Tabela 5.33 – Indicadores de ruído determinados com base nas medições de ruído efetuadas na envolvente do TCA em maio de 2020.
................................................................................................................................................................................................................................................................... 235
Tabela 5.34 – Locais de medição de ruído e respetivas imagens. ....................................................................................................................................... 237
Tabela 5.35 – Tráfego rodoviário, obtido pelas contagens de tráfego efetuadas aquando da realização das medições de ruído, tráfego
médio horário constante do MER da Cidade de Lisboa e contagens do TCA. ................................................................................................................ 239
Tabela 5.36 - Tráfego ferroviário registado durante a realização das medições de ruído e tráfego médio horário para o ano de 2019,
fornecido pela IP, SA........................................................................................................................................................................................................................... 240
Tabela 5.37 - Tráfego aéreo, obtido pelas contagens de efetuadas aquando da realização das medições de ruído e tráfego médio horário
constante do MER do Aeroporto Humberto Delgado, datado de 2016. .......................................................................................................................... 240
Tabela 5.38 - Indicadores de ruído determinados com base nas medições de ruído efetuadas na envolvente do TCA, em julho de 2020.
................................................................................................................................................................................................................................................................... 241
Tabela 5.39 - Indicadores de ruído determinados com base nas medições de ruído efetuadas na envolvente do TCA. ................................. 241
Tabela 5.40 -Tipos de fontes sonoras consideradas nos MER. ............................................................................................................................................. 242
Tabela 5.41 - Valor dos indicadores Lden e Ln obtidos nos MR e obtidos na campanha de avaliação acústica realizada. ................................. 243
Tabela 5.42 – Resultados das medições de vibração (agosto 2020) ................................................................................................................................... 250
Tabela 5.43 – Resultados das medições de vibração das 2 campanhas ............................................................................................................................ 252

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

xii

Tabela 5.44 – Quantificação das classes de QV na área de estudo ..................................................................................................................................... 258
Tabela 5.45 – Matriz para avaliação da sensibilidade da paisagem (SP) ........................................................................................................................... 262
Tabela 5.46 – Quadro síntese das unidades e subunidades de paisagem abrangidas pela área de estudo ......................................................... 274
Tabela 5.47 – Elementos Patrimoniais identificados ................................................................................................................................................................ 308
Tabela 5.48- Ocorrências identificadas no arquivo da APL .................................................................................................................................................... 329
Tabela 5.49- Ocorrências identificadas no Endovélico/DGPC ............................................................................................................................................... 329
Tabela 5.50- Ocorrências identificadas no arquivo central de Marinha ............................................................................................................................ 330
Tabela 5.51- Ocorrências identificadas no arquivo da DGPC - Carta Arqueológica Subaquática............................................................................. 330
Tabela 5.52 – Principais características da Estação estudada – temperatura e precipitação. (Fonte: IPMA, 2018) .............................................. 340
Tabela 5.53 – Principais características da Estação estudada – vento. (Fonte: SNIRH - APA, 2018) ......................................................................... 341
Tabela 5.54 – Temperatura máxima diária, temperatura mínima diária e n.º de dias de temperaturas parametrizadas para a Estação de
Geofísico (Lisboa). (Normais Climatológicas - 1971-2000). (Fonte: IPMA, 2018) ............................................................................................................ 342
Tabela 5.55 – Média Temperatura Mínima, Média Temperatura Média e Média Temperatura Máxima para a Estação de Geofísico (Lisboa).
(Normais Climatológicas - 1971-2000). (Fonte: IPMA, 2018) ................................................................................................................................................ 343
Tabela 5.56 – Média da quantidade de Precipitação Total para a Estação de Geofísico. (Normais Climatológicas - 1971-2000). (Fonte: IPMA,
2018) ........................................................................................................................................................................................................................................................ 344
Tabela 5.57 – Maior valor da quantidade de Precipitação Diária e n.º médio de dias com precipitação parametrizada para a Estação de
Geofísico. (Normais Climatológicas - 1971-2000). (Fonte: IPMA, 2018) ............................................................................................................................ 345
Tabela 5.58 – Direção do vento horária e velocidade do vento média para a Estação de Lisboa entre 2005 e 2009. (Fonte: SNIRH – APA,
2018) ........................................................................................................................................................................................................................................................ 347
Tabela 5.59 – Categorias de fonte de emissão (Fonte: Relatório das emissões de poluentes atmosféricos por concelho – 2015, maio 2017)
................................................................................................................................................................................................................................................................... 351
Tabela 5.60 – Emissões de poluentes no concelho de Lisboa, por setor, em 2015 (Fonte: INERPA. Emissões totais por Concelho em 2015)
................................................................................................................................................................................................................................................................... 352
Tabela 5.61 – Contribuição (%) das emissões do concelho de Lisboa para os totais nacionais ................................................................................ 353
Tabela 5.50 – Estações de Monitorização de Qualidade do Ar da Aglomeração da Área Metropolitana de Lisboa Norte (Fonte: Rede de
Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/) .............................................................................................. 355
Tabela 5.63 – Principais características das Estações de Monitorização de Qualidade do Ar selecionadas (Fonte: Rede de Qualidade do Ar
da Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/)................................................................................................................................ 356
Tabela 5.64 – Concentrações médias anuais registadas para os poluentes monitorizados na Estação de Monitorização de Qualidade do Ar
da Avenida da Liberdade (Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/) ............ 357
Tabela 5.65 – Concentrações médias anuais registadas para os poluentes monitorizados na Estação de Monitorização de Qualidade do Ar
do Restelo (Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/) ........................................ 358
Tabela 5.66 – Resumo das excedências aos valores de limiar e limite para a Estação da Avenida da Liberdade (Fonte: Rede de Qualidade
do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/).................................................................................................................... 358
Tabela 5.67 – Resumo das excedências aos valores de limiar e limite para a Estação do Restelo (Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência
Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/)....................................................................................................................................................... 359
Tabela 5.68 – Resumo da legislação nacional (Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente,
http://qualar.apambiente.pt/) .......................................................................................................................................................................................................... 359
Tabela 5.69 – Emissões de gases com efeito de estufa no concelho de Lisboa, por setor (Fonte: INERPA. Distribuição espacial de emissões)
................................................................................................................................................................................................................................................................... 378
Tabela 5.70 – Resíduos expetáveis na fase de construção ..................................................................................................................................................... 384
Tabela 5.71 – Meios portuários de receção de resíduos (Fonte: Regulamento de Exploração- Regulamento de Gestão de Resíduos de
Embarcações (APL, s.d.) ..................................................................................................................................................................................................................... 389
Tabela 6.1 – Ações consideradas na análise dos impactes do projeto da Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

xiii

de Contentores de Alcântara. .......................................................................................................................................................................................................... 413
Tabela 6.2 – Estimativa dos níveis sonoros de referência emitidos por equipamentos de construção civil .......................................................... 417
Tabela 6.3 – Níveis sonoros, LAeq, de camiões, em função da distância à fonte ........................................................................................................... 417
Tabela 6.4 – Síntese dos dados considerados na previsão dos impactes sobre o tráfego (Fonte: VTM, 2020) .................................................... 422
Tabela 6.5 - Evolução dos movimentos de camiões nos 3 cenários ................................................................................................................................... 422
Tabela 6.6 - Informações dos locais de medição de ruído e de validação do modelo. ................................................................................................ 424
Tabela 6.7 - Comparação dos níveis de pressão sonora obtidos por medição e por aplicação do modelo de cálculo .................................... 426
Tabela 6.8 - Níveis de pressão sonora obtidos por modelação para o cenário da situação de referência ............................................................ 428
Tabela 6.9 - Níveis de pressão sonora obtidos por modelação para o horizonte de projeto de 2027 ................................................................... 429
Tabela 6.10 - Níveis de pressão sonora obtidos por modelação para o horizonte de projeto de 2038................................................................. 430
Tabela 6.11 – Avaliação do critério de incomodidade, para a Zona de Lazer/Restauração - Doca de Alcântara (caracterizada pelo local de
medição R1) ........................................................................................................................................................................................................................................... 432
Tabela 6.12 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às atividades do TCA,
para a Zona de Lazer/Restauração - Doca de Alcântara (caracterizada pelo local de medição R1) ........................................................................ 432
Tabela 6.13 – Avaliação do critério de incomodidade, para o conjunto de habitações localizadas nas imediações da CUF Tejo (caracterizadas
pelo local de medição R2)................................................................................................................................................................................................................. 433
Tabela 6.14 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às atividades do TCA,
para o conjunto de habitações localizadas nas imediações da CUF (caracterizadas pelo local de medição R2). ................................................ 433
Tabela 6.15 – Avaliação do critério de incomodidade, para o local R4 ............................................................................................................................. 434
Tabela 6.16 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às atividades do TCA,
para o local R4 ...................................................................................................................................................................................................................................... 434
Tabela 6.17 – Avaliação do critério de incomodidade, para a Unidade Hoteleira Vila Galé (caracterizada pelo local de medição R5). ...... 435
Tabela 6.18 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às atividades do TCA,
para a Unidade Hoteleira Vila Galé (caracterizada pelo local de medição R5) ................................................................................................................ 435
Tabela 6.19 – Avaliação do critério de incomodidade, para o Centro Social José Luís Coelho (caracterizado pelo local de medição R6) . 436
Tabela 6.20 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às atividades do TCA,
para o Centro Social José Luís Coelho (caracterizado pelo local de medição R6) ......................................................................................................... 436
Tabela 6.21 – Avaliação do critério de incomodidade, para o edifício da Fundação Champalimaud (caracterizada pelo local de medição
R7). ............................................................................................................................................................................................................................................................ 437
Tabela 6.22 – Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às atividades do TCA,
para o edifício da Fundação Champalimaud (caracterizada pelo local de medição R7) .............................................................................................. 437
Tabela 6.23 – Avaliação do critério de incomodidade, para o edifício Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) (caracterizado pelo
local de medição R8) .......................................................................................................................................................................................................................... 438
Tabela 6.24 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às atividades do TCA,
para o edifício Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) (caracterizado pelo local de medição R8) ...................................................... 438
Tabela 6.25 – Avaliação do critério de incomodidade, para o edifício da Cruz Vermelha Portuguesa (caracterizado pelo local de medição R9) ............................................................................................................................................................................................................................................................. 439
Tabela 6.26 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às atividades do TCA,
para o edifício da Cruz Vermelha Portuguesa (caracterizado pelo local de medição - R9) ........................................................................................ 439
Tabela 6.27- Níveis de vibração previstos para os pontos avaliados ................................................................................................................................. 443
Tabela 6.28 – Tabela Síntese de impactes ................................................................................................................................................................................... 453
Tabela 6.29 - Síntese de impactes – património subaquático .............................................................................................................................................. 467
Tabela 6.30 – Emissões associadas a estadias e operações de aproximação e atracação/desatracação (Fonte: VTM, 2020) ......................... 472
Tabela 6.31 – Emissões associadas à navegação Barra-Cais (Fonte: VTM, 2020)............................................................................................................ 473

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

xiv

Tabela 6.32 – Emissões da movimentação interna de cargas (Fonte: VTM, 2020) ......................................................................................................... 473
Tabela 6.33 – Emissões de NOx para os modos de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial, para os diferentes cenários .......................... 474
Tabela 6.34 – Emissões de NMVOC para os modos de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial, para os diferentes cenários .................. 474
Tabela 6.35 – Emissões de SO2 para os modos de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial, para os diferentes cenários ........................... 474
Tabela 6.36 – Emissões de PM10 para os modos de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial, para os diferentes cenários ....................... 475
Tabela 6.37 – Emissões globais associadas ao novo TCA (Fonte: VTM, 2020) ................................................................................................................. 475
Tabela 6.38 – Variações percentuais de emissões dos cenários de investimento face ao BAU ................................................................................. 476
Tabela 6.39 – Concentração média anual para os poluentes NO2, PM10 e SO2 provenientes da operação do TCA estimados junto dos locais
representativos dos recetores sensíveis identificados. ............................................................................................................................................................ 478
Tabela 6.40 – Estimativas de GEE na fase de exploração do TCA em ton/ano (Fonte: VTM, 2020) .......................................................................... 480
Tabela 6.41-Síntese dos impactes na fase de exploração ...................................................................................................................................................... 485
Tabela 9.1 - Plano de monitorização do ambiente sonoro. ................................................................................................................................................... 518
Tabela 9.2 – Identificação dos locais para monitorização de vibrações ............................................................................................................................ 519

Figuras
Figura 1.1 – Delimitação da concessão inicial ................................................................................................................................................................................. 3
Figura 1.2 – 1º Aditamento ao contrato de concessão ................................................................................................................................................................ 3
Figura 1.3 – Intervenções do Projeto de 2008 e respetivas dimensões .................................................................................................................................. 4
Figura 1.4 – Comparação das previsões de movimentação (Fonte: Yilport, 2019) .............................................................................................................. 6
Figura 1.5 – Comparação das Áreas de implantação dos dois projetos (Fonte: Yilport 2019) ........................................................................................ 7
Figura 4.1 - Enquadramento Administrativo da área de estudo ............................................................................................................................................. 27
Figura 4.2 - Áreas sensíveis na envolvente do projeto ............................................................................................................................................................... 28
Figura 4.3 - Áreas sensíveis do ponto de vista patrimonial na envolvente da área de intervenção do projeto e da área de estudo.............. 29
Figura 4.4 – Zonas existentes na área concessionada do Terminal de Contentores (fonte Google Earth) (Fonte: MDJ do Projeto, FP, 2020).
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 34
Figura 4.5 – Áreas de intervenção do projeto (Fonte: MDJ do Projeto, FP, 2020) ............................................................................................................. 38
Figura 4.6 - Terminal - Arranjo Geral ................................................................................................................................................................................................ 41
Figura 4.7 – Parque de Contentores - Secção tipo ...................................................................................................................................................................... 43
Figura 4.8 – Parque de Contentores Vazios – Planta................................................................................................................................................................... 43
Figura 4.9 – Reforço tipo 1................................................................................................................................................................................................................... 45
Figura 4.10 – Reforço tipo 2 ................................................................................................................................................................................................................ 46
Figura 4.11 -Traçado em Planta (1/2) ............................................................................................................................................................................................... 48
Figura 4.12 -Traçado em Planta (2/2) ............................................................................................................................................................................................... 48
Figura 4.13 – Planta do edifício .......................................................................................................................................................................................................... 51
Figura 4.14 – Plano Geral ..................................................................................................................................................................................................................... 53
Figura 4.15 - Imagem “tipo” de spilltainers para unidades de 20’ .......................................................................................................................................... 57
Figura 5.1 - Carta Geológica do Concelho de Lisboa (1986), à escala 1. 10 000 dos Serviços Geológicos de Portugal, atualizada com
nomenclatura e simbologia da 2ª Edição da Carta Geológica de Portugal, à Escala 1:50.000, de 2005 (Fonte: Relatório de Caracterização
Síntese do PDM de Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa, 2012)). .......................................................................................................................................... 86
Figura 5.2 -Extrato da Carta Geológica de Portugal, escala 1: 50 000 (folha 34-D- Lisboa)........................................................................................... 89

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

xv

Figura 5.3 – Excerto da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha 34-D - Lisboa, sem escala. ............................................................... 95
Figura 5.4 - Carta de Suscetibilidade à ocorrência de movimentos de vertentes (Fonte: Revisão do PDM de Lisboa) ........................................ 97
Figura 5.5 - Principais estruturas tectónicas do Vale Inferior do Tejo e na sua envolvente ........................................................................................... 98
Figura 5.6 – Mapa de suscetibilidade sísmica na Área Metropolitana de Lisboa (2010) (Retirado do site da CCDR-LVT). ................................. 99
Figura 5.7 - Carta de Isossistas de Intensidade Máxima ......................................................................................................................................................... 100
Figura 5.8 - Carta de Zonas de Intensidade Sísmica ................................................................................................................................................................ 100
Figura 5.9 – Sismicidade histórica de Portugal (epicentros de alguns sismos históricos). .......................................................................................... 102
Figura 5.10 – Sismicidade histórica e instrumental na região da Estremadura e áreas adjacentes entre 1988 e 2012. ..................................... 103
Figura 5.11 – Zonas sísmicas de Portugal Continental (segundo o RSAEEP) ................................................................................................................... 104
Figura 5.12 – Enquadramento da área de intervenção no zonamento sísmico do Eurocódigo 8 ............................................................................ 105
Figura 5.13 – Carta de vulnerabilidade sísmica dos solos (Fonte: Revisão do PDM de Lisboa) ................................................................................. 106
Figura 5.14 – Distribuição das Unidades Hidrogeológicas em Portugal (Fonte: SNIRH (2018), Sistemas Aquíferos) ......................................... 109
Figura 5.15 – Complexos hidrogeológicos da Cidade de Lisboa (Fonte: EIA dos Túneis do Plano de Drenagem de Lisboa) ......................... 110
Figura 5.16 – Massas de água subterrânea na RH5 (Fonte: PGRH Tejo e Ribeiras do Oeste) .................................................................................... 111
Figura 5.17 – Estado global das massas de água subterrâneas na RH5 (Fonte: APA, 2016; PGRH Tejo e Ribeiras do Oeste – 2º ciclo) ...... 113
Figura 5.18 – Identificação dos pontos de água (símbolo a branco) existentes no concelho de Lisboa, mais próximos da área de intervenção
(Fonte: SNIRH) ...................................................................................................................................................................................................................................... 114
Figura 5.19 – Identificação dos pontos de água (símbolo a verde) mais próximos da área de intervenção (Fonte: Geoportal do LNEG). 115
Figura 5.20 – Sub-bacia do Estuário (Fonte: PGRH do Tejo – Repositório de Mapas-Mapa 2) ................................................................................. 117
Figura 5.21 – Estuário do Tejo – Massa de água de transição .............................................................................................................................................. 121
Figura 5.22 – Identificação das massas de água do estuário do Tejo (Fonte: SNIAmb) ............................................................................................... 122
Figura 5.23 – Esquema conceptual do sistema de classificação do estado das águas superficiais .......................................................................... 124
Figura 5.24 – Zona sensível (Diretiva Águas Residuais Urbanas) na massa de água Tejo -WB1 (Fonte: Portal SNIAmb (APA,2018))........... 125
Figura 5.25 – Zona de produção de moluscos bivalves no Estuário do Tejo, na proximidade da área de intervenção (Fonte: IPMA) ......... 126
Figura 5.26 – Estações de monitorização da qualidade da água na massa de água Tejo WB1, mais próximas da área de intervenção
(Fonte:SNIRH, 2018) ............................................................................................................................................................................................................................ 127
Figura 5.27 – Localização das estações de amostragem da SIMTEJO consideradas no EIA da Bacia de acesso e manobra do TCA (o limite
representado a vermelho corresponde à área de intervenção desse projeto) Fonte: EIA da Bacia de Acesso e Manobra do TCA) ............ 128
Figura 5.28 – Localização das estações de amostragem da campanha de monitorização da APL 2014-2015..................................................... 130
Figura 5.29 – Localização das estações de amostragem da campanha de monitorização da APL 2017-2018..................................................... 131
Figura 5.30 – Locais de amostragem da água considerados no EIA do Terminal de Contentores do Barreiro .................................................... 133
Figura 5.31 – Carta Litológica .......................................................................................................................................................................................................... 135
Figura 5.32 – Carta de Solos de Portugal ..................................................................................................................................................................................... 135
Figura 5.33 – Corine Land Cover 2012 .......................................................................................................................................................................................... 137
Figura 5.34 – Lx Factory ..................................................................................................................................................................................................................... 138
Figura 5.35 – Comércio de apoio à área residencial................................................................................................................................................................. 139
Figura 5.36 – Casas apalaçadas na área residencial ................................................................................................................................................................. 140
Figura 5.37 – Museu Nacional da Arte Antiga

Figura 5.38 – Jardim 9 de Abril ........................................................................................................ 140

Figura 5.39 – Linha férrea de transporte de mercadorias, na Rua de Cascais.................................................................................................................. 141
Figura 5.40 – População por Grandes Grupos de Idades (%), 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ..................................................................... 142
Figura 5.41 – População residente por grandes grupos de idade (%), Lisboa, 1991 a 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ....................... 143
Figura 5.42 – População residente por idades e por sexo (%) Lisboa, 2001 e 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ....................................... 144

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

xvi

Figura 5.43 – Distribuição da população residente por freguesia em 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ...................................................... 145
Figura 5.44 – Ranking das freguesias de Lisboa, em 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ...................................................................................... 145
Figura 5.45 – Densidade populacional, 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ............................................................................................................... 146
Figura 5.46 – População residente com 65 e mais anos de idade (%) em 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) .............................................. 147
Figura 5.47 – População residente com ensino superior completo (%) em 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ........................................... 148
Figura 5.48 – Evolução do peso da AML no emprego do país (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) .............................................................................. 149
Figura 5.49 – Evolução da taxa de atividade na AML (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))................................................................................................ 149
Figura 5.50 – Distribuição do emprego pelas freguesias, em 2013 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ..................................................................... 150
Figura 5.51 – Evolução da taxa de desemprego na AML (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ......................................................................................... 150
Figura 5.52 – Evolução do comércio internacional com origem/destino na AML (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ........................................... 152
Figura 5.53 – Evolução do peso da AML no comércio internacional do país (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ................................................... 152
Figura 5.54 – Proporção do VAB das empresas em setores de alta e média-alta tecnologia (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ..................... 153
Figura 5.55 – Distribuição dos estabelecimentos por freguesia (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016)) ............................................................................ 154
Figura 5.56 – Extrato da Planta de Circulação a sul (Fonte: PU Alcântara) ........................................................................................................................ 171
Figura 5.57 – Delimitação da Unidade de Execução de Alcântara Nascente ................................................................................................................... 171
Figura 5.58 – Delimitação da Área do PP de Reabilitação Urbana – Janelas Verdes e área sujeita a medidas preventivas ............................. 172
Figura 5.59 – Esquema de Modelo Territorial do PROTAML (Fonte: PROTAML, Vol I; CCDR-LVT 2002) ................................................................ 175
Figura 5.60 – Unidades Territoriais do PROTAML (Fonte: PROTAML - Vol I; CCDR-LVT, 2002) ................................................................................. 176
Figura 5.61 – Unidades territoriais do PROT-AML (Fonte: PROT-AML-Proposta Técnica Final (CCDR-LVT, 2010)) ............................................ 178
Figura 5.62 – Identificação e localização das 22 Zonas Críticas e respetivos cursos de água, por RH (Fonte: PGRI RH5 (APA, 2016)) ........ 185
Figura 5.63 – Extrato do Mapa Síntese do PROF LVT .............................................................................................................................................................. 187
Figura 5.64 – Sistema de Conetividade do Modelo territorial do PNPOT ......................................................................................................................... 193
Figura 5.65 – Capacidade atual e potencial do TCA (Fonte: PEDPL (APL, 2007)) ............................................................................................................ 202
Figura 5.66 – Planta de identificação das áreas sujeitas a servidão .................................................................................................................................... 206
Figura 5.67 – Servidão radioelétrica dos equipamentos da NAV Portugal ....................................................................................................................... 208
Figura 5.68 – Localização dos pontos e transectos de amostragem de fauna. ............................................................................................................... 220
Figura 5.69 – Cartografia de biótopos e Habitats, na área de estudo. ............................................................................................................................... 230
Figura 5.70 – Localização dos pontos de medição do ruído (campanha de maio de 2020) ....................................................................................... 235
Figura 5.71 – Localização dos pontos de medição do ruído (campanha de julho de 2020) ....................................................................................... 238
Figura 5.72 – Localização dos pontos de medição de vibração ........................................................................................................................................... 250
Figura 5.73 – Unidades de Paisagem ............................................................................................................................................................................................ 264
Figura 5.74 – Área de Estudo e Envolvente, s/ escala .............................................................................................................................................................. 275
Figura

5.75

–

Património

Classificado

na

Área

de

Estudo,

s/escala

(http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm) ................................................................................................................ 276
Figura

5.76

–

Património

na

envolvente

da

Área

de

Estudo,

s/escala

(http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm) ................................................................................................................ 278
Figura 5.77 – Área de Afetação Indireta, Google Earth s/ escala ......................................................................................................................................... 280
Figura 5.78 – Condições de visibilidade do solo ....................................................................................................................................................................... 306
Figura 5.79 - Vista da Carta Náutica do Porto de Lisboa, de Alcântara ao Canal do Montijo, Escala 1:15 000, com indicação de dois
naufrágios. ............................................................................................................................................................................................................................................. 330
Figura 5.80 - SILVA, Francisco Maria Pereira da, 1813-1891. Plano hydrographico do porto de Lisboa / levantado de 1845 a 1847. Biblioteca
nacional de Portugal: CC-997-r ....................................................................................................................................................................................................... 331

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

xvii

Figura 5.81 - GUERREIRO, João Veríssimo Mendes, fl. 1878-1909 Planta hydrographica da barra e porto de Lisboa: com as curvas de iguaes
profundidades desenhadas sobre as cartas hydrographicas. Biblioteca nacional de Portugal: CC-998-r.............................................................. 332
Figura 5.82 - SILVA, Francisco Maria Pereira da, 1813-1891 Planta do Rio Tejo pertencente ao plano geral das obras que convém realizar
nas margens do Tejo em frente de Lisboa para o desenvolvimento marítimo, comercial e industrial do porto e cidade de Lisboa. Biblioteca
nacional de Portugal: CC-436-a. ..................................................................................................................................................................................................... 332
Figura 5.83 - Projeto para a construção das Docas de Alcântara, contido na compilação de Adolfo Loureiro. Podemos verificar a opção
mista de aterro/e ou enrocamento. ............................................................................................................................................................................................... 333
Figura 5.84 - Projeto para a construção da Doca de Alcântara, com a solução de Aterro. ......................................................................................... 333
Figura 5.85 - PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEX/000103 Obras do Porto de Lisboa no Aterro 1885 ................................................................ 334
Figura 5.86 - Obras do Porto de Lisboa, construção do muro da doca flutuante,1890-11, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEX/000316334
Figura 5.87 - Obras do Porto de Lisboa, 1891, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEX/000327. No canto esquerdo é possível ver o volume
de aterro. ................................................................................................................................................................................................................................................ 335
Figura 5.88 - PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/ACU/000314 /sem data ........................................................................................................................... 335
Figura 5.89 – Representação gráfica da variação da temperatura do ar para a Estação de Geofísico (Lisboa) (Normais Climatológicas - 19712000). (Fonte: IPMA, 2018)................................................................................................................................................................................................................ 343
Figura 5.90 – Representação gráfica da média da amplitude térmica diária no período de 1971 a 2000 para Área Metropolitana de Lisboa.
(Fonte: Portal do Clima, 2018) ......................................................................................................................................................................................................... 344
Figura 5.91 – Representação gráfica da Precipitação para a Estação de Geofísico (Normais Climatológicas - 1971-2000) (Fonte: IPMA, 2018)
................................................................................................................................................................................................................................................................... 346
Figura 5.92 – Rumos do vento em Lisboa/Portela (médias horárias, período de 1971-1980). (Fonte: Extraído de “Orientações Climáticas
para o Ordenamento em Lisboa” (Alcoforado, Lopes, Andrade, & Vasconcelos, 2005)). ............................................................................................ 347
Figura 5.93– Representação gráfica da velocidade do vento (média diária) na Estação de Lisboa entre 2005 e 2009. (Fonte: SNIRH - APA,
2018) ........................................................................................................................................................................................................................................................ 348
Figura 5.94– Representação gráfica da intensidade média do vento à superfície no período de 1971 a 2000 para Área Metropolitana de
Lisboa. (Fonte: Portal do Clima, 2018)........................................................................................................................................................................................... 348
Figura 5.95 – Representação gráfica da direção horária do vento na Estação de Lisboa entre 2005 e 2009. (Fonte: SNIRH - APA, 2018) 349
Figura 5.96 – Histórico anual da qualidade do ar na Aglomeração Área Metropolitana de Lisboa Norte em 2016 (Fonte:
http://qualar.apambiente.pt/) .......................................................................................................................................................................................................... 355
Figura 5.97 – Localização das estações de monitorização de qualidade do ar da Avenida da Liberdade e Restelo .......................................... 357
Figura 5.98 – Ciclo diário das concentrações de NO2 nas estações da RLVT ................................................................................................................... 362
Figura 5.99 – Ciclo semanal das concentrações de NO2 nas estações da cidade de Lisboa, nomeadamente Restelo e Av. da Liberdade
(Fonte: Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDRLVT, 2017)) ...................................... 362
Figura 5.100 - Avaliação da conformidade legal do poluente NO2 em 2016 para a proteção da saúde humana (Fonte: Relatório de Avaliação
da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017)) ........................................................................................................ 363
Figura 5.101 - Ciclo diário das concentrações de PM10 nas estações da cidade de Lisboa (Fonte: Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar
da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017) ................................................................................................................................................. 364
Figura 5.102 - Ciclo semanal das concentrações de PM10 em estações das aglomerações da RLVT (Fonte: Relatório de Avaliação da
Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017))............................................................................................................... 365
Figura 5.103 - Avaliação da conformidade legal do poluente PM10 em 2016, para o valor limite anual, para a proteção da saúde humana
(Fonte: Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017)) ............................................. 365
Figura 5.104 - Avaliação da conformidade legal do poluente PM10 em 2016, para o valor limite diário, para a proteção da saúde humana
(Fonte: Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017))) ............................................ 366
Figura 5.105 - Ciclo diário das concentrações de CO nas estações urbanas de fundo e estações de tráfego da RMQA LVT (Fonte: Relatório
de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017))) ............................................................................. 367
Figura 5.106 -Avaliação da conformidade legal do poluente CO em 2016, para a proteção da saúde humana (Fonte: Relatório de Avaliação
da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017))) ....................................................................................................... 367

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

xviii

Figura 5.107 -Ciclo diário das concentrações de O3 nas estações rurais e urbanas de fundo da RMQA LVT (Fonte: Relatório de Avaliação
da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017))) ....................................................................................................... 368
Figura 5.108 -Avaliação da conformidade legal do poluente O3 em 2016 para o valor alvo (média de 2014, 2015 e 2016), para a proteção
da saúde humana ................................................................................................................................................................................................................................ 369
Figura 5.109 - Número de horas e dias com ultrapassagem do limiar de informação (180 ug/m3) do poluente O3 em 2016 por estação
................................................................................................................................................................................................................................................................... 370
Figura 5.110 - Resumo das principais alterações climáticas projetadas para o município de Lisboa até ao final do século (Fonte: EMAAC,
2017 (CML, 2017))................................................................................................................................................................................................................................ 375
Figura 5.111 - Mapeamento das ocorrências devidas a precipitação intensa em 22 de setembro de 2014 (Fonte: EMAAC, 2017 (CML, 2017))
................................................................................................................................................................................................................................................................... 376
Figura 5.112 – Emissões de metano (CH4) em 2015 e 2017 em Lisboa............................................................................................................................. 378
Figura 5.113 – Emissões de dióxido de carbono (CO2) em 2015 e 2017 em Lisboa ...................................................................................................... 379
Figura 5.114 – Emissões de óxido nitroso (N2O) em 2015 e 2017 em Lisboa .................................................................................................................. 379
Figura 5.115 – Emissões de gases fluorados em 2015 e 2017 em Lisboa ......................................................................................................................... 380
Figura 6.1 – Localização das intersecções analisadas no estudo de tráfego (VTM, 2020) ........................................................................................... 420
Figura 6.2 – Distribuição horária de movimentos de camiões do TCA (VTM, 2018)...................................................................................................... 420
Figura 6.3 –Variação da velocidade de vibração com a distância a tráfego rodoviário................................................................................................ 442
Figura 6.4 –Variação da velocidade de vibração com a distância a tráfego ferroviário ............................................................................................... 442
Figura 6.5 – Localização de naufrágios na envolvente ao projeto....................................................................................................................................... 467
Figura 6.6 - Locais representativos dos recetores sensíveis mais próximos e utilizados na modelação ................................................................. 477
Figura 6.7 – Imagem do Complexo de Alcântara ...................................................................................................................................................................... 487
Figura 6.8 – Imagem do Hospital CUF Tejo ................................................................................................................................................................................. 488
Figura 8.1 – Esquema de circulação no acesso local à área de intervenção..................................................................................................................... 501
Figura 9.1 – Localização aproximada do ponto de monitorização da qualidade da água .......................................................................................... 514

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

xix

Peças Desenhadas
Nº de Ordem

Tabela

1

Esboço corográfico

2

Atual configuração do terminal de contentores de Alcântara

3

Implantação do projeto

4

Ocupação atual e futura da área de concessão

5

Síntese fisiográfica

6

Carta Geológica à escala 1:25 000

7

Uso e Ocupação do solo

8.1

Planta de Ordenamento- Qualificação do Espaço Urbano

8.2

Planta de Ordenamento- Estrutura Ecológica Municipal

8.3

Planta de Ordenamento-Sistema de Vistas

8.4

Planta de Ordenamento- Riscos Naturais e Antrópicos I

8.5

Planta de Ordenamento- Riscos Naturais e Antrópicos II

8.6

Planta de Ordenamento-Condicionantes de Infraestruturas

8.7

Planta de Ordenamento- Acessibilidades e transportes

9.1

Plano de Urbanização de Alcântara – Planta de Zonamento I

9.2

Plano de Urbanização de Alcântara – Planta de Zonamento II

10

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública

11

Representação fotográfica das áreas de intervenção do projeto

12

Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem

13

Bacias Visuais (Desenhos 13.1 a 13.8)

14

Carta de Qualidade Visual da Paisagem

15

Carta de Capacidade de Absorção Visual

16

Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem

17

Localização das ocorrências patrimoniais

18

Sobreposição das ZEP com o layout de projeto

19

Qualidade ao ar – recetores sensíveis

20

Carta de impactes cumulativos

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

xx

1.
1.1

INTRODUÇÃO
Identificação do projeto, fase do projeto e proponente
O presente Estudo de Impacte Ambiental, em fase de projeto de execução, incide sobre o projeto de
Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara (TCA),
localizado na margem norte do rio Tejo, no Cais de Alcântara Sul, no concelho de Lisboa.
O TCA é operado pela empresa concessionária LISCONT – Operadores de Contentores, S.A., detida
maioritariamente pela YILPORT – Holding Inc..
A realização deste empreendimento é da responsabilidade da LISCONT S.A. que, para efeitos do presente
Estudo, assume o papel de “Proponente” e que adjudicou à PROMAN – Centro de Estudos e Projetos, S.A.
o presente Estudo de Impacte Ambiental.

1.2

Identificação entidade licenciadora
A entidade licenciadora do projeto é a Administração do Porto de Lisboa (APL, S.A.).

1.3

Equipa técnica responsável pelo EIA e período de elaboração
O presente EIA foi elaborado pela PROMAN – Centro de Estudos e Projetos S.A., no período compreendido
entre março de 2018 e junho de 2020.
Importa referir que o EIA foi apresentado à APA em agosto de 2019. Contudo, face a alterações posteriores que
ocorrerem no projeto de execução, relacionadas com a localização do novo edifício, bem como a um conjunto de
questões complementares colocadas em sede de análise de conformidade do EIA, das quais se destaca a
necessidade de ser equacionado e analisado um cenário mais conservador (ou seja, mais próximo da situação
atual) em termos de repartição modal de transporte de contentores, foi entendimento da APA que o proponente
deveria proceder à reformulação do EIA. O presente relatório corresponde pois à versão revista do EIA apresentado
em agosto de 2019.
A equipa técnica responsável pela elaboração do EIA consta da tabela 1.1.
Tabela 1.1 – Constituição da equipa técnica
Nome

Formação

Direção de projeto
Antecedentes
Descrição de projeto

Cristina Reis

Engenheira do Ambiente

Edição Técnica do EIA e apoio à
Coordenação
Resumo Não Técnico

Paula Mendes

Engenheira do Ambiente

Qualidade do Ambiente

António Oliveira

Engenheiro do Ambiente

Ambiente sonoro e Qualidade do ar

MONITAR

Consultores

Vibrações

SCHUI

Consultores

Ocupação do Solo, Ordenamento do
território e condicionantes

Andreia Rocha
Joana Silva

Engenheira do Ambiente

Ecologia

Joana Santos
Helena Coelho
Miguel Mascarenhas

Bióloga
Bióloga
Biólogo

Responsáveis por
descritores

Responsabilidade
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Responsabilidade

Nome

Formação

Margarida Silva

Bióloga

Património

Alexandre Canha
Luciana Sousa

Arqueólogos

Fisiografia e Paisagem

Cláudia Sequeira
Maria Lopes
Ângelo Carreto

Arquitetos paisagistas

Cartografia e SIG

Hugo Faria
António Marques

Técnico de SIG e desenho

1.4

Antecedentes do EIA e do Projeto

1.4.1

Considerações prévias
A instalação portuária constituída pelo TCA foi construída em fase anterior à vigência do regime jurídico
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), não tendo sido, pelo efeito, sujeita a AIA.
A LISCONT detém a concessão do Terminal de Alcântara através de contrato de concessão outorgado pela
Administração do Porto de Lisboa.
O “Contrato de Concessão de Direito de Exploração, em regime de Serviço Público, de um Terminal
Portuário de Contentores em Alcântara” foi outorgado pela Administração do Porto de Lisboa à LISCONT
Operador de Contentores, SA em 18 de dezembro de 1984 por um prazo inicial de 20 anos, contados a
partir de 5 de maio de 1985. Este prazo foi prorrogado por duas vezes através de Aditamentos ao Contrato
de concessão celebrados respetivamente, em 19 de dezembro de 1997 e 21 de outubro de 2008. Através
deste último Aditamento, o prazo de concessão terminaria em 31 de dezembro de 2042.
No entanto, e conforme se constatará do exposto nos pontos seguintes, o Projeto de Expansão do
Terminal previsto no Aditamento ao Contrato de Concessão de 21 de outubro de 2008 previa uma
significativa expansão da área do Terminal, envolvendo o prolongamento do cais existente em 500m e um
significativo aumento da área de parqueamento de contentores, resultando num também significativo
aumento da capacidade de movimentação. Este projeto foi sujeito a procedimento de AIA, não tendo
merecido a aprovação das Autoridades Ambientais.
Nos termos do Aditamento ao Contrato de Concessão de Outubro de 2008, o Concedente e o
Concessionário acordaram na reformulação profunda do projeto, no sentido de eliminar ou mitigar os
principais fatores ambientais que levaram à não aprovação do projeto de 2008, resultando no novo projeto
que agora se apresenta. Destas negociações resultou também a redução do prazo de concessão que, nas
presentes condições, terminará em 31 de dezembro de 2038.

1.4.2

Evolução da área concessionada e Projeto de Expansão do TCA (2008)
Nos termos do Decreto-lei nº 287/84, de 23 de agosto, foi celebrado, a 18 de dezembro de 1984, entre a
APL e a LISCONT o contrato inicial de concessão do Terminal de Alcântara, já acima referido. O terminal
dispunha então de 630 m de cais acostável, 82 000m2 de terrapleno e dois edifícios localizados fora do
terrapleno do terminal, no topo da doca de Alcântara, denominados por edifício C1 e edifício C2, bem
como dois outros edifícios- edifício E, também designado por edifício Liscont e edifício Gil Eanes, dispondo
em conjunto de uma área coberta de 6000 m2.
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Figura 1.1 – Delimitação da concessão inicial

Na sequência de um “Aditamento ao Contrato de Concessão do Terminal de Alcântara” estabelecido entre
a APL e a LISCONT em 19 de dezembro de 1997, a configuração do terminal foi modificada, tendo sido os
edifícios C1 e C2 desafetados da concessão e acrescentadas novas áreas por forma a que a área total do
terrapleno passasse para cerca de 114 000m2. O cais foi aprofundado, pela APL, mediante o avanço de
18,5m no sentido do rio e numa extensão de 1091m, cobrindo os 630m iniciais e 461m do cais avançado
de Alcântara, por forma a garantir uma profundidade de pelo menos -13m de profundidade nos 630m de
cais inicialmente concessionados à LISCONT. A linha de cais concessionado à LISCONT foi mantida nos
630m.

Figura 1.2 – 1º Aditamento ao contrato de concessão

Tendo por base o Decreto-lei nº 188/2008, de 23 de setembro, foi celebrado em 21 de outubro de 2008
um novo “Aditamento ao Contrato de Concessão da Exploração do Terminal de Alcântara” no qual a
LISCONT se compromete a realizar investimentos e, em contrapartida, a APL concede a prorrogação do
prazo da concessão e a ampliação da área concessionada.
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O projeto de investimento a que o concessionário se obrigou, incluía:
•

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

•

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

•

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

•

Prolongamento do cais do Terminal para nascente, numa extensão de aproximadamente 500 m, e
do terrapleno situado entre o novo cais e o atual, em cerca de 55000 m 2;

•

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

•

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

•

Implementação de todas as infraestruturas essenciais ao bom funcionamento das obras referidas as
alíneas anteriores, designadamente infraestruturas de comunicação, eletricidade, águas e esgotos,
iluminação exterior, vedações e controlo de acessos.

Na figura abaixo apresenta-se uma planta geral que resume as intervenções do anterior projeto e
respetivas dimensões.

Figura 1.3 – Intervenções do Projeto de 2008 e respetivas dimensões

A submissão do Projeto de Expansão do TCA a procedimento de AIA, em 2009, mereceu uma decisão
desfavorável, em 2011, atendendo a que a Comissão de Avaliação entendeu que o projeto era responsável
por impactes negativos significativos e maioritariamente não minimizáveis sobre os fatores paisagem,
património, sócioeconomia, ambiente sonoro, qualidade do ar e ordenamento do território. Pelo referido,
o Projeto de Expansão do TCA não foi concretizado.
A atual delimitação da concessão do TCA encontra-se representada em todas as peças desenhadas.
De notar que a extremidade de montante marcada na delimitação da concessão (cais de Rocha Conde
d’Óbidos) foi entregue à LISCONT em 31 de maio de 2010, nos termos do contrato de concessão, para
efeitos do previsto avanço de cais, não tendo tido, no entanto, qualquer utilização operacional até hoje,
dada a não construção do avanço do cais em frente à gare.
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1.4.3

Comparação do Projeto Atual com o Projeto de 2008
A LISCONT, em 2017, tomou a decisão de elaborar o Projeto de Modernização e Aumento da Eficiência
Operacional. Conforme será explicado em detalhe no ponto 3, no desenvolvimento do atual “Projeto de
Modernização e Aumento de Eficiência do Terminal de Alcântara” pretenderam-se alcançar dois objetivos
considerados fundamentais:
•

Recuperar o insuficiente investimento realizado no terminal a partir de 2003, nomeadamente através
da modernização dos meios e sistemas operacionais readaptando-os às novas condições e exigências
ditadas pela contínua evolução do mercado

•

Melhorar o desempenho energético e ambiental do Terminal por forma a eliminar ou minimizar os
impactos ambientais que, em 2011, levaram à não aprovação do projeto de expansão em sede de
AIA.

As condições de mercado prevalecentes, sobretudo a partir de 2008, ditaram ritmos de crescimento do
transporte marítimo de contentores muito inferiores aqueles que até então se vinham registando. Os
efeitos conjuntos da crise económica mundial e do abrandamento do crescimento da deslocalização da
produção de bens de consumo traduziram-se na redução drástica do crescimento do transporte marítimo
de contentores que passou de valores com dois dígitos para valores médios da ordem dos 2 a 3%.
No plano nacional, a perda de dinamismo da economia portuguesa em resultado do resgate financeiro
ocorrido em 2011, afetou negativamente a evolução da movimentação nos portos, especialmente no que
se refere à evolução das importações.
No Porto de Lisboa somaram-se aos efeitos de uma evolução global e nacional desfavoráveis as
consequências muito negativas dos prolongados períodos de agitação laboral e greves que caracterizaram
o período que mediou entre os anos de 2010 a 2016.
Para o presente projeto (2018 YPH), estes desenvolvimentos, todos eles negativos, conduziram
naturalmente a uma redução substancial das expetativas de crescimento da movimentação no TCA
relativamente às previsões em que se baseou o denominado projeto 2008 ME (projeto cujo EIA foi
submetido em 2010). Na Figura 1.4 apresentam-se graficamente estas diferenças.
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Figura 1.4 – Comparação das previsões de movimentação (Fonte: Yilport, 2019)

Como consequência da redução de expetativas de mercado, as dimensões físicas do projeto atual foram
significativamente reduzidas, comparativamente com as previstas no projeto concebido em 2008.
Foi assim possível desenvolver integralmente o atual projeto dentro da área já concessionada e
consignada à LISCONT, dispensando a incorporação de áreas previstas no anterior projeto, como:
•

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

•

O aterro da área compreendida entre o atual cais da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos e
o prolongamento do cais que, no anterior projeto, constituiria um novo terrapleno com 55,724m2 de
área.

•

A construção, dentro da doca do Espanhol (também designada por Doca de Alcântara), de uma
plataforma ferroviária e de um cais para barcaças, totalizando uma área de 14,352m 2.

•

Ao contrário do anterior projeto, o atual projeto, permitirá mesmo dispensar uma faixa de terreno
para a manutenção de um acesso rodoviário à zona da Gare Marítima da Rocha, a localizar entre a
muralha Sul da doca do Espanhol e a futura vedação Norte do terminal, representando uma redução
de área de 4,000m2.

Relativamente ao projeto anterior, o atual projeto apresenta uma área de implantação total inferior em
cerca de 7,4 ha. Na figura seguinte apresenta-se a comparação entre as áreas de implantação dos dois
projetos, estando representada a laranja a área de implantação do atual projeto, que coincide com a área
já no presente integrada na concessão do Terminal, e a rosa as áreas, a norte e leste do Terminal que
estavam incluídas no projeto anterior (2008 ME) e que no presente projeto (2018 YPH) foram desafetadas.
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Figura 1.5 – Comparação das Áreas de implantação dos dois projetos (Fonte: Yilport 2019)

Na tabela seguinte comparam-se os principais parâmetros dimensionais e de capacidade do terminal de
Alcântara na sua configuração presente, a prevista se tivesse sido implementado o projeto 2008ME e o
proposto no projeto 2018YPH.
Tabela 1.2 - Parâmetros de Projeto
Parâmetro

un

Projeto 2018YPH

Projeto 2008ME

Área de concessão total

m2

224 123

300 327

Comprimento de cais

m

1 091

1 591

Nº de pórticos de cais

un

5

7

Nº de “ground slots”

TEU

3 406

4 620

Nº total de slots

TEU

12 773

22 100

Capacidade de movimentação anual

TEU

662 347

911 300

Note-se que os valores de área de concessão, nº de ground slots, nº total de slots e capacidade de
movimentação anual relativos ao projeto 2018YPH diferem dos apresentados à APA, em fase anterior ao
presente procedimento de AIA. Efetivamente, como consequência da renegociação do contrato entre a
APL e a LISCONT, ocorrida em junho de 2019, e do desenvolvimento do projeto, em fase de projeto de
execução, houve ligeira alteração dos parâmetros acima indicados, como se discrimina seguidamente:

1.4.4

•

Área de concessão – antes 226 251m2; atualmente 224 123 m2;

•

Nº de ground slots – antes 3 454; atualmente 3 406;

•

Nº total de slots – antes 12 953; atualmente 12 773;

•

Capacidade de movimentação anua l- antes 671 681; atualmente 662 347.

Apreciação prévia e Decisão de sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental do
Projeto de Modernização e Aumento da Eficiência Operacional do TCA
Em simultâneo com a decisão de elaboração do Projeto de Modernização e Aumento da Eficiência
Operacional, a LISCONT adjudicou à PROMAN a preparação dos “Elementos para apreciação prévia e
decisão de sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental”, ao abrigo do artigo 3º do Decreto-lei nº 151B/2013, de 31 de outubro (alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro).
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Esses elementos foram entregues à APL, que, na qualidade de entidade licenciadora do projeto, os
remeteu para a Autoridade de AIA em setembro de 2017, solicitando um parecer prévio sobre a
suscetibilidade do mesmo provocar impactes significativos no ambiente. A decisão da Autoridade de AIA
foi no sentido de sujeitar o projeto a um procedimento de AIA, apresentando-se no Anexo A o parecer
emitido.
A sustentação dessa decisão prende-se com o entendimento, por parte da Autoridade de AIA, de que o
projeto do Aumento da Eficiência do Terminal de Contentores de Alcântara prevê um conjunto de
intervenções semelhantes ao projeto “Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara”, sujeito
anteriormente a procedimento de AIA e que obteve uma DIA desfavorável. Nesse contexto, considera a
Autoridade de AIA que:
•

“a situação atual, face ao anterior procedimento de AIA, e tendo em conta o aumento de capacidade
instalada que se verificou (era de 340 000 TEU e atualmente de 576 641 TEU) contempla um conjunto
de efeitos negativos, identificados em sede desse procedimento e que fundamentaram a decisão
desfavorável emitida à data;

•

os efeitos resultantes das alterações que se pretende agora implementar, podem ser suscetíveis de
provocar impactes negativos em fatores ambientais determinantes tendo em conta o local do projeto
e as características específicas do mesmo, nomeadamente na Paisagem, no Património, no Ruído, na
Qualidade do ar e na Sócioeconomia;

•

se perspetiva a ocorrência de impactes negativos indiretos associados ao forte aumento do
transporte rodoviário, do transporte ferroviário e associados ao forte aumento do tráfego fluvial e
transhipment, induzidos pelo aumento do movimento de contentores.”

1.4.5

Hierarquização dos descritores

1.4.5.1

Considerações prévias
O presente EIA não foi antecedido pela apresentação formal de uma Proposta de Definição de Âmbito
(PDA), nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo DecretoLei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. No entanto, no seu planeamento, organização e definição das
metodologias de trabalho, foram desde logo identificadas as vertentes ambientais consideradas mais
relevantes ou mais sensíveis para a análise do projeto de Modernização e Aumento da Eficiência
Operacional do TCA. Foi, assim, definida uma hierarquização dos descritores analisados no presente EIA,
a qual teve por base uma avaliação preliminar dos valores naturais, culturais e socioeconómicos existentes
na área de estudo e a análise integrada dos elementos que aportam ou constituem o projeto em causa.
Neste exercício de avaliação, procedeu-se também à análise da DIA relativa ao Projeto de Expansão do
TCA (EIA que teve por base o Projeto de Expansão desenvolvido em 2008/2009), bem como do parecer
da Comissão de Avaliação e foram desenvolvidas reuniões de trabalho regulares com o Promotor e
projetista para acompanhamento da evolução do projeto e estudos associados, durante as quais a equipa
do EIA beneficiou de um bom conhecimento do mesmo, fomentando a sua melhor perceção e avaliação.

1.4.5.2

Domínios e profundidade de análise
Para poder determinar, com maior rigor, a hierarquização dos descritores ambientais a avaliar no EIA,
consideraram-se como atividades geradoras de impactes do projeto, durante a fase de construção, as
seguintes:
•

Instalação e funcionamento de estaleiro(s);
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•

Circulação de máquinas e veículos de apoio às obras;

•

Demolição de dois edifícios existentes;

•

Construção de um novo edifício;

•

Obras de melhoria das áreas de empilhamento e estacionamento, nomeadamente envolvendo
melhoramento dos solos e substituição/reabilitação de pavimentos e construção de infraestruturas.

Já durante a fase de exploração/operação, consideram-se mais significativas as seguintes atividades:
•

A circulação de viaturas pesadas, de embarcações e de composições ferroviárias para transporte de
contentores;

•

O funcionamento do diverso equipamento portuário para carga/descarga dos contentores nos navios
que atracam no Terminal.

Para a aferição final da hierarquização de descritores ambientais assumida no presente EIA, para além das
características do projeto, foi ainda tida em conta a caracterização/sensibilidade ambiental do local de
implantação e as características ambientais e socioeconómicas da sua envolvente
Pelo acima exposto, foi assumida, no presente EIA, a seguinte hierarquização de descritores:
•

Descritores muito importantes:
o

Socioeconomia – o estudo incidiu na avaliação dos potenciais efeitos negativos para a população
local mas igualmente na determinação dos efeitos positivos regionais e nacionais associados ao
projeto, tendo em conta os objetivos que o mesmo visa atingir, nomeadamente o de manter e
incrementar a condição do Porto de Lisboa como porto de escala de serviços marítimos de longo
curso. Pelo efeito, o descritor foi considerado muito importante.

o

Ordenamento do Território e Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública – no
âmbito destes descritores, procedeu-se à análise da compatibilização do projeto com os
instrumentos e condicionantes atualmente em vigor na área de implantação do projeto.
Considerando os condicionalismos urbanísticos e de gestão territorial a que a zona onde se insere
o TCA está sujeita, nomeadamente por via do Plano de Urbanização de Alcântara (PUA) e do Plano
Diretor Municipal de Lisboa (PDM Lisboa), estes descritores foram considerados muito
importantes.

o

Património arqueológico e cultural – o estudo incidiu na caracterização dos valores e elementos
patrimoniais conhecidos na área de estudo, incluindo a componente subaquática. Atendendo ao
conhecimento prévio do local, nomeadamente a existência de património classificado na
envolvente próxima da área de intervenção, e ao potencial arqueológico, no que se refere ao
património subaquático na zona onde se insere o projeto, considerou-se este descritor muito
importante.

o

Paisagem – Tendo em conta as intervenções do Projeto e a sensibilidade paisagística da área onde
o mesmo se insere, este descritor foi alvo de análise detalhada, sendo, pelo efeito, considerado
muito importante.

o

Ambiente sonoro, Vibrações e Qualidade do ar - Face às características do projeto e à proximidade
de ocupações e de recetores sensíveis, bem como de elementos arquitetónicos com valor
patrimonial, estes descritores foram considerados muito importantes.
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•

Descritores importantes
o

Recursos hídricos superficiais – Tendo em conta que o projeto contempla ações/atividades com
potencial de afetação da qualidade da água superficial, e atendendo à sensibilidade do meio
recetor, nomeadamente o Estuário do Tejo, procedeu-se à caracterização dessa massa de água e
análise da potencial interferência do projeto com a mesma, tendo para o efeito sido considerado
um descritor importante.

o

Uso e ocupação do solo – O projeto implanta-se exclusivamente em zona portuária, no interior
da área de concessão do TCA e os usos existentes na sua proximidade são compatíveis com a
atividade portuária. Contudo, a área de estudo insere-se numa malha urbana, onde coexistem
diferentes tipo de usos e ocupações, alguns sensíveis, como zonas habitacionais, zonas de recreio
e lazer, estabelecimentos de diversas tipologias. Tendo em conta as ações/atividades inerentes
ao projeto, em particular na fase de construção, alguns desses usos mais sensíveis poderão,
eventualmente, ser afetados, pelo que foi considerado importante a sua identificação e
localização, efetuada no âmbito deste descritor.

o

Alterações climáticas – Dado que o projeto de modernização pressupõe substituição de
equipamentos com motores que funcionam a combustíveis fósseis por motores elétricos e
também tendo em conta as transferências modais no transporte de contentores que o projeto
contempla, importa avaliar os seus efeitos no contexto de prevenção e mitigação das alterações
climáticas.

•

Descritores pouco importantes
o

Fisiografia – pelas características da zona onde se insere o projeto e pela natureza das suas
intervenções, o projeto em avaliação não introduz alterações significativas à fisiografia. Pelo
efeito, considerou-se o presente descritor pouco importante;

o

Geologia, Geomorfologia e Sismicidade e Solos – Tendo em conta as características geológicas e
geomorfológicas da zona, o facto de se tratar de uma área artificializada conquistada ao rio e o
tipo de intervenções inerentes ao projeto, estes descritores foram considerados pouco
importantes;

o

Clima – as intervenções do projeto não têm qualquer interferência ao nível dos parâmetros
climáticos, pelo que se considerou este descritor pouco importante.

Como se pode verificar, observa-se que foram definidos como descritores muito importantes,
componentes tanto de natureza ambiental como socioeconómica, o que vai ao encontro da
transversalidade/diversidade dos impactes expectáveis para um projeto deste tipo. Saliente-se, contudo,
que a hierarquização acima apresentada não tem uma relação de causalidade com a avaliação da
significância dos impactes efetivamente identificados, devendo ser sempre entendida como um ponto de
partida metodológico para a avaliação realizada.
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2.

METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA

2.1

Enquadramento legislativo
O atual regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) encontra-se instituído pelo Decreto-Lei
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (procede à quarta alteração ao Decreto -Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de
outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.ºs 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto, e pela
Lei n.º 37/2017, de 2 de junho) estabelecendo o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos
projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente. O referido
decreto-lei transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de abril de 2014, que altera a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos
e privados no ambiente.
A Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro aprova os requisitos e normas técnicas aplicáveis à
documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA.
Tal como acima referido, a anteceder o presente EIA, foi apresentado à Autoridade de AIA o documento
“Elementos para apreciação prévia e decisão de sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental”, elaborado ao
abrigo do artigo 3º do Decreto-lei nº 151 -B/2013, de 31 de outubro. Neste caso, aplica-se o previsto na
Norma transitória do Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, nomeadamente, no nº 1 do artigo
6º, que seguidamente se transcreve:
“1 - O presente decreto-lei não se aplica aos procedimentos de avaliação de impacte ambiental (AIA) cuja
tramitação se tenha iniciado junto da autoridade de AIA ou da entidade licenciadora ou competente para
a autorização do projeto antes da sua entrada em vigor, mesmo que se encontrem nas fases de apreciação
prévia, de definição do âmbito do EIA ou de avaliação e de verificação da conformidade ambiental do
projeto de execução.
(…).”
No desenvolvimento do EIA, foram ainda tomadas em consideração todas as disposições legais e
regulamentares decorrentes do quadro normativo legal vigente, com incidência, nomeadamente, no
ordenamento do território e na proteção de valores culturais e/ou naturais, de onde se destacam:
•

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, que define normas relativas à Rede Nacional de Áreas
Protegidas, com a Declaração de Retificação 53-A/2008, de 22 de setembro;

•

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que procedeu à
transposição para o direito interno da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à
conservação das aves selvagens (diretiva aves), e da Diretiva n.º 92/43/CE, do Conselho, de 21 de maio,
relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats),
transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas
diretivas no domínio do ambiente, devido à adesão da República da Croácia.

•

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16
de março), com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, que aprova o
Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal sobre poluição sonora, aprovado pelo DecretoLei n.º 292/2000, de 14 de novembro;

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

11

•

Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, que estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões
de poluentes para a atmosfera;

•

Diversas servidões administrativas já constituídas nomeadamente relativas à Rede Ferroviária e
Infraestruturas de Abastecimento de Água;

•

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água (alterada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012,
de 22 de junho);

•

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos;

•

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que define a Lei de Bases do Património Cultural Português;

Por fim, importa referir que a elaboração do presente EIA seguiu as “Normas técnicas para a elaboração de
Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução”
constantes no Documento Orientador do Grupo de Pontos Focais n.º 01/2016/GPF, aprovado em dezembro
de 2015.

2.2

Faseamento do estudo e metodologias específicas
Atendendo a que o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em análise decorre em
fase de Projeto de Execução, o EIA elaborado assentou nas seguintes fases:

2.2.1

•

Fase 1 – Definição da área de estudo do EIA e consulta às entidades;

•

Fase 2 – Desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental (EIA).

Fase 1 - Definição da área de estudo do EIA e consulta às entidades
Conforme acima indicado, na Fase 1 foi definida a área de estudo, correspondendo à área de implantação
do projeto e um buffer de 500m em redor da mesma. Esta área é considerada adequada para a
caracterização da maior parte dos descritores, independentemente da sua extensão, e para análise de
alguns descritores específicos.
A delimitação da área de estudo foi implantada sobre imagem aérea (DigitalGlobe, Geoeye, Microsoft).

2.2.2

Fase 2 - Desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
A Fase 2 correspondeu ao desenvolvimento do EIA (Relatório Técnico, Peças Desenhadas e Resumo Não Técnico).
De uma forma geral, cada um dos temas tratados no EIA foi abordado numa tripla perspetiva:
•

Caracterização da situação de referência ou descrição do ambiente afetado, na qual se procede ao
levantamento e caracterização das condições ambientais e socioculturais existentes à data da
realização deste estudo, e perspetivas da sua evolução;

•

Identificação e avaliação de impactes, suscetíveis de serem provocados pela implantação da
infraestrutura em estudo, visando analisar as influências do projeto naquelas condições;

•

Definição de um conjunto de medidas de minimização, programas de monitorização e recomendações,
visando potenciar os impactes positivos e minimizar os impactes negativos, monitorizar os descritores
considerados mais relevantes e indicar as diretrizes a seguir no acompanhamento ambiental da obra;
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O desenvolvimento do EIA assentou no conjunto de trabalhos preparatórios ou preliminares seguidamente
descritos.

2.2.2.1

Etapa A- Contactos com entidades e sistematização da informação recebida
Tendo por base a área de estudo definida, foi consultado um conjunto de entidades com o objetivo de
obter o máximo de informação e elementos de suporte à caracterização da situação de referência bem
como que possam constituir condicionantes à implantação do projeto.
Na tabela seguinte apresentam-se as entidades consultadas e um resumo das principais considerações
por elas apresentadas, no âmbito da consulta efetuada, sendo que a correspondência trocada se encontra
no Anexo B.
Tabela 2.1 - Entidades consultadas e resumo das principais considerações

Entidade

Resposta
Data

Informação

Águas do Tejo
Atlântico

23-04-2018

A entidade enviou ficheiro, em formato shapefile, com o cadastro presente na área de
estudo. Informam que têm infraestruturas de saneamento de águas residuais em “alta” na
área de estudo.

ANAC - Autoridade
Nacional de Aviação
Civil

19-03-2018

A entidade informa que a área de estudo está abrangida pela Zona 3 (canais operacionais,
sector 3B1) e zona 8 (horizontal exterior) da servidão do Aeroporto de Lisboa, a que se refere
o Decreto n.º 48542 de 24/08/1968, para as quais são apresentadas cotas (Sector3B1 –
mínima de 164m; Zona 8-constante de 245m). A entidade conclui que, desde que se
mantenham as cotas máximas dos equipamentos, não existe qualquer condicionante ao
projeto.
Informam ainda, que a área de estudo se encontra na área de influência da radioajuda Outer
Marker (Despacho n.º 26311-A/2000 (2ª série) do Gabinete do Secretário de Estado dos
Transportes, publicado a 28 de dezembro de 2000, bem como na de outras radioajudas
necessárias ao funcionamento do ILS para a pista 03 (GP03).
No que respeita ao Outer Marker, a entidade solicitou um parecer à NAV que informou que
existe uma possibilidade de alteração de posição da antena e que as cotas que atualmente
variam entre os 15.00m e os 36.50, passarão a ser de 36.50m para 51.50m.

02-07-2018

Uma vez que a altura máxima do projeto é superior à altura máxima existente no TCA,
informou-se a ANAC do mesmo, a qual refere, o seguinte: “o parecer da ANAC mantém-se
uma vez que não são atingidas as cotas das Zonas 3, Sector 3B1 (cota mínima de 164 m) e
Zona 8 (cota constante de 245m)”.
A ANAC refere ainda, que o parecer anterior da NAV relativo à radioajuda Outer Marker
deverá ser tido em consideração.

APA – Administração
Regional Hidrográfica
Tejo

Relativamente ao fator de Recursos Hídricos, a entidade informa que deve ser dada
particular relevância aos seguintes aspetos:
“- Caracterização da situação de referência no que respeita ao estado das massas de água
envolventes da área do projeto, tendo presente o PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste – 2º ciclo,
e caracterizar a qualidade da água, tendo em conta os valores limite estipulados no Anexo III
do Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto;

21-02-2018

- Avaliação de impactes na qualidade da água do rio Tejo, resultante do aumento do tráfego
de navios associado ao aumento de eficiência do terminal, nomeadamente, devido a descargas
ilícitas, designadamente de águas de lastro, e ainda resultantes de materiais que se possam
desprender durante a acostagem dos navios;
- Avaliação do risco de eventual contaminação da rede de drenagem das águas pluviais, em
resultado de derrames de substâncias transportadas nos contentores, e de sustâncias
resultantes da circulação dos equipamentos afetos à exploração do terminal (nomeadamente,
óleos e combustíveis);
- Avaliação do risco de eventual contaminação associada à circulação e permanência de
contentores contendo substâncias consideradas perigosas. Caso esse risco possa ocorrer,
deverão ser apontadas medidas a implementar, de modo a evitar contaminação da rede
pluvial e consequentemente das águas do rio Tejo. Em complemento, deverão ser indicadas
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Entidade

Resposta
Data

Informação
quais as medidas que serão adotadas caso ocorra a contaminação da rede pluvial por aquelas
substâncias”.

Autoridade Nacional
de Proteção Civil
(ANPC)
Câmara Municipal de
Lisboa

Sem resposta

12-02-2018

A Câmara Municipal de Lisboa enviou para os diferentes âmbitos, a seguinte informação:
“- INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL:
1. Plano de Urbanização de Alcântara, em vigor desde fevereiro de 2016 (Diário da
República, 2.ª série — N.º 24 — 4 de fevereiro de 2016);
Extrato Planta de Zonamento – Em relação ao uso do solo, aplica-se o Plano Diretor
Municipal
Extrato Planta de Condicionantes - Por se tratar de uma planta dinâmica, em constante
atualização, esta deve ser consultada na aplicação Lxi
Área de servidão: Jurisdição da Administração do Porto de Lisboa; Caminhos de Ferro
Portugueses - Proteção a ferrovias; Proteção ao aeroporto de Lisboa; Área de proteção do
Outer Marker de Alcântara. Todos elementos acima referidos estão disponíveis para
consulta/download
em:
http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamentourbano/planos-eficazes/plano-de-urbanizacao-de-alcantara; Plantas - Pasta zip: parte 3
Plano Diretor Municipal (em vigor desde 31/8/2012) - Diário da República, 2.ª série — N.º
168 de 30 de agosto de 2012, aviso n.º11622/2012 (932 KB), tendo entrado em vigor no dia
31 de agosto de 2012)
Estrato da Planta de Qualificação do Espaço Urbano:
Estrato da Planta de Condicionantes: Por se tratar de uma planta dinâmica, em constante
atualização, esta deve ser consultada na aplicação Lxi. (http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/) –
Módulo Temática / Planeamento e Reabilitação / PDM em Vigor / P. de Condicionantes I e
II;
http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretormunicipal
2. Unidade de Execução Alcântara Nascente aprovada em Reunião de Câmara a 11 de
novembro de 2015
Uso
previsto
na
planta
de
ocupação:
Equipamento;
http://www.cmlisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/unidades-de-execucao/unidade-deexecucao-de-alcantara-nascente;
3. Plano de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes – aprovado em reunião de câmara a
30 de setembro de 2015, de acordo com proposta a n.º 569/2015; http://www.cmlisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/planos-com-termos-de-referenciaaprovados/plano-de-pormenor-de-reabilitacao-urbana-das-janelas-verdes/antecedentes;
As medidas preventivas nas áreas adjacentes ao Museu Nacional de Arte Antiga aprovadas
na Reunião de Câmara de 16 de Dezembro de 2015, de acordo com proposta n.º 798/2015,
estão caducadas. Estão neste momento em elaboração os procedimentos para o
prolongamento das mesmas.
http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/planos-com-termos-dereferencia-aprovados/plano-de-pormenor-de-reabilitacao-urbana-das-janelas-verdes
PONTOS DE ÁGUA
PDM - Planta de Condicionantes - SARUPI I – Linhas de água e Sistemas e infra estruturas
de abastecimento de água
http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/ e http://www.cmlisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/vigor2/08_SARUPI.p
df
INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS
PDM - Planta de Condicionantes de Infraestruturas – Sistemas de Drenagem;
http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/ e (http://www.cmlisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/vigor2/06_CONDIN
FRA.pdf
PROJECTOS LICENCIADOS E EM LICENCIAMENTO
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Entidade

Resposta
Data

Informação
http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/ - Temática / Gestão Urbanística e Reabilitação

ÁREAS COM INTERESSE GEOLÓGICO OU EM EXPLORAÇÃO
PDM- Planta de Qualificação – Património Arqueológico e geológico; http://lxi.cmlisboa.pt/lxi/ e http://www.cmlisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/vigor2/01_QUALIFICA
CAO.pdf
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios do município, aprovado pelo
ICNF em Outubro de 2014, é um documento reservado, pelo que não se encontra disponível
para consulta.
Se a informação pretendida tem a ver com o risco de incêndio florestal, esta informação
pode ser consultada no PDM - Planta de Riscos Naturais I e Antrópicos, sendo que a área
de Alcântara não é considerada uma área de risco.
http://www.cmlisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/vigor2/04_RISCOSI.pdf
Ainda sobre o PMDFCI, a elaboração deste plano obedece à estrutura imposta pelo guia
técnico do ICNF; http://fogos.icnf.pt/sgif2010/InformacaoPublicaDados/guia-tecnicopmdfci-afn-abril2012.pdf
Todos os elementos acima referidos estão disponíveis para consulta/download (formatos
pdf e vetorial); http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano; e podem
também ser consultados na aplicação interativa Lxi no link: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/ Módulo Temática / Planeamento e Reabilitação”
Câmara Municipal de
Lisboa

23-02-2018

A Câmara Municipal de Lisboa informou que o projeto deve subordinar-se ao Plano de
Urbanização de Alcântara e ao Plano Diretor Municipal, ambos em vigor, sendo que para tal
deve ser consultada a respetiva informação disponível no site da CML: http://www.cmlisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano.”

Câmara Municipal de
Lisboa
–
Direção
Municipal da Estrutura
Verde, Ambiente e
Energia

04-04-2018

A Câmara Municipal informa que o EIA deverá ter em consideração a legislação em vigor
relativamente às várias vertentes ambientais, bem como os demais instrumentos de gestão
territorial aplicáveis.

Comissão
de
Coordenação
e
Desenvolvimento
Regional do LVTCCDR-LVT

09-02-2018

Informam ainda que os mapas de ruído estão disponíveis no site da Câmara Municipal e que
o pedido de informação foi enviado também ao Departamento de Planeamento para
eventuais esclarecimentos.
A entidade informou sobre condicionantes e preocupações geradas pela implementação do
projeto, tendo listado os Planos de Ordenamento do Território na área de estudo:
- Plano Regional de Ordenamento de Território da Área Metropolitana de Lisboa,
disponibilizando-se para fornecer a cartografia do plano em vigor em formato SIG;
- Plano Diretor Municipal de Lisboa, sugerindo a consulta à Câmara Municipal de Lisboa;
- Reserva Ecológica Nacional, tendo identificado que “no município de Lisboa não existem
áreas a integrar na Reserva Ecológica Nacional.” Caso a intervenção seja feita fora dos limites
administrativos indicam a legislação a consultar e cumprir.
Relativamente à Qualidade do Ar, a entidade informa que a área de estudo se encontra
numa zona com preocupações relativas a esta temática, devendo ser dada especial atenção
a este fator ambiental. A entidade sugere a consulta do Inventário de Emissões da Região
de Lisboa e Vale do Tejo, bem como o Relatório de Avaliação de Qualidade do Ar da Região
de Lisboa e Vale do Tejo de 2016.

Direção Geral de
Energia e Geologia
(DGEG)

19-02-2018

A entidade informou que a informação solicitada apenas se encontra disponível através de
serviços web, podendo ser visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software
utilizado para visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp).
A entidade lista ainda contactos a efetuar no âmbito dos seguintes temas:
- para explorações de massas minerais (pedreiras) deverá ser efetuada uma consulta
específica aos Serviços do Município de Lisboa;
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Resposta

Entidade

Data

Informação
- para outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser
consultada a APA-Agência Portuguesa do Ambiente.
- para informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou
geomorfológico na área de estudo, deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia
e Geologia (LNEG).

Direção Geral de
Recursos Naturais,
Segurança e Serviços
Marítimos

20-02-2018

A entidade, em complemento ao email anterior, informou que não existirem interferências
com gasodutos, oleodutos e redes de distribuição de Gás Natural.

31-01-2018

A entidade informa que não tem serviço de fornecimento de informação geográfica e a sua
infraestrutura geográfica se baseia na produção e disponibilização de serviços de mapas
disponíveis em Geoportal.
Informam também que em projetos comuns e em plataformas geográficas online
desenvolvidas com outras entidades, não trocam shapefiles mas sim disponibilizam serviços
de mapas.
A entidade informa ainda, que o seu serviço de mapas são públicos e podem ser utilizados
livremente, devendo ser referida a sua fonte de informação.

Direção Geral do
Património
Cultural
(DGPC)

15-02-2018

A entidade alerta para a sensibilidade arqueológica da área em análise. Adicionalmente
enviaram em formato digital a informação relativa ao Património Classificado e em vias de
classificação existente na área em estudo, o património arqueológico e alguns sítios
arqueológicos subaquáticos e terrestres referenciados.

Direção Geral
Território (DGT)

13-03-2018

A entidade informa que não existe nenhum vértice geodésico pertencente à Rede Geodésica
Nacional (RGN), nem nenhuma marca de nivelamento pertencente à Rede Nivelamento
Geométrico de Alta Precisão (RNGAP).

do

Relativamente à cartografia deverá ser elaborada de acordo com a legislação adequada e
por empresa registada para produção de cadastro.
No que diz respeito aos limites administrativos informa que a área de estudo está inserida
em 2 freguesias no concelho de Lisboa, Estrela e Alcântara e informa onde se pode consultar
esta informação (CAOP).
Direção Geral
Alimentação
Veterinária

de
e

18-05-2018

A entidade informou, no âmbito das suas competências que os requisitos aplicáveis, para
intervenções nos postos, são os seguintes:
“PIF – Diretiva 97/78/CE, transposta pelo Decreto-Lei n.º 210/2000 e Decisão 2001/812/CE.
PED – Regulamento (CE) nº 669/2009 da Comissão de 24 de Julho de 2009.
PID – Regulamento de execução (EU) nº 884/2014 da Comissão de 13 de Agosto de 2015.
PIFF – Diretiva 98/22/CE, que estabelece as condições mínimas para a realização na
Comunidade de controlos fitossanitários de plantas, produtos vegetais e outros materiais
provenientes de países terceiros em postos fronteiriços, transposta pelo Decreto-lei nº
154/2005 alterado e republicado pelo DL nº 243/2009.”
Mais informa que, um PIF é aprovado pela Comissão Europeia após visita de inspeção ao
local, sendo o pedido de aprovação submetido à Comissão Europeia pela autoridade
competente do Estado-Membro onde se localiza o PIF, depois de emitido parecer por esta
entidade competente nacional.
Pelo exposto ficam a aguardar que lhes seja encaminhado, o projeto para as referidas
instalações.
Recomendam ainda a consulta do portal da DGAV e do site da Comissão Europeia.
Acrescentam o seguinte: “Notamos que está em curso uma revisão da legislação europeia
neste âmbito, em consonância com as disposições do Regulamento (EU) 2017/625. Neste
Regulamento chamamos especial a atenção para o seu artigo 64.º relativo a Requisitos
mínimos aplicáveis aos postos de controlo fronteiriços.”

Direção Regional de
Agricultura e Pescas
(DRAP-LVT)

12-02-2018

A entidade responde que no âmbito das suas competências e atribuições o projeto não tem
quaisquer interferências, contudo entende ser de salvaguardar, entre outros fatores
ambientais, o solo e os recursos hídricos, devendo ser avaliados os impactes ambientais do
projeto nas diferentes fases, indicando a sua natureza, magnitude e significância, bem como
definindo medidas e técnicas de minimização/compensação e de monitorização
permanente desses impactes.
A entidade recomenda ainda o contacto com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária,
para acautelar eventuais preocupações estruturais e operacionais essenciais para o
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Entidade

Resposta
Data

Informação
cumprimento das obrigações legais em matéria de controlos e inspeções de origem não
animal, no âmbito da área da fitossanidade e da higiene e segurança alimentar.

Direção Regional de
Economia LVT (DRE LVT)
Direção Geral de
Autoridade Marítima

Carta devolvida

16-02-2018

A entidade informa que não identifica quaisquer condicionantes ao projeto, alertando para
o seguinte, na fase de construção:
“- As eventuais dragagens a realizar devem ser precedidas de parecer da Capitania do Porto
de Lisboa, sem prejuízo das competências específicas da Autoridade Portuária;
- O assinalamento marítimo que venha a ser utilizado no decurso deste projeto deve ser
sempre antecedido de parecer da Capitania;
- Os eventuais projetores ou outras luzes a utilizar, não deverão ser apontados em direções
suscetíveis de confundir a navegação, ou seja, para o espelho de água;
- A iluminação definitiva deverá ser concebida de forma a não confundir a navegação.”

EDP - Distribuição

19-04-2018

A entidade enviou a título indicativo e somente para nossa informação, os elementos de
cadastro e localização de redes elétricas relativas à mencionada área de intervenção.
Salientam que:
“• Os traçados poderão estar alterados e a localização poderá não estar devidamente
atualizada, considerando eventuais alterações de topografia local, pelo que serão da Vossa
inteira responsabilidade quaisquer danos que se venham a verificar nas nossas redes durante
a execução dos trabalhos. Recomenda-se, no caso das redes subterrâneas, a não utilização de
máquina escavadora, sendo, sistematicamente, aconselhável e conveniente a realização prévia
de sondagens, realizadas manualmente;
• Nos locais em que se constate a existência de redes de Média e/ou Alta Tensão do tipo aéreo,
terão de ser respeitadas as distâncias regulamentares impostas pelo Decreto Lei 1/92 de 18 de
fevereiro. Chama-se a atenção para o fato de ter de ser preservado o respetivo corredor de
passagem da linha, devendo ser observadas as distâncias regulamentares, relativamente a
edificações a construir sob ou na vizinhança da linha considerada. Informamos ainda que
deverão ser tomados cuidados especiais na montagem e manobra de quaisquer dispositivos
auxiliares utilizados nas construções de edifícios (gruas, guindastes, …) sob a referida linha de
Média e/ou de Alta Tensão, devendo a EDP Distribuição ser obrigatoriamente consultada, por
escrito, para que se pronuncie acerca dos procedimentos e cuidados a ter para que este tipo
de equipamento possa ser montado e manobrado em total segurança. A não solicitação do
parecer acima mencionado, ou o não acatamento deste, implicará para o requerente a total
responsabilidade, civil e criminal, por qualquer acidente que venha a ocorrer;
• Chama-se a vossa atenção ainda para o facto de ao longo dos traçados de redes aéreas,
poderem existir infraestruturas de telecomunicações, pelo que a sua eventual
alteração/modificação será da responsabilidade dos respetivos operadores de
telecomunicações;”
A entidade refere ainda que, antes de qualquer trabalho que interfira diretamente com as
infraestruturas elétricas, é imprescindível a apresentação de um plano detalhado
relativamente à área de intervenção, para avaliação pela respetiva Área Rede e Clientes da
Direção de Rede e Concessões Lisboa, da EDP Distribuição Energia, S.A., e estudo de
eventuais desvios das redes; e que após avaliação e acordado os termos da intervenção
específica a realizar, e de acordo com o pedido, será nomeado um técnico da EDP para o
acompanhamento dos trabalhos.
A EDP disponibiliza um contacto através da linha EDP para que se numa fase de execução
da obra as infraestruturas forem afetadas, ou ainda, para o caso de se verificar a necessidade
do seu manuseamento.

Empresa Portuguesa
das
Águas
Livres
(EPAL)

01-03-2018
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A entidade enviou o cadastro das infraestruturas de abastecimento de água (AA) da EPAL
na área de estudo.
Salientaram que os elementos cadastrais enviados são meramente indicativos, pelo que se
necessário para o desenvolvimento do Estudo, para um nível de maior pormenor, a correta
localização das infraestruturas da EPAL em termos de planimetria e altimetria deverá ser
devidamente validada com recurso a pesquisas, trabalhos estes que merecerão o seu
acompanhamento direto, deixando contacto para o efeito.
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Resposta

Entidade

Data

Informação
Solicitaram ainda que lhes seja previamente submetido o processo com a implantação das
infraestruturas, de acordo com o cadastro enviado, para que se possa verificar que a
salvaguarda das mesmas está garantida, face às soluções preconizadas para as intervenções.

Infraestruturas
Portugal - (IP)

de

A entidade após análise dos elementos fornecidos considera ser de referir o seguinte:
- Relativamente à Rede Rodoviária, não existe interferência com qualquer zona de
proteção de nenhuma via sob a jurisdição do IP;
- Relativamente à Rede Ferroviária, a área de estudo interfere com as seguintes zonas
afetas ao projeto de Desnivelamento Ferroviário de Alcântara-DFA:
•
•
•
•

Nova Estação de Alcântara-terra (na Rua de Cascais);
Ligação da linha de Cintura à Linha de Cascais;
Linha de Cascais;
Feixe de mercadorias enterrado ao Terminal de Contentores de Alcântara.

A entidade disponibiliza-se para enviar Projeto de Execução, EIA, DIA do DFA para efeitos
de compatibilização.
Adicionalmente alertam para a existência do Plano de Urbanização de Alcântara e para a
compatibilização das acessibilidades rodoviárias.
Por fim, a entidade salvaguarda que as linhas ferroviárias existentes, em exploração ou
não, mantêm-se no Domínio Público Ferroviário sujeitas ao regime de proteção definido
no Decreto-lei n.º 276/2003, de 4 de novembro.
Em complemento solicitam que quaisquer intervenções ou alterações na rede
rodoferroviária sob sua jurisdição, terá de ser objeto de estudo, parecer e aprovação do IP,
SA.
Instituto de
Conservação da
Natureza e das
Florestas – ICNF

Não respondeu

IMT – Instituto da
Mobilidade e dos
Transportes

Não respondeu

Instituto Hidrográfico

Não respondeu

Laboratório Nacional
de Energia e Geologia
– LNEG

A entidade informa, relativamente à Geologia e Geomorfologia, que o projeto se insere na
Orla Mesocenozoica Ocidental que corresponde a unidade morfoestrutural alongada de
direção NNE-SSW e que compreende sedimentos aluvionares do rio Tejo e Rochas do
Complexo Vulcânico e Lisboa.
No que respeita ao património geológico informa que não existe registo de locais de
interesse geológico ou geomorfológico.
Informa que o EIA deve contemplar um capítulo dedicado à caracterização da situação de
referência, onde devem constar o enquadramento regional e a caracterização
geomorfológica, geológica, incluindo a descrição das unidades litoestratigráficas presentes
no local de implantação do projeto.
Solicitam ainda que seja apresentado um extrato da carta geológica, com marcação da área
de estudo, legenda coordenadas, escala e orientação. Informa que é igualmente necessário
descrever a estrutura, tectónica e sismotectónica, quer a nível regional como a nível local.
Informa qual a cartografia LNEG abrangida pelo projeto, locais onde pode ser consultada e
bibliografia a consultar no âmbito da caracterização tectónica.
Relativamente à Hidrogeologia, considera que o projeto não deverá ter impactes
significativos, uma vez que a intervenção é já em zona estuarina. Refere que a nível local, à
escala do projeto, qualquer aquífero freático, que possa ser afetado, sê-lo-á apenas em zona
de interface com o estuário do Tejo, devendo ser acauteladas situações de eventual
interferência com a descarga desse aquífero em direção ao rio.
Mais informa que na sua base de dados não existem informações sobre pontos de água
(furos e nascentes).
Relativamente a recursos minerais, não se conhecem na área de implantação do projeto
recursos minerais com interesse económico, nem qualquer atividade relevante e no que
respeita a servidões recomendam o contacto com a DGEG.
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Entidade

Resposta
Data

Informação

Luságua

Não respondeu formalmente. Foi posteriormente realizada uma reunião da equipa projetista
com esta entidade, tendo sido fornecida a informação necessária ao desenvolvimento e
compatibilização do projeto.

Ministério da Defesa
Nacional - Direção
Geral de Armamento
e Infraestruturas de
Defesa

A entidade informa que uma vez que o TCA abrange as infraestruturas da Capitania do Porto
de Lisboa, as Instalações Navais de Alcântara e feixe hertziano que interliga estes dois
organismos, na fase de licenciamento do projeto final, o mesmo deve ser submetido à
Direção Geral, para parecer final.

Ministério da Defesa
Nacional – Marinha
Portuguesa

Não respondeu

Ministério da Defesa
Nacional (MDN) Gabinete do Chefe do
Estado-Maior
da
Força Aérea

16-02-2018

A entidade informa que o projeto em estudo não se encontra abrangido por qualquer
Servidão de Unidades afetas à Força Aérea.

Ministério
da
Economia – Direção
Geral das Atividades
Económicas

14-02-2018

A entidade informa que, desconhece a existência de algum empreendimento comercial
planeado ou em planeamento nas proximidades geográficas do Terminal de Contentores
de Alcântara.

REN - Rede Elétrica
Nacional, SA

14-02-2018

A entidade informa, no âmbito da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT), que
nos termos do seu contrato de concessão, na área de implantação do projeto não existe
qualquer infraestrutura da RNT com servidão constituída. A entidade alerta ainda para o
contacto com a EDP-Distribuição.
No que respeita à Rede Nacional de Transporte de Gás Natural, a entidade informa que não
existem quaisquer infraestruturas da RNTGN em operação ou em projeto.

Turismo de Portugal

26-02-2018

A entidade informa que na área de estudo foram identificadas ocorrências, que
seguidamente se listam:
- Empreendimentos turísticos classificados:
- O “Hotel Vila Galé Ópera”, de 4*, com 518 camas distribuídas por 259 unidades de
alojamento, na Travessa do Conde da Ponte, na freguesia de Alcântara;
- O “Hotel York House”, de 4*, com 64 camas distribuídas por 33 unidades de alojamento,
na Rua das Janelas Verdes nº 32, na freguesia da Estrela;
- Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal:
- O “Hotel de Santos”, de 5*, com 172 camas distribuídas por 86 unidades de alojamento,
na Av. 24 de Julho, na freguesia da Estrela;
- O “Marginal Hotel Lisbon Riverside”, de 3*, com 79 camas distribuídas por 40 unidades de
alojamento, na Av. 24 de Julho nº 130, na freguesia da Estrela;
- O “Hotel Altis 24 de Julho”, de 4*, com 148 camas distribuídas 74 unidades de alojamento,
na Av. 24 de Julho, na freguesia da Estrela;
- Um Hotel, de 4*, com 134 camas distribuídas por 67 unidades de alojamento, na Rua das
Janelas Verdes, na freguesia da Estrela;
- Um Hotel, de 4*, com 28 camas distribuídas por 14 unidades de alojamento, na Av. 24 de
Julho nº 108, na freguesia da Estrela;
- Um Hotel, de 4*, com 64 camas distribuídas por 32 unidades de alojamento, na Rua
Presidente Arriaga nº 78 a 84, na freguesia da Estrela;
- Um PIP para um Hotel denominado “Docas Hotel & Lifestyle”, de 4*, com 76 camas
distribuídas por 41 unidades de alojamento, na Doca de Santo Amaro, na freguesia de
Alcântara;
Relativamente a Loteamentos de empreendimentos turísticos, Planos de Pormenor e Planos
de Urbanização, com parecer favorável do Turismo de Portugal, não foi detetado nenhum
empreendimento.
- com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum;
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Entidade

Resposta
Data

Informação
- Outro tipo de empreendimentos:
- Terminal de Cruzeiros de Alcântara, com cais de 465 metros, em Alcântara, na freguesia da
Estrela;
- Doca de Recreio de Alcântara, do tipo Fluvial, para 370 amarrações, na Doca de Alcântara,
na freguesia da Estrela;
- Doca Recreio de Santo Amaro, do tipo Fluvial, para 321 amarrações, na Doca de Santo
Amaro, na freguesia de Alcântara;
- Terminal de Cruzeiros da Rocha de Conde de Óbidos, com cais de 483 metros, em
Alcântara, na freguesia da Estrela;
- Sala de Bingo do Atlético Clube de Portugal, para 455 utentes, na Av. 24 de Julho nº 178,
na freguesia da Estrela;
A entidade informa ainda que no buffer de 500m foram encontradas ocorrências relativas a
158 estabelecimentos de alojamento Local (AL), com capacidade para 889 utentes.

2.2.2.2

Etapa B - Reuniões com entidades
Com algumas das entidades acima referidas foram realizadas reuniões para análise de aspetos específicos.
Essas entidades foram as seguintes: IP, Infraestruturas de Portugal e Câmara Municipal de Lisboa.
Foram também realizadas reuniões de acompanhamento com a APL.
As questões tratadas com a IP, em três reuniões havidas (a primeira a 5/6/2018, a segunda a 21/06/2018
e a terceira a 7/12/2018), que contaram com a presença do Proponente, da Coordenação do EIA e do
Projetista, prenderam-se com aspetos de compatibilização do projeto em análise com o Projeto de
Desnivelamento Ferroviário de Alcântara- DFA, bem como com a capacidade da linha atual acomodar o
aumento de tráfego ferroviário previsto, relacionado com o acréscimo da carga contentorizada expedida
por esta via.
Na sequência dessas reuniões e da clarificação das questões em causa, nomeadamente no que se refere
à capacidade de expedição ferroviária do TCA, a IP pronunciou-se favoravelmente, conforme atesta Ata
da reunião de dia 7/12/2018, que contou com a presença de responsáveis da IP, onde esse assunto foi
tratado, apresentada no Anexo C.
Posteriormente, em abril de 2020, a LISCONT/YILPORT fez nova consulta à IP, para análise e validação de
um cenário mais conservador de repartição modal do transporte de contentores, solicitado pela APA, e
dos pressupostos em que este se sustenta, sendo também apresentado no Anexo C a resposta desta
entidade.
Com a Câmara Municipal de Lisboa, foi realizada uma reunião em 1/6 que contou com a presença de Engº
Gonçalo Belo, Chefe de Divisão do PDM de Lisboa, e com a Arqª Susana Santos, técnica dessa Divisão,
com o objetivo de recolher informações sobre possíveis condicionantes ou constrangimentos a que o
projeto esteja sujeito, nomeadamente devido aos IGT que incidem sobre o território onde se insere o
projeto. Em termos gerais, foi referida a necessidade de compatibilização do projeto com o PU de
Alcântara. Em relação a aspetos mais específicos, foi verificada a compatibilização com o sistema de vistas
definido naquele plano e foi salientada a questão dos riscos que estão identificados para aquela zona do
território concelhio. Nesse contexto, foi referido que o projeto deve ter em conta os riscos e
condicionantes relacionados com vulnerabilidade a cheias e sismos. Foi recomendada a análise da
Estratégia Municipal de Alterações Climáticas e a consideração no EIA de informação aí constante tida
como pertinente e aplicável no contexto em causa.
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No que respeita à compatibilização do Projeto com o PU de Alcântara, foram realizadas reuniões entre a
CML e a APL tendo em vista alcançar-se uma solução de compromisso para o TCA, mediante a adoção de
um layout flexível, que permite uma adaptação aos pressupostos e opções de gestão territorial deste IGT,
aquando da sua plena concretização. De acordo com comunicação oficial da APL ao Proponente do
projeto, foi consensualizado com a CML o layout previsto no projeto para a compatibilização com o PU.

2.2.2.3

Etapa C - Recolha de informação bibliográfica e cartográfica
Procedeu-se à recolha exaustiva de informação bibliográfica com interesse para o estudo, abarcando os
diferentes domínios em análise no EIA, informação essa disponível on line. A lista de informação
consultada encontra-se discriminada no capítulo 12.
Por outro lado, nesta fase também obtidas/complementadas as bases cartográficas de suporte às peças
desenhadas do EIA, nomeadamente cartografia específica relacionada com o ordenamento do território e
condicionantes, disponível na página Web da DGT, na plataforma SNIT.

2.2.2.4

Etapa D - Trabalhos de campo
Nesta etapa, para além de uma visita geral à área de implantação do projeto realizada pela equipa, foram
efetuados trabalhos de campo específicos, considerados necessários para obter ou complementar as
informações de suporte à caracterização da situação de referência.
Os descritores em que os trabalhos de campo assumiram maior relevância foram os seguintes: Uso e
ocupação do solo; Biologia e Ecologia; Ambiente Sonoro; Paisagem; Património arqueológico
arquitetónico.

2.3

Estrutura do Relatório do EIA
O presente Relatório Síntese do EIA apresenta a seguinte estrutura:
No Capítulo 1 é apresentada a identificação do projeto, fase e proponente, entidade licenciadora e equipa
responsável pelo EIA, bem como os antecedentes do EIA.
No Capítulo 2 procede-se à ao faseamento do estudo, enquadramento legal e metodologias específicas
seguidas.
No Capítulo 3 é feita a descrição dos objetivos e justificação do projeto em estudo, enquadramento do
projeto no contexto do desenvolvimento doa vertente portuária do Porto de Lisboa.
No Capítulo 4 é feita uma descrição genérica do Projeto, bem como uma análise do seu enquadramento
administrativo e a presença de áreas sensíveis.
No Capítulo 5 é apresentada a descrição do ambiente afetado, enquadrando o projeto preconizado na
situação de referência atual, procurando, sempre que possível, descrever as especificidades associadas ao
TCA e sua área de implantação. Essa descrição é feita considerando os seguintes descritores: Fisiografia,
Geomorfologia, Geologia e Sismicidade, Recursos hídricos Subterrâneos, Recursos Hídricos Superficiais e
Qualidade da Água, Solos, Uso e Ocupação do solo, Socio-economia, Ordenamento do Território e
Estratégias Setoriais de Planeamento e Desenvolvimento, Condicionantes, Servidões e Restrições de
Utilidade Pública, Ecologia, Ambiente Sonoro, Vibrações, Paisagem, Património Arqueológico e
Arquitetónico, Clima, Alterações Climáticas, Qualidade do ar e Gestão de resíduos.
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No Capítulo 6 apresenta-se uma análise dos impactes ambientais decorrentes da concretização das
infraestruturas, para além de uma análise integrada dos mesmos, descrição de impactes cumulativos e
uma síntese de impactes.
No Capítulo 7 procede-se a uma análise de riscos, pretendendo-se analisar os riscos associados à
construção, presença e exploração do projeto e no Capítulo 8 apresentam-se as medidas de minimização
consideradas necessárias para minimizar os impactes identificados.
No Capítulo 9 apresentam-se os Planos de Monitorização, no Capítulo 10 as Lacunas técnicas ou de
conhecimento, no Capítulo 11 as Conclusões do Estudo e, por fim, no Capítulo 12 apresentam-se as
Referências Bibliográficas.
O Estudo de Impacte Ambiental será constituído, na sua totalidade, por 5 volumes, a saber:
•

Volume 1 – Relatório Síntese, que corresponde ao presente documento;

•

Volume 2 – Resumo Não Técnico;

•

Volume 3 – Anexos Técnicos:

•

Volume 4 – Peças Desenhadas;

•

Volume 5 – Índice de Ficheiros do EIA.

3.

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

3.1

Enquadramento e Justificação do Projeto

3.1.1

Transporte marítimo de contentores
O transporte marítimo de contentores é operado por linhas de navegação regulares que estabelecem
ligações entre as principais regiões económicas mundiais. Os principais fluxos de tráfego realizam-se ao
longo das rotas que ligam as principais economias mundiais (Extremo Oriente, Europa, América do Norte),
constituindo o tráfego fundamental Este-Oeste-Este.
Nestas rotas marítimas, sobretudo na rota que liga o Extremo Oriente à Europa caracterizada por elevados
fluxos de carga e grande distância de navegação, os principais operadores utilizam hoje, quase
exclusivamente, navios de muito grande dimensão (os denominados ULCC- Ultra Large Container Carriers).
O aumento da dimensão dos navios permite a realização de significativas economias de escala, reduzindo
o custo de transporte e o impacto ambiental por unidade transportada. Por este motivo, e sobretudo a
partir da década de noventa, a dimensão dos navios utilizados nesta rota fundamental não cessou de
crescer, passando de navios com capacidade de carga de 6,000 a 8,000TEUS (TEU -Twenty Equivalente
Unit) típica nos anos noventa, até aos 18,000 a 23,000TEUS no presente, passando por classes de navios
com dimensões intermédias, onde se destacam os New – Panamax, navios com a dimensão máxima
permitida para o atravessamento do canal do Panamá e cerca de 13,000TEUs de capacidade.
O rápido e sucessivo aumento da dimensão dos navios conduziu a uma situação em que os armadores
passaram a dispor de frotas de navios ainda modernos, mas que, por uma questão de dimensão, deixaram
de ser competitivos nas rotas de elevado tráfego, para as quais haviam sido concebidos poucos anos atrás.
Os navios nesta situação foram desviados para outras rotas com fluxos de carga inferiores, nomeadamente
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para os denominados serviços Norte-Sul-Norte (serviços oceânicos que, no Atlântico, ligam a Europa e a
América do Norte à costa Oeste de África, África do Sul e América do Sul).
A transferência de navios originalmente concebidos para operarem em rotas com maior intensidade de
tráfego para outras rotas criou um efeito de “cascata”, através do qual a dimensão média dos navios foi
crescendo rápida e generalizadamente em praticamente todas as rotas.
Os serviços Este-Oeste-Este e Norte-Sul-Norte, caracterizados por importantes fluxos de carga e grandes
distâncias de navegação, denominam-se habitualmente por serviços principais. Escalam apenas 3 a 4 portos
(portos principais ou hubs) em cada região que servem. Os restantes portos da região são servidos através
de serviços de distribuição denominados por serviços “feeder” que ligam os portos hub aos portos regionais.
Comparativamente com as regiões servidas por portos secundários, as regiões situadas na proximidade
dos portos principais, com ligação direta aos principais centros económicos mundiais, usufruem de
enormes vantagens de simplicidade, rapidez e redução de custos logísticos o que, naturalmente, tem
como consequência o incremento da competitividade regional, a promoção do investimento e do
desenvolvimento regional.

3.1.2

Localização do porto de Lisboa
O Porto de Lisboa dispõe de excelentes condições para poder vir a recuperar a sua condição de porto de
escala para serviços principais diretos. Por um lado, situa-se no centro da zona económica e
demograficamente mais desenvolvida do país. No seu “hinterland “concentra-se cerca de 40% do PIB
nacional e vive mais de 35% da população do país, sendo estes números bem demonstrativos do
significativo peso da economia desta região no panorama nacional. Por outro lado, dispõe de condições
naturais ímpares de acesso, abrigo e navegação interior.
Junto à nossa costa passam rotas marítimas que ligam a destinos importantes para o Comércio Externo
Nacional e cujas escalas diretas será importante recuperar para o Porto de Lisboa:

3.1.3

•

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

•

Norte da Europa – Costa Oriental da América do Sul;

•

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

•

Mediterrâneo – Costa Oriental da América do Norte;

•

Mediterrâneo – Costa Ocidental da América do Norte.

Terminal de Contentores de Alcântara (TCA)
A Yilport Ibéria foi constituída em 2016, como consequência da aquisição do portfólio dos terminais da
Tertir pelo Yildirim Group ao Grupo Mota-Engil. O portfólio inclui terminais em Portugal, Espanha e Peru.
A elaboração do projeto e plano de investimentos para o Terminal de Contentores de Alcântara foi dirigido
pela Yilport, atual acionista de referência na Liscont e operador de terminais de contentores detentor de
larga experiencia internacional e que para o efeito se socorreu do apoio de consultores especializados de
grande renome e reconhecimento no setor, como o são a Drewry e o T. B. A.
A Yilport, ao abrigo dos respetivos contratos de concesssão, comprometeu-se a desenvolver programas
de investimento nos dois maiores terminais em Portugal, Liscont no Porto de Lisboa e TCL no Porto de
Leixões. Ambos os projetos incluem incluídos melhoramentos da infraestrutura, aquisição de novo
equipamento, atualização e uniformização da tecnologia operacional
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O TCA é o único no porto de Lisboa com calado e capacidade para receber os navios porta- contentores
utilizados nas grandes rotas oceânicas que estabelecem ligações comerciais entre os diferentes
continentes. No terminal de Alcântara operaram, desde a década de noventa, diversos serviços regulares
diretos para destinos como o Extremo Oriente, a Austrália, o Médio Oriente e Subcontinente Indiano, As
Américas do Norte, Sul e Central, Africa Ocidental e do Sul, etc.
Para as empresas exportadoras e importadoras localizadas no hinterland de um porto, a existência de
ligação marítima direta a estes mercados, dispensando transbordos em terceiros portos, permite a
realização de significativas economias de custos logísticos e consequente incremento de competitividade.
A Liscont e o Terminal de Alcântara não acompanharam com o necessário investimento a vertiginosa
transformação que ocorreu no transporte marítimo de contentores. O terminal foi originalmente
concebido para poder operar navios da classe Panamax (até 4,500TEUs). Os últimos investimentos de vulto
realizados, entre 1997 e 2003, destinaram-se a adaptar o terminal à operação de navios até 8,000 TEUs.
Com este plano foi possível na altura atingir resultados extremamente positivos:
•

A Liscont viu a movimentação crescer a um ritmo médio de 17,8% no período de 1998 a 2003;

•

A APL teve um incremento de receitas como resultado de rendas variáveis e taxas de porto
aumentadas pelo maior número de escalas e aumento da dimensão média dos navios;

•

A economia regional, através do acesso a serviços principais em porto próximo dos locais de origem/
destino das mercadorias, pôde baixar significativamente os custos logísticos associados às
importações e exportações.

Após 2008, em resultado da crise mundial, as condições de mercado alteraram-se profundamente: o
transporte marítimo de contentores que até então vinha crescendo anualmente a ritmos de dois dígitos,
sofreu pela primeira vez uma retração considerável e nunca mais regressou aos ritmos de crescimento
alcançados no período anterior a 2008. No Porto de Lisboa, para além das consequências da crise
económica e financeira que o país atravessou, registou- se um largo período de constante agitação laboral
que levou muitos armadores a optarem por portos alternativos, como forma de poderem assegurar a
necessária fiabilidade às suas operações.

3.2

Objetivos do Projeto
O projeto de investimento que se pretende desenvolver no Terminal de Contentores de Alcântara visa,
fundamentalmente, melhorar significativamente o seu desempenho operacional e ambiental, 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 de escala de serviços
marítimos de longo curso

Conforme já referido, o Terminal de Contentores de Alcântara foi, e ainda hoje é, escala regular de serviços
principais. Muitos destes serviços foram, entretanto, perdidos devido à desadequação dos meios de
movimentação, especialmente dos equipamentos de cais desatualizados e sem envergadura para operar
os modernos navios.
No Porto de Lisboa estes navios só podem ser operados no Terminal de Alcântara, único que dispõe de
acesso marítimo com calado suficiente.
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A continuidade das escalas regulares deste tipo de serviços no Porto de Lisboa é não só importante para
manutenção dos níveis de movimentação no Terminal de Alcântara e no Porto de Lisboa, como ainda, e
sobretudo, para a competitividade da economia nacional.
Caso o Porto de Lisboa deixasse de poder receber escalas de serviços principais, o abastecimento das
populações e empresas, bem como as exportações de bens para países requerendo transporte marítimo
de longo curso, teria que passar a ser feito através de uma das seguintes alternativas:
Transbordo do serviço principal para um serviço “feeder”, num porto do Norte da Europa ou

•

Mediterrânico e transporte final neste serviço (que utiliza navios de menor dimensão) para o Porto
de Lisboa. Esta alternativa implica o aumento do custo de frete, o maior tempo de viagem e o
acréscimo do risco de avaria ou deterioração das mercadorias.
Descarga noutro porto nacional que possa receber este tipo de serviço (Sines) e posterior transporte

•

por via terrestre (ferroviário ou rodoviário) para o destino final, na região de Lisboa. Relativamente a
escalas diretas de serviços de longo curso em Lisboa, esta alternativa tem o inconveniente do elevado
custo relativo do transporte terrestre (que poderá representar mais de 20% do custo de frete
marítimo), para além do também sensível agravamento do impacto ambiental provocado por este
transporte adicional, evitável e poluente.
Para a manutenção de escalas diretas de serviços marítimos de longo curso em Lisboa, será indispensável:
i.

Adquirir novos pórticos de cais

O mais moderno pórtico de cais de que o TCA atualmente dispõe foi adquirido em 2001 e especificado
para operar os maiores navios de então, com capacidade para transportar até 8000 TEUs. Atualmente nos
serviços Atlânticos, especialmente nos que ligam a Europa às Américas e a Africa, já se utilizam navios com
capacidades superiores a 10000 Teus, sendo provável a continuação do crescimento de dimensão, pelo
menos até à classe de navios “New- Panamax”. Os pórticos atuais não dispõem, nem da envergadura
(alcance e altura de elevação), nem das condições operacionais requeridas pelos atuais, e especialmente
pelos futuros, navios. Para manutenção de escalas de serviços Atlânticos em Lisboa é, então,
absolutamente indispensável instalar em Alcântara novos pórticos de cais dimensionados para operar esta
classe de navios.
ii.

Melhorar a eficiência Operacional

A operação de navios de linha de longo curso exige hoje elevados níveis de eficiência operacional, só
atingíveis com recurso às mais recentes tecnologias de tratamento e transmissão de dados. O clima de
incerteza que caracterizou os últimos anos de exploração do Terminal impediu a Liscont de prosseguir
uma política de investimento capaz de acompanhar a evolução vertiginosa que, entretanto, se registou no
“shipping” internacional. O atual programa de investimento visa colmatar os atuais atrasos e reposicionar
o TCA como terminal credível no panorama internacional. Para tal, e para além da aquisição de novos
pórticos de cais, mais rápidos e potentes, o projeto de investimento inclui as seguintes ações e atividades:
•

Otimização dos espaços do terminal, utilizando técnicas de simulação e conduzindo à definição de
um novo” layout”

•

Reinstalação, em novos edifícios, especialmente projetados para o efeito, de áreas de atividade
fundamentais (Operações, Manutenção) atualmente e desde 2008 em instalações provisórias.
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•

Reinstalação de serviços de entidades oficiais (Alfandega, Inspeção Veterinária) em novos edifícios
especialmente dimensionados e projetados para o efeito, permitindo abandonar as atuais
instalações, também elas provisórias.

•

Eletrificação dos pórticos de parque, com o objetivo de realizar economias energéticas e reduzir o
impacto ambiental (ruido, emissões poluentes e de gases com efeito de estufa)

•

Implementação do software Navis N4, o software mais utilizado nos grandes terminais mundiais, e
que permite o planeamento, controlo, registo e transmissão de dados de todas as operações
realizadas no terminal, desde o porão do navio à portaria e/ou vice-versa.

•

Adoção de um sistema TAS (Truck Appointment System) destinado a racionalizar o tráfego de camiões
nos acessos ao Terminal.

b)

Melhorar a Performance Ambiental

O projeto de investimento foi desenvolvido por forma a minimizar os impactos ambientais resultantes das
atividades a realizar. Com efeito, a já referida eletrificação dos pórticos de parque reduzirá
substancialmente as emissões de gases poluentes e com efeito de estufa e permitirá ainda reduzir
drasticamente o ruído de operação destas máquinas que, com a atual propulsão diesel-elétrica, são a
maior origem de ruído no Terminal.
A diversificação de modos para a distribuição de contentores a partir do Terminal, reduzindo a quota do
transporte rodoviário, substituindo-a por modos de transporte mais agregados e amigos do ambiente
(transporte fluvial e ferroviário), contribuirá de forma decisiva para a redução de tráfego nos acessos
rodoviários ao Terminal.
A redução generalizada de consumo energético e a substituição do consumo de combustíveis fósseis por
energia elétrica, permitirão importantes reduções do impacto ambiental, quer em termos de emissões,
quer em termos de ruído
c)

Melhorar o desempenho energético

A eletrificação dos pórticos de parque, convertendo a atual motorização de Diesel- elétrica para elétrica,
proporcionará uma importante redução de custos energéticos. Os pórticos de cais e parque dispõe de
sistemas de aproveitamento de energia regenerada pela própria operação que permitem recuperar cerca
de 20 a 30% da energia consumida. Também os novos edifícios serão projetados por forma a atingir
elevado grau de eficiência energética.
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4.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

4.1

Localização do Projeto

4.1.1

Enquadramento administrativo e geográfico
De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o Projeto em análise situa-se na região Área
Metropolitana de Lisboa (NUTS II) e na sub-região Grande Lisboa (NUTS III), no distrito de Lisboa, concelho
de Lisboa e freguesia da Estrela, implantando-se no interior das instalações do TCA e integralmente em
área de jurisdição portuária. Na Figura 4.1 observa-se o enquadramento administrativo do projeto em
estudo. No Desenho 1 apresenta-se o esboço corográfico.

Figura 4.1 - Enquadramento Administrativo da área de estudo

4.1.2

Áreas Sensíveis
Consideram-se como áreas sensíveis, de acordo com o estabelecido nos termos da alínea a) do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro (alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 152-B/2017,
de 11 de dezembro), as Áreas Protegidas, os Sítios da Rede Natura 2000 e as Zonas de Proteção dos Bens
Imóveis classificados ou em vias de classificação.
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O diploma que constitui a Rede Nacional de Áreas Protegidas, Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho,
consagra cinco figuras de proteção: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Paisagem Protegida e
Monumento Natural, podendo ainda ser classificadas áreas protegidas de estatuto privado, designadas áreas
protegidas privadas.
A Rede Natura 2000 é definida nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, diploma que revê a transposição para a ordem jurídica
interna da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (relativa à conservação das aves selvagens),
e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (relativa à preservação dos habitats naturais e da
fauna e da flora selvagens). Aquele diploma define a Rede Natura 2000 como uma rede ecológica de
âmbito europeu que compreende as áreas classificadas como ZEC – Zona Especial de Conservação (de
habitats) e as áreas classificadas como ZPE – Zona de Proteção Especial (da avifauna). A Resolução do
Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho aprovou o Plano Sectorial da Rede Natura 2000
relativo ao território continental.
A classificação do património cultural está prevista na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece
as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. Em termos patrimoniais,
são ainda consideradas como áreas sensíveis as áreas com estatuto legal de proteção como monumentos
nacionais, imóveis de interesse público, monumentos de interesse público ou municipal e imóveis em vias
de classificação, definidas nos termos do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.
Nas figuras seguintes apresenta-se o zonamento das áreas sensíveis na envolvente do projeto em estudo.

Figura 4.2 - Áreas sensíveis na envolvente do projeto
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Figura 4.3 - Áreas sensíveis do ponto de vista patrimonial na envolvente da área de intervenção do
projeto e da área de estudo

Verifica-se, no que respeita a áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da natureza, que não
ocorrem na área de implantação do projeto nem na sua envolvente próxima. A uma distância significativa
da área de implantação do projeto, logo, sem qualquer interferência por parte deste, ocorrem as seguintes
áreas classificadas, do ponto de vista ecológico:
•

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica (PPAFCC), classificada pelo Decreto-Lei nº
168/84, de 22 de maio. A PPAFCC, que se localiza a cerca de 7,2 km a sul do projeto, estende-se ao
longo da orla litoral dos concelhos de Almada e Sesimbra, entre a Costa da Caparica e a Lagoa de
Albufeira, devendo a sua classificação ao seu excecional valor geológico, geomorfológico e
paisagístico.
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Monumento Natural de Carenque, classificado pelo Decreto n.º 19/97, de 5 de maio. O momento,

•

que se encontra a cerca de 10,6 km a nordeste do projeto, localiza-se em Belas, no concelho de Sintra,
e consiste numa jazida de pegadas de dinossáurios.
•

Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET), classificada pelo Decreto-Lei n.º 565/76 de 19 de julho e
alterado pelo Decreto-Lei nº 487/77, de 17 de novembro. A RNET, que se localiza a cerca de 14 km a
noroeste do projeto, é composta por cerca de dois terços de águas estuarinas e abrange território os
concelhos de Alcochete, Benavente e Vila Franca de Xira.

•

Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo (PTZPE0010), criada pelo Decreto-Lei n.º 280/94, de 5
de novembro e alterado pelos Decreto-Lei n.º 140/2002, de 20 de maio, e Decreto-Lei n.º 190/2002,
de 5 de setembro. A ZPE do Estuário do Tejo, parcialmente coincidente com o SIC do Estuário do Tejo,
dista cerca de 9 km do projeto, a noroeste.

•

Sítio de Importância Comunitária do Estuário do Tejo (PTCON0009), criado pelo Resolução de Conselho
de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto. O SIC do Estuário do Tejo, parcialmente coincidente com a
ZPE do Estuário do Tejo, dista cerca de 9 km do projeto, a noroeste.

•

Sítio de Importância Comunitária de Fernão Ferro / Lagoa de Albufeira (PTCON0054), criado pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º 76/00, de 5 de julho. O Sítio PTCON0054, que se localiza a
cerca de 10,6 km a sul do projeto, implanta-se nos concelhos de Sesimbra e Seixal, sendo limitado a
este pela Arriba Fóssil e a sul pela Lagoa de Albufeira.

Na envolvente da área de intervenção do projeto ocorrem as seguintes áreas classificadas, do ponto de
vista patrimonial:
•

Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos.

Os dois monumentos foram classificados como monumentos de interesse público, pela Portaria n.º 740FC/2012, de 31 de dezembro, a qual fixa uma zona especial de proteção (ZEP) dos dois monumentos, que
atravessa a totalidade da área do projeto.
•

Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau, atual Museu do Oriente;

Este monumento foi classificado como monumento de interesse público, pela Portaria n.º 401/2010, de
15 de junho, a qual fixa uma zona especial de proteção (ZEP), que atravessa parte da área do projeto
(apenas o parque de estacionamento exterior).
Assinalam-se, ainda, dentro da área de estudo, as seguintes Zonas Especiais de Proteção:
•

ZEP do Palácio da Sabugosa e jardins;

•

ZEP conjunta do Palácio das Necessidades;

•

ZEP conjunta do Museu Nacional de Arte Antiga; Igreja de São Francisco de Paula; Convento das
Trinas de Mocambo e Chafariz da Esperança;

•

ZEP conjunta da Capela de Santo Amaro; Palácio Burnay; Salão Pompeia; Casa Nobre de Lázaro
Leitão Aranha e Palácio Ega (uma pequena área);

Assinala-se ainda, dentro da área de estudo, a Zona Geral de Proteção de dois Imóveis em vias de
classificação (antiga unidade industrial "A Napolitana" e Ponte 25 de Abril).
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4.1.3

Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor
Na área de intervenção do Projeto, os principais instrumentos de ordenamento, planeamento e gestão
territorial em vigor são os seguidamente elencados:
•

•

Planos Municipais:
o

Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDM de Lisboa);

o

Plano de Urbanização de Alcântara (PU de Alcântara).

Planos Regionais:
o

•

•

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML);

Planos Especiais e Sectoriais:
o

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e das Ribeiras do Oeste (RH5);

o

Plano de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI) do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5);

o

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Área Metropolitana de Lisboa;

Planos Nacionais:
o

Plano Nacional da Água (PNA);

o

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT).

Considerou-se ainda relevante analisar documentos de referência de índole estratégica, de âmbito
nacional e regional, de alguma forma relacionados com o projeto e o setor de atividade onde este se
insere, concretamente os seguintes:
•

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020;

•

Estratégia para o Aumento da Competividade da Rede de Portos Comerciais do ContinenteHorizonte 2026;

•

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020;

•

Programa Nacional de Investimentos 2030;

•

Estratégia Regional Lisboa 2020;

•

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa.

Para a verificação da conformidade do projeto com os requisitos referidos na legislação de ordenamento
do território em vigor, foram identificados e analisados os IGT em vigor e os respetivos requisitos aplicáveis
ao projeto. Foram também analisados documentos que definem estratégias de atuação setorial com
potencial aplicabilidade ao projeto e seus objetivos.
No que se refere aos planos municipais, de uma forma geral, as classes de espaço definidas no Plano
Diretor Municipal de Lisboa abrangido pela área de estudo incluem: Espaços Consolidados de Uso Especial
de Infraestruturas, para além de Estrutura Ecológica Fundamental, Subsistema da Frente Ribeirinha – Setor
Ocidental, Vulnerabilidade às inundações, Suscetibilidade ao efeito de maré direto, Vulnerabilidade
sísmica dos solos e Redes de infraestruturas.
Já o Plano de Urbanização de Alcântara, cujo objetivo visa a estabilização de um quadro de
desenvolvimento urbano local que contribua para a coesão do tecido social e urbano, integrando os
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aspetos de sustentabilidade territorial, classifica o TCA, e, por conseguinte, a área de intervenção do
presente estudo, como Espaços (Consolidados) de Usos Especiais de Infraestruturas.
Constatou-se, conforme explicitado no capítulo 6.4.7, que o projeto tem enquadramento nos IGT
aplicáveis, em vigor, nomeadamente no PDM de Lisboa e no Plano de Urbanização (PU) de Alcântara. A
descrição destes IGT e sua análise, face às ações do projeto, serão apresentados nos capítulos 5.9 e 6.4.

4.1.4

Servidões e Restrições de utilidade pública
Relativamente às servidões e restrições de utilidade pública, foram identificadas as seguintes, na área de
estudo:
•

Zonas especiais de proteção (ZEP) a imóveis classificados ou monumentos de interesse público,
nomeadamente dos seguintes imóveis:
o

Gare Marítima de Alcântara;

o

Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos;

o

Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau, atual Museu do Oriente;

• Zona Geral de Proteção de imóveis em vias de classificação;
•

Servidão do Aeroporto de Lisboa, incluindo Outer Marker;

•

Área de jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL);

•

Caminhos- de-ferro portugueses - Proteção a ferrovias;

•

Rede rodoviária- Proteção a rodovias;

•

Domínio público hídrico;

•

Infraestruturas de abastecimento de água, de drenagem de esgotos e águas pluviais e elétricas;

•

Marcos geodésicos;

•

Área de proteção a fitomonumento;

•

Instalações militares.

É importante notar que, quer a Área de jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL), quer o
Domínio público hídrico na área sob jurisdição portuária, estão constituídos visando viabilizar a atividade
portuária.

4.1.5

Equipamentos e infraestruturas relevantes potencialmente afetados pelo
projeto
As infraestruturas existentes na área de implantação do projeto consistem em:
•

Rede de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, da APL, sendo exploradas pela
LUSÁGUA, ao abrigo de um contrato de concessão;

•

Linhas elétricas da EDP Distribuição;

•

Linha ferroviária que serve o TCA.

Não existe qualquer equipamento na área de implantação do projeto passível de ser afetado pelo mesmo.
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4.2

Antecedentes do projeto
Os antecedentes do atual projeto foram apresentados em detalhe no ponto 1.4.

4.3

Projetos associados ou complementares
Não foram identificados projetos associados ou complementares ao projeto em análise.

4.4

Características estruturais e funcionais do projeto

4.4.1

Descrição da situação atual do TCA
Na sequência da assinatura do Aditamento ao contrato de concessão de outubro de 2008, foram iniciados
alguns dos trabalhos previstos no programa de investimento então acordado. Foi nomeadamente
construída uma nova portaria, em nova localização, demolida a anterior portaria bem como os edifícios
“Bartolomeu Dias”, “Liscont”, “Gil Eanes “e os armazéns C1 e C2. A vedação do terminal foi deslocada para
novas posições.
Após estas obras, a situação atual do terminal é a que se apresenta no Desenho 2.
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), sendo a base privilegiada nas ligações
diretas da Península Ibérica aos mercados da América do Norte, Central e do Sul, bem como ao mercado
Africano. Complementarmente, o terminal dispõe de ramal ferroviário próprio que permite ganhos de
eficiência no tráfego de/para o Norte do país, assim como para a Galiza, Estremadura Espanhola e
Andaluzia.
O cais do Terminal de contentores possui atualmente um comprimento de 1091m.
Cerca de 820m da frente de cais está devidamente equipada com elementos de defensa e amarração e
com três gruas “ship-to-shore” assentes em carril afastados de 18m, para troca de contentores entre os
navios e a plataforma do terminal.
O transporte de contentores entre a frente de cais e os parques existentes é feito através de Tractor Trailers,
que circulam, em geral, no sentido anti-horário em faixas de circulação concebidas para esse efeito.
O armazenamento de contentores cheios é realizado em dois parques paralelos à frente de cais (a verde
na Figura 4.4), sendo operados por 10 RTGs que circulam diretamente sobre o pavimento, segundo faixas
de rolamento devidamente marcadas e balizadas. No total existem 14 blocos de armazenamento de
contentores que representam uma capacidade total de 2 919 ground slots, distribuída da seguinte forma:
•

Contentores Cheios: 1402;

•

Contentores Vazios: 466;

•

Reefers: 222;

•

Buffer Zones: 829.

Em altura, cada “slot” pode receber um empilhamento de até 5 alturas.
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O pavimento dos parques de contentores foi construído na primeira década deste século, sendo
constituído por blocos de betão que se apresentam globalmente em bom estado. Nas restantes áreas do
terminal, incluindo vias de circulação e operação, o pavimento é constituído por betão betuminoso, muitas
vezes aplicado sobre blocos de calçada de granito.
A norte do parque de contentores cheios situa-se a linha férrea proveniente do feixe de Alcântara. Já
dentro do Terminal desdobra-se em duas e permite a criação de composições com cerca de 450 m de
comprimento.
Na área concessionada a oeste da doca do Espanhol (também designada Doca de Alcântara), situa-se a
zona de estacionamento dos camiões de transporte de contentores que aguardam autorização de entrada
na área do terminal sob controlo aduaneiro. A oficina de manutenção, Posto de Inspeção Fronteiriço e
Autoridade Aduaneira, neste momento encontram-se a operar no edifício TERLIS.

Figura 4.4 – Zonas existentes na área concessionada do Terminal de Contentores (fonte Google Earth) (Fonte: MDJ do Projeto, FP, 2020).

Zonas existentes na área concessionada do Terminal de Contentores.
A verde a área de armazenamento e movimentação de contentores cheios.
A azul a área de armazenamento e movimentação de contentores vazios.
A amarelo a área existente de parque de estacionamento de pesados.
A bordeaux a localização dos edifícios TERLIS e IPTM (a demolir)
A laranja a área da via férrea existente.

No Desenho 2 apresenta-se a implantação atual do TCA (Volume 4). No Desenho 10 consta a
representação fotográfica das áreas abrangidas pelo plano de investimentos.
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Relativamente à carga movimentada no TCA é quase exclusivamente carga contentorizada. Os contentores
têm dimensões standard e são movimentados por equipamento específico. Atualmente os contentores
dispõem-se em blocos, no máximo com 5 contentores de altura e 7 contentores de largura. O
comprimento dos blocos é variável e função das necessidades de parqueamento. Este tipo de disposição
manter-se-á após a modernização do Terminal.
O equipamento utilizado atualmente no Terminal para a movimentação de contentores é o seguinte:
•

Gantry cranes – são pórticos de cais que carregam e descarregam os contentores nos navios
atracados no cais do Terminal. Movem-se sobre carris no sentido longitudinal do cais. No Terminal
de Contentores de Alcântara operam presentemente 3 pórticos deste tipo;

•

RTG – são pórticos de parque, utilizados para movimentar contentores de e para os blocos de
contentores no parque. Os contentores são movimentados entre o cais (Gantry cranes) e os blocos
em trailers. Deslocam-se sobre pneus no sentido longitudinal do cais, podendo ainda deslocar-se
para outras pilhas de contentores no sentido transversal;

•

Front loaders – são empilhadores com capacidade e especialmente equipados para movimentar
contentores e servem a mesma função dos RTG. No Terminal de Contentores de Alcântara operam
presentemente 3 front loaders;

•

Reach stackers – são idênticos aos front loaders com a diferença de terem uma lança telescópica que
lhes permite movimentar contentores numa pilha mais afastada do equipamento. No Terminal de
Contentores de Alcântara operam presentemente 4 equipamentos deste tipo;

•

ECH (Empty Container Handler) – Equipamento do tipo dos dos Front Loaders, com capacidade e
especialmente concebido para o empilhamento de contentores vazios;

•

Trailers – são conjuntos de trator + atrelado utilizados para o transporte horizontal dos contentores
desde o gantry crane ou do comboio até à posição de destino no parque e vice-versa. No Terminal
operam presentemente 13 conjuntos.

De uma forma resumida, atendendo ao tipo de tráfego de mercadoria dentro do terminal, a atual operação do
TCA consiste na receção, parqueamento e entrega de contentores.
•

Exportação
Os contentores entram no Terminal em cima de camiões, propriedade do expedidor ou por ele
contratado, ou comboio e são descarregados e posicionados no parque por um RTG, front loader ou
reach stacker de acordo com o navio onde vai embarcar, porto de destino, tipo de contentor e peso.
Quando o navio atraca, os contentores são movimentados por um RTG, front loader ou reach staker
e colocados em cima de um trailer que os transporta até ao gantry crane que por sua vez os carrega
no navio.

•

Importação

Os contentores são descarregados do navio por um gantry crane e colocados em cima de um
trailer que os transporta até a uma pilha de contentores no parque. Os contentores são
descarregados dos trailers por um RTG, front loader ou reach staker e empilhados no parque de
contentores de importação. Posteriormente os contentores serão novamente carregados em cima de
camiões, propriedade dos consignatários, ou por eles contratados, que os transportam para fora do
Terminal.
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•

Transhipment
Os contentores são descarregados do navio por um gantry crane e colocados em cima de um trailer
que os transporta até uma pilha de contendores no parque. Os contentores são empilhados por um
RTG, front loader ou reach stacker. Posteriormente os contentores serão transportados novamente
até ao gantry crane que, por sua vez, volta a carregar noutro navio.

4.4.2

Síntese dos problemas e constrangimentos atuais
Desde 2008 até ao presente não foram realizadas mais obras ou investimentos em equipamento, deixando
o Terminal em condições de exploração muito deficientes, sobretudo no que se refere a eficiência e
condições de segurança operacionais.
Os pavimentos das novas áreas incorporadas no Terminal são de tipo heterogéneo, todos eles
inadequados à operação de contentores e em condições de manutenção há muito negligenciada,
apresentando fendas, buracos e grandes deformações.
Ocorre situação idêntica com o equipamento principal do Terminal, nomeadamente com os pórticos de
cais Mague, contruídos em 1985 e que há muito ultrapassaram o respetivo tempo de vida útil de 20 anos
para que foram especificados.
Os “Reach-stackers” e tratores ao circularem carregados nas áreas de pavimento degradado sofrem
impactos que levam ao seu rápido desgaste e deterioração. As condições de circulação são extremamente
inseguras, a ponto de poderem vir a provocar capotamentos, caso não sejam observadas as atuais
limitações de segurança.
Serviços fundamentais para a operação do Terminal, tais como a oficina e escritórios da área técnica de
manutenção, o serviço de operações, instalações de entidades de controlo aduaneiro e veterinário foram
instalados de forma provisória no Edifício Terlis. Este edifício não foi projetado para o efeito, encontra-se
no presente bastante degradado, tornando indispensável a transferência de serviços para edifício
apropriado.
Para além da situação técnica em que se encontra o equipamento e do estado dos pavimentos, a presente
configuração do layout do Terminal conduz à adoção de processos operativos ineficientes que só poderão
ser ultrapassados através de transformações tecnológicas no equipamento e a substituição do atual
sistema informático de apoio às operações (T.O.S., Terminal Operating System).
Como resultado de constrangimentos que advém do atual layout, as tampas de escotilhas dos navios não
podem ser parqueadas sob as conta-lanças dos pórticos, tendo que ser parqueadas entre os carris do
pórtico. Esta situação obriga a transferir a operação de contentores para a área sob a contra-lança,
aumentando a distância a percorrer pelo carro do pórtico, aumentando o tempo de ciclo e reduzindo o
ritmo operacional e a qualidade do serviço prestado aos clientes.
As operações de carregamento e descarga de composições ferroviárias são no presente realizadas a partir
de sul do ramal ferroviário onde, constrangimentos de espaço dificultam e retardam os Reach-Stackers
utilizados nestas operações. No presente a agulha do desvio do ramal ferroviário está localizada muito
perto da portaria, dificultando as entradas e saídas de camiões, aumentando-lhes as distâncias a percorrer
dentro do terminal e os respetivos períodos de estadia.

4.4.3

Descrição geral das intervenções
Em termos gerais, as intervenções previstas no Projeto de Modernização e Aumento da Eficiência
Operacional contemplam trabalhos todos eles situados no interior da atual área de concessão do TCA
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(esta área é a considerada no Memorando de Entendimento assinado entre a APL e a LISCONT após
procedimento de renegociação do contrato, em junho de 2019). Na área compreendida entre a frente de
cais e a via férrea, prevê-se a reformulação do espaço, tornando essa área totalmente dedicada ao
armazenamento e movimentação de contentores. Entre a via férrea e a doca de Alcântara, ou seja, a norte
da via férrea, será criada uma zona de manobras para carga de comboios e operação de contentores
vazios e o parque de contentores vazios, sendo para isso necessário demolir os edifícios TERLIS e IPTM.
No Anexo D.1 são apresentados os desenhos de projeto cuja leitura complementa a descrição agora
apresentada.
De modo a melhorar a eficiência da área de contentores a sul do ramal ferroviário, a linha a sul será
reposicionada para o lado norte da linha principal, sendo que também o aparelho de mudança de via será
reposicionado cerca de 50 m à frente da posição atual.
Ainda no interior do parque será alargada a portaria, criando mais dois acessos e será construído o Edifício
de Manutenção e Reparação (M&R) que albergará todos os serviços do Terminal, o Posto de Inspeção
Fronteiriço e a área da Autoridade Tributária. No topo Oeste da Doca de Alcântara, a intervenção principal
passa pela reformulação do parque de estacionamento para veículos pesados, situado entre a portaria e
o edifício administrativo existente.
No Desenho 3 apresenta-se a implantação do projeto. No Desenho 4 apresenta-se a ocupação atual e
futura do TCA.
O projeto prevê, assim, a realização de um conjunto de obras, das quais se destacam:
•

Conceção e Projeto de otimização e aumento de eficiência dos parques de armazenamento e operação
contentores:
o

Trabalhos de demolição;

o

Movimentos de terra;

o

Melhoramento de solos;

o

Pavimentos;

o

Ramal ferroviário;

•

Demolição dos edifícios TERLIS e IPTM;

•

Projeto de Infraestruturas Hidráulicas;

•

Projeto de Instalações Elétricas, de acordo com as necessidades dos novos equipamentos, incluindo o
estudo do aumento de capacidade do abastecimento de energia elétrica ao terminal, a localização e
definição de postos de transformação e postos de comutação, estudo para novas colunas e sistema de
iluminação mais eficiente e, também:
o

Sistemas de distribuição elétrica;

o

Fornecimento de energia e novos Postos de Transformação;

o

Iluminação;

o

Rede de terras;

o

Sistemas CCTV;

o

Cablagem de fibra ótica.
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•

Projeto de Arquitetura e Especialidades do novo edifício de Manutenção e Reparação, Autoridade
Tributária e Posto de inspeção fronteiriça (DGAV-PIFV-PIFF);

•

Projeto de Paisagismo.

Figura 4.5 – Áreas de intervenção do projeto (Fonte: MDJ do Projeto, FP, 2020)

Na tabela seguinte apresentam-se as áreas globais do projeto e as áreas de intervenção do mesmo.
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Tabela 4.1 – Identificação das áreas a intervencionar
Áreas globais do projeto (m2)
Área de Estacionamento + Edifício Liscont

21 126

Terminal de Contentores + Novo Edifício

202 997

Área de concessão total

224 123

Áreas parciais de intervenção (m2)
Via Férrea

5 360

Parques de Contentores (a reabilitar)

51 145

Parques de Contentores (novo)

97 430

Zona de Entrada/ Acesso ao Edifício M&R

10 482

Parque de Estacionamento Pesados

14 508

Parque de Estacionamento Ligeiros

2 211

Passeios

1753

Áreas Verdes

1536

Novo Edifício M&R

3078

Expansão Portaria

296

Postos de Transformação

466

Área Total

137 120

Áreas globais de intervenção (m2)
Área sem intervenção

35 858

Área de intervenção (a reabilitar)

51 145

Área de intervenção (obra nova), incluindo demolição de edifícios

137 120

Área Total a intervir (nova + reabilitar)

188 265

Áreas pavimentos novos (m2)
Pavimentos em Blocos de Betão

114 149

Pavimento em Laje de Betão

10 482

Área Total
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No desenho 17073 1-2 GER 008, apresentado no Anexo D.1, estão representadas as áreas de intervenção
do projeto.
O projeto em análise consiste, assim, apenas num projeto de modernização, visando um melhor e mais
racional aproveitamento dos espaços já concessionados, e não irá envolver qualquer expansão do atual
TCA. Aliás, note-se que, ao abrigo do cumprimento das obrigações de serviço público portuário a que a
LISCONT se encontra vinculada por contrato de concessão (Decreto-Lei 188/2008, de 23 de setembro), as
intervenções previstas no projeto são consideradas indispensáveis, na medida em que a concessionária se
encontra obrigada a cumprir e executar um plano de investimentos, onde estas intervenções se encontram
incluídas.
Ainda relativamente a este projeto de modernização, importa salientar o seguinte:
•

O layout previsto no projeto em análise está preparado para que se possam adaptar as
acessibilidades rodo e ferroviárias ao TCA ao preconizado no PU de Alcântara, quando este IGT for
plenamente implementado (Desenho 17073 1-2 GER -011 do Anexo D.1);

•

Será aumentada a eficiência de receção de cargas do atual TCA;

•

Mantêm-se os mesmos fluxos processuais agora existentes, prevendo-se, contudo, um progressivo
aumento da procura de movimentação de contentores.

Os acessos rodo e ferroviários ao TCA estão representados no Desenho 17073 1-2 GER 013, do Anexo
D.1.

4.4.4

Identificação das componentes do projeto e das suas características funcionais

4.4.4.1

Conceito operacional
4.4.4.1.1

Aspetos gerais

O conceito operacional desenvolvido pretende satisfazer as necessidades operacionais da YILPORT que,
conforme referido, pretende com o projeto aumentar a eficiência do TCA, mantendo-o dentro dos limites
de concessão atuais, promovendo uma reorganização e otimização dos espaços, dos circuitos e dos
equipamentos.
Importa referir que a norte da atual plataforma do terminal (junto à Doca de Alcântara) será criada uma
via de acesso à Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, com 5.50m de largura. Após a recente
renegociação do contrato de concessão entre a APL e a LISCONT, a área relativa a esta via de acesso foi
retirada da concessão afeta ao TCA, pelo que o novo limite de concessão se situa a 5.50m da muralha da
Doca de Alcântara e será materializado através de nova vedação.
Tendo como objetivos a reorganização e otimização dos espaços, dos circuitos e dos equipamentos no
TCA, a intervenção prevista considera todos os trabalhos a realizar no interior da área concessionada,
sendo que essa consiste em dois espaços distintos, um afeto diretamente à operação do Terminal de
Contentores e outro afeto à receção e estacionamento de veículos pesados que demandam o terminal.
Na área do Terminal, prevê-se a reformulação da área compreendida entre a frente de cais e a via-férrea,
tornando essa área totalmente dedicada ao armazenamento e movimentação de contentores. Entre a viaférrea e a doca de Alcântara, ou seja, a norte do ramal ferroviário, será criada uma zona de manobras e
transferência de carga para as composições ferroviárias (rail yard), bem como um parque de contentores
vazios e respetiva área de operação, sendo para isso necessário demolir os edifícios TERLIS e IPTM. Com
vista ao aumento de eficiência na utilização da área a sul do atual feixe ferroviário, a linha férrea existente
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do lado sul será reposicionada para norte relativamente à linha principal, que se manterá inalterada na
sua posição, sendo que também o aparelho de mudança de via será reposicionado cerca de 50 m à frente
da posição atual. Ainda no Terminal, será alargada a portaria criando mais dois acessos e será construído
o Edifício de Manutenção e Reparação que albergará todos os serviços do Terminal, o Posto de Inspeção
Fronteiriço e a área da Autoridade Tributária.
No espaço adjacente ao Terminal, ou seja, no estacionamento, a intervenção passa apenas pela reformulação
do já existente parque de estacionamento para veículos pesados, situado na área entre a portaria e o edifício
administrativo existente, restruturando essa área e dotando-a de uma rede de drenagem funcional.
Neste contexto, está prevista a reformulação da área de parque de contentores cheios, ocupando toda a
área entre a frente de cais e o ramal ferroviário existente ao longo da avenida norte do Terminal. Serão
criados três parques de contentores, dois deles com quatro blocos e um terceiro com três blocos. A zona
entre o ramal ferroviário e o limite norte da nova área de concessão também será reformulada de forma
a dar lugar ao parque de contentores vazios e respetiva área de manobra.
Em geral, todas as áreas destinadas a parques de contentores, sejam cheios ou vazios, serão
infraestruturadas e pavimentadas. Em face das elevadas cargas nessas áreas, poderá revelar-se necessário
proceder ao melhoramento da capacidade de carga dos solos existentes ou à realização de uma estrutura
de pavimento de maior capacidade. As áreas dos parques serão melhoradas e equipadas com todas as
instalações e infraestruturas necessárias, tais como, drenagem de águas pluviais, abastecimento de água,
iluminação e fornecimento de energia, e servidos por vias para circulação de veículos e equipamentos de
parque, nomeadamente RTGs, Reach Stackers e Tractor Trailers, idênticos aos já existentes em operação.
Em termos de fluxo, todo o tráfego no terminal será realizado no sentido anti-horário, exceto na frente de
cais onde, dependendo da orientação que o navio tomou ao acostar, o tráfego poderá realizar-se no
sentido horário ou anti-horário.
No limite oeste do Terminal será construído o parque para viaturas internas, com capacidade para 7 Reach
Stackers ou Empty Container Handlers e 30 Tractor Trailers.
O Edifício de Manutenção e Reparação e o parque de camiões com capacidade para 71 camiões situamse na área a norte da portaria.
A planta geral baseada no layout final do projeto é apresentada na Figura 4.6 (e Desenho 4 – Ocupação futura).

Figura 4.6 - Terminal - Arranjo Geral
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4.4.4.1.2

Parque de contentores

Importa salientar que as capacidades e número de lugares no chão (ground slots) seguidamente
apresentados são as que resultam da afinação do conceito operacional em fase de projeto de execução.
Estas capacidades diferem, portanto, ligeiramente das que constam de documentos anteriores,
nomeadamente do Estudo Ambiental “Elementos para apreciação prévia e decisão de sujeição a Avaliação
de Impacte Ambiental”, apresentado à APA em 2017, já que nesta fase o conceito operacional ainda não
estava definitivamente estabelecido.

4.4.4.1.3

Parque de contentores cheios

Os parques destinados a contentores cheios serão operados por RTGs, com um vão de 24,40m. Estes
parques terão uma via para operação de carga e descarga (no interior do vão do RTG) e faixas de circulação
entre os diferentes parques. Todo o tráfego circula ao redor dos parques no sentido anti-horário, havendo
três faixas de circulação paralelas à frente de cais e cinco perpendiculares. Está previsto o fecho da
plataforma no limite sudeste do Terminal para permitir uma melhor circulação no mesmo.
Os RTGs terão propulsão elétrica, o que representará uma enorme vantagem face à atual a propulsão através
de motores diesel. A alimentação elétrica será assegurada através de um dos seguintes sistemas: alimentação
elétrica por cabo, sendo os RTGs dotados de desenrolador mecânico, ou alimentação elétrica por sistema
BUSBAR. Este último consiste num sistema de distribuição elétrica que algumas marcas de referência de
equipamentos portuários têm vindo a implementar em numerosos portos e terminais de contentores,
conferindo bastante versatilidade à movimentação e intermutabilidade de equipamentos. O sistema é
constituído por barras longitudinais de alimentação elétrica, devidamente protegidas contra contactos
acidentais, instaladas numa cota mais elevada que o pavimento e permitindo a ligação física entre essas barras
e os RTGs através de pantógrafo.
Para permitir a transferência transversal de RTGs entre parques foi criada uma plataforma no centro do
Terminal que permite a rotação dos RTGs.
Após as obras de modernização e aumento de eficiência do Terminal, estima-se que existirão 2535 “ground
slots” para armazenamento de contentores cheios de 20ft, o que corresponderá a uma capacidade total
de armazenamento de 12 675 contentores de 20ft, empilhados em 5 alturas. No que se refere a reefers,
existirão 192 “ground slots” para reefers de 20ft, o que corresponderá a uma capacidade máxima total de
960 reefers de 20ft empilhados em 5 alturas.
As principais dimensões dos parques são as seguintes:
•

Área de armazenamento: 50 625 m2;

•

Lugares no chão para contentores: 2 535 TEUs;

•

Lugares no chão para reefers: 192 TEUs;

•

Capacidade máxima total para contentores: 12 675 TEUs;

•

Capacidade máxima total para reefers: 960 TEUs;

•

Os contentores poderão ser empilhados até 5 alturas;

A figura seguinte mostra corte transversal do parque de contentores.

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

42

Figura 4.7 – Parque de Contentores - Secção tipo

4.4.4.1.4

Parque de contentores vazios

O parque de contentores vazios situa-se no limite norte do Terminal entre a via de circulação de retorno
e o ramal ferroviário, situada a sul. O parque divide-se em três blocos, separados entre si pelas avenidas
transversais de circulação no parque. Este parque será operado por Reach-Stackers e Empty Container
Handlers e terá uma via de operação dedicada no seu limite sul, por onde será realizado todo o acesso de
contentores ao parque.
As principais dimensões dos parques são as seguintes:
•

Área de armazenamento: 11 885 m2;

•

Lugares no chão para contentores: 679 TEUs;

•

Capacidade máxima total para contentores: 3395 TEUs;

•

Os contentores poderão ser empilhados até 5 alturas.

A figura abaixo mostra os limites do Parque de Contentores Vazios, limitado a norte pela faixa de
circulação e a sul pela zona de operações.

Figura 4.8 – Parque de Contentores Vazios – Planta
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4.4.4.1.5

Movimentos de terras

O estudo das terraplenagens foi desenvolvido de forma a se obterem as cotas de fundo de caixa dos
pavimentos das diferentes plataformas relativas às vias de circulação e às zonas de parqueamento de
contentores, entre outras, tendo em especial atenção todas as condicionantes de infraestruturas
existentes, bem como, condicionantes relativas à preparação do terreno no âmbito do melhoramento dos
solos no interior do terminal.
A obra é excedentária em termos de volume de terras, uma vez que apenas se procede a escavação e não
há necessidade de realizar aterros. Este excedente de terras surge da necessidade de remover solos
superficiais de piores características e realizar um melhoramento de solos com materiais britados (ABGE).
Em termos globais, o volume global de escavação será de 154 043 m3, repartido pelas diferentes fases da
obra (ponto 4.5) de acordo com o indicado na tabela seguinte.
Tabela 4.2 – Resumo dos volumes de escavação

Fase
1 (2020-2021)

44 035

2 (2021-2023)

52 553

3 (2026-2030)

27 655

4 (2032-2035)

29 800

Total

4.4.4.1.6

Volume de Escavação (m3)

154 043

Demolições

As demolições associadas à modernização do terminal de contentores de Alcântara prendem-se,
essencialmente, com os seguintes elementos e construções:
•

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

•

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

•

Demolição integral do edifício TERLIS;

•

Demolição integral do edifício IPTM;

O volume de pavimentos a demolir estima-se em 69 895 m3.
Apresenta-se na tabela abaixo as quantidades estimadas de resíduos resultantes da demolição dos
pavimentos, por fase:
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Tabela 4.3 – Resumo dos volumes de demolição de pavimentos.

4.4.4.1.7

Fase

Volume de Demolição (m3)

1 (2020-2021)

16 555

2 (2021-2023)

31 690

3 (2026-2030)

10 400

4 (2032-2035)

11 250

Total

69 895

Melhoramento de solos

O projeto prevê o melhoramento dos solos, dado que a prospeção realizada apontou para a presença no
local de solos de aterro ou de origem aluvionar com características essencialmente arenosas de baixa
compacidade, o que sugere que as mesmas não deverão ser usadas como fundação para pavimentos e
parques de contentores sem qualquer tipo de tratamento. Assim, o projeto prevê uma solução de reforço
dos solos à superfície, composta por uma camada de ABGE (Agregado Britado de Granulometria Extensa),
reforçada com geogrelha e geotêxtil encimando uma camada de solos selecionados e compactados.
Foram desenvolvidos dois tipos de reforço. Um mais possante, denominado de tipo 1, a ser usado no
terminal e um segundo mais ligeiro a ser usado no parque de pesados, denominado de tipo 2.

Figura 4.9 – Reforço tipo 1
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Figura 4.10 – Reforço tipo 2

4.4.4.1.8

Pavimentos

Foram definidas diversas tipologias de estruturas de pavimento, tendo sido idealizadas no sentido de
corresponder às solicitações várias a que serão sujeitas no decurso da operação do Terminal.
Na zona do parque de Contentores, o pavimento que foi escolhido consiste numa camada de desgaste
em blocos de betão pré-fabricados, tipo Uni. Este tipo de pavimento oferece muitas vantagens, a saber,
uma alta resistência ao desgaste, elevada resistência à agressão química do óleo que possa provir de
equipamentos rolantes, como os tratores portuários, também garantindo um fácil de reposicionamento e
substituição de blocos danificados.
O pavimento desta área terá uma espessura total mínima de 73 centímetros, com a seguinte composição:
•

Camada de desgaste em blocos de betão com 0,10m de espessura, assentes sobre almofada de areia
com 0,03m de espessura média;

•

Camada de base em betão pobre C16/20, com 0,30m de espessura mínima, após compactação,
vibração e regularização;

•

Camada de sub-base em AGEC (agregado britado de granulometria extensa com adição de cimento)
com 0,30m de espessura mínima após compactação e regularização.

A estrutura do pavimento acima descrita deverá assentar sobre camada de melhoramento de solos
constituída por camadas de ABGE (agregado britado de granulometria extensa), devidamente
compactadas e preparadas de acordo com o disposto no capítulo de geotecnia do projeto de execução.
Na zona de entrada do Terminal e em torno do Edifício de M&R, o pavimento será em laje de betão, com
espessura total mínima de 73 centímetros, com a seguinte composição:
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Laje de betão C25/30 com 0.25m de espessura mínima, reforçada superior e inferiormente com

•

malha AQ50;
Camada de base em AGEC (agregado britado de granulometria extensa com adição de cimento)

•

com 0,20 m de espessura mínima, após compactação e regularização;
Camada de sub-base em ABGE (agregado britado de granulometria extensa) com 0,28 m de

•

espessura mínima, após compactação e regularização.
A estrutura do pavimento acima descrita deverá assentar sobre camada de melhoramento de solos
constituída por camadas de ABGE (agregado britado de granulometria extensa), devidamente compactadas
e preparadas de acordo com o disposto no capítulo de geotecnia do projeto de execução.

Na zona do parque de estacionamento, o pavimento que foi escolhido consiste numa camada de
desgaste em blocos de betão prefabricados, tipo Uni, com resistência à compressão uniaxial de 60MPa.
Apresenta uma espessura total mínima de 53 centímetros, com a seguinte composição:
Camada de desgaste em blocos de betão com 0,10 m de espessura, assentes sobre almofada

•

de areia com 0,03 m de espessura média;
Camada de base em AGEC (agregado britado de granulometria extensa com adição de

•

cimento) com 0,20 m de espessura mínima, após compactação e regularização;
Camada de sub-base em ABGE (agregado britado de granulometria extensa) com 0,20m de

•

espessura mínima, após compactação e regularização.
A estrutura do pavimento acima descrita deverá assentar sobre camada de melhoramento de solos
constituída por camadas de ABGE (agregado britado de granulometria extensa), devidamente compactadas
e preparadas de acordo com o disposto no capítulo de geotecnia do projeto de execução.
Nas zonas de passeios, o projeto prevê pavimentos de constituição simples devido às reduzidas cargas
atuantes, com a seguinte estrutura:
•

Lajetas em betão tipo Soplacas com 0,05 m de aresta;

•

Almofada de areia com cimento, com 0,03 m de espessura;

•

Camada de sub-base em ABGE (agregado britado de granulometria extensa) com 0,20m de
espessura mínima, após compactação e regularização.

Finalmente, o pavimento existente, em blocos de betão, nos parques de contentores atuais apresenta
globalmente bom comportamento pelo que deverá ser reabilitado e não substituído. As intervenções a
realizar neste pavimento serão:
•

Substituição de blocos danificados, especialmente desgastados nas zonas onde apoiam os
contentores e zonas de alguma, estimando-se que cerca de 5 a 10% dos blocos terão de ser
substituídos;

•

Reconstrução de vigas de bordadura;

•

Reperfilamento (no caso de se verificar no levantamento topográfico tal necessidade).

4.4.4.1.9

Via férrea

O Ramal que serve o Terminal tem origem no feixe de Alcântara e desenvolve-se até cerca de 600 m no
interior do Terminal (linha 1). A linha 2 desenvolve-se paralela à linha 1, tem início 40 m para lá da portaria
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do terminal e liga à linha 1 através de aparelho de mudança de via (AMV) à direita. A extensão total da
linha 2 é de cerca de 470m e está ligada no seu término à linha 1 por outro AMV.
Pretende-se, nesta intervenção:

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

Aumentar a extensão da Linha 2 para permitir a carga de composições com 450 m, ficando com um
comprimento total de 554 m;

•

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

•

Como consequência dos pontos anteriores, a extensão da Linha 1 terá de ser aumentada em cerca de 181 m.

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

Linha 1 = 554m;

•

Linha 2 = 780m.

Não será realizada qualquer intervenção na linha fora do Terminal.
O traçado em planta manterá no essencial as características geométricas e dinâmicas que atualmente se
verificam, por forma a aproveitar ao máximo a linha e AMV’s existentes. Apresenta-se na figura abaixo o
novo traçado da linha férrea dentro do Terminal.

Figura 4.11 -Traçado em Planta (1/2)

Figura 4.12 -Traçado em Planta (2/2)

Na definição da rasante deste projeto procurou-se manter nas duas linhas a cota atual da linha, de forma
a não ser necessária a realização de intervenção na linha fora do terminal e ser possível aproveitar o
máximo possível da linha 1 já construída. Assim, por forma a se manter uma correta ligação ao existente,
ambas as linhas têm um perfil longitudinal plano à cota + 6.02.
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4.4.4.1.10

Rede de drenagem de águas pluviais

O sistema de drenagem de águas pluviais engloba a recolha das águas afluentes às coberturas de todos
os edifícios, pavimentos dos novos parques de contentores e respetivos arruamentos assim como a
recolha das águas provenientes parque de estacionamento de pesados e ligeiros.
No Desenho 17073-1-2-DRE-001, apresentado no Anexo D.1, está representado em planta o arranjo geral
da rede de drenagem de águas pluviais.
Na drenagem do parque de contentores, a recolha de águas pluviais será realizada por um sistema de
canais ranhurados em betão do tipo GATIC que descarregam em câmaras de visita de betão armado.
Destas, o efluente será conduzido através de um sistema de coletores paralelos, separados cerca de
185metros entre si, constituídos por manilhas em betão armado Ø500mm a Ø800mm descarregando na
galeria existente, que atravessa longitudinalmente o terminal de contentores.
A localização destes canais de drenagem teve em consideração o projeto de pavimentos, de forma a
permitir recolher todo o caudal afluente, criando pendentes opostas entre as faixas dos RTGs.
Estes canais serão fabricados “in situ” e construídos em betão armado com secções adequadas às
necessidades hidráulicas de escoamento e às cargas atuantes na superfície. De forma a garantir as
operações de limpeza e manutenção, serão construídas caixas visitáveis com tampas amovíveis metálicas
da classe de resistência mecânica E600 ou F900.
Estão previstos nivelamentos e retificações de tampas e aros de câmaras de visita existentes, sempre de
acordo com o layout de arquitetura e cotas de projeto.
A drenagem superficial do parque de estacionamento de pesados e ligeiros será efetuada através da
modelação de pendentes do pavimento, constituída por planos com inclinação no sentido dos eixos dos
arruamentos (zonas de menor cota). Nesses alinhamentos serão colocadas caixas de visita com tampas
sumidoura, ligadas entre si por coletores em PVC corrugado. Na zona central do parque de pesados
existirá um interceptor transversal que, constituído por caixas de visita com tampas sumidouras, que
encaminhará o efluente para o Emissário F existente, que por sua vez descarrega a jusante no Rio Tejo.
No contorno do edifício M&R está previsto um sistema de drenagem pluvial constituído por coletores e
caixas de visita, que recebem as águas provenientes das coberturas e terraço, através de tubos de queda.
Junto à oficina do edifício existirá um separador de hidrocarbonetos para recolha e tratamento de efluente
industrial, proveniente de lavagens de equipamento ou pavimentos no interior da oficina. Após o
tratamento, esta rede de drenagem industrial liga à rede de drenagem pluvial do edifício. As águas pluviais
provenientes do edifício são posteriormente encaminhadas para o sistema de drenagem do parque de
estacionamento de pesados, descarregando também no Emissário F.
Junto ao Edifício M&R está também previsto um sistema de drenagem doméstica, constituído por
coletores e caixas de visita, para recolha das águas sanitárias das casas de banho e balneários do edifício.
A rede de drenagem doméstica do edifício M&R será encaminhada para a entrada do parque de pesados,
onde será executada a ligação à rede pública doméstica (sob gestão da Luságua).
No exterior do Terminal, a rede pública doméstica encaminhará o efluente proveniente do edifício M&R
para a estação elevatório EE19-Conde de Óbidos, que por sua vez elevará o caudal para a ETAR de
Alcântara.
Importa referir que, atualmente, nas imediações do Terminal de Contentores de Alcântara as redes
públicas de drenagem são unitárias. Ainda assim, a LUSÁGUA tem prevista no seu plano de investimentos
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para 2020 uma obra de modernização dessa rede de drenagem. A obra em causa prevê a separação das
redes de drenagem pluvial e doméstica, pelo que quando for executado o novo edifício M&R, já existirá
o ponto de ligação da rede doméstica junto ao Terminal de Contentores.
No Desenho 17073-1-2-DRE-001, do Anexo D.1, está representada a rede de drenagem do Parque de
Pesados, Parque de Ligeiros e Edifício M&R.

4.4.4.1.11

Instalações elétricas

A remodelação prevista abrange um conjunto de intervenções nas instalações existentes e a
implementação de novas infraestruturas exteriores e no novo edifício. As intervenções projetadas são:

•

Reformulação da distribuição da rede de Média Tensão;

•

Novo PTA para a alimentação em baixa tensão ao novo Edifício M&R, ao edifício da administração e
iluminação do parque de camiões;

•

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

•

Reformulação do PT2;

•

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

4.4.4.2

•

Iluminação Exterior;

•

Infraestruturas exteriores para fibra ótica;

•

Proteção Contra Descargas Atmosféricas, Rede de terras.

Arquitetura
O projeto do edifício foi fundamentado nos requisitos e em todos os objetivos definidos e especificados
pelo Dono da Obra. O programa do edifício foi amplamente debatido em diversas reuniões, com vários
intervenientes do Cliente e com as entidades que futuramente irão ocupar parte do edifício.
O novo edifício vai albergar as seguintes funções:
I.

Direção Geral de Alimentação e Veterinária e Direção Regional de Agricultura e Pescas:
a.

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

b. PIF Veterinário (consumo não-humano);
c.

PIF Fitossanitário;

II.

Autoridade Tributária (AT) – DGAIEC;

III.

Manutenção e Oficina de apoio ao Terminal;

IV.

Serviços Administrativos, Direções e Operações de apoio ao Terminal.

Um único edifício vai albergar todas estas valências, tem uma implantação em ‘L’, resultante da existência
da passagem subterrânea de uma infraestrutura. A sua orientação, em grande parte paralela à Doca de
Alcântara e uma outra paralela ao rio Tejo, limite com a Rua Cintura Porto Lisboa.
Com um polígono de implantação de 3.159m2, o edifício vai organizar-se por módulos, em que cada
módulo terá a sua função.
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O projeto responde ao complexo programa que alberga num mesmo volume as funções acima
especificadas. Pretende-se que funcionem de forma coerente e sem quaisquer limitações.
A ideia criativa foi de reduzir ao mínimo a presença material do edifício. A sua tangibilidade transportanos para uma realidade quase imaterial, sem matéria. Sem massa e de corpo translúcido.
O edifício terá um embasamento em betão que corresponde à altura das plataformas de carga/descarga.
O revestimento do corpo pretende-se que seja numa grelha metálica por forma a se tornar fluido. A pele
metálica que o vai revestir procura a imaterialidade, uma estética cenográfica, diluindo-se na paisagem.
Leveza e transparência é a imagem pretendida.
Numa aplicação pragmática do programa funcional, o edifício organiza-se numa repartição espacial em
módulos que vem a simplificar a sua organização e evitar os cruzamentos das funções quando não são
necessários, e provocá-los quando é necessário. As plataformas de carga e descarga fazem-se pelo lado
sul; o acesso à oficina pelo lado poente, os acessos para os trabalhadores e demais utilizadores far-se-ão
na rótula entre as duas ‘pernas do L’, e de forma distinta para cada módulo.

Podemos dizer que o corpo do edifício paralelo ao rio Tejo, onde se situam as funções da Autoridade
Tributária (cor de laranja) e PIFFs (3 tons de azul), desenvolve-se em dois pisos. Já o outro que fica
paralelo à Doca de Alcântara chega a ter 3 pisos e com a função da Oficina e áreas técnicas e dos
Serviços, Direções e Operações de Apoio ao Terminal.
Ainda, no primeiro piso de parte destas funções, mas com entrada distinta, ficam funções de apoio
aos ‘Lockers’ (cor verde-organigrama) como Balneários, Instalações sanitárias e Cantina.
No módulo da Oficina (cor cinza claro) e áreas técnicas (cinza escuro) e dos Serviços, Operações (cor
de rosa) e Direções (cor lilás) de Apoio ao Terminal.

Figura 4.13 – Planta do edifício
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Na tabela seguinte resumem-se as áreas do edifício.
Tabela 4.4 - Áreas Brutas do Edifício

ÁREAS/m2
Piso 0

Piso 1

Piso 2

Total

PIF

931,50

AT - DGAIEC

573,00

196,70

769,70

MANUTENÇÃO – OFICINA

1242,35

357,40

1.599,75

SERVIÇOS + OPERAÇÕES

397,85

609,00

LOCKERS

931,50

918,00

1.924,85

451,10

ESPAÇOS TÉCNICOS

451,10

222,60

222,60
5.899,50

4.4.4.3

Projeto de integração paisagística
4.4.4.3.1

Enquadramento

O TCA encontra-se inserido em plena malha urbana consolidada da cidade de Lisboa, numa área desde há
muito afeta aos usos portuários, cuja evolução da ocupação urbanística terá certamente sido influenciada
pela vocação imemorial desta zona da cidade a esta atividade.
Na proximidade da área de intervenção existem os edifícios classificados como Monumentos de Interesse
Público: das Gares Marítimas de Alcântara (EP1) e da Rocha Conde de Óbidos (EP3) atualmente utilizadas
como terminais de cruzeiros, o edifício Pedro Álvares Cabral (EP2), e os antigos armazéns da Comissão
Reguladora do Bacalhau, onde se encontra instalado o Museu da Fundação Oriente.
A área do projeto é atualmente ocupada por alinhamentos ordenados de contentores, gruas de grandes
dimensões, dois edifícios, que o projeto prevê demolir, e uma área expetante, localizada no canto noroeste,
que corresponde a uma zona de estacionamento de camiões que carece de reorganização e
repavimentação.
O pavimento dos parques de contentores foi construído na primeira década deste século, sendo constituído
por blocos de betão que se apresentam globalmente em bom estado. Nas restantes áreas do terminal,
incluindo vias de circulação e operação, o pavimento é constituído por betuminoso, muitas vezes aplicado
sobre blocos de calçada de granito.
A área é enquadrada noroeste por uma zona verde arborizada de estacionamentos e circulação pedonal. A
área está atualmente vedado por uma estrutura de grelhas, com uma sebe arbustiva de cevadilha, no limite
poente.

4.4.4.3.2

Solução projetada

O conceito operacional para a área do projeto prevê o aumento da eficiência do TCA, mantendo-o dentro
dos limites de concessão atuais, promovendo uma reorganização e otimização dos espaços, dos circuitos e
dos equipamentos. Tendo como objetivos a reorganização e otimização dos espaços, dos circuitos e dos
equipamentos no TCA, a intervenção prevista considera todos os trabalhos a realizar no interior da área
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concessionada, sendo que essa consiste em dois espaços distintos, um afeto diretamente à operação do
Terminal de Contentores e outro afeto à receção e estacionamento de veículos pesados que demandam o
terminal.
Para a área operacional do Terminal não se prevê nenhuma proposta de integração paisagística. Esta é
prevista para a envolvente do novo Edifício de Manutenção e Reparação que albergará todos os serviços
do Terminal, o Posto de Inspeção Fronteiriço e a área da Autoridade Tributária, áreas de estacionamento
ligeiro, e de circulação pedonal e para a área afeta à receção e estacionamento de veículos pesados que
demandam o terminal.
É proposto para os pavimentos da área de circulação viária o revestimento com blocos de betão Uni, de cor
cinza clara, de modo a diluir a extensão pavimentada. As áreas de estacionamento pesado serão
pavimentadas com os mesmos blocos de betão, mas de cores diversas, tentando “espelhar” a imagem
colorida do parque de contentores no pavimento, e atenuar a extensão do mesmo.
As cores selecionadas são a terracota, o amarelo e o cinza escuro, que se enquadram com as cores
atualmente existentes no TCA. Na figura abaixo está representada a solução proposta.

Figura 4.14 – Plano Geral
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O pavimento pedonal adjacente ao novo edifício e área de circulação será em blocos de betão de cor
terracota.
Em termos de estrutura verde propõe-se enquadrar as estruturas propostas através de alinhamentos
arbóreos e sebes arbustivas, com volumetrias diversas, de modo a estabelecer continuidade e maior
integração com o espaço envolvente.
Assim, propõe-se a continuidade da sebe arbustiva existente, com o seu prolongamento, com novas
espécies, até à zona da portaria, com as mesmas espécies existentes no local. No limite sul propõe-se ainda
pontuar com árvores de estrutura colunar, Sophora japonica columnaris, que se integram bem na volumetria
do espaço de intervenção.
No enquadramento e alinhamento do novo edifício propõe-se a plantação de árvores colunares, Grevillea
robusta, cuja forma, folhagem e floração se integram bem na volumetria e tons do espaço de intervenção.
Este alinhamento ao longo do plano de água contribui para a relação do edifício com o espaço envolvente.
No limite noroeste do estacionamento de pesados, propõe-se a plantação de árvores de arruamento, lódãos
(Celtis australis), que permitem estabelecer uma continuidade com os espaços verdes existentes a poente,
assim como garantir enquadramento da área do terminal.
É proposta a manutenção da sebe arbustiva envolvente e o seu reforço noutros locais com a mesma espécie
(Cevadilha – Nerium oleander) conjugada com a plantação de outras espécies, nomeadamente, Folhado
(Viburnum tinus), Viburnum lucidum e Pascoínhas (Coronilla glauca).
Considera-se que as soluções propostas promovem uma maior integração do projeto na área em que se
insere, não só em termos de volumetria pela forma e estrutura dos elementos propostos, como pela
expressão cromática dos mesmos, promovendo uma continuidade e interligação entre os diferentes
espaços. Como referido, a solução proposta contribui para relacionar e valorizar o património edificado
existente.
Todo o espaço do Terminal de Contentores será vedado com uma vedação de painéis do tipo OMEGA da
Superveda (designada por “Tipo 2”), que são painéis rígidos de perfis tubulares quadrados soldados (tubos
verticais quadrados) e a manutenção da vedação existente.

No Desenho 17073-1-2-PAI-001 do Anexo D.1 apresenta-se a planta do projeto de integração
paisagística.

4.4.4.4

Outros trabalhos
Será implementada toda a infraestrutura necessária ao desenvolvimento do projeto de forma eficiente,
com especial atenção à necessidade de minimizar as interferências que naturalmente resultarão da
manutenção do terminal em operação simultaneamente com a realização das obras de investimento.
Serão instaladas novas vedações do terminal, revisto o sistema de CCTV e de controlo de acessos ao
interior do perímetro do terminal. O “Scanner” para inspeção ao conteúdo de contentores será deslocado
para uma nova posição por forma a melhor se inserir nos fluxos de tráfego dentro do Terminal, eliminando
ou reduzindo significativamente as possibilidades de ocorrência de situações de congestionamento.
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4.4.4.5

Equipamentos
4.4.4.5.1

Equipamentos operacionais

Os novos equipamentos operacionais destinam-se a equilibrar a capacidade das diferentes frentes de
trabalho e a substituir unidades obsoletas. Na tabela seguinte apresenta-se o plano de aquisição destes
equipamentos:
Tabela 4.5 – Equipamentos operacionais a adquirir

Equipamento

Características
Pórticos de cais, Super Post-Panamax, com alcance para
operar navios com 22 fiadas de contentores no convés,

Pórticos de cais (*)

“tweenlift” (2 x 20’).

Reach-Stackers

Pórticos de parque sobre pneus, com propulsão
totalmente elétrica, para operação sobre blocos de
contentores com 7 fiadas, estivados até 5 alturas.

Altura de elevação sob spreader de 18,5 m, capacidade
de 45 t sob spreader na 1ª fiada e de 40t na 2ª linha do
ramal ferroviário.

Empilhador para
contentores vazios
(ECH)

Capacidade de elevação 10 Ton a 18,5 m de altura

Tratores de
terminal

Incluindo galera de terminal, com guias, preparado para
transporte com as seguintes configurações: 2x20’, 1x40’ e
1x45’

Spreader
(*)

Data
Prevista

2

2021

2

2028

3

2020

3

2021

6

2028

1

2030

1

2019

2

2026

1

2030

2

2032

2

2019

2

2026

2

2032

18

2019

26

2030

2

2019

5

2030

altura de elevação sob spreader de 45 m acima do nível
do cais, 65 t de capacidade de carga (contentores) em

Pórticos de parque
sobre pneus. (RTG)

Nº
Unidades

No máximo, haverá 5 pórticos de cais a operar, em vez dos atuais 3, já que serão adquiridos 4 e será

mantido um dos atualmente existentes.

4.4.4.5.2

Equipamento de segurança operacional

Para além do equipamento de proteção individual, capacetes, vestuário e botas de trabalho, serão
adquiridos equipamentos destinados a assegurar aos trabalhadores do Terminal, bem como aos veículos
e pessoas autorizadas a aceder às instalações, condições ambientais de saúde, higiene, proteção e
segurança em conformidade com a regulamentação em vigor e as melhores práticas utilizadas na
atividade de operação de terminais portuários.
De entre esses equipamentos, destaca-se o Semirreboque para aparar derrames. Trata-se de um
semirreboque em forma de tina, com as dimensões de um contentor. Os contentores que se apresentarem
com derrames de carga são colocados sobre este tipo de semirreboque. O semirreboque com a carga
derramada é posteriormente rebocado até ao local de disposição da carga.
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4.4.4.5.3 Minimização de Riscos
Em termos de minimização de riscos, nomeadamente riscos de derrames e de contaminação por substâncias
perigosas descrevem-se de seguida os equipamentos previstos e procedimentos adotados pela
LISCONT/YILPORT.
Segregação de contentores com mercadorias perigosas
No TCA o parqueamento dos contentores que transportam mercadorias perigosas é efetuado com total
observância das regras de classificação e segregação estabelecidas no código IMDG da International
Maritime Organization (IMO). A aplicação das disposições do código IMDG é obrigatória para a estiva a
bordo de navios, não o sendo, porém, para o parqueamento em infraestruturas portuárias. A extensão da
sua aplicação também ao parqueamento em infraestruturas terrestres é recomendada pela IMO,
constituindo a sua observância uma boa prática, de referência no sector.
O desenvolvimento de operações no Terminal será apoiado por um sistema informático de apoio às
operações (T.O.S. – Terminal Operation System) que permite o seu planeamento, incluindo a disposição de
contentores em parque, plano de estiva a bordo dos navios, definição de sequências operacionais e o
seguimento, controlo e reporte das operações em tempo real.
O T.O.S. que será utilizado no TCA será o Navis IV, sistema idêntico ao utilizado na grande maioria dos
principais terminais europeus e mundiais.
Através deste sistema, o planeamento e execução das operações são realizados de forma a que a alocação
em parque de contentores que transportam mercadorias perigosas (mercadorias classificadas no código
IMDG da IMO) se faça respeitando as distâncias mínimas de segurança entre classes de mercadorias
consideradas incompatíveis entre si. O sistema permite conhecer em tempo real a posição de todos os
contentores com carga perigosa parqueados e não permitirá a atribuição de posições de parqueamento em
posições com distâncias de segregação de contentores já parqueados ou com posição de parqueamento
anteriormente atribuída, inferiores às previstas no código.
Assim, as distâncias mínimas de segregação entre contentores com mercadorias perigosas ficarão
asseguradas de forma automática através do TOS, evitando qualquer possibilidade de erro humano. Os
contentores com carga perigosa serão parqueados conjuntamente com a generalidade dos contentores nos
blocos de importação ou exportação, excetuando-se apenas a esta regra os contentores com mercadorias
perigosas específicas.
O intuito desta prática assenta na gestão de risco tecnológico e risco de negócio, mitigando-se deste modo
as potenciais consequências de escala de um acidente com carga classificada IMO, cujo risco deixa de estar
concentrado num local único, estando limitado a quantidades menos representativas.
Para além da estrita observância das regras da IIMO, a aceitação se contentores com mercadorias perigosas
é obrigatoriamente sujeita a prévia apresentação do “manifesto de carga perigosa” e da documentação das
mercadorias à Administração do Porto de Lisboa para avaliação e autorização das operações. No caso de
mercadorias especiais, obrigando a tratamento específico por parte do Terminal, o Departamento de
Segurança da Autoridade Portuária emite imediatamente as regras a que o terminal fica obrigado na
movimentação e parqueamento destas mercadorias.

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

56

Parqueamento de contentores com mercadorias perigosas específicas
Contentores com substâncias nocivas para o meio aquático e/ou com risco de contaminação dos solos
Como referido, no TCA serão rigorosamente observadas as recomendações publicadas pela International
Maritime Organization para o parqueamento seguro de contentores em áreas portuárias.
Estas recomendações encontram-se vertidas na circular 1216 do Maritime Safety Committee (MSC) da IMO
com data de 26 de Fevereiro de 2007.
Em 3.3.1.1 desta circular recomenda-se que, sempre que praticável, nas áreas portuárias onde estas
substâncias são movimentadas, deverão ser utilizados meios adequados para evitar que estas substâncias
penetrem no solo e nos sistemas de drenagem.
Ainda em 3.3.1 reconhece-se que não será praticável impermeabilizar a totalidade das áreas portuárias,
especialmente em portos existentes, recomendando que o seja feito apenas nas áreas especializadas onde
se movimentem exclusivamente e em grandes volumes cargas específicas, tais como os graneis líquidos.
Para outras áreas, como o são a generalidade dos terminais de contentores, onde o número de contentores
com mercadorias potencialmente contaminantes do solo e/ou meio aquático constituem apenas uma
pequena fração da movimentação total, recomenda-se a utilização de outros meios, como o são a utilização
de absorventes e a possibilidade de tapar as entradas do sistema de drenagem durante a movimentação de
contentores com estas substâncias.
Historicamente, no TCA, a movimentação de contentores com cargas potencialmente contaminantes do
solo e/ou meio aquático é inferior a 1% da movimentação total. Não é previsível que este valor possa vir a
ser ultrapassado durante o período de desenvolvimento do Projeto de Modernização e Aumento de
Eficiência do TCA. Neste projeto foram incluídas medidas de mitigação de risco de contaminação dos solos
e águas estuarinas inspiradas na circular 1216 do MSC e incorporadas tecnologias já utilizadas com sucesso
noutros terminais do grupo YILDIRIM. Concretamente, as medidas de mitigação de risco a adotar incluem:
•

Aquisição, presentemente já em curso, de ”bacias de contenção de derrame” móveis preparadas para
receber contentores ISO de 20’, 40’ ou 45’ (Spilltainers). Estas bacias de retenção de construção metálica
resistentes à corrosão por contacto com substâncias ácidas ou alcalinas, foram concebidas para serem
transportadas sobre os semirreboques do terminal ou semirreboques de estrada para, quando
necessário, poderem levar contentores avariados e produtos derramados para locais de segunda
intervenção. Fabricadas em estrutura “ISO”, e dotadas de corner-castings estes equipamentos são
facilmente movimentados do seu local de estacionamento até junto de uma unidade com derrame.

Figura 4.15 - Imagem “tipo” de spilltainers para unidades de 20’
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•

Os contentores que apresentem derrames ou fuga de mercadoria geradas por avaria ou acidente, serão
colocados nas bacias de retenção e transportadas sobre os semirreboques para lugar seguro até que
cheguem meios externos especializados para realizar uma segunda intervenção.

•

O terminal disporá de Kits avançados para derrames de hidrocarbonetos e químicos perigosos para
conter e minimizar os produtos derramados até à remoção do contentor avariado para a bacia de
retenção.

•

Os contentores com cargas potencialmente contaminantes do solo e meio aquático serão sempre
parqueados nos blocos de exportação ou importação, nas filas imediatamente adjacentes à via de
carregamento dos RTG. Serão parqueados diretamente no pavimento (1ª estiva) e sobre eles não serão
parqueados quaisquer outros contentores.

•

Os contentores com cargas potencialmente contaminantes do solo e meio aquático ficarão assim
totalmente acessíveis para a realização de operações de emergência, como a contenção de possíveis
derrames com recurso a absorventes e/ ou, em situações de derrames de maior dimensão, colocação
dos contentores em bacias de retenção para transporte para local seguro.

•

As distâncias de segregação IMDG entre os contentores com cargas potencialmente contaminantes do
solo e meio aquático e contentores com mercadorias perigosas de outras classes será assegurada e
gerida pelo TOS.

Contentores com mercadoria explosiva (classe 1)
A regulamentação da Administração do Porto de Lisboa proíbe o parqueamento de contentores da classe
1 na área portuária. O embarque ou desembarque desta classe de mercadorias carece de autorização prévia,
concedida caso a caso pela APL.
Nos casos em que é obtida autorização, o embarque ou desembarque é efetuado diretamente a partir/
sobre

camião

do

carregador/consignatário.

O

tempo

de

permanência

dos

camiões

dos

carregadores/consignatários carregados, dentro da área portuária é limitado.
Os navios que pretendem operar no cais de Alcântara e transportem mercadoria da classe 1 em trânsito
(contentores destinados a outros portos de escala do navio) têm que obter autorização por parte da APL,
que indicará a distância mínima de resguardo a outros navios que deverá ser observada na atracação.
Contentores com mercadorias radioativas (classe 7)
Os contentores com mercadorias da classe 7 não podem ser movimentados no TCA
Contentores com mercadorias corrosivas (classe 8)
O parqueamento de contentores da classe 8 no TCA tem que ser anunciado à APL que decidirá sobre as
distâncias de segregação de acordo com a natureza da mercadoria transportada.
Formação e competência
Foi realizada em outubro de 2019 a formação das equipas operacionais da Yilport Liscont com a Escola
Nacional de Bombeiros para “Resposta a Cenários de Emergência com Substâncias Perigosas”. Os objetivos
mais importantes desta ação foram:
•

Dotar as brigadas de primeira intervenção do terminal dos conhecimentos necessários a uma primeira
abordagem, avaliação da situação, contenção e ativação dos meios externos quando necessário, em
casos de incidente em terminal com cargas constantes do código IMDG, entre eles de situações de
potenciais derrames destas substâncias.
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•

Dotar as brigadas de primeira intervenção dos conhecimentos necessários á correta manipulação dos
equipamentos de primeira intervenção para a contenção de derrames de hidrocarbonetos e
substâncias químicas inorgânicas perigosas e potencialmente contaminantes dos solos e/ou meio
aquático.

4.4.4.5.4

Equipamento para Manutenção

Em complemento ao equipamento já existente na atual oficina do terminal, a nova oficina contará com as
instalações e equipamentos adicionais, nomeadamente:

•

Hall para Lavagem de Equipamento

Os equipamentos operacionais móveis têm que ser lavados periodicamente. Estas operações serão
realizadas num hall anexo à nova Oficina de Manutenção a localizar no designado edifício M&R. Para além
de lavagens de equipamentos, neste Hall serão realizadas operações de lubrificação e inspeção aos
equipamentos. As lavagens serão efetuadas com água a alta pressão, à temperatura ambiente ou
aquecida. O pavimento e paredes do hall está preparado para facilitar a sua limpeza de resíduos de óleos
lubrificantes, óleos hidráulicos e massas lubrificantes provenientes das lavagens de máquinas. A limpeza
de pavimento e paredes após lavagem de máquinas é efetuada utilizando as máquinas de lavagem a alta
pressão que ajudam ao encaminhamento de água e resíduos de lavagem para o sistema de drenagem. O
sistema de drenagem dispõe de uma fossa de decantação e de um separador de hidrocarbonetos.

4.4.4.5.5

Meios Tecnológicos

Está prevista a aquisição e implementação de um novo TOS (Terminal Operating System). Trata-se de um
“software” que permite planificar, controlar e reportar em tempo real todas as operações desenvolvidas
num terminal de contentores, utilizado na maioria dos maiores e mais eficientes terminais mundiais.

4.5

Faseamento construtivo
O Layout do Terminal foi concebido para ser implementado de forma faseada, por forma a manter em
todo o momento, o equilíbrio entre a capacidade instalada e a procura de movimentação. Através deste
faseamento procura-se também reduzir a dimensão dos trabalhos de construção a realizar em cada fase
e os impactos negativos, quer operacionais, quer ambientais, que estes trabalhos ocasionam.
A intervenção no Terminal será, então, realizada de uma forma faseada, tendo sido definidas quatro fases
de intervenção até ao ano de 2035.
Descrevem-se abaixo os trabalhos a realizar em cada fase. Nos desenhos 17073 1-2-GER-009 e 17073 12-GER-010, apresentados no Anexo D.1, é mostrado o faseamento construtivo.

4.5.1

Fase 1
Durante este primeiro período serão realizadas as seguintes obras principais:
•

Aumento da capacidade da alimentação elétrica ao terminal, incluindo reforço do atual cabo de
alimentação exterior, construção e equipamento de uma nova subestação de entrada,
seccionamento e transformação;

•

Repavimentação da zona Leste do terminal, situada para leste do edifício Terlis, incluindo a
instalação de redes de distribuição enterradas (energia, comunicações, água) e de drenagem de
águas pluviais, em posições de acordo com o projeto final;
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•

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

•

Reposicionamento dos pórticos de parque na nova localização (permitindo a operação de tampas
de escotilhas na contra - lança dos pórticos de cais) e posicionando-os em posição de costas com
costas por forma a permitir a sua alimentação elétrica a partir do mesmo corredor central;

•

Eletrificação dos pórticos de parque, consistindo na:
▪

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

▪

Construção de barramentos de baixa tensão ou, alternativamente, instalação de cabo de
alimentação para cada pórtico;

▪

Realização das necessárias transformações nos pórticos existentes. O sistema de alimentação
dos pórticos permitirá a transmissão de dados com capacidade suficiente para a futura
operação dos pórticos com controlo remoto;

•

As atuais instalações da portaria do terminal serão ampliadas através da construção de dois
canais, destinando-se um a entradas de camiões e outro a saídas;

•

Revisão e beneficiação das defensas do cais do terminal, destinadas a repor as condições ótimas
de absorção de energia de acostagem;

•

Criação de novo portão de acesso ao parque de pesados, localizado no seu topo norte, junto ao
atual edifício da LISCONT.

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

4.5.2

Fase 2
Durante este segundo período serão realizadas as seguintes obras principais:
•

Construção do edifício M&R. No novo edifício M&R, a erigir na zona a Poente da Doca de
Alcântara, serão reinstalados em condições ideais os seguintes serviços e entidades:
▪

Direção técnica, incluindo a oficina de manutenção, armazém de peças anexo, escritórios
para chefias e atividades de planeamento e controlo;

▪

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

▪

Instalações sociais, incluindo vestiários, balneários e refeitórios;

▪

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

▪

PIF (Posto de Inspeção Fronteiriço) para inspeção sanitária e fitossanitária de produtos
destinados ao consumo humano e animal;

•

Demolição dos Edifícios Terlis e IPTM. Após transferência de serviços e atividades o edifício Terlis
será demolido. O mesmo acontecerá ao edifício IPTM, presentemente já desocupado;

•

Repavimentação da área de implantação dos edifícios demolidos e de toda a área restante
destinada à operação de contentores vazios e ainda não pavimentada no período de investimento
anterior.

Prevê-se que a empreitada tenha uma duração total de 24 meses.
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4.5.3

Fase 3
Durante este terceiro período serão realizadas as seguintes obras principais:
•

Inversão para norte do desvio do ramal ferroviário. Os trabalhos incluem a construção de
atravessamentos de serviços afetados, a construção de nova laje de fundação para a nova posição do
desvio e instalação de carris e de batentes na nova posição do final das linhas;

•

Repavimentação para instalação de um novo bloco de contentores cheios na antiga área de vazios.
Inclui o reposicionamento dos serviços afetados e a pavimentação para a movimentação e
parqueamento de contentores cheios, utilizando RTGs;

•

Eletrificação do novo bloco, incluindo a construção de subestações de transformação de média em
baixa tensão, instalação de barramento ou sistema de cabos flexíveis para alimentação elétrica dos
RTGs;

•

Instalação dos blocos de contentores nas suas posições definitivas.

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

4.5.4

Fase 4
Durante este quarto período serão realizadas as seguintes obras principais:
•

Repavimentação da zona a oeste do terminal, para prolongamento dos dois blocos de
contentores mais a sul. Nesta área serão movimentados contentores cheios. Os novos blocos
serão operados por RTGs elétricos, pelo que as instalações de eletrificação terão que ser
prolongadas a fim de alimentar os RTGs dispostos nesta nova área.

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

4.6

Aumento da Capacidade do TCA
O conjunto das intervenções preconizadas e acima descritas irão permitir aumentar a Capacidade de
Movimentação Anual (capacidade teórica, medida em TEUs) de cerca de 576 641 para 662 347, o que
representa um acréscimo de 14,9%.
Na Tabela 4.6 são indicados os valores dos principais parâmetros do TCA, atuais e com projeto.
Tabela 4.6 – Principais parâmetros do TCA (Situação atual e futura) (Yilport, 2019)

Parâmetro

un

TA atual

Projeto 2018YPH

Área de concessão total

m2

224 123*

224 123

Comprimento de cais

m

1 091

1 091

Nº de pórticos de cais

un

3

5

Nº de “ground slots”

TEU

2 919

3 406

Nº total de slots

TEU

10 946

12 773

Capacidade de movimentação anual

TEU

576 641

662 347

(*) – Valor atual, após renegociação do contrato entre a APL e a LISCONT, ocorrida em junho de 2019.
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O aumento da capacidade de movimentação será conseguido, entre outros fatores, através do aumento
da capacidade de parqueamento em 487 lugares (ground slot), já que a demolição dos atuais edifícios da
TERLIS e do IPTM irão permitir a expansão da zona de parqueamento de contentores para norte da linha
ferroviária, como se demonstra no Desenho 4.

4.7

Previsão da movimentação e de repartição modal do transporte
Como enquadramento, é importante ter em consideração que os volumes atuais e o histórico da LISCONT
desde 2001 correspondem ao resultado da ausência sistemática de investimento, que não atingiu sequer
níveis de reposição de capacidade/ operacionalidade, conduzindo ao atual declínio do porto de Lisboa em
termos da movimentação nacional de contentores. O terminal atual é uma estrutura desatualizada, tanto
em termos de instalações físicas como enquanto equipamento e tecnologia disponíveis. Dando por evidente
que também as greves de 2013/2016 contribuíram negativamente para a atual situação, verifica-se que foi
sobretudo a ausência de investimentos de aumento de eficiência que contribuíram para a registada perda
de competitividade. O presente Projeto corresponde no essencial a uma atualização e adaptação do
terminal aos novos tempos do transporte marítimo, sem qualquer aumento de área de afetação ao uso
portuário ou sequer de impactos exteriores. Pelo contrário, contribuindo para uma indispensável
modernização do atual terminal, este investimento de modernização e o correspondente aumento de
eficiência será traduzido em vantagens ambientais e socioeconómicas, para além de que o TCA - no
segmento deep sea e transhipment que irá servir - é a infraestrutura melhor localizada para servir a economia
nacional, uma vez que tanto a norte como a sul as outras soluções são bem menos eficientes em termos
ambientais já que obrigam a superiores distâncias de transporte terrestre de e para o terminal portuário.

4.7.1

Cenários equacionados
A LISCONT/YILPORT considerou a operação futura do TCA segundo três cenários possíveis quer de
crescimento de movimentação de contentores quer de repartição modal do transporte desses contentores
(rodovia, ferrovia e fluvial).
Esses cenários são identificados da seguinte forma:
•

Cenário de investimento (ou cenário base) - o qual pressupõe a modernização do TCA e o
consequente aumento da movimentação de contentores, com uma significativa transferência
modal do modo rodoviário para os modos ferroviário e fluvial;

•

Cenário Conservador - o qual pressupõe que a modernização do TCA e o consequente aumento
da movimentação de contentores segue o estabelecido no cenário anterior, mas é admitida uma
evolução da repartição modal mais conservadora do que no cenário anterior, ou seja, não há uma
transferência tão expressiva para os modos de transporte alternativos ao transporte rodoviário;

•

Cenário Business as Usual (BAU) - o qual pressupõe a continuidade das condições de operação
atuais (ou seja, sem investimento para a modernização do TCA), com a consequente estagnação da
movimentação de contentores nos anos futuros.

Salienta-se que o cenário conservador surgiu por indicação da APA, aquando do pedido de elementos
adicionais.
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No contexto da interação com a CA, na sequência do pedido de elementos adicionais ao EIA, foi solicitado
que o Promotor apresentasse cenários de repartição modal de transporte de contentores para que a CA
pudesse melhor conhecer as implicações do projeto, caso os pressupostos assumidos no cenário
“Investimento” não se concretizassem em pleno. Foram apenas estes os cenários concebidos, os quais são
descritos e analisados, com o objetivo de melhor caracterizar a evolução do Cenário Investimento caso os
seus pressupostos não evoluissem da forma prevista pelo Promotor. Ressalta-se que a YILPORT elaborou
um plano comercial de forma a atingir os pressupostos do cenário “ Investimento”.
Deverá então ter-se presente que não se está perante verdadeiras alternativas, mas essencialmente perante
cenários de repartição modal de transporte de contentores, pelo que não se equaciona, para efeitos do EIA,
a comparação de alternativas de projeto, ressaltando-se que este visa somente a modernização das
instalações e não a construção de um terminal novo nem a sua ampliação, situações em que se poderiam,
sim, avaliar diferentes alternativas ou configurações.
Esses cenários, que correspondem então a diferentes condições de operação, são analisados e comparados
em termos dos impactes ambientais gerados, quer ao nível do tráfego (capacidade da rede viária) quer ao
nível das emissões poluentes e de ruído e vibrações, sendo considerados três anos chave: 2018, 2027 e 2038
(final da concessão).
No que se refere à quantificação das emissões poluentes, a análise dos três cenários e anos chave
considerados foi complementada com as componentes de tráfego marítimo e movimentação interna de
mercadorias no TCA.

4.7.2

Cenário de investimento

4.7.2.1

Movimentação através do Cais
A previsão de movimentação futura de contentores no Terminal de contentores resultou de uma
combinação de opiniões de vários especialistas na área de transporte marítimo, nomeadamente da
Administração do Porto de Lisboa, da Drewry Consultancy e da Yilport Holding. Na Tabela 4.7 apresentase o resultado final encontrado.
Tabela 4.7- Previsão de movimentação (Fonte: Yilport 2019)

Revisão Liscont - Nov 2018
Δ Anual
TEUs
Moviment Anuais
CT cheios
CT vazios
CT trânsitos
T/S %
CT SH / RS
Revisão Liscont - Nov 2018
Δ Anual
TEUs
Moviment Anuais
CT cheios
CT vazios
CT trânsitos
T/S %
CT SH / RS

2017
210,890
141,677
86,205
46,663
4,861
3%
3,949

2018
-0.2%
210,422
141,363
84,789
49,637
4,870
3%
2,067

2019
2.2%
215,136
144,530
86,903
50,094
5,127
4%
2,406

2020
2.2%
236,427
147,767
85,267
49,150
10,990
7%
2,360

2021
7.3%
253,753
158,596
82,733
47,690
25,882
16%
2,290

2022
13.9%
289,107
180,692
87,728
50,569
39,967
22%
2,429

2023
10.7%
319,955
199,972
92,569
53,360
51,480
26%
2,563

2024
7.4%
343,628
214,768
94,073
54,227
63,863
30%
2,604

2025
3.0%
353,937
221,211
96,308
55,515
66,721
30%
2,666

2026
3.0%
364,555
227,847
98,588
56,829
69,701
31%
2,729

2027
3.0%
375,492
234,683
100,912
58,169
72,808
31%
2,794

2028
3.0%
386,757
241,723
103,282
59,535
76,046
31%
2,859

2029
3.0%
398,359
248,975
105,699
60,928
79,421
32%
2,926

2030
3.0%
410,310
256,444
108,162
62,348
82,939
32%
2,994

2031
3.0%
422,620
264,137
110,673
63,796
86,605
33%
3,064

2032
3.0%
435,298
272,061
113,232
65,270
90,424
33%
3,135

2033
3.0%
448,357
280,223
115,877
66,795
94,342
34%
3,208

2034
3.0%
461,808
288,630
118,575
68,350
98,422
34%
3,283

2035
3.0%
475,662
297,289
121,325
69,935
102,670
35%
3,359

2036
3.0%
489,932
306,207
124,128
71,551
107,092
35%
3,436

2037
3.0%
504,630
315,394
126,985
73,198
111,694
35%
3,515

2038
3.0%
519,769
324,855
129,943
74,903
116,412
36%
3,597
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Os volumes de operação previstos estão expressos em número de contentores e TEUs movimentados
através do cais e baseiam-se em três pressupostos fundamentais:
1.

Manutenção e atração de novas escalas diretas de linhas regulares de longo curso, viabilizando
o alargamento do hinterland e operações de transhipment;

2.

Promoção do tráfego ferroviário;

3.

Implementação do tráfego fluvial.

As estimativas de movimento de contentores realizadas, com projeções até 2038, permitem antever um
crescimento da carga transportada no período após investimento e sobretudo a partir de 2024, período que
se espera ser de consolidação do TCA enquanto terminal de referência para a região de Lisboa.
O transhipment é, atualmente, uma opção de transporte com reduzida expressão no TCA em termos de
volume de carga transportada. Através do aumento de eficiência, espera-se, todavia, um forte crescimento
do transhipment no TCA, sobretudo a partir de 2021, prevendo-se que, em 2038, a carga transportada por
esta via atinja os 36% da movimentação total. Da análise das estimativas de movimento de contentores
projetadas, fica claro que ocorrerá um forte reforço do transhipment.
Conforme já referido no capítulo 3, com o presente projeto pretende-se manter as atuais escalas diretas de
serviços marítimos de longo curso e atrair novas ligações, assegurando assim à economia regional a
disponibilidade de uma panóplia de ligações diretas à generalidade dos principais mercados mundiais. As
ligações marítimas diretas (sem necessidade de recorrer a transbordos noutros portos), sobretudo quando
acessíveis em portos próximos, constituem um importante fator de competitividade ao proporcionarem
tempos de viagem substancialmente mais curtos, economias importantes nos custos logísticos e acréscimo
de segurança. Dada a dimensão, capacidade e custo dos atuais navios de longo curso, só é economicamente
viável escalar diretamente portos onde se possa concentrar um volume de contentores suficiente. No caso
de Lisboa, tal como em muitos outros portos, a economia regional, só por si, não gera o volume de
movimentação de contentores suficiente para justificar essas escalas. Para os conseguir, é necessário
complementar os contentores gerados na região com contentores provenientes de outras regiões mais
afastadas (provenientes sobretudo do interior peninsular) e ainda com a possibilidade de realizar operações
de transhipment para portos secundários. Dadas as distâncias envolvidas, o transporte de contentores entre
as zonas interiores da península e o Terminal será preferencialmente efetuado por caminho-de-ferro.
Relativamente ao tráfego fluvial, refere-se que, comparativamente com os outros modos de transporte
utilizados para a distribuição de mercadorias desde os portos marítimos para o interior, o transporte fluvial
é o mais barato e amigo do ambiente.
No rio Tejo, sobretudo na sua zona estuarina, existem condições naturais privilegiadas para o
desenvolvimento do tráfego fluvial. No entanto, no presente, a atividade resume-se quase exclusivamente
ao transporte, de graneis, desde navios ao largo para cais marginais. Esta situação está em via de ser
profundamente alterada através de um projeto que visa o desenvolvimento do transporte fluvial de
contentores no rio Tejo. O proponente deste projeto é a Companhia do Porto da Castanheira (CPC) em
parceria com o grupo ETE, principal operador de tráfego fluvial e um dos maiores operadores de terminais
portuários nacionais. O projeto consiste na construção e operação de um cais fluvial em Castanheira do
Ribatejo, em zona adjacente à PLLN. Este cais fluvial permitirá a ligação fluvial entre os terminais de
contentores do porto de Lisboa e a maior área logística da AML.
A ETE, associada ao projeto, fornecerá os meios de transporte fluviais, barcaças e rebocador empurrador, e
operará o serviço de transporte entre o novo cais e os terminais marítimos do porto de Lisboa.
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Para o transporte fluvial de contentores a ETE propõe-se utilizar barcaças tipo Europa, barcaças sem
propulsão própria, com capacidade de transporte de 99 TEUS, 90 m de comprimento e calado máximo de
3,3 m. Para movimentar as barcaças será utilizado um rebocador- empurrador. A ETE já dispõe dos meios
fluviais necessários ao arranque deste serviço.
Após algum atraso no projeto, prevê-se no presente que o arranque possa ocorrer durante a segunda
metade de 2021.
A implementação deste projeto permitirá retirar dos acessos aos terminais portuários e das principais vias
rodoviárias de acesso Norte a Lisboa um elevado número de camiões.
No Anexo D.2 apresenta-se uma justificação detalhada para os pressupostos deste cenário e forma de
atingir os objetivos, no que se refere à repartição modal considerada.

4.7.2.2

Movimentação nos Acessos ao Terminal
As operações com contentores movimentados em transhipment (trânsito na Tabela 4.7) e as mudanças de
posição de estiva a bordo (SH/RS na mesma tabela) realizam-se integralmente no interior do Terminal, sem
cruzar a portaria, não implicando, por conseguinte, qualquer movimentação ou operação de transporte nos
acessos exteriores ao Terminal. Note-se que o transhipment consiste em operações de transferência de
carga apenas por via marítima (a mercadoria de um navio internacional é transferida para navios de menor
dimensão e distribuída por outros portos nacionais ou europeus), não implicando por isso qualquer
movimentação fora da área do Terminal. Pelo contrário, os contentores movimentados em operações de
importação ou exportação (referidos como contentores cheios, CT cheios, e vazios, CT vazios, na Tabela 4.7),
atravessam a portaria do Terminal e transitam de ou para o exterior através das vias de acesso público ao
Terminal, nomeadamente as vias rodoviária, ferroviária e fluvial.
Tendo em conta fatores como a distâncias e localização das origens/ destinos finais dos contentores de
exportação/ importação, a previsão de distribuição modal destes contentores é a que se apresenta na tabela
seguinte:
Tabela 4.8- Repartição modal nos acessos ao Terminal 1(Fonte: Yilport 2020)

Ano

2018

2027

2038

Movimentação total (incluindo

141 363

234 683

324 855

134 426

159 081

204 846

Rodovia

114 635

93 144

95 881

Ferrovia

19 791

46 937

77 965

Fluvial

0

19 000

31 000

transhipment)
Movimentação no hinterland
(excluindo transhipment)
Via de acesso utilizada:

Importa ainda salientar que o tráfego local previsto para 2028 será inferior aos valores já movimentados em
2002 e 2003, por exemplo, e que o total previsto para 2038 (324 855 movimentos) é pouco superior ao
máximo já movimentado no Terminal (185.000 moves).
Os aumentos perspetivados ocorrerão nos 2 tipos de transporte atualmente existentes, o rodoviário e o
ferroviário, bem como no transporte fluvial. A este propósito, refira-se que o transporte fluvial não é,
1

Número de contentores
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atualmente, utilizado no TCA. Perspetiva-se, todavia, um forte crescimento neste modo de transporte,
prevendo-se que, em 2038, a carga transportada desta forma atinja cerca de 15% da movimentação no
hinterland.
Em relação aos restantes modos de transporte (rodoviário e ferroviário), perspetiva-se a seguinte evolução,
em termos de peso percentual nas movimentações no hinterland:
•

•

O transporte ferroviário que no período de 2002 a 2004 já atingiu quotas da ordem dos 25% volta
a recuperar quota, passando de cerca dos15% verificada atualmente para cerca de 38 % em 2038;

O transporte rodoviário perde peso percentual, passando de um valor de cerca de 85%
verificado atualmente para cerca de 47% em 2038.

Refira-se ainda que, com a implementação do projeto, se prevê um aumento na eficiência do transporte
rodoviário que se traduzirá numa redução de viagens em vazio. Este incremento de eficiência será também
resultado da implementação do sistema TAS (Truck Appointment System) que se prevê que, já em 2027,
esteja em pleno funcionamento. Deste modo, devido ao ganho de eficiência e às melhorias introduzidas na
organização do tráfego, conseguir-se-á obter um rácio de utilização de 0,75 veículos pesados por contentor
(em vez dos atuais 0,85 camiões por contentor movimentado).
Prevê-se que o número de veículos pesados passe dos atuais 375 para 269, em 2027 e 277, em 2038.
Pelo exposto, apesar do aumento da movimentação de cargas previsto pelo projeto, confirma-se que a
implementação do mesmo será responsável pela redistribuição percentual da carga por tipo de transporte,
com uma redução significativa do peso do transporte rodoviário.
A perda de importância do transporte rodoviário será compensada pelo transporte fluvial, mas sobretudo
pelo transporte ferroviário. A este propósito refere-se que a Yilport encomendou à TAKARGO a realização
do estudo de Avaliação da Capacidade de Expedição Ferroviária do Terminal de Contentores de Alcântara,
estudo esse apresentado na íntegra no Anexo D.3.
Resumem-se de seguida os principais pressupostos e conclusões desse estudo:
•

Admite-se que, no limite, será possível realizar cinco ciclos roundtrip 2diários, segundo o diagrama
seguinte:

2

Ciclos roundtrip- sequência de etapas, desde a circulação do comboio de receção, preparação no terminal e circulação do comboio de expedição,
correspondendo na prática à passagem de dois comboios, um em cada sentido.
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•

Aqueles canais são perfeitamente exequíveis do ponto de vista operacional e não se traduzirão num
aumento significativo dos constrangimentos à circulação rodoviária e ferroviária no nó de Alcântara
uma vez que, face à situação atual, apenas se verifica a realização de 2,5 roundtrip adicionais no período
diurno e 0,5 no período do entardecer, sempre fora das horas de ponta. Também pelo facto de todas
as circulações ocorrerem fora das horas de ponta não se antevê grandes restrições na atribuição dos
canais horários para circulação na Linha de Cintura em direção ao Parque Logístico da Bobadela.
Pontualmente poderá haver alguma restrição pelo facto da circulação entre a estação de Alcântara
Terra e Campolide realizar-se em via única.

•

Com base em 5 roundtrips por dia, 310 dias/ano, será possível movimentar 77 965 contentores (ou
124744 TEUS).

Em síntese, fica deste modo comprovada a capacidade de expedição da carga contentorizada prevista no
projeto de modernização, nas condições atuais de funcionamento da ferrovia.
Apresenta-se no Anexo C o parecer da Infraestruturas de Portugal, solicitado pela Yilport no âmbito da
apreciação do novo cenário (cenário conservador).
Esta entidade aprova a utilização dos canais noturnos disponíveis, nos seguintes termos:
“No que respeita diretamente à operação ferroviária da IP, os canais noturnos estão estabelecidos e são
imprescindíveis face aos constrangimentos verificados na operação em período diurno na zona de
Alcântara. Estes canais noturnos estiveram sempre em operação e serão mantidos pela IP, seja qual
for o cenário adotado pelos operadores. A título indicativo, refere-se que os canais noturnos apresentavam
uma frequência de 4 comboios entre as 23h e as 03h no período de 2008/2010, conforme documentos anexos.
Estes canais são vitais para descongestionar a área metropolitana de Lisboa, e a zona de Alcântara, permitindo
remover muito veículos pesados (entre 30 e 55 camiões por comboio), reduzindo a emissão de ruído, a poluição
atmosférica e o congestionamento rodoviário (Alcântara, Belém, CRIL e 2ª Circular). Relembra-se
adicionalmente que a zona é servida por diversos transportes públicos (rodo e ferro, ligeiros e pesados) que
circulam nos mesmos períodos diurnos e noturnos. Assim, a IP nada tem a opor ao cenário conservador
proposto pela Yilport. INC, que poderá fazer a utilização dos canais noturnos disponíveis de acordo
com as suas necessidades e sempre em função da disponibilidade da IP.
Importa, no entanto, salientar que o transporte ferroviário de mercadorias, pelas vantagens que apresenta ao
nível das questões ambientais (como por exemplo, na redução das emissões de CO2 essenciais no combate às
alterações climáticas), será sempre de privilegiar em relação ao modo rodoviário.
(…).”
Contudo, numa perspetiva cautelar e de minimização de impactes, o proponente optou por não utilizar os
canais noturnos disponíveis, não estando prevista circulação de comboios no período entre as 23 horas e a
7 horas, neste cenário.
Nesse mesmo anexo apresenta-se a ata da reunião de dia 7-12-2018, onde foi analisado o cenário com
investimento (ou cenário base), constituindo a pronúncia desta entidade em relação a esse assunto.

4.7.3 Cenário conservador
O cenário conservador parte dos mesmos pressupostos que o anterior em termos do plano de aquisição de
equipamentos de movimentação de cargas, melhorias de eficiência e consequente aumento de fluxo de
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mercadorias, contudo prevê uma repartição modal do transporte de contentores mais conservadora e mais
próxima da atual, tendo em vista avaliar as consequências ambientais que resultariam, caso algumas
premissas consideradas no cenário base não se materializassem, nomeadamente:
•

Tendo em consideração de que a DIA da construção do futuro cais fluvial de Castanheira do Ribatejo já
expirou, considerar num novo cenário de repartição modal que o projeto de implementação do tráfego
fluvial no rio Tejo não se venha a materializar durante todo o período de vida do Projeto de
Modernização e Aumento de Eficiência do TCA. Verificando-se este pressuposto, e dada a relativamente
reduzida distância que medeia entre Castanheira do Ribatejo e Alcântara, todo o tráfego de contentores
previsto no cenário base para ser efetuado através da via fluvial teria de ser transferido para a rodovia.

•

Por razões que se prendem com a eventual imposição de restrições adicionais à circulação de comboios
no período noturno, foi considerada a possibilidade da redução do número de comboios diários que
poderão aceder ao TCA para carregar/ descarregar contentores. Neste novo cenário seriam realizados
apenas 4 comboios de ida e volta, no período diurno, correspondendo a 8 atravessamentos diários no
nó de Alcântara em lugar dos 10 previstos no cenário base do projeto. Sempre que requerido, a
operação e circulação de comboios entre o TCA e o terminal da Bobadela poder-se-á realizar também
aos Sábados e Domingos. Nestes dias não existem restrições ao atravessamento do nó de Alcântara em
horas de ponta, sendo possível a operação e circulação durante todo o período diurno de até 5
comboios diários (ida e volta) tanto ao Sábado como ao Domingo.

•

No entanto neste cenário conservador considera-se a capacidade máxima de expedição de contentores
do Terminal de contentores de Alcântara limitada à operação de até 24 comboios de ida e volta
semanais (4x5 em dias úteis + 4 ao Sábado) dos 30 que seriam possíveis através da utilização plena da
operação aos fins de semana. Considera-se ainda neste cenário que os contentores previstos para
distribuição pela via ferroviária no cenário base que excedam a capacidade máxima assim calculada
serão diretamente transferidos para a via rodoviária.

Diagrama Horário - SEMANA
1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

17h

19h

21h

23h

Alc. Terra

Liscont
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Diagrama Horário - FIM-DE-SEMANA
1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

17h

19h

21h

23h

Alc. Terra

Liscont
Período noturno
Periodos de circulação proibida
Períodos de circulação permitida

Assim, para efeitos de dimensionamento da capacidade de expedição ferroviário to TCA, assumiu-se a
realização de 4 comboios roundtrip por dia, o que, face à situação atual, corresponde a um incremento de
apenas 1,5 roundtrip no período diurno e 0,5 no período do entardecer, sempre fora das horas de ponta.
Nos seus serviços para o TCA, a Takargo utiliza presentemente locomotivas Diesel- elétricas Vossloh Euro
400 rebocando 18 vagões tipo Sgnss 60’ o que perfaz uma composição com 256m de comprimento. Esta
composição tem uma capacidade de transporte de 54 TEUs. Na avaliação de capacidade máxima de
expedição ferroviária a partir do terminal de contentores de Alcântara foi considerado que, em média, cada
comboio seria carregado com 80% da sua capacidade e que se operaria anualmente 310 dias (260 dias uteis
+ 50 Sábados), o que conduz a uma capacidade máxima de expedição ferroviária de 66 960 contentores (ou
107 136 TEUS).
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Tabela 4.9- Pressupostos do cenário conservador (Fonte: Yilport, 2020)
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No Anexo D.4 apresenta-se o estudo da TAKARGO que sustenta a capacidade da linha férrea, para este
cenário.
Em conclusão:
•

O presente cenário conservador foi construído para permitir avaliar as consequências ambientais
resultantes de não se virem a materializar alguns dos pressupostos de base utilizados no cenário base
do projeto. Assim, os novos pressupostos em que se baseia este cenário têm, no entender do
Proponente, uma probabilidade de materialização futura muito inferior aos que sustentam o cenário
base.

•

Apesar do facto de que a DIA para a construção do novo cais fluvial de Castanheira tenha já expirado,
quer a empresa promotora do projeto, quer especialmente a Administração do Porto de Lisboa mantêm
elevado interesse no desenvolvimento deste projeto, tendo inclusivamente a Administração do Porto
de Lisboa considerado publicamente e por repetidas vezes, ser este projeto, um projeto estruturante
para o desenvolvimento do Porto de Lisboa. Paralelamente, notícias recentes apontam para um novo
folego no desenvolvimento da Plataforma Logística de Lisboa Norte, o que ampliará a já grande
importância logística da área onde se situa Castanheira do Ribatejo e o seu cais fluvial. É assim muito
provável que, à imagem do que sucede na grande maioria de portos Europeus que se situam no
extremo de vias fluviais navegáveis, que também em Lisboa e na AML, se venha a tirar partido das
possibilidades económicas e ambientais que a utilização desta via poderá vir a proporcionar.

•

Como ficou demonstrado, a anulação de canais noturnos para o atravessamento ferroviário do nó de
Alcântara, pode ser totalmente compensado através da utilização de canais diurnos aos fins de semana.
Acresce ainda que é muito provavelmente que o projeto do IP para o rebatimento da linha de Cascais
sobre a Linha de cintura venha a ficar concluída ainda antes de 2030. Ao desnivelar o atravessamento
ferroviário no nó de Alcântara, este projeto beneficiará o acesso ao TCA, eliminando de forma definitiva
os atuais estrangulamentos.

•

Nas condições deste cenário, é a seguinte a repartição modal do transporte de contentores: rodovia67%; ferrovia-33%.

•

O número de camiões a aceder anualmente ao TCA alcança os 103 415, com uma média diária de 398,
no último ano do projeto, representando um aumento de 6% relativamente ao registado em 2018.

A Yilport solicitou à IP a análise deste cenário, sendo apresentado no Anexo C a resposta desta entidade.

4.7.4 Cenário BAU
No caso do cenário BAU, é admitido que o investimento de modernização do TCA não ocorre.
Consequentemente, considera-se que o nível atual da movimentação neste terminal se mantém constante
ao longo do horizonte de projeto.
De acordo com o referido no estudo de tráfego (VTM, 2020) apresentado no Anexo D.5, neste cenário de
não investimento, o atual já elevado grau de vetustez dos equipamentos de movimentação aliada à sua
crescente desadequação dimensional face ao continuo crescimento da dimensão dos navios utilizados pelos
principais operadores mundiais, criará uma crescente quebra de capacidade real de movimentação, que
neste cenário se considerou traduzir por uma estagnação da movimentação anual média, mantendo-se ao
longo do horizonte do projeto idêntica à que se prevê realizar em 2018.
Entretanto, e no horizonte temporal do projeto, a procura de movimentação de contentores no” hinterland”
natural do porto de Lisboa, continuará a evoluir e a crescer, previsivelmente como considerado no cenário
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“ Investimento”. Haverá assim carga gerada no hinterland do Porto de Lisboa que por falta de capacidade
do TCA terá que ser desviada para outros portos Ibéricos, nomeadamente Algeciras, Sines, Setúbal, Leixões
e Vigo .
Assumiu-se, então, que a procura no TCA (sem considerar transhipment) se mantém constante para o
horizonte de projeto e que o crescimento da procura é dividido parcelarmente pelos portos ibéricos
indicados.
No cenário da não concretização do investimento, também não foi considerada a implementação de
sistemas de gestão de tráfego rodoviário (Truck Appointment System – TAS) que resultem em melhorias de
eficiência no transporte rodoviário, pelo que se considera um fator de conversão entre contentores e
camiões constante e igual ao verificado no ano de 2018, de 0,85 veículos/contentor.
Foi também admitido para este cenário que a repartição modal do transporte de mercadorias no TCA evolui
ao longo do horizonte de projeto de forma a incorporar o modo de transporte fluvial.
Na tabela seguinte apresenta-se a evolução da movimentação de contentores e da reaprtição modal desde
2018 até 3038, verificando-se seguinte:
•

A movimentação anual de contentores no hinterland é constante, assumindo-se o valor de 134 426;

•

A repartição modal do transporte de contentores assenta sobretudo no transporte ferroviário, com
uma quota de 69%, seguindo-se a ferrovia, com 15% e o transporte fluvial com 16%.

•

A média diária anual de camiões é 307, em 2027 e 305, em 2038.
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Tabela 4.10- Pressupostos do cenário BAU (Fonte: Yilport, 2020)
TCA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
Contentores Cheios
86 205
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
84 789
Contentores Vazios
46 663
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
49 637
Transhipment
4 861
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
4 870
ContentoresSH/RS
3 949
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
2 067
Hinterland
134 918 103 177 132 868 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426 134 426
Transhipment
6 670
5 237
8 810
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
6 937
Total Contentores
141 588 108 414 141 678 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363 141 363
Unid: nº Contentor Curva Revista da Liscont

% Split Modal
Rodovia
Ferrovia
Fluvial
Transhipment

2015
90%
6%
0%
5%
100%

2016
81%
14%
0%
5%
100%

2017
80%
14%
0%
6%
100%

2018
81%
14%
0%
5%
100%

2019
81%
14%
0%
5%
100%

2020
81%
14%
0%
5%
100%

2021
79%
14%
2%
5%
100%

2022
77%
14%
4%
5%
100%

2023
75%
14%
6%
5%
100%

2024
74%
14%
8%
5%
100%

2025
71%
14%
11%
5%
100%

2026
69%
14%
12%
5%
100%

2027
69%
14%
12%
5%
100%

2028
66%
14%
15%
5%
100%

2029
66%
14%
15%
5%
100%

2030
66%
14%
15%
5%
100%

2031
66%
14%
15%
5%
100%

2032
66%
14%
15%
5%
100%

2033
66%
14%
15%
5%
100%

2034
66%
14%
15%
5%
100%

2035
66%
14%
15%
5%
100%

2036
66%
14%
15%
5%
100%

2037
66%
14%
15%
5%
100%

2038
66%
14%
15%
5%
100%

Nº Cont. Split Modal
Rodovia
Ferrovia
Fluvial
Transhipment

2015
126 823
8 095
0
6 670
141 588

2016
87 999
15 178
0
5 237
108 414

2017
113 033
19 835
0
8 810
141 678

2018
114 429
19 997
0
6 937
141 363

2019
114 963
19 463
0
6 937
141 363

2020
114 963
19 463
0
6 937
141 363

2021
111 963
19 463
3 000
6 937
141 363

2022
108 963
19 463
6 000
6 937
141 363

2023
105 963
19 463
9 000
6 937
141 363

2024
103 963
19 463
11 000
6 937
141 363

2025
99 963
19 463
15 000
6 937
141 363

2026
98 093
19 463
16 870
6 937
141 363

2027
98 093
19 463
16 870
6 937
141 363

2028
93 963
19 463
21 000
6 937
141 363

2029
93 415
19 463
21 548
6 937
141 363

2030
93 415
19 463
21 548
6 937
141 363

2031
93 415
19 463
21 548
6 937
141 363

2032
93 415
19 463
21 548
6 937
141 363

2033
93 415
19 463
21 548
6 937
141 363

2034
93 415
19 463
21 548
6 937
141 363

2035
93 415
19 463
21 548
6 937
141 363

2036
93 415
19 463
21 548
6 937
141 363

2037
93 415
19 463
21 548
6 937
141 363

2038
93 415
19 463
21 548
6 937
141 363

Racio Conversão

Nº Anual de Camiões TCA
Média Diária Anual Camiões

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

2015
107 799
415

2016
74 799
288

2017
96 078
370

2018
97 265
374

2019
97 719
376

2020
97 719
376

2021
95 169
366

2022
92 619
356

2023
90 069
346

2024
88 369
340

2025
84 969
327

2026
83 379
321

2027
83 379
321

2028
79 869
307

2029
79 403
305

2030
79 403
305

2031
79 403
305

2032
79 403
305

2033
79 403
305

2034
79 403
305

2035
79 403
305

2036
79 403
305

2037
79 403
305

2038
79 403
305

Média Diária Anual Camiões
450
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305
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4.7.5

Sintese dos cenários
Na tabela seguinte, sistematizam-se as características dos cenários analisados.
Tabela 4.11- Características dos cenários (Ano 2027)

Movimentação
hinterland

Cenário

Modo rodoviário

Modo ferroviário

Transporte fluvial

moves

%

Moves

%

Moves

%

Investimento

159 081

93 144

59%

46 937

30%

19 000

12%

Conservador

159 081

112 144

70%

46 937

30%

0

0

BAU

134 426

98 093

69%

19 463

15%

16 870

13%

Tabela 4.12- Características dos cenários (Ano 2038)

Movimentação
hinterland

Cenário

Modo rodoviário

Modo ferroviário

Transporte fluvial

moves

%

Moves

%

Moves

%

Investimento

204 846

95 881

47%

77 965

38%

31 000

15%

Conservador

204 846

137 886

67%

66 960

33%

0

0

BAU

134 426

93 415

73%

19 463

15%

21 548

16%

Em termos de tráfego de viaturas pesadas, de comboios e de barcaças, resumem-se nas tabelas seguintes
os valores associados a cada cenário.
Tabela 4.13- Tráfego rodoviário
Situação
atual
Contentores

Ano 2027

Ano 2038

BAU

Conservador

Investimento

BAU

Conservador

Investimento

114 635

98 093

112 144

93 144

93 415

137 886

95 881

97 440

83 379

84 108

69 858

79 403

103 415

71 911

375

321

324

269

306

398

277

hinterland
Nº veículos (média
anual)
Nº veículos (média
diária)

Tabela 4.14- Tráfego ferroviário
Situação
atual
Contentores

Ano 2027

Ano 2038

BAU

Conservador

Investimento

BAU

Conservador

Investimento

19 791

19 463

46 937

46 937

19 463

66 960

77 965

782

769

1854

1854

769

2480

3080

3

3

6

6

3

8

10

hinterland
Nº comboios
(média anual)
Nº comboios
(média diária)
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Tabela 4.15- Tráfego fluvial
Situação
atual
Contentores

Ano 2027

Ano 2038

BAU

Conservador

Investimento

BAU

Conservador

Investimento

0

16 870

0

19 000

21 548

0

31 000

0

273

0

307

348

0

501

0

1

0

1

1

0

2

hinterland
Nº barcaças
(média anual)
Nº barcaças
(média diária)

4.8

Aspetos do projeto com interesse em termos ambientais
O projeto em análise, em que o que está em causa, de forma direta, são intervenções relacionadas com
construção civil, gera impactes na fase de construção típicos de uma obra desta natureza.
Contudo, há que dar atenção especial aos aspetos do projeto passíveis de gerar impactes indiretos com
significado, nomeadamente na fase de exploração, já que estes têm tendência a prolongarem-se no
tempo, durante o período de vida do projeto. Neste contexto, importa referir os seguintes aspetos,
indiretamente relacionados com o projeto, e com importância em termos ambientais:
1.

Transporte rodoviário e ferroviário de contentores, gerador de potenciais impactes sobre a qualidade
do ar, o ambiente sonoro, as vibrações e a socio-economia;

2.

Tráfego de navios de transporte de contentores que atracam no TCA (escalas) e transporte fluvial de
contentores, geradores de potenciais impactes sobre a qualidade da água e os sistemas ecológicos.

Na tabela seguinte apresenta-se a evolução do número de navios que atracarão no TCA (número de
escalas), na situação com e sem projeto, de acordo com previsões da Yilport. Essas escalas dizem respeito
quer a navios de longo curso quer a navios menores que fazem serviços feeder:
Tabela 4.16- Previsão da evolução do tráfego de navios, com projeto
Classe

Capacidade
(TEU)

2017

2027

2038

2017-2027

2027-2038

Class I

0 - 800

104

52

0

-50%

-100%

Class II

801 - 2000

58

188

292

224%

55%

Class III

2001-5000

197

156

104

-21%

-33%

Class IV

5001 -14000

0

104

156

-

50%

Classe V

14001 -

0

0

0

-

-

359

500

552

-

-

Total

Número de escalas

Diferença (%)

Em relação à evolução da situação sem projeto, admite-se um cenário até ao ano horizonte da concessão
próximo do verificado em 2017.
Os aspetos elencados nos pontos 1 e 2 anteriores serão, assim, objeto de uma análise de impactes
detalhada, apresentada nos capítulos 6 e 7 (análise de riscos).
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4.9

Principais atividades, efluentes, resíduos e emissões por fase de
implementação do projeto

4.9.1

Fase de construção

4.9.1.1

Atividades
Os principais impactes gerados por um projeto desta natureza iniciam-se na fase de construção, onde se
verificam as principais interferências a nível da ocupação do solo e as potenciais afetações de valores,
paisagísticos e naturais, bem como do contexto socioeconómico existente.
No Projeto de Modernização e Melhoria da Eficiência Operacional do TCA, onde se encontram previstas
alterações a determinadas estruturas do Terminal, especificadas no 4.4.4, verifica-se uma afetação direta
das áreas de intervenção delimitadas no Desenho 3 (mais alargada e temporária durante a fase de
construção e mais localizada e permanente durante a fase de exploração), assim como da sua área
envolvente, correspondente a áreas afetas à implantação de estaleiro e zonas com ocupação temporária
pelas obras. Não se verificará, contudo, qualquer interferência ao nível das atividades socioeconómicas
ocorrentes na área de estudo, atendendo a que o terreno onde se implanta o projeto, constituído pelo
Terminal de Contentores de Alcântara, já se encontra concessionado ao proponente – Liscont / Yilport há
vários anos.
Considerando o maior significado das interferências introduzidas pelo projeto durante a fase de
construção, sistematizam-se seguidamente as principais atividades do projeto passíveis de originar
impactes ambientais:
•

Instalação e funcionamento de estaleiro(s);

•

Circulação de máquinas e veículos de apoio às obras;

•

Demolição de dois edifícios existentes;

•

Construção de um novo edifício;

•

Obras de melhoria das áreas de empilhamento e estacionamento, nomeadamente envolvendo
melhoramento dos solos e substituição/reabilitação de pavimentos e construção de
infraestruturas.

Conforme já referido, a concretização das intervenções previstas no projeto ocorrerá de forma faseada,
em 4 períodos temporais, até 2035, o que permitirá atenuar os impactes ambientais característicos da fase
de construção. Nos desenhos 17073-1-2-GER-009 e 17073-1-2-GER-010, do Anexo D.1, estão indicadas
as áreas de estaleiro para cada uma das fases de construção, sendo que estas se localizam sempre no
interior da área concessionada.
4.9.1.2

Métodos construtivos e equipamentos a utilizar
Descrevem-se os principais métodos construtivos e os equipamentos que se prevê que venham a ser
utilizados.

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

76

•

Demolições de edifícios

Especificamente sobre a demolição dos edifícios, considerando o espaço envolvente e os edifícios em
causa, preconiza-se uma demolição através uma giratória de braço longo equipada com pinça demolidora.
Estes equipamentos têm alcance de cerca 15 a 20m.
Tendo os dois edifícios um desenvolvimento longo e retangular em planta, a demolição poderia ser
iniciada num dos alçados laterais (de menor dimensão) e avançando ao longo do desenvolvimento do
edifício.
Ao nível do pavimento, deverá adotar-se uma escavadora equipada com martelo demolidor, que irá
desagregar os elementos previamente cortados pela pinça da giratória de braço longo em elementos de
menores dimensões, assim como a remoção de aço do betão armado.
A remoção dos detritos poderá ser com uma escavadora equipada com balde que os carregará num
camião que os transportará a vazadouro ou a valorização.
Nos aspetos particulares da demolição dos dois edifícios existentes, o empreiteiro deverá cumprir o
indicado na Especificação Técnica incluída no projeto – GER-ESP-07-0-PT.
•

Demolição de pavimentos

Na demolição dos pavimentos existentes em blocos de betão e de pavimentos betuminosos deverão ser
através adotadas escavadoras com pinça demolidora e transporte por camiões a depósito.
•

Execução de novos pavimentos

Na execução dos pavimentos serão utilizados os seguintes equipamentos e métodos:
o

o

o

o

o

o

ABGE e AGEC
−

transporte – camião

−

espalhamento – Motoniveladora ou Pavimentadora

−

compactação – cilindro compactador;

Areia de assentamento de pavê
−

transporte – camião

−

espalhamento – manual e/ou bobcat com lâmina controlada por laser;

Placas de betão do tipo Prefabricado
−

transporte – camião

−

aplicação – manual;

Laje de betão com acabamento final
−

transporte – camião

−

espalhamento – bomba de betão

−

compactação – vibradores manuais

−

acabamento final – talocha mecânica;

Blocos de betão (pavê)
−

transporte – camião

−

aplicação – manual e/ou minigiratóra com equipamento com automático de aplicação;

Solos selecionados
−

transporte – camião

−

espalhamento – Motoniveladora

−

compactação – cilindro compactador;
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o

•

Solo vegetal
−

transporte – camião

−

espalhamento – pequena escavadora/bobcat e manualmente.

Construção de Edifícios

Os edifícios a construir no âmbito deste projeto, designadamente o Edifício Administrativo e os Postos de
Transformação, são constituídos por uma estrutura tradicional de betão Armado. Partes da cobertura do
edifício Administrativo são em estrutura metálica. Desta forma os métodos e equipamento a utilizar são
os métodos tradicionais de construção, que genericamente são os seguintes:
•

Equipamento de movimentação e carga: Gruas

•

Proteção da construção: Andaimes e redes de proteção

•

Escavação de maciço de encabeçamento de estacas: Escavadora de pequenas dimensões

•

Execução de fundações indiretas: Equipamento para execução de estacas moldadas de betão
armado;

4.9.1.3

•

Execução de estruturas de betão armado: Autobetoneira para transporte e bombagem do betão

•

Montagem de equipamentos de maiores dimensões: Grua móvel

•

Montagem de estruturas metálicas na cobertura: Grua móvel

Consumo de recursos
Para além do consumo de energia, o funcionamento do estaleiro a as atividades de obra, pressupõem o
consumo de água, a partir da rede pública de abastecimento. Estima-se um consumo médio de água entre
5 a 10 m3/dia.

4.9.1.4

Cronograma dos trabalhos
O cronograma de realização dos trabalhos respeitará o faseamento referido em 4.5.

4.9.1.5

Postos de trabalho
Prevê-se o seguinte número de trabalhadores afetos à obra:

4.9.1.6

•

Fase 1 – 100 a 160;

•

Fase 2 – 120 a 190;

•

Fases 3 e 4 - 100 a 160.

Efluentes, resíduos e emissões
Na fase de construção, os efluentes, resíduos e emissões estão associados às atividades direta e
indiretamente relacionadas com o projeto, sendo de referir:
•

A produção de poeiras em consequência de movimentações de terras e de entulhos, assim como
de outras operações de preparação do terreno;

•

A emissão de poluentes atmosféricos, devido ao funcionamento dos equipamentos e circulação
de viaturas afetos à obra;

•

A emissão de ruído e vibrações em consequência das atividades de demolição e construção de
novos edifícios, da circulação de veículos e descargas de equipamentos e materiais;
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•

A produção de águas residuais devido ao funcionamento do estaleiro e presença dos
trabalhadores;

•

A produção de resíduos de diversas tipologias, incluindo resíduos de construção e demolição e
resíduos equiparados a urbanos, devido às atividades da obra e ao funcionamento do estaleiro.

Prevê-se que o volume de águas residuais domésticas gerado varie entre 3 a 6 m 3/dia.
De acordo com a estimativa dos resíduos, efetuada no âmbito do PPGRCD, será produzido um total de
cerca de 202 000 toneladas de RCD e outro tipo de resíduos típicos de trabalhos de construção civil
(incluindo os solos e pavimentos a demolir). O referido total de RCD inclui: 68 000 toneladas (40 000 m 3)
de solos escavados não passíveis de reutilização (a maioria dos ”solos e rochas” - LER 17 05 04 corresponde às bases dos pavimentos a demolir); 76 000 t de bases de pavimentos; 38 000 t de pavimentos
betuminosos; e 16 000 t de betão.O volume de RCD a transportar para fora do estaleiro estima-se em 123
000 m3.
Aproximadamente 28% dos resíduos produzidos em obra serão reciclados/valorizados, sendo de cerca de
72% os que serão encaminhados para eliminação em aterro licenciado.
O PPGRCD estima ainda que a quantidade de terras escavadas a enviar para reutilização noutras obras (e
que portanto não são consideradas resíduo) seja de aproximadamente 205 000 t.
Deste modo a quantidade total de materiais (solos, inertes, betão, pavimentos) a transportar para fora do
estaleiro estima-se em 244 000 m3, com a seguinte distribuição pelas quatro fases de concretização do
projeto: Fase 1- 25%; Fase 2- 41%; Fase 3- 16%; Fase 4- 17%.
A maior parte destes materiais será transportada em camiões de capacidade 20 m 3.
A produção de resíduos sólidos equiparados a domésticos (devido à presença dos trabalhadores afetos à
obra) é estimada entre 50 a 100 kg/dia.
Em relação ao tráfego de veículos pesados, estima-se que o tráfego médio diário de camiões para
transporte de resíduos e terras sobrantes, bem como para transporte de matérias primas e equipamentos
diversos seja de cerca de 13, na Fase 1, 10 na Fase 2 e 8 na fases 3 e 4. Este tráfego médio diário foi
estimado tomando em consideração a duração total da empreitada, em cada uma das fases de
concretização do projeto.
Se se tiver em conta a duração estimada das atividades que pressupõem maiores necessidades de
transporte, em cada uma das fases, o tráfego médio de veículos pesados assume os seguintes valores:
•

Fase 1- 39 camiões/dia, ou seja, cerca de 5 camiões/hora;

•

Fase 2- 31 camiões/dia, ou seja, cerca de 3 camiões/hora;

•

Fase 3- 23 camiões / dia, ou seja, cerca de 3 camiões/hora;

•

Fase 4- 24 camiões / dia, ou seja, cerca de 3 camiões/hora.

A este tráfego de 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, em termos
médios (considerando transporte durante 14 horas).
Verifica-se assim que o tráfego de pesados afetos à obra terá um peso percentual, em termos médios, de
cerca de 18%, na Fase 1, 10% na Fases 2 e 3 e 12% na Fase 4, relativamente ao tráfego normal associado
ao TCA (transporte de contentores). A Fase 1 é a se apresenta como mais desfavorável.
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A estimativa deste tráfego médio não entra em linha de conta com soluções de racionalização e otimização
da circulação de pesados que deverão ser implementadas pela Entidade Executante, de que é exemplo,
dentro do que for possível, a criação de alguma capacidade de armazenamento de resíduos, terras e
materiais na obra, de modo a reduzir as necessidades diárias/mensais de transporte, permitindo uma
maior uniformização da circulação de viaturas ao longo da duração da empreitada. A aplicação de medidas
deste tipo traduzir-se-á na diminuição do tráfego de pesados associado à obra.
O percurso das viaturas pesadas afetas à obra far-se-á, essencialmente, pela CRIL, já que constitui o eixo viário
principal que serve a zona sudoeste da cidade, e pela Av. Brasília, que assegura a ligação à zona de Alcântara.

4.9.2

Fase de exploração

4.9.2.1

Atividades e consumo de recursos
Na fase de exploração, as atividades suscetíveis de originar impactes estão associadas ao funcionamento
do Terminal, ocorrendo, igualmente, ações de manutenção, ambas relacionadas com as normais condições
de operação das instalações portuárias. Assim, continuarão a ocorrer atividades relacionadas com a
receção, parqueamento e expedição de contentores, pressupondo, nomeadamente:
•

A circulação de viaturas pesadas, de embarcações e de composições ferroviárias para transporte de contentores;

•

O funcionamento do diverso equipamento portuário para carga/descarga dos contentores nos navios
que atracam no Terminal.

Associado ao normal funcionamento do TCA, haverá consumo de energia e de água. Os consumos
energéticos resultam quer da queima de combustíveis fósseis nos motores de combustão dos veículos e
equipamentos que circulam e operam no Terminal, quer consumos de eletricidade a partir da rede púbica.
Relativamente aos consumos de combustíveis fósseis, há a destacar a eletrificação dos pórticos de parque,
convertendo a atual motorização de Diesel-elétrica para elétrica, o que propiciará uma redução do
consumo de combustíveis fósseis.
Relativamente aos consumos de água, no TCA, não há abastecimento de água aos navios, logo toda a
água consumida destina-se a sanitários e balneários e à operação usual da infraestrutura de manutenção.
Atualmente são consumidos cerca de 11 700 m3 de água por ano, prevendo-se um consumo de cerca de
25 540 m3, em 2027, e de cerca de 35 356m3, em 2038.

4.9.2.2

Postos de trabalho
Para operar o volume de contentores previsto no projeto, haverá que proceder ao recrutamento, formação
e treino de novos trabalhadores, a fim de preencher os postos de trabalho requeridos pelo aumento da
movimentação. De acordo com as estimativas da Yilport, como resultado do projeto, serão criados no
quadro próprio da Yilport/Liscont, 124 novos postos de trabalho qualificado e serão efetuadas mais 15
647 requisições de turnos de trabalho. Considerando 220 como o número médio de turnos trabalhados
anualmente por um trabalhador de operações, as 15 647 requisições anuais requerem a criação de 71
novos postos de trabalho. Deste modo o projeto será responsável pela criação de 124+71= 195 novos
postos de trabalho diretos.

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.
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4.9.2.3

Horário de trabalho e período de funcionamento
O horário de funcionamento do TCA é das 8 às 24 horas. O TCA funciona durante 362 dias por ano, para
receção de navios. A portaria não funciona atualmente aos fins de semana e nos dias feriados, pelo que
nesses dias não há transporte de contentores para o exterior do TCA.
Note-se que com a implementação do projeto não há qualquer alteração, no que se refere ao horário e
período de funcionamento anual do TCA.

4.9.2.4

Efluentes, resíduos e emissões
Decorrente dessas atividades, haverá produção de resíduos e efluentes, nomeadamente os gerados pelos
navios que atracam no Terminal e resíduos sólidos provenientes das atividades no TCA, com as mesmas
características dos produzidos atualmente, eventualmente só havendo alterações em termos quantitativos.
Para os resíduos e efluentes gerados na fase de exploração, manter-se-ão os procedimentos de gestão,
tratamento e eliminação atualmente implantados.
As águas residuais não domésticas do TCA têm origem nas oficinas de manutenção mecânica. Tais
resíduos são recolhidos no local de produção, por rede de drenagem dedicada, e são encaminhados para
um separador de hidrocarbonetos. Do tratamento das águas residuais resultam lamas, bem como águas
oleosas (Códigos LER130502 e 130507, respetivamente), sendo ambos recolhidos periodicamente e
remetidos a destino final autorizado, para tratamento.
Relativamente à produção de resíduos sólidos, o TCA mantém uma produção anual relativamente estável
e conhecida, maioritariamente dos seguintes tipos de resíduos, todos eles encaminhados a destino final
autorizado:
•

Absorventes contaminados com hidrocarbonetos (oficina de manutenção);

•

Filtros de óleo (oficina de manutenção);

•

Baterias usadas de equipamento automotor (acumuladores de chumbo);

•

Embalagens de cartão (oficinas e áreas administrativas);

•

Embalagens de plástico (oficinas e áreas administrativas);

•

Mistura de RCDs (Trabalhos de manutenção de edifícios e intervenções corretivas pontuais em
pavimentos de parque e caminhos);

•

Papel e cartão (Oficinas e áreas administrativas);

•

Resíduos sólidos urbanos e equiparados (Oficinas e áreas administrativas).

Os resíduos produzidos em maior quantidade são os resíduos sólidos urbanos e equiparados, tendo sido
enviadas para destino final adequado, em 2018, cerca de 39 ton.
Estando prevista a reinstalação do Posto de Inspeção Fronteiriço (PIF), para inspeção sanitária e
fitossanitária de produtos destinados ao consumo humano e animal, importa esclarecer que na operação
rotineira do PIF, não se produzem resíduos líquidos, a não ser águas residuais domésticas provenientes
de instalações sanitárias. No que respeita a resíduos provenientes da manipulação de géneros alimentares,
para recolhas de amostras, não existe produção de resíduos perigosos, senão apenas resíduos nãoperigosos encaminháveis a destino final autorizado, que não incineração.
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O vestuário e equipamentos de proteção do pessoal do PIF são descartáveis, não havendo necessidade
de geração de águas contaminadas por lavagens deste tipo de acessórios/equipamento. Todo o
equipamento descartável é encaminhado a destino final autorizado (resíduos não perigosos).
Não são manipulados no PIF reagentes, ou outros produtos de cariz laboratorial, sendo que as amostras
retiradas/colhidas, são encaminhadas para laboratórios externos de referência. A totalidade dos produtos
manuseados pelo PIF fitossanitário e veterinário, são de categoria 1 e 2, ou seja, produtos orgânicos sem
risco de contaminação microbiológica. Face ao exposto, não existe atualmente nem se prevê no futuro
que venha a haver produção de resíduos líquidos ou sólidos contaminados, com risco microbiológico.
Relativamente às emissões de poluentes atmosféricos, continuarão a ocorrer, devido ao funcionamento
dos equipamentos portuários, à circulação de viaturas e embarcações e à atracação de navios. Admite-se
uma diminuição das emissões atmosféricas e de ruído associadas ao funcionamento dos equipamentos
portuários, devido à eletrificação dos RTG (pórticos de parque).
Do mesmo modo, continuarão a ocorrer atividades geradoras de ruído e vibrações, nomeadamente, a
circulação de viaturas no interior do TCA, a descarga de contentores, o funcionamento do equipamento
portuário e a atracação de navios no Terminal.
Continuará a ocorrer transporte de contentores de e para o TCA. Relativamente ao tráfego rodoviário e
ferroviário de contentores, foi realizado um estudo (Estudo de Impacte de Tráfego do novo TCA, VTM, junho
2020), o qual é apresentado no Volume III- Anexos). Nesse estudo, entre outros aspetos, foi efetuada a
estimativa da evolução dos movimentos de camião para um cenário BAU (Business as Usual) e na situação com
projeto, considerando dois cenários de investimento, para os anos 2018, 2027 e 2038, e do impacte desse
tráfego no desempenho da rede viária solicitada. Esse estudo contemplou também a estimativa das emissões
de poluentes atmosféricos associadas aos diferentes modos de transporte dos contentores (rodoviário,
ferroviário e fluvial).
Foram também realizados estudos detalhados, recorrendo a modelação matemática, para avaliação dos
impactes sobre o ambiente snoro e a qualidade do ar, considerando o cenário BAU e os dois cenários com
investimento.
Ao longo do EIA, quer na situação de referência, quer na avaliação de impactes, são apresentados e
analisados os resultados destes estudos.
Salienta-se que o transporte rodoviário de contentores é feito na atualidade (e manter-se-á com a
implantação do projeto) essencialmente pela Av. de Brasília, que estabelece a ligação entre o TCA e a CRIL.

4.9.3

Fase de desativação
No momento atual, não se prevê que ocorra a desativação do TCA, já que terminado o período de
concessão à Liscont / Yilport, que se estenderá até 2038, o mesmo será entregue à Administração do Porto
de Lisboa (APL), prevendo-se que o mesmo poderá ser renovado e ou reabilitado com a finalidade de
continuar a ser operado durante um novo período.
Contudo, poderá dar-se a circunstância do TCA ser desativado e desmontado, caso as condições
económicas de exploração assim o venham a determinar, face aos custos envolvidos. 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 as atividades e os impactes associados, de uma
forma geral, similares aos que ocorrem na fase de construção.
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4.9.4

Materiais e energia relacionados com o projeto

4.9.4.1

Materiais
Os materiais deste projeto enquadram-se nas tipologias normais em qualquer obra de construção civil, às
quais se devem acrescentar os equipamentos portuários que substituirão os atuais e os carris necessários
à extensão da linha férrea. Os principais materiais, constantes da memória descritiva do projeto, são
indicados de seguida:

4.9.4.2

•

Betão;

•

Betão betuminoso e misturas betuminosas;

•

Aço;

•

Materiais cerâmicos diversos;

•

Material elétrico diverso;

•

Madeiras;

•

Vidro;

•

Solos de várias granulometrias;

•

Geotêxtil;

•

Agregado britado;

•

Blocos de betão pré-fabricados;

•

Lajes de betão;

•

Coletores em betão armado;

•

Tubagens de plástico;

•

Estruturas metálicas diversas, incluindo carris;

•

Cubos de granito.

Energia
Os principais tipos de energia utilizada, na fase de construção, correspondem a motores de combustão
das máquinas (veículos e gerador) e de alguns equipamentos elétricos.

5.

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO

5.1

Fisiografia

5.1.1

Metodologia
A análise fisiográfica prende-se com o estudo dos valores e linhas fundamentais do relevo permitindo,
assim, a interpretação do modelado do terreno e a compreensão da dinâmica dos processos físicos e
biológicos associados ao mesmo, de modo a caracterizar a estrutura morfológica da paisagem do
território em estudo.
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As linhas estruturantes do relevo – festos e talvegues – têm um papel importante na funcionalidade da
paisagem, principalmente os festos, pois constituem as linhas mestras definidoras da circulação hídrica e
atmosférica, delimitando bacias hidrográficas e visuais e pondo, assim, em evidência a anatomia
fisiográfica de uma dada região. Por outro lado, a caracterização das linhas fundamentais de relevo revelase essencial para a interpretação paisagística, já que é nestas que os impactes visuais deste tipo de projetos
são mais evidentes.
Em termos metodológicos, a análise deste descritor baseou-se sobretudo na interpretação do Desenho 5
– Síntese Fisiográfica - que tem como base as Cartas Militares (à escala 1:25 000), incluindo as linhas de
água e os festos mais representativos, bem como a identificação dos vértices geodésicos na área de
estudo. Por sua vez, a área de estudo para o presente fator corresponde a um buffer de 3 km em torno da
área de intervenção.

5.1.2

Caracterização geral
De uma forma generalizada, a área de estudo insere-se num relevo de características muito variadas,
marcado pelo plano de água do rio Tejo.
Numa apreciação mais localizada, verifica-se que a Frente Ribeirinha de Lisboa, onde se insere a área de
projeto, se caracteriza pela reduzida variação altimétrica e pelos declives suaves (cotas entre os 3 e 8m e
declives de um modo geral inferiores a 3%).
A área aplanada afeta às margens do rio Tejo, que caracteriza a frente ribeirinha, abrange o Mosteiro dos
Jerónimos, no limite W da área de estudo e prolonga-se com declives reduzidos, em toda a Baixa
Pombalina, no limite E. O vale de Alcântara, que não se encontra assinalado no desenho anterior, visto
que a linha de água se encontra encanada, recorta a área de estudo em posição central.
Assim, a zona aplanada da margem direita do Tejo, estende-se pontualmente para o interior da cidade
através dos vales de alguns dos seus afluentes, atualmente canalizados sob algumas das principais
Avenidas de Lisboa, dando depois lugar a encostas, por vezes bastante declivosas, que configuram as
várias colinas fronteiras ao rio.
Destaca-se a colina de Monsanto, a NW da área de estudo e, nomeadamente, os marcos geodésicos de
Montes Claros, acima do Bro. da Ajuda (com 170m de altitude) e da Tapada, na Tapada da Ajuda e acima
do Observatório Astronómico (com 131m).
No limite NE da área de estudo, é de referir a colina do Castelo, assinalada pelo marco geodésico de
Lisboa, com 112m de altitude.
Enquanto zonas de festo secundárias, na margem norte do Tejo são de destacar a que se prolonga na
encosta da margem esquerda do Caneiro de Alcântara para o Cemitério dos Prazeres e a que se
desenvolve paralelamente ao Parque Eduardo VII e Av. da Liberdade, prolongando-se para as colinas da
Estrela e do Príncipe Real, Bro. Alto e Santa Catarina.
A sul, a linha de costa apresenta encostas abruptas, e a aproximação às margens do Tejo, sobretudo a W
da Ponte 25 de Abril, encontra-se condicionada por ocupações de tipologia industrial, localizadas na foz
das linhas de água, nomeadamente as instalações da Shell e os silos da Tagol e Sovena.
As linhas de festo apresentam um desenvolvimento perpendicular ao rio Tejo, entrecortadas por linhas de
água de regime torrencial, distinguindo-se o festo que une os marcos geodésicos de Montalvão (com
113m de altitude) e de Raposo (com 126m) e o que se prolonga marginalmente ao acesso à Ponte, em

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

84

direção à Pousada da Juventude e às instalações da antes denominada EP - Estradas de Portugal, S.A.
(incorporada nas Infraestruturas de Portugal SA, desde 2015).3
A E da Ponte, distingue-se uma linha de festo principal que se desenvolve na crista da encosta do Tejo,
desde a zona de Cacilhas, prolongando-se depois para o aglomerado urbano de Almada e até ao marco
geodésico de Pragal (112m) e ao Santuário e miradouro do Cristo Rei (116m). A frente ribeirinha é muito
estreita e é apenas na zona SE que se constitui uma zona mais ampla e plana de aproximação ao rio, antes
ocupada por instalações logísticas e portuárias, abrangendo a Estação Fluvial da Transtejo.
Tendo em conta que a maior parte das linhas de água, no aglomerado urbano de Lisboa, se encontra
canalizadas, o desenho de Síntese Fisiográfica apenas ilustra as situações em que persistem troços
naturalizados e/ou a céu aberto.4 No caso do concelho de Almada, foi possível extrapolar algumas linhas
de água, com caráter torrencial.

5.2

Geomorfologia, Geologia e Sismicidade

5.2.1

Enquadramento geomorfológico e geológico regional
A caracterização geológica seguidamente realizada baseia-se em informação recolhida no Relatório de
Caracterização Síntese da Revisão do PDM de Lisboa, bem como com base na Notícia Explicativa da Folha
34-D Lisboa, 2006.

5.2.1.1

Descrição de acordo com o Relatório de Caracterização Síntese da Revisão do PDM de Lisboa
Na Figura 5.1 apresenta-se uma imagem da Carta Geológica do Concelho de Lisboa, tal como consta do referido
relatório.

3
4

Fonte: (Infraestruturas de Portugal (2018) http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sobre-nos/historico/ep
Identificados mediante consulta do PDM de Lisboa – Planta de “Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública I” (Câmara Municipal de Lisboa (2018)
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Figura 5.1 - Carta Geológica do Concelho de Lisboa (1986), à escala 1. 10 000 dos Serviços Geológicos de Portugal,
atualizada com nomenclatura e simbologia da 2ª Edição da Carta Geológica de Portugal, à Escala 1:50.000, de 2005
(Fonte: Relatório de Caracterização Síntese do PDM de Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa, 2012)).

A Carta Geológica do Concelho de Lisboa foi realizada com base na Carta Geológica do Concelho de
Lisboa (Almeida, 1986), à escala 1:10 000, dos Serviços Geológicos de Portugal, atualizada com
nomenclatura e simbologia da 2ª Edição da Carta Geológica de Portugal, à Escala 1:50000, de 2005.
De acordo com o Relatório de Caracterização Síntese da Revisão do PDM de Lisboa: “Afloram no Concelho
de Lisboa formações datadas do Cretácico ao Holocénico. As formações cretácicas, compostas
essencialmente por bancadas carbonatadas e margosas (de origem recifal), cobertas por formações
vulcano-sedimentares, afloram na zona Sudoeste do Concelho.”
O Complexo de Benfica, Oligocénico, essencialmente detrítico de origem continental, aflora na zona de
São Domingos de Benfica e numa faixa no extremo Noroeste do Concelho. As formações miocénicas,
compostas por sequências sedimentares alternadas de origem marinha, estuarina e continental, formam,
na sua generalidade, um sinclinal inclinado para sudeste. Estas formações afloram na maior parte do
concelho, com exceção das áreas referidas anteriormente. As formações holocénicas, compostas por
aluviões e aterros, são geralmente de espessura pouco significativa, com exceção da faixa litoral e das
linhas de água (vales).
Especificamente na área onde se insere o TCA, as unidades geológicas correspondem a aluviões e aterros,
o que corresponde ao processo de construção do mesmo. Com efeito, trata-se de uma zona artificializada
que foi conquistada ao rio Tejo, para implantação das instalações portuárias, correspondendo a aterros
arenosos, provavelmente constituídos por dragados do rio, e a terrenos de aluvião.
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No que se refere à Geomorfologia, na área do concelho de Lisboa é possível distinguir duas unidades
geomorfológicas (Silva, A. 2015, citando Almeida, 1991):
•

Unidade A – incluída na Orla Ocidental Meso-Cenozóica Portuguesa;

•

Unidade B – incluída na Bacia Cenozóica Tejo-Sado.

A Unidade A localiza-se no Setor Ocidental de Lisboa, mais especificamente a SW, e é constituída pelos
terrenos pertencentes à Bacia Lusitaniana. Esta inclui os relevos e estruturas mais importantes da zona de
Lisboa: a Serra de Monsanto e a Colina da Ajuda, integrando o Anticlinal de Monsanto e o Anticlinal da
Ajuda.
Grande parte desta área está localizada acima dos 100m, e na região do Planalto de Monsanto acima dos
200m, apresentando declives superiores a 5% com predomínio dos declives intermédios (5-10%),
recortados pelos retalhos alongados de declives superiores (10-15% e 15- 25%) das vertentes das
principais linhas de água, mais encaixadas. Nos interflúvios os declives são mais suaves, incluindo algumas
pequenas áreas aplanadas com declives entre 2 a 5%. Esta unidade compreende essencialmente as rochas
do Complexo Carbonatado Cenomaniano (“calcários”) e do Complexo Vulcânico de Lisboa (“basaltos”),
podendo individualizar-se duas sub-unidades devido às diferenças de comportamento entre os calcários
e os basaltos. Nos calcários, a rede de drenagem, é dendrítica, por vezes condicionada pela fracturação,
enquanto nos basaltos é mal definida e ocasionalmente imposta pelos calcários adjacentes (Silva, A. 2015,
citando Almeida, 1991).
A Unidade B ocupa toda a zona oriental e setentrional do concelho de Lisboa onde, contrastando com a
unidade A, apenas uma pequena parte se encontra a cotas superiores a 100m, os relevos são bastante
suaves com extensas áreas de topos aplanados. Os declives mais baixos (<2% e 2-5%) são predominantes
nas zonas elevadas, destacando-se os planaltos do Aeroporto, de Carnide – Lumiar e do Campo Grande –
Saldanha. Na faixa circundante o relevo assume a forma que caracterizou esta cidade, com numerosas
colinas suaves. Aqui os declives baixos são predominantes, recortados por retalhos alongados de maior
declive, correspondentes aos vales das linhas de água mais encaixadas: Vale de Chelas, Vale Escuro, Ribeira
de Arroios, Vale do Pereiro, Ribeira de Odivelas, etc.
A Formação de Benfica, que aflora na zona de Benfica, ocupa uma zona deprimida no sopé da Serra de
Monsanto. Os relevos mais importantes estão, neste caso, associados à falha do Alto dos Moinhos (Jardim
Zoológico). No extremo NW do concelho, a Ribeira de Odivelas, muito encaixada na Formação de Benfica,
dá origem a declives acentuados, onde os arenitos argilosos se encontram por vezes muito ravinados.
Esta unidade prolonga-se para nordeste, em direção a Loures, aflorando entre Pontinha, Alfornelos,
Odivelas, Póvoa de Santo Adrião, Frielas e Loures. As camadas inclinam para sudeste. No vale de Odivelas,
as camadas mais profundas ocupam o flanco noroeste deste vale, enquanto as superiores, em conjunto
com o Miocénico, formam um flanco sudeste, muito inclinado; o vale é, portanto, assimétrico com relevo
em costeira. (Silva, A. 2015, citando Teixeira & Gonçalves, 1980).
Na Série Miocénica, as intercalações calcárias, apesar da sua espessura relativamente pequena,
condicionam as principais formas de relevo. A drenagem instalou-se nas formações menos resistentes,
evoluindo para vales assimétricos e as intercalações calcárias originaram zonas de planalto e alinhamentos
de cornijas (Silva, A. 2015, citando Almeida, 1991).
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5.2.1.2

Descrição de acordo com a Nota Explicativa da Folha 34-D Lisboa
Na figura seguinte apresenta-se um extrato (aproximadamente entre o Cais do Sodré e Algés, a sul
e entre São João de Deus e Benfica, a norte) da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha
34-D – Lisboa, com a indicação da localização do TCA e o limite da área de estudo.
Caracteriza-se seguidamente o ambiente geológico, a uma escala regional. Na região enquadrante
da área do projeto e da área de estudo, do ponto de vista estratigráfico, ocorrem formações do
mesozoico (cretácico) e do cenozoico, seguidamente caracterizadas.
A Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, apresentada na Figura 5.2, constitui a 2ª edição da
folha 34-D (Lisboa) da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, publicada na sequência do
projeto de revisão e atualização da cartografia geológica da Área Metropolitana de Lisboa.
A primeira Carta Geológica de Lisboa foi publicada na escala 1:20 000 pelos Serviços Geológicos de
Portugal, em 1940, sob a coordenação do Conservador Romão de Matos, baseando-se nos
levantamentos de P. CHOFFAT, para o Cretácico, e de J. C. Berkeley Cotter, na parte relativa ao
Miocénico.
Em 1950, é publicada a Folha 4 (Lisboa) da Carta Geológica dos Arredores de Lisboa na escala 1:50
000, que se pode considerar ser a 1 ª edição desta carta, a qual foi publicada pelo pessoal técnico e
colaboradores dos Serviços Geológicos, tendo-se baseado na carta de 1940 na escala 1:20 000.
Já em 1986, é publicada a Carta Geológica do Concelho de Lisboa na escala 1:10 000 pelos Serviços
Geológicos de Portugal, sob coordenação de F. Moitinho de Almeida, onde se incluiu a localização
de numerosos furos de sondagens geotécnicas e cuja geologia foi reinterpretada.
A atual edição da carta de Lisboa baseia-se na 1ª edição desta carta, na edição de 1986 da carta à
escala 1:10 000, na "Carta Geológica do Sinclinal de Albufeira " de AZEVEDO (1982), na "Carta
Geológica do Complexo Vulcânico de Lisboa" de SERRALHEIRO (1978) e em novos levantamentos de
J. Pais (Universidade Nova de Lisboa).
No Desenho 6 apresenta-se a Carta Geológica de Lisboa, à escala 1: 25 000.
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Figura 5.2 -Extrato da Carta Geológica de Portugal, escala 1: 50 000 (folha 34-D- Lisboa)
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1 - CRETÁCICO
As formações sedimentares pertencentes ao Cretácico afloram exclusivamente na margem direita do
rio Tejo, ou seja, na área de implantação da cidade de Lisboa. Aqui, os afloramentos cretácicos
estendem-se desde a zona central e mais elevada da Serra de Monsanto, seguindo pelo vale de
Alcântara até praticamente ao rio Tejo, prolongando-se para SW ao longo da encosta do bairro da
Ajuda. Outros pequenos retalhos afloram na zona de Pedrouços, na zona N do Parque Florestal de
Monsanto (perto de Calhariz de Benfica), na zona do largo do Rato e no Parque Eduardo VIl, todos
eles no seio do Complexo Vulcânico de Lisboa.
Descrevem-se seguidamente as características das formações cretácicas:
Albiano superior a Cenomaniano médio
C2cn - Formação de Caneças
Em Lisboa, na formação de Caneças reconhecem-se dois níveis, o primeiro "nível com Pterocera
incerta", no topo, constituído por calcários margosos amarelados e apinhoados, pouco fossilíferos,
com níveis areno-quatzosos e mais dolomíticos para o topo, e o "nível com Exogyra pseudo-africami'
onde predominam os calcários margosos amarelados e as margas (ZsvszEWSKI, 1963).
A espessura aflorante da Formação de Caneças em Monsanto, é de cerca de 60 m (CHOFFAT,1885).
Cenomaniano superior C3
C3BI - Formação de Bica
A Formação da Bica é constituída por calcários compactos de cor branca, rosada a avermelhada, que
se apresentam mais margosos para o topo da unidade, onde alternam com margas amarelas, rosadas
e esbranquiçadas. O calcário compacto é preponderante, chegando mesmo a apresentar-se cristalino
com ocorrência de nódulos de sílex, alternando com calcários apinhoados (nodulosos) e com calcários
com uma componente margosa. Esta formação é caracterizada, na sua parte superior, pela presença
de rudistas, frequentemente constituindo biostromas, por vezes coalescentes, de cor branca
acinzentada a avermelhada, em que os rudistas se encontram frequentemente silicificados.
A espessura desta unidade é de cerca de 50 m para a região de Lisboa (BERTHOU et al., 1979).
2 - CENOZÓICO
Paleogénico
Eocénico a Oligocénico
ØBf - Formação de Benfica
A Formação de Benfica (ZsvszEWSKI , 1963) é constituída por depósitos continentais, ultrapassando
400 m de espessura.
Os estudos litostratigráticos são, essencialmente, devidos a CHOFFAT (1950) que a reportava ao
Oligocénico, atendendo à posição entre a "Formação basáltica" subjacente, suposta eocénica, e o
Miocénico inferior.
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Tendo em conta novas datações de unidades eocénicas e observações de campo, comprovou-se o
carácter heterogéneo da "Formação de Benfica" e, por correlação com o Eocénico superior de Coja,
pós- fase paroxismal pirenaica, foi evidenciada a datação Eocénico (médio? e superior) e Oligocénico
(ANTUNES, 1967; 1979; REIS et ai., 2000).
A Formação de Benfica assenta em descontinuidade sobre o "Complexo vulcânico de Lisboa-Mafra"
(Cretácico Superior), do qual retoma materiais. Nalguns locais, contacta directamente com o
Cenomaniano. Superiormente, é limitada por descontinuidade, ou passa gradualmente, aos
sedimentos marinhos do Miocénico interior (Aquitaniano).
Na área de Lisboa, a Formação de Benfica apenas aflora na margem direita do Tejo, tendo maior
desenvolvimento entre Benfica, Carnide e Odivelas. Tem espessura total de cerca de 425 m. É possível
reconhecer a seguinte sucessão de baixo para cima (ZBYSZEWSKI, 1963):
1.

Arenitos e margas avermelhadas siliciclásticas (90 m).

2.

Calcários de Alfornelos, cobertos com um banco de conglomerados (15m)

3.

Margas avermelhadas (200 m)

4.

Conglomerados com clastos calcários (60 m)

5.

Margas e argilas avermelhadas ou alaranjadas (60 m)

Neogénico
O Neogénico ocupa área significativa em Lisboa. As unidades litostratigráficas definidas por Cotter (in
DOLLFUS, COTTER & GOMES, 1903-04; COTTER, 1956, CHOFFAT, 1950) estão bem representadas.
Alternância entre unidades marinhas, salobras e continentais possibilita a correlação e a aferição de
escalas biostratigráficas fundamentadas em organismos marinhos e continentais.
Aquitaniano a Burdigaliano inferior
Sequências deposicionais A 1 e A2
MPr - Camadas de Prazeres (MI)
Afloram apenas na área de Lisboa. Estendem-se desde Carnide até Santos, passando por Benfica,
Palma de Baixo, Campo Pequeno, Praça Marquês de Pombal, Largo do Rato, Prazeres, Estrela e Lapa.
Mais para Oeste ocorrem junto do forte do Alto do Duque e de Algés.
Predominam argilas e margas de lagunas litorais. Na região de Lisboa depositaram-se bioermas de
corais e briozoários seguidos de argilitos (ANTUNES, & CHEVALIER, 1971). Lateralmente, há níveis
carbonosos com vegetais (PAIS, 1981;1986) e gesso, que forneceram a fauna de mamíferos de Horta
das Tripas. O conjunto é sobreposto por níveis arenosos finos a médios, micáceos, com mamíferos
(fauna da Universidade Católica, ANTUNES & MEIN, 1986). No topo, ocorrem argilitos arenosos de cor
avermelhada com canais preenchidos por ostras (fauna de mamíferos da Av. do Uruguai, ANTUNES &
MEIN, 1986). A espessura máxima do conjunto deve rondar 45 m.
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Burdigaliano
Sequência deposicional B0
MEs - Areolas de Avenida da Estefânia (MII)
É representada por areias finas, areias argilosas, argilitos e alguns bancos de biocalcarenitos. A parte
alta da unidade é essencialmente constituída por biocalcarenitos. Afloram na região de Lisboa, desde
Carnide até à Baixa, passando por Telheiras, Campo Pequeno, Campo de Santana, Bairro Alto e base
da colina do Castelo de S. Jorge. Existem ainda retalhos isolados em Benfica e Algés. O conjunto inclina
para SE. Assentam por disconformidade sobre os depósitos da sequência A2.
Sequência deposicional B1
MEc - Calcários de Entrecampos ("Banco Real") (MIII)
É representado por biocalcarenitos com fracção detrítica abundante, às vezes argilosos, ricos de
moldes e/ou de fragmentos de moluscos. Passa superiormente a areias muito finas e a siltitos argilosos
de cor cinzenta, da unidade seguinte (IVa). Aflora em faixa estreita entre Alfama, Avenida Almirante
Reis, Campo Grande e Carnide.
MFT - Argilas de Forno do Tijolo (MIVa)
É constituído por areias finas argilosas, piritosas, de cor cinzento azulado (fácies euxínica) com
moluscos, peixes e abundantes microfósseis. Correspondem à maior transgressão do Burdigaliano. A
parte superior revela decréscimo de salinidade e de profundidade (ANTUNES et al., 1973). Afloram
entre o Terreiro do Trigo, a colina do Castelo de S. Jorge, Este da Avenida Almirante Reis, Areeiro,
Alvalade, Campo Grande, Telheiras e Carnide.
MQB - Areias de Quinta do Bacalhau (MIVb)
Trata-se de depósitos progradantes, relativamente espessos (cerca de 35m), de areias arcósicas fluviais,
com bancadas de argilitos correspondentes a canais e a depósitos pelíticos de planície de inundação.
A cor predominante é o amarelo. Os argilitos são cinzentos. Os afloramentos estendem-se entre o
Castelo de S. Jorge, Graça, Penha de França, Areeiro, Rotunda do Aeroporto, Campo Grande e Lumiar.
Sequência deposicional B2
MCV- Calcário de Casal Vistoso (MVa1)
Trata-se, essencialmente, de bancada carbonatada, gresosa, às vezes grosseira, muito rica de moluscos
e de algas rodófitas, com 3 a 12 m de espessura. Aflora entre Alfama, Castelo de S. Jorge, Graça, Penha
de França, Areeiro e Rotunda do Aeroporto.
MPm - Areias com Placuna miocenica (MVa2)
Corresponde à etapa regressiva da sequência deposicional. É representada por areias amarelas fluviais,
com seixos rolados e argilas arenosas com vegetais e ostras. São frequentes impregnações de
pirolusite, que lhes conferem cor negra. Seguem-se areias, em parte eólicas, associadas a finos leitos
de argila, podendo corresponder a dunas litorais e a ambientes deltaicos. Os afloramentos estendemse entre o Castelo de S. Jorge, Graça, Alto de S. João, Cheias e Rotunda do Aeroporto.
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Langhiano
Sequência deposicional L 1
MMu - Calcários de Musgueira (MVa3)
Assenta em descontinuidade, correspondente a superfície transgressiva, sobre os depósitos da
unidade Va2. É representada por biocalcarenito branco, às vezes amarelado, arenoso,
frequentemente grosseiro, muito rico de moluscos, com algas rodófitas. Aflora entre o Bairro dos
Barbadinhos, Alto de S. João, Cheias, Quinta da Conceição e Quinta das Teresinhas, continuando em
direção ao aeroporto de Lisboa. Tem, geralmente, 5 a 6 m de espessura.
Plistocénico
Qm - Depósitos de terraços marinhos
Na parte noroeste, e discordantes sobre os materiais do Complexo Vulcânico de Lisboa, Serralheiro
cartografou três pequenas manchas que define na legenda como "cascalheiras de praias pliocénicas"
sem existir referência nenhuma às mesmas no texto que acompanha a carta (ALVES et a/., 1980). Na
atualidade não é possível estudar estes sedimentos por terem sido ocultados pela expansão
urbanística do concelho da Amadora.
Holocénico
a - Aluviões e/ou aterros
Ocorrem ao longo das principais linhas de água da área de Lisboa (Vales da ribeira de Algés, de
Alcântara, de Benfica, do Campo Grande, da Baixa, da Avenida Almirante Reis, de Cheias, etc.). A
espessura é muito variável. Sondagens efetuadas no leito do Tejo indicam espessuras de 58 m.

5.2.2

Geologia local

5.2.2.1

Considerações prévias
A presente descrição foi efetuada com base na informação que consta da Memória Descritiva e Justificativa
do Projeto Base, a qual, por sua vez, resulta dos trabalhos de prospeção geológica realizados no local do
Terminal ao longo de vários anos, e de uma prospeção complementar realizada pela empresa
GEOCONTROLE durante os meses de novembro e dezembro de 2017, no âmbito da elaboração do projeto.
Nessa campanha de prospeção geologico-geotécnia complementar foram realizadas 12 sondagens
mecânicas, com ensaios de penetração dinâmica (SPT) e medição do nível freático. Foram realizados
ensaios de laboratório, com o objetivo de determinar as características de compressibilidade e resistência
ao corte dos materiais interessados pela construção do Terminal de contentores.
Das doze sondagens especificadas, cinco delas foram realizadas na zona do parque de camiões e futura
implantação do Edifício de M&R. As restantes sondagens foram realizadas na zona norte do Terminal,
entre a linha do comboio e a muralha da doca de Alcântara.

5.2.2.2

Descrição da Geologia Local
A geologia no local do Terminal de Alcântara é caracterizada pela ocorrência de Aluviões (a) datados do
Holoceno e tufos basálticos pertencentes ao Complexo Vulcânico de Lisboa (b1) (Figura 5.3). As aluviões
são encimadas por aterros (at) de origem antropológica resultados dos movimentos de terras associados
à construção do Terminal.
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A espessura de aterros varia entre 2m e 15m, sendo a sua constituição muito variável.
Foram identificados três tipos de aterros:
1. Areias silto-argilosas com cascalho, cinzentas a avermelhadas;
2. Siltes argilosos, amarelados;
3. Cascalhos vermelhos a cinzentos.
No que se refere aos valores de SPT (Standard Penetration Test), registados nos aterros, eles variam entre
3 e 25. Deste modo, em termos da densidade relativa, os aterros enquadram-se na categoria de solos
muito soltos a solos medianamente densos.
Sobre os aterros surgem as formações aluvionares, com uma espessura máxima de 19,5m. Estas formações
são essencialmente arenosas e pontualmente são compostas por argilas siltosas orgânicas.
As formações arenosas apresentam alguma heterogeneidade na sua composição granulométrica, não
sendo desprezável a fração silto-argilosa, tendo-se obtido valores no ensaio SPT entre as 5 e 31 pancadas.
As formações de argila siltosas surgem no parque de camiões e local do edifício e no Terminal, com
espessuras entre os 2 e 6m. Os resultados do ensaio SPT variam entre 1 e 3 pancadas. Estas camadas, de
elevada compressibilidade, poderão apresentar consolidação diferencial no tempo quando solicitadas.
Finalmente surgem os tufos basálticos cinzento escuros, o bed-rock local, caracterizado por resultados no
ensaio SPT superiores a 60 pancadas em primeira fase.

É de referir a ocorrência da Formação da Bica, sobre a qual assenta o Complexo Vulcânico de Lisboa.
No ponto anterior do presente relatório encontra-se a descrição da Formação da Bica.
De acordo com a informação do Relatório Geotécnico, abaixo da camada de aterro surgem as
formações do Complexo Vulcânico de Lisboa, ocorrendo tufos areno-silto-argilosos, com fragmentos
de basalto (tufos basálticos) e basalto. Os tufos basálticos caracterizam-se por resultados no ensaio
SPT superiores a 60 pancadas-muito denso, numa 1ª fase. Contudo, abaixo destes materiais com
forte capacidade geotécnica, ocorre, esporadicamente, alguma diminuição na densidade relativa,
evidenciada por valores do ensaio SPT entre 16 a 20 pancadas.
Importa, contudo, salientar, que a implantação do projeto se circunscreve à área do Terminal de
Contentores de Alcântara, instalação que se encontra em funcionamento há cerca de 50 anos e que
se encontra devidamente licenciada para o efeito pela Administração do porto de Lisboa,
acautelando-se, pelo efeito, todas as questões de segurança estrutural.
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Figura 5.3 – Excerto da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha 34-D - Lisboa, sem escala.
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5.2.2.3

Estrutura tectónica local
No que respeita à tectónica, e tendo por base a informação da Notícia Explicativa da Folha 4-D da Carta
Geológica 1:50.000, Lisboa, a região de Lisboa insere-se maioritariamente na Bacia do Baixo Tejo (entendida
como parte da unidade tectono-sedimentar mais vasta da Bacia do Tejo-Sado), testemunhada por
afloramentos de sedimentos cenozoicos de idade compreendida entre o Paleogénico (Formação de Benfica)
e o Holocénico (sedimentos fluviais atuais do rio Tejo e areias eólicas de cobertura). Intercaladas entre os
depósitos cenozóicos da Bacia do Baixo Tejo, ocorrem rochas ígneas do Complexo Vulcânico de Lisboa, de
idade provável fini-cretácica.
A evolução geodinâmica é responsável pelo desenvolvimento da estrutura geológica regional,
acentuadamente controlada pela fase de inversão tectónica neogénica.
Na área correspondente à região de Lisboa e das colinas de Trafaria – Almada, identificam-se essencialmente
duas direções estruturais de deformação dúctil, nomeadamente, dobramentos de eixo aproximadamente EW afetando todas as formações de idade ante-pliocénica, no sector W até ao meridiano de Campolide Almada, e um monoclinal de direção aproximadamente N-S, na área E de Lisboa. Assim, de norte para sul,
observam-se as seguintes macro-estruturas de deformação dúctil:
No que se refere às principais macro-estruturas frágeis presentes na área de Lisboa, destaca-se a Falha do
"Gargalo do Tejo", que corresponde a um acidente tectónico provável disposto ao longo do troço vestibular
do rio Tejo, de direção E-W. Trata-se, contudo, de uma estrutura escassamente evidenciada à superfície.
Com efeito, a estrutura em monoclinal que os sedimentos miocénicos apresentam nas colinas de Trafaria Almada liga-se em continuidade à estrutura da margem N do "Gargalo do Tejo".
Excetuam-se pequenos deslocamentos verticais produzidos por algumas falhas menores intercaladas,
inferidas a partir de dados de sondagens, evidenciando separações verticais da ordem de algumas dezenas
de metros, à semelhança da falha detetada nos trabalhos de fundação do pilar da Ponte 25 de Abril situado
no lado N do leito do rio, assinalada na Carta Geológica do Concelho de Lisboa à escala 1:10 000 (ALMEIDA,
1986) com uma orientação ENE-WSW.

5.2.3

Suscetibilidade de ocorrência de movimentos de vertentes
Na Figura 5.4 apresenta-se a carta de suscetibilidade à ocorrência de movimentos de vertentes, de acordo
com o Relatório de Caracterização Biofísica de Lisboa, da Revisão do PDM de Lisboa.
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Figura 5.4 - Carta de Suscetibilidade à ocorrência de movimentos de vertentes
(Fonte: Revisão do PDM de Lisboa)

De acordo com o referido nesse relatório, “A susceptibilidade de ocorrência de movimentos de vertentes
encontra-se associada a diversos factores, entre eles a natureza geológica das formações, a geomorfologia
e a presença ou circulação de água. Para a identificação das áreas com maior susceptibilidade à ocorrência
de movimentos de vertente, foi efectuado um trabalho baseado na análise da informação existente acerca
do comportamento geotécnico dos solos e rochas da cidade de Lisboa. Esses dados foram comparados
com as situações de instabilidade conhecidas, o que permitiu a estimativa dos principais parâmetros de
resistência ao corte (coesão e ângulo de atrito interno) de cada uma das unidades geológicas de Lisboa.
Com estes valores foram realizadas simulações acerca da variabilidade do factor de segurança estática dos
taludes em função do declive, da espessura da camada instável e da posição do nível de água. A partir dos
resultados obtidos matematicamente, e para cada formação geológica, foram definidas 4 classes de
susceptibilidade à ocorrência de movimentos de massa, expressas em intervalos de declives,
nomeadamente “susceptibilidade baixa, moderada, elevada e muito elevada”.
A zona onde se insere o TCA caracteriza-se por uma suscetibilidade baixa à ocorrência de movimentos de
vertentes. Na proximidade, assinalam-se algumas áreas localizadas de suscetibilidade moderada.
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5.2.4

Sismicidade e vulnerabilidade sísmica dos solos
A sismicidade em Portugal Continental e na sua região Atlântica é caracterizada por uma organização
muito heterogénea, tanto ao nível da distribuição espacial como da frequência e magnitude de
ocorrências. De um modo geral, a sismicidade aumenta em termos de magnitude e de frequência, de
norte para sul, com eventos de pequena magnitude, M <5.0, ocasionalmente misturados com eventos de
magnitudes mais elevada 5.0<M<7.8.
A ocorrência destes eventos sísmicos está associada às zonas de fraqueza herdadas do passado geológico
da região, contribuindo favoravelmente para a perigosidade sísmica.
No que se refere ao enquadramento tectónico, o território de Portugal Continental encontra-se inserido
num ambiente tectónico responsável por uma significativa atividade sísmica, associada a estruturas
neotectónicas (Cabral, 1993).
Uma das regiões de fraqueza corresponde à zona de falhas do Vale Inferior do Tejo, que apresenta o mais
elevado nível de perigosidade sísmica da região ocidental da Península Ibérica (ver Figura 5.5). Esta é a
zona de falhas de maior importância tendo em conta a localização do projeto em estudo.

Legenda:
NF – Falha da Nazaré; AiR – Serra de Aire; CR – Serra de Candeeiros; PF – Falha de Peniche; AsF – Falha de Asseca; VCO – Vila Chã
de Ourique; TVMF – Falha Torres Vedras Montejunto; MR – Serra de Montejunto; OF – Falha da Ota; AzF – Falha da Azambuja; CRF –
Falha do Cabo da Roca; EF – Falha do Espigão; SF – Falha do Sobral; CFZ – Zona de Falhas de Cascais; VF – Falha de Vila Franca;
AF – Falha de Alcochete; ArR – Serra da Arrábida. Base geológica simplificada, sendo a Carta Geológica de Portugal na escala 1/500000.
(adaptado de Vilanova e Fonseca, 2004).
Figura 5.5 - Principais estruturas tectónicas do Vale Inferior do Tejo e na sua envolvente
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O Vale Inferior do Tejo é considerado uma fonte sísmica, uma vez que há registo de alguns sismos
históricos com origem nesta zona. A referência aos sismos históricos é descrita no ponto seguinte.
De acordo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), a suscetibilidade sísmica para a Área Metropolitana de Lisboa – AML (2010), em particular para a
área em estudo, é classificada como sendo muito elevada.

Figura 5.6 – Mapa de suscetibilidade sísmica na Área Metropolitana de Lisboa (2010) (Retirado do site da CCDR-LVT).

No que respeita ainda à sismicidade, consultou-se também a cartografia do Atlas do Ambiente
disponibilizada pelo Instituto do Ambiente (atual APA – Agência Portuguesa do Ambiente), relativa à
intensidade sísmica máxima registada no período 1901-1972 e à sismicidade histórica total.
Da análise da Figura 5.7 verifica-se que a área em estudo se situa em zonas que registaram uma
intensidade sísmica máxima de grau VII na escala de Mercalli modificada. Da mesma forma, por apreciação
da Figura 5.8, observam-se valores de sismicidade histórica de grau VII na escala de Mercalli modificada.
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Figura 5.7 - Carta de Isossistas de Intensidade Máxima

Figura 5.8 - Carta de Zonas de Intensidade Sísmica
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Interessa ainda referir, neste contexto, a sismicidade histórica e a sismicidade instrumental.
A sismicidade histórica é definida como a sismicidade sobre a qual não existe informação instrumental.
Assim sendo, as estimativas de epicentro/hipocentro e magnitude são determinadas na avaliação
macrossísmica de documentos históricos que estejam disponíveis. Portugal Continental tem sido alvo de
inúmeros sismos de grande impacte (ver Figura 5.9), havendo várias ocorrências datadas. No entanto, só a
partir de meados do séc. XIV as referências podem ser tomadas como fidedignas (Moreira, 1991).
De seguida irá fazer-se uma breve referência a alguns sismos ocorridos na região de Lisboa:
•

01 de Janeiro de 1344, sismo associado à falha do Vale Inferior do Tejo, com epicentro em Benavente.
Sismo que terá provocado grandes destruições na zona de Lisboa. Intensidade estimada entre os graus
VII-VIII da escala de intensidades de Mercalli;

•

24 de Agosto de 1356, sismo que foi sentido em toda a Península Ibérica, tendo atingido, em Portugal,
uma intensidade entre os graus VIII-IX;

•

28 de Janeiro de 1512, sismo que foi sentido na zona de Lisboa e arredores, com uma magnitude
estimada de 7;

•

26 de Janeiro de 1531, ocorreu um sismo com efeitos devastadores, que destruiu muitas aldeias no
Vale de Santarém. A localização do epicentro foi em terra, provavelmente nas proximidades de Vila

Franca de Xira, sendo considerado um dos que mais energia terá libertado. Este sismo está
associado possivelmente à falha do Vale Inferior do Tejo;
•

01 de Novembro de 1755, o famoso sismo de Lisboa, considerado um dos maiores sismos que afetou
a Península Ibérica. Estima-se que tenha atingido uma magnitude de 8.7 (Baptista et alia, 2003). Este
sismo atingiu algumas localidades da costa algarvia, tendo sido o tsunami que lhe está associado um
dos maiores a atingir Portugal Continental;

•

11 de Novembro de 1858, sismo que provocou grande destruição em Setúbal, tendo sido sentido em
todo o território continental. A localização do epicentro, possivelmente, terá sido no mar, a alguns
quilómetros da cidade de Setúbal. A magnitude estimada é de 7.1;

•

23 de Abril de 1909, sismo de Benavente, associado à falha do Vale Inferior do Tejo. Considerado o
sismo mais destruidor em Portugal Continental no século XX, destruiu a vila de Benavente, várias
aldeias próximas e também causou grandes danos materiais na zona ocidental da cidade de Lisboa.
Sismo cuja magnitude foi estimada entre 6 e 7.6;

•

28 de Fevereiro de 1969, sismo com localização epicentral na planície abissal da Ferradura. A
magnitude do sismo foi de aproximadamente 7.3. O sismo fez-se sentir com maior intensidade na zona
sul do país, onde houve registo de danos mais significativos mas, no entanto, na região de Lisboa,
também houve registo de danos ligeiros a moderados em diversas igrejas e capelas.
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Figura 5.9 – Sismicidade histórica de Portugal (epicentros de alguns sismos históricos).

Na sismicidade instrumental, as determinações epicentrais são mais realistas e fiáveis (ver Figura 5.10).
Os sismos instrumentais podem ser localizados através de registos obtidos em estações sismográficas,
sendo a localização do hipocentro mais difícil e imprecisa do que a localização epicentral.
Com o conhecimento da sismicidade de uma dada região, tanto histórica como instrumental, é possível
elaborar mapas de epicentros, refletindo assim a distribuição regional da sismicidade num período de
tempo a que se refere a base de dados utilizada.
Na Figura 5.10 apresenta-se a distribuição de epicentros de sismos históricos e instrumentais na região da
Estremadura e nas áreas adjacentes.
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Legenda:
Tectónica: a) Falha ativa certa com tipo de movimentação desconhecida; b) Falha ativa provável com tipo de movimentação desconhecida; c) Falha certa com
componente de movimento vertical de tipo normal (marcas no bloco inferior); d) Falha provável com componente de movimento vertical de tipo normal (marcas no
bloco inferior); e) Falha certa com componente de movimento vertical de tipo inverso (marcas no bloco superior); f) Falha provável com componente de movimento
vertical de tipo inverso (marcas no bloco superior); g) Falha certa de inclinação desconhecida, com componente de movimentação vertical (marcas no bloco inferior);
h) Falha provável de inclinação desconhecida, com componente de movimentação vertical (marcas no bloco inferior); i) Falha certa de desligamento (setas indicando
o sentido da movimentação); j) Falha provável de desligamento (setas indicando o sentido da movimentação); k) Lineamento geológico podendo corresponder a falha
activa; l) Basculamento; m) Diapiro activo, certo e provável (a tracejado). Base a cinzento corresponde à hipsometria (acima dos 200m) resultantes das Cartas Militares
de Portugal, 1:25 000, Série M888, Ed. 2002 do IGeoE Datum 73 Lisboa Hayford Gauss. Base Cartográfica: Carta Neotectónica de Portugal Continental, Escala 1:1000
000 de Cabral e Ribeiro (1988).
Figura 5.10 – Sismicidade histórica e instrumental na região da Estremadura e áreas adjacentes entre 1988 e 2012.
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Apresentam-se de seguida algumas considerações sobre o zonamento sísmico.
O Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), de 1983, definido pelo
Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio e, pelo Decreto-Lei n.º 357/85, de 2 de setembro, procede à
quantificação da ação dos sismos em Portugal, apresentando uma divisão em 4 zonas que, por ordem
decrescente de sismicidade, são designadas por A, B, C e D. A área de estudo insere-se na zona A, zona com
maior risco de incidência de fenómenos sísmicos, como é possível verificar por análise da figura seguinte.

Figura 5.11 – Zonas sísmicas de Portugal Continental (segundo o RSAEEP)

Os Eurocódigos Estruturais constituem um conjunto de Normas Europeias (EN), relativas ao projeto de
estruturas de edifícios e de outras obras de engenharia civil, que visa unificar critérios e normativas de
cálculo e dimensionamento de estruturas. O Eurocódigo 8 é relativo a Projeto de estruturas para resistência
aos sismos.
Nesta norma, é feito o zonamento nacional de acordo com dois cenários de ação sísmica, sendo
considerados duas ações sísmicas, o sismo afastado (interplacas – representado na figura em baixo como
ação sísmica tipo 1) e o sismo próximo (intraplacas – representado na figura em baixo como ação sísmica
tipo 2).
A necessidade de, em Portugal, serem considerados dois tipos de ações sísmicas decorre do facto de haver
dois tipos de cenários de geração de sismos:
•

Um cenário, designado de “afastado”, referente, em geral, aos sismos com epicentro na região
Atlântica, e que corresponde à Ação Sísmica do Tipo 1;

•

Um cenário, designado de “próximo”, referente, em geral, aos sismos com epicentro em Portugal
continental ou no Arquipélago dos Açores, e que corresponde à Ação Sísmica do Tipo 2.

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

104

Figura 5.12 – Enquadramento da área de intervenção no zonamento sísmico do Eurocódigo 8

A área de intervenção, assinalada nas figuras anteriores, encontra-se na Zona 1.3 (Ação sísmica Tipo 1) e 2.3
(Ação Sísmica Tipo 2).
Por último, na Figura 5.13 apresenta-se a carta de vulnerabilidade sísmica dos solos, de acordo com o
Relatório de Caracterização Biofísica de Lisboa da Revisão do PDM de Lisboa.

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

105

Figura 5.13 – Carta de vulnerabilidade sísmica dos solos (Fonte: Revisão do PDM de Lisboa)

De acordo com o referido nesse relatório: “A cartografia referente à vulnerabilidade sísmica dos solos de
Lisboa foi obtida com base na sobreposição de dados referentes à sismicidade história local (localização
do epicentro, magnitude do sismo, propagação de ondas e isossistas), efeitos dos solos, comportamento
do edificado e dinâmica populacional. Do cruzamento desses fatores foi possível obter “Áreas Críticas”
que, para os diferentes sismos potencialmente danificadores simulados, sistematicamente produziam
maior concentração de danos em termos de edifícios com danos moderados a graves e,
consequentemente, maiores danos humanos (mortos e feridos). Correspondem às áreas que mais
contribuem em termos de danos globais da cidade, para qualquer dos sismos. As Áreas Críticas de Risco
Sísmico constituem um conceito estratégico e de grande importância para o planeamento e a gestão de
emergência. Com efeito, é com base na definição destas áreas que se torna possível executar um
zonamento da cidade com vista à identificação dos locais que poderão exigir uma intervenção prioritária,
estimar os meios humanos e materiais a disponibilizar para cada um deles, e estabelecer a prioridade das
ações de socorro a desencadear.“
Verifica-se que a área de implantação do TCA coincide com uma zona de vulnerabilidade sísmica dos solos
Muito Alta.
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5.2.5

Avaliação da perigosidade geológica e à ocorrência de fenómenos de
liquefação
No Anexo E apresenta-se o estudo de avaliação da perigosidade geológica e à ocorrência de fenómenos
de liquefação, sendo apresentadas seguidamente as suas principais conclusões.
Dadas as características geológicas da área, constituída essencialmente por formações do Holocénico (areias,
areias mais ou menos argilosas a siltosas) sub-horizontais, cuja espessura máxima tem cerca de 20 m, assente
sobre as unidades litoestratigráficas do Miocénico compostas por calcários e arenitos margosos), tendo em conta
a posição do nível freático relativamente superficial e a atividade sísmica da região em que a zona se insere, o
estudo potencial de liquefação constitui um aspeto bastante importante no âmbito dos estudos dos projetos a
desenvolver, de forma a garantir a segurança das estruturas a construir.
De igual forma, o zonamento realizado pode contribuir para a delineação de estratégias e metodologias de
tomada de decisões, quer no aspeto corretivo, quer no aspeto de previsão, com o objetivo de minimizar os
danos e perdas em caso de catástrofe sísmica.
Tal aspeto é importante para as áreas industriais e para os grandes aglomerados urbanos, nomeadamente áreas
habitacionais, que se desenvolvem em zonas ribeirinhas e litorais, onde existem formações geológicas
suscetíveis ao desenvolvimento do fenómeno, sem esquecer a sua exposição ao risco sísmico.
Em terrenos com potencial risco de liquefação, a utilização de estacas deve ser encarada com alguma
cautela, uma vez que se podem gerar impulsos laterais muito significativos e, além disso, é difícil de
quantificar com rigor qual a espessura e a localização dos estratos suscetíveis à liquefação.
Embora um mapa do potencial de liquefação já exista para a região, baseado em critérios de ordem
geológica (Jorge 1993), para se obter maior rigor no traçado é indispensável trabalhar a escala mais fina
e recorrendo a outros elementos, designadamente à informação que se pode colher em sondagens com
ensaios SPT, ou ensaios CPT que foram realizadas para as obras de construção civil como contributo para
o cálculo do índice de liquefação da zona em estudo. O refinamento deste mapa permitirá um melhor uso
do solo, quer para a construção de edifícios quer para outras infraestruturas públicas, numa escala local.

5.2.6

Recursos geológicos e sítios geológicos de interesse
Na sequência do pedido de informação da PROMAN à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta
entidade comunicou que a informação da sua área de competência com interesse para o estudo
encontrava-se disponível através de serviços web, podendo ser visualizada online.
Foi realizada a pesquisa seguindo as indicações da DGEG, tendo-se constatado que não existem quaisquer
áreas de reserva ou cativas, concessões de água mineral, concessões mineiras, explorações de massas
minerais (pedreiras), licenças de pesquisa de massas minerais, prospeção e pesquisa de depósitos
minerais, prospeção e pesquisa de recursos hidrominerais na área de estudo e na sua envolvente.
No que respeita a Sítios geológicos de interesse, foi feita a pesquisa através do Geoportal do Laboratório
Nacional de Energia e Geologia (LNEG), bem como da planta de qualificação do PDM de Lisboa, tendo
sido constatado que não existem na área de estudo quaisquer sítios com estas características.
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5.3

Recursos Hídricos Subterrâneos

5.3.1

Enquadramento hidrogeológico
A caracterização hidrogeológica aqui apresentada tem como suporte a informação obtida a partir das
seguintes fontes:
•

SNIRH - Sistemas Aquíferos e Águas Subterrâneas;

•

PGBH do Tejo - 1º ciclo (Relatório Técnico, versão extensa, Parte 2 - Caracterização e Diagnóstico
da Região Hidrográfica);

•

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste - 2º ciclo (2016-2021);

•

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara (Liscont,
2010);

•

Estudo de Impacte Ambiental dos Túneis do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (Câmara
Municipal de Lisboa, 2017).

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está intimamente relacionada
com as ações geológicas que moldaram o nosso território. A correspondência entre a distribuição e
características dos aquíferos e as unidades geológicas constituiu a base para o estabelecimento, pelo ex
INAG, de quatro unidades hidrogeológicas, que correspondem às quatro grandes unidades morfoestruturais em que o país se encontra dividido:
•

Maciço Antigo, também designado por Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico;

•

Orla Mesocenozóica Ocidental, abreviadamente designada por Orla Ocidental;

•

Orla Mesocenozóica Meridional, abreviadamente designada por Orla Meridional;

•

Bacia Terciária do Tejo-Sado, abreviadamente designada por Bacia do Tejo-Sado.

A figura seguinte constitui o mapeamento da distribuição das unidades hidrogeológicas em Portugal
Continental, sendo possível verificar que a zona onde se insere a área de intervenção está incluída na
unidade hidrogeológica Orla Ocidental. Esta unidade coincide com a unidade morfo-estrutural Orla MesoCenozóica Ocidental. Nesta unidade ocorrem formações sedimentares mesozóicas e cenozóicas que
contactam em discordância com o bordo ocidental do Maciço Antigo, e rochas eruptivas, de que se
salientam as injeções doleríticas, basálticas, etc., do Jurássico superior, o maciço eruptivo de Sintra e as
rochas vulcânicas da região de Lisboa, do final do Cretácico.
Esta heterogeneidade litológica é responsável por diferenças de permeabilidade do meio, pelo que a
capacidade de armazenamento de água é diferente consoante o tipo de formação. O regime hidrológico
é largamente influenciado pelas condições estruturais, topográficas e litológicas das formações
atravessadas, mas também pela ação antrópica. Dado tratar-se de uma zona densamente urbana,
encontrando-se quase toda a Cidade de Lisboa impermeabilizada, o padrão natural de escoamento
hídrico, superficial e subterrâneo, está alterado, para além de eventuais alterações na qualidade da água
subterrânea.
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Figura 5.14 – Distribuição das Unidades Hidrogeológicas em Portugal
(Fonte: SNIRH (2018), Sistemas Aquíferos)

Em termos hidrogeológicos, na unidade Orla Ocidental encontram-se 27 sistemas aquíferos
individualizados, em que as principais formações aquíferas são constituídas por rochas detríticas terciárias
e quaternárias (areias, areias de duna, terraços, aluviões, etc.), arenitos e calcários cretácicos calcários do
Jurássico. No concelho de Lisboa encontram-se identificadas cinco formações hidrogeológicas
pertencentes a quatro períodos geológicos: o Sistema aluvionar (do Quaternário); o Sistema multicamada
Miocénico (do Neogénico); o Complexo Oligocénico (do Paleogénico); o Complexo vulcânico de Lisboa e
o Complexo Cretácico, ambos do Cretácico.
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Figura 5.15 – Complexos hidrogeológicos da Cidade de Lisboa
(Fonte: EIA dos Túneis do Plano de Drenagem de Lisboa)

A área de intervenção está inserida no sistema aluvionar.
As aluviões no Concelho de Lisboa incluem, entre outros, os depósitos diretamente associados ao leito
principal do rio Tejo, sendo estas predominantemente lodosas, com bastante matéria orgânica, ou
arenosas e mais lavadas, sendo a sua espessura bastante variável de local para local.
De acordo com informação do EIA da Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara, na zona onde
se insere a área de intervenção, verifica-se a existência de aquíferos de muito baixo interesse
hidrogeológico, do tipo multi-camadas porosas/carsificadas, em geral confinadas e profundas,
acompanhadas por um sistema superficial estruturado pelas rochas vulcânicas, de tipologia fissurada, em
contacto hidráulico com as águas salgadas do Tejo. A recarga do aquífero provém de norte, na parte
profunda, e do contacto hidráulico com as águas do mar, na componente superficial. O Caneiro de
Alcântara interfere com o fluxo subterrâneo NNE-SSW dos sedimentos das aluviões da ribeira de Alcântara,
podendo dificultar o escoamento natural para SSW, devido ao efeito de barreira que ocorre em alguns
locais, e implicar a ascensão de águas subterrâneas, em especial em época de marés altas. Tal situação
traduz-se numa maior rapidez da saturação dos solos e, consequentemente, uma tendência crescente
para a ocorrência de cheias nesta ribeira.
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5.3.2

Identificação e caracterização das massas de água subterrâneas
Conforme referido, a área de estudo insere-se na formação Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo,
a qual constitui uma massa de água, com as características indicadas na tabela seguinte:
Tabela 5.1 – Massa de água subterrânea na área de estudo

Código

Designação da massa de água

Tipo de
aquífero

Meio
hidrogeológico

Área total
(km2)

PT001RH5_C2*

Orla Ocidental Indiferenciado na área de estudo

Livre

Poroso

1371

*Código do 2º ciclo de planeamento

Na figura seguinte estão representadas as massas de água na RH5, sendo possível verificar que a área de
estudo é abrangida pela massa de água Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo.

Figura 5.16 – Massas de água subterrânea na RH5 (Fonte: PGRH Tejo e Ribeiras do Oeste)

O PGRH avaliou as disponibilidades hídricas por massa de água subterrânea na RH5. Para a massa de água
Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo, foram estimados os seguintes valores:
•

Disponibilidade hídrica subterrânea anual (hm3/ano) – 87,64;

•

Disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área (hm 3/km2 ano) - 0,06.

A heterogeneidade do meio é considerada alta.
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5.3.3

Pressões sobre as massas de água subterrâneas
Tendo por base as informações que constam do PGBH-RH5- 2º ciclo, no presente ponto apresentam-se
as principais pressões inventariadas para a massa de água representada na área de estudo e que,
potencialmente, poderão condicionar a sua utilização para os diferentes fins a que se destina, entre outros
aspetos.
Verifica-se que para esta massa de água não foram inventariadas quaisquer pressões, situação confirmada
através do visualizador geográfico dos Planos de Gestão de Regiões Hidrográficas, disponível no site da
APA.
No que se refere a perigos e riscos, esta massa de água é potencialmente afetada por descargas poluentes
acidentais, estando referenciadas 14 Unidades de Gestão de Resíduos (aterros) não PCIP e lixeiras, com
índice de gravidade 3.

5.3.4

Estado das massas de águas subterrâneas

5.3.4.1

Critérios de classificação
A avaliação do estado das massas de água subterrâneas engloba a avaliação do estado quantitativo e do
estado químico, tendo sido adotada nos PGRH (APA, 2016) a metodologia proposta no Guia n.º 18
“Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment”.
De acordo com o citado guia, para se avaliar o estado químico e quantitativo de uma massa de água,
torna-se necessário realizar uma série de testes químicos e quantitativos relevantes para os elementos em
risco e que se aplicam à massa de água em questão. A classificação final da massa de água é obtida pela
pior classificação dos testes, sendo necessário realizar todos aqueles que são relevantes.
O processo de classificação deverá indexar a cada massa de água uma única classe de estado. Para as
águas subterrâneas são estabelecidas duas classes de estado, em resultado das pressões a que a massa
de água se encontra sujeita, de acordo com a seguinte tabela:

O estado da massa de água corresponde ao pior estado registado – quantitativo e químico.

5.3.4.2

Estado da massa de água
De acordo com o PGRH5- 2º ciclo, a massa de água subterrânea Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia
do Tejo apresenta estado quantitativo Bom e estado químico também Bom, resultando num estado global
Bom.
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Figura 5.17 – Estado global das massas de água subterrâneas na RH5
(Fonte: APA, 2016; PGRH Tejo e Ribeiras do Oeste – 2º ciclo)

5.3.5

Vulnerabilidade à poluição
No EIA da Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara, elaborado pela ARQPAIS (Liscont, 2010),
para caracterizar a vulnerabilidade à poluição dos aquíferos da área de estudo, foi utilizada informação
produzida por DHV em 2009 (Liscont, 2010), que aplicou o método EPPNA (1998), para avaliação desse
parâmetro.
De acordo com esse método, foi atribuída uma classe de vulnerabilidade em função das características
litológicas/hidrogeológicas. Assim, considerou-se que as zonas de aterro, e eventualmente aluvião,
estruturam aquíferos localizados constituídos por sedimentos não consolidados. Neste sentido, dada a
proximidade do rio Tejo e face aos escoamentos sub-superficiais oriundos da ribeira de Alcântara,
depreende-se a ocorrência do contacto hidráulico com a água superficial. Tal situação pode ser incluída
na classe V3 – Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água superficial,
o que resulta numa Vulnerabilidade Alta.” (Liscont, 2010 cintando DHV, 2009, pp. 96-97).

5.3.6

Identificação das captações de água existentes
De acordo com informação do SNIRH, no sistema aquífero Orla Ocidental Indiferenciado, no concelho de
Lisboa, existem 15 pontos de água. Os mais próximos da área de intervenção estão indicados na figura
seguinte, verificando-se que estão localizados a distâncias consideráveis (cerca de 4km).

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

113

Figura 5.18 – Identificação dos pontos de água (símbolo a branco) existentes no concelho de Lisboa,
mais próximos da área de intervenção (Fonte: SNIRH)

Foi também consultada a base de dados do Geoportal do LNEG, tendo sido identificados dois pontos de
água na proximidade da área de intervenção, localizados na freguesia de Alcântara (ponto de água à
esquerda na imagem, código 431F0111) e freguesia da Estrela (ponto de água à direita na imagem, código
431F0112).
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Figura 5.19 – Identificação dos pontos de água (símbolo a verde) mais próximos da área
de intervenção (Fonte: Geoportal do LNEG)

Trata-se de dois furos, um de extração para fins industriais (431F0111) e outro de extração para fins de
abastecimento doméstico da Lisnave (431F0112). A ativação do tema “Inventário de campo” (fornece a
localização em imagem raster) indica a existência de mais 1 ponto de água, na freguesia da Estrela (com
o código 93 e P6).

5.4

Recursos hídricos superficiais e qualidade da água
No presente ponto procede-se à identificação e caracterização das massas de água de superfície na área
de estudo, bem como à identificação de zonas protegidas e classificadas, ao abrigo da Lei n.º 58/2005, de
29 de dezembro, passíveis de serem afetadas.
O desenvolvimento deste descritor implica também a identificação dos usos da água e das fontes
poluidoras, e sua relação com eventuais problemas críticos em termos de qualidade/quantidade da água.
A elaboração deste ponto baseia-se nas informações contidas, fundamentalmente, nos documentos e
fontes de informação seguidamente elencados:
•

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo- 1º ciclo, em particular no Relatório Técnico, versão
extensa, Parte 2- Caracterização e Diagnóstico da Região Hidrográfica;

•

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (PGRH) – 2º ciclo (2016-2021),
Caracterização e Diagnóstico;
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•

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro (APL, 2016);

•

Estudo de Impacte Ambiental do Aprofundamento do Canal da Barra do Porto de Lisboa (APL,
2009);

•

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara (Liscont,
2010);

•

Portal SNIAmb e Portal SNIRH, disponíveis na página da Agência Portuguesa do Ambiente;

•

Geoportal do Mar Português, da Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços
Marítimos.

5.4.1

Hidrografia, Hidrologia e Hidrodinâmica

5.4.1.1

Hidrografia e Hidrologia
O TCA está implantado na zona terminal do Estuário do Tejo, na sua margem direita, junto à foz da ribeira
de Alcântara.

De acordo com o “Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH Tejo); Parte 2 –
Caracterização e Diagnóstico” e o “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água
em Portugal”, na área de estudo ocorre apenas a seguinte linha de água classificada, a céu aberto:
Rio Tejo (classificação decimal-3015).
A ribeira de Alcântara detém a classificação decimal 301 12, com a nascente na Brandoa, no concelho da
Amadora, desenvolvendo-se canalizada no interior de Lisboa.
A área em estudo está, assim, inserida no Estuário do Tejo, pertencente à Região Hidrográfica do Tejo, a
qual, juntamente com as bacias hidrográficas das Ribeiras do Oeste, é designada por RH5.
A RH5 é uma região hidrográfica internacional com uma área total de aproximadamente 81 310 km 2, dos
quais 25 666 km2, ou seja 32%, são em território nacional. Salienta-se que dos 25 666 km2, 748 km2
correspondem à área do plano de água das massas de água costeiras e de transição.
A RH5 é limitada pelo território espanhol a nascente, pelas bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste e do
Lis, a oeste, pela bacia hidrográfica do Mondego, a norte e pela bacia hidrográfica do Douro, a nordeste.
A sul e a sudeste, é limitada pelas bacias hidrográficas do Sado e do Guadiana, respetivamente.
O rio Tejo é o maior rio da Península Ibérica e nasce na serra de Albarracín (Montes Universais), em
Espanha, a cerca de 1 600 m de altitude e apresenta um comprimento de 1 100 km, dos quais 230 km em
Portugal e 43 km de troço internacional, definido desde a foz do rio Erges, afluente da margem direita do
Tejo, até à foz do rio Sever, na margem esquerda. Em território nacional, tem como principais afluentes o
rio Zêzere, na margem direita, e o rio Sorraia, na margem esquerda.
A RH5 está dividida em várias bacias hidrográficas, sendo a bacia do Tejo a que apresenta maior área (7
288 km2) e um maior número de massas de água (105). O Estuário do Tejo está integrado na bacia
hidrográfica do rio Tejo, na sub-bacia Estuário do Tejo.

5

Classificação conforme o “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água em Portugal” (APA, 2012)
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Figura 5.20 – Sub-bacia do Estuário (Fonte: PGRH do Tejo – Repositório de Mapas-Mapa 2)

De acordo com o PGRH do Tejo, as características hidrológicas da sub-bacia Estuário do Tejo são as
seguintes:

•

Área - 1 227 m2;

•

Precipitação ponderada - 637 mm;

•

Escoamento - 126 mm; 153 hm3.

O Estuário do Tejo é o maior de Portugal e um dos maiores e mais importantes estuários da Europa. Ocupa
uma área de cerca de 320 km2 e tem um comprimento de cerca de 80 km desde o seu limite superior (perto
de Muge) até à sua embocadura (perto de S. Julião da Barra-Bugio). A área submersa varia entre 30 000 ha
em marés de águas mortas e 34 000 ha em marés de águas vivas. As profundidades também são variáveis,
aumentando na zona do canal, com valores da ordem dos 30 m.
A superfície intertidal é de cerca de 130 km2, a profundidade média é reduzida (cerca de 10 m) e o volume
de acomodação é da ordem de 1,9x109 m3, em condições hidrológicas médias, para um prisma de maré de
6x108 m3 (APA, 2012 citando Freire, 1999; Hidroprojecto et al., 1991).
Na tabela seguinte resumem-se as características deste estuário.
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Tabela 5.2 – Principais características físicas do Estuário do Tejo

Principais características
Área total

320 Km2 - área de 300 km2 (águas mortas) a 350 km2
(águas vivas)

Área entre marés

130 km2

Largura máxima

15 Km

Largura média

4 Km

Profundidade máxima

46 m

Profundidade média

10,6 m

Volume de água total médio

1800 x 106 m3

Extensão até ao termo da

80 Km

propagação da maré dinâmica
Extensão até ao limite

50 km (Vila Franca de Xira), com uma salinidade

montante da intrusão salina

média de 15g/l

O estuário desenvolve-se segundo duas direções principais, NNE-SSW e ENE-WSW (no canal de
embocadura) e apresenta morfologia peculiar, compreendendo uma região interna, muito larga (15 km,
na transversal Olivais-Alcochete) e pouco profunda, que afunila para jusante até estrangular num canal de
embocadura, estreito e profundo, com largura mínima de 1,8 km.
Com base nas suas características morfológicas, o Estuário do Tejo pode ser dividido em três zonas:
•

O troço superior, uma zona pouco profunda que consiste num delta interior, com extensas áreas
de espraiado de maré e de sapal. Esta região engloba na sua quase totalidade a Reserva Natural
do Estuário do Tejo.

•

O troço central, que é o mais largo do Estuário, com uma profundidade média de 7m (ZH), onde
vêm desaguar rios e ribeiras e onde se localiza a maior parte da atividade industrial.

•

O troço terminal que consiste num canal profundo e estreito. A zona terminal forma uma boca
que começa a dar lugar às águas marinhas.

O TCA localiza-se no troço terminal, também conhecido por Baixo Estuário Interior.
O estuário interno é caracterizado por formas de acumulação longitudinais, cortadas por canais de maré,
e extensas zonas de espraiados, principalmente junto à margem esquerda, possibilitando o
desenvolvimento de importantes áreas de sapal. A jusante de Alcochete, a margem esquerda é
caracterizada pela presença de enseadas (Montijo, Barreiro e Seixal), formadas em zonas terminais de
afluentes, com importante sedimentação vasosa.

5.4.1.2

Dinâmica estuarina
As marés na barra e à entrada do estuário apresentam características semi-diurnas regulares, deformandose à medida que se propagam para o interior do estuário por ação do atrito, da variação da profundidade
e da geometria dos canais. Assim, a hidrodinâmica do estuário do Tejo é essencialmente devida à
propagação da onda de maré, resultando em velocidades maiores na zona da embocadura do que no
restante estuário. No estuário, a maré tem duração média de 12h25 min, ocorrendo dois ciclos diários,
com uma amplitude que pode variar desde valores inferiores a 1m até 4m, correspondentes a maré morta
e a maré viva equinocial, respetivamente.
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O rio Tejo apresenta caudais modulares de 170 m3/s, o que corresponde a cerca de 4x106 m3 em 6 horas.
Este valor é desprezável quando comparado com o prisma de maré do estuário do Tejo (109 m 3). Em
situação de cheia, o valor do caudal geralmente considerado é de 3000 m 3/s, o que corresponde a cerca
de 6,5x107 m3 em 6 horas, o que se aproxima de 10% do valor do prisma de maré (EIA da Dragagem do
Canal da Barra, realizado pela Hidroprojecto (APL, 2009)).
De acordo com o referido no PGRH do Tejo, o escoamento no estuário do Tejo é forçado principalmente
pela maré semidiurna. A harmónica devida à Lua (M2) com 98 cm de amplitude e a componente harmónica
devida ao Sol (S2) com 35 cm de amplitude (ambas em Cascais) são as duas principais componentes da
maré no estuário. As diferenças entre os períodos destas duas componentes de maré (respetivamente
12h25 e 12h00) são responsáveis pelo ciclo maré-morta, maré-viva e as suas amplitudes incluem o estuário
do Tejo no conjunto dos estuários mesotidais.
A maré sofre amplificação no interior do estuário como consequência da redução da profundidade. A
redução da profundidade associada às velocidades elevadas do escoamento origina a refração da onda
de maré, que depois decai para o interior dos canais associados aos rios por efeito do atrito e da elevação
do fundo. As velocidades máximas são registadas na região da embocadura onde, em vazante de maré
viva, são registados valores da ordem dos 2 m/s.
Na metade de jusante do estuário, as velocidades máximas são da ordem de 1 m/s, baixando para o
interior do estuário, mas mantendo valores da ordem de 1 m/s nos canais principais. As velocidades
máximas registadas na zona do canal podem atingir os 2,5 m/s em maré viva, junto da embocadura. Como
consequência das velocidades elevadas, a excursão de maré no interior do estuário (distância percorrida
por uma partícula numa enchente ou numa vazante) é da ordem dos 15 km.
É de notar que as fortes correntes verificadas na zona a jusante do Mar-da-Palha e corredor do estuário
originam um caudal expressivo para jusante, em condições de vazante, e para montante em condições de
enchente, de que resulta uma elevada taxa de renovação da água, especialmente na zona do delta interior
onde as profundidades são mais baixas, zona onde se insere a área de estudo.
De acordo com informação do EIA da Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara, na zona
estuarina adjacente à área de intervenção, as velocidades são relativamente baixas, variando entre 0,3 e
0,6 m/s junto do atual cais.
A circulação residual da água do estuário resulta do forçamento persistente do escoamento (e.g. descarga
do rio) e dos processos não lineares (inércia) associados ao escoamento oscilatório, de maré. A velocidade
permanente devida ao caudal do rio é relevante nos canais estreitos mais próximos da embocadura dos
rios. Globalmente, a velocidade residual é gerada essencialmente pelos efeitos não lineares.
Na tabela seguinte, são apresentados os elementos característicos da maré, nos dois pontos do Estuário do
Tejo mais próximos da área de intervenção, tendo por base as concordâncias da maré, publicadas pelo IH.
Tabela 5.3 – Elementos característicos da maré (adaptado de EIA do Terminal do Barreiro (APL, 2016))
Preia-mar
Local

Baixa-mar
Nível
Médio

Máximo

Águas
Vivas

Médio

Águas
Mortas

Máximo

Águas
Vivas

Médio

Águas
Mortas

Lisboa (Ter. do Trigo)

4,38

3,83

3,40

2,98

2,20

1,46

1,00

0,55

0,07

Pedrouços

4,16

3,61

3,21

2,81

2,10

1,46

1,00

0,55

0,07
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Aos valores de maré indicados deve somar-se 0,1m, para se ter em conta a evolução do nível médio do
mar em relação ao valor fixado há umas décadas atrás (EIA Terminal Barreiro (APL, 2016)).
Por outro lado, os níveis de maré indicados são atingidos em condições meteorológicas normais. Contudo,
deve ter-se em conta os níveis de água extremos correspondentes a sobreelevação meteorológica, por
efeito de ventos fortes ou de prolongada duração ou de pressões atmosféricas anormalmente baixas ou
elevadas.
Segundo o referido no EIA do terminal do Barreiro, citando Antunes et al. (2013), considerando os dados
de maré obtidos no marégrafo de Cascais entre 1960 e 2010, obtiveram-se amplitudes máximas de
sobreelevação de 58, 62 e 67 cm, para períodos de retorno de 25, 50 e 100 anos.
Sendo assim, numa perspetiva conservadora, na estimativa dos níveis extremos de água no estuário do
Tejo, na área de estudo, ao pico da preia-mar pode adicionar-se o pico da sobreelevação meteorológica,
o que conduz aos seguintes valores (para um período de retorno de 100 anos):
•

Lisboa (Terreiro do Trigo) – 4,38+0,10+0,67 = 5,15

•

Pedrouços- 4,16+0,10+0,67= 4,93

Salienta-se a muito baixa probabilidade desses eventos extremos (pico da preia-mar com o pico da
sobreelevação meteorológica).
Há ainda que ter em conta a informação produzida no âmbito do documento “Estratégia Municipal de
Adaptação às Alterações Climáticas de Lisboa (EMAAC 2017)”, disponível na página web da Câmara
Municipal de Lisboa, o qual será apresentado, de forma mais completa, no capítulo 5.15, fazendo-se
referência, neste ponto, ao previsto sobre a subida do nível média da água do mar. Em termos médios,
prevê-se que o aumento do nível médio do mar se situe entre 0,17m e 0,38m para 2050 e entre 0,26m e
0,82m até final do sec. XXI (projeções globais), havendo estudos que projetam um aumento até 1,10m no
cenário mais extremo (projeções globais). Em caso de eventos extremos, a subida do nível médio do mar
terá impactes mais graves, quando conjugada com a sobreelevação do nível do mar associada a
tempestades (storm surge) (projeções globais).

5.4.2

Identificação e Caracterização das massas de água superficiais
O Estuário do rio Tejo constitui uma massa de água superficial, da categoria águas de transição, natural,
do Tipo A2 (Estuário mesotidal homogéneo com descargas irregulares de rio). Neste tipo de estuários, o
caudal fluvial tem uma variação sazonal, com regime de escoamento torrencial resultante de chuvas
intensas nos meses de inverno. Verifica-se uma boa mistura da coluna de água ao longo de todo o ano,
ocorrendo apenas estratificação em situações pontuais, tais como perante a ocorrência de cheias.
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Figura 5.21 – Estuário do Tejo – Massa de água de transição
(Fonte: PGRH do Tejo – Repositório de Mapas, Mapa 5 – Representação da rede hidrográfica e das massas de água)

O Estuário do Tejo compreende 4 massas de água, todas consideradas massas de água de transição- TejoWB4, Tejo WB3, Tejo WB2 e Tejo WB1 (de montante para jusante).
A área em estudo está integrada na massa de água Tejo WB1 (código PT05TEJ1139A), conforme
representado na figura seguinte. Trata-se de uma massa de água natural, com 196 km de comprimento,
pertencente à sub-bacia do Estuário.
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WB4

WB3

WB2

WB1

Figura 5.22 – Identificação das massas de água do estuário do Tejo (Fonte: SNIAmb)

5.4.3

Pressões sobre a massa de água
As pressões sobre as massas de água consideradas nos PGRH compreendem as pressões qualitativas,
associadas ao setor urbano, ao setor industrial (incluindo as instalações aquícolas e portuárias), a passivos
ambientais, ao setor agro-pecuário e das pescas, ao turismo e às atividades que originam a descarga de
substâncias prioritárias e outros poluentes e poluentes específicos.
Através do visualizador do SNIAmb, no tema Planos de Gestão de Região Hidrográfica, é possível
identificar quais as pressões qualitativas pontuais sobre a massa de água Tejo-WB1.
Dentro do setor industrial, estão referenciadas as seguintes tipologias de instalações: instalações
portuárias, aquiculturas (3 instalações, embora nenhuma delas localizadas na área de estudo ou na sua
proximidade) e unidades industriais (nenhuma delas localizadas na área de estudo ou na sua proximidade).
No setor urbano, existem descargas para o meio hídrico associadas a ETAR´s.
Para a massa de água em causa identificam-se ainda pressões qualitativas difusas, relacionadas com
campos de golfe e instalações pecuárias. Os campos de golfe concentram-se na parte mais a jusante da
bacia hidrográfica do Tejo, nomeadamente na envolvente da Área Metropolitana de Lisboa, sendo
responsáveis pela introdução na massa de água Tejo-WB1 de cargas anuais em azoto de cerca de 192 kg
e em fósforo de cerca de 4 kg. Por sua vez, as instalações pecuárias são responsáveis por cargas anuais de
cerca de 42 ton de azoto e 2 ton de fósforo (P2O5).
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O setor agrícola é gerador de pressões qualitativas associadas à poluição difusa, em particular a agricultura
de regadio. Na RH5, as áreas beneficiadas por aproveitamentos hidroagrícolas concentram-se no troço
principal do rio Tejo e ao longo do Rio Sorraia. A estimativa de cargas rejeitadas para a massa de água
Telo-WB1, associadas à poluição difusa com origem na agricultura, é de cerca de 26 ton/ano, para o azoto,
e de 3,6 ton/ano, para o fósforo.
Ao nível das pressões hidromorfológicas, o visualizador acima referido não identifica qualquer intervenção
ou infraestrutura que configure uma pressão deste tipo. Contudo, o PGRH refere, no capítulo das pressões,
que a massa de água Tejo-WB1 apresenta uma obra de retenção marginal com um comprimento de 43,2
km, correspondendo a cerca de 19% do perímetro da mesma.
No que se refere a perigos e riscos, esta massa de água é potencialmente afetada por descargas poluentes
acidentais, estando referenciadas no quadro seguinte as instalações existentes, de acordo com o PGRH2º ciclo.
Tabela 5.4 – Instalações existentes na massa de água Tejo WB1

Instalação

Número

Índice de gravidade

Instalações SEVESO

8

5

Instalações PCIP (exceto pecuárias e aviários)

12

4

Unidades de Gestão de Resíduos (aterros) não PCIP

1

3

ETAR (>2000 e.p)

13

3

Instalações portuárias

105

2

5.4.4

Estado da massa de água

5.4.4.1

Critérios de classificação
De acordo com os critérios adotados nos PGRH, a avaliação do estado global das águas de superfície
naturais inclui a avaliação do estado ecológico e do estado químico.
O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos associados
às águas superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma massa de água
idêntica, ou seja, do mesmo tipo, em condições consideradas de referência. As condições de referência
equivalem a um estado que corresponde à presença de pressões antropogénicas pouco significativas e em que
apenas ocorrem pequenas modificações físico-químicas, hidromorfológicas e biológicas.
O estado ecológico corresponde a uma estimativa do grau de alteração da estrutura e função do
ecossistema devido às diferentes pressões antropogénicas e integra a avaliação de elementos de
qualidade biológica e dos elementos de suporte aos elementos biológicos, isto é, químicos, físicoquímicos e hidromorfológicos.
Seguidamente são elencados os elementos de qualidade utilizados na avaliação do estado ecológico das
águas de transição.

5.4.4.1.1

Elementos de Qualidade Biológica

•

Fitoplâncton;

•

Restante flora aquática;

•

Invertebrados bentónicos;

•

Fauna piscícola.
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5.4.4.1.2

Elementos de Qualidade Hidromorfológica

•

Regime marés;

•

Condições morfológicas.

5.4.4.1.3

Elementos de Qualidade Químicos e Físico-químicos

•

Condições gerais;

•

Poluentes específicos.

A classificação final do estado ecológico resulta da pior classificação obtida para cada elemento de
qualidade.
A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em
condições naturais não estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas. Estas
substâncias são suscetíveis de causar danos significativos para o ambiente aquático, para a saúde humana
e para a fauna e flora, devido às suas características de persistência, toxicidade e bioacumulação.
Na figura seguinte apresenta-se uma representação esquemática e conceptual da classificação do estado
global das águas de superfície.

Figura 5.23 – Esquema conceptual do sistema de classificação do estado das águas superficiais

(Fonte: PGRH Tejo e Ribeiras Oeste-2º ciclo (APA, 2016))
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5.4.4.2

Estado da massa de água
De acordo com informação do portal SNIAmb, o estado ecológico da massa de água Tejo WB1 é
classificado como razoável e o estado químico como Bom. O estado final é, então, inferior a Bom.
Esta massa de água é parcialmente abrangida por uma zona sensível à luz da Diretiva das Águas Residuais
Urbanas (Diretiva 98/15/CE, de 21 de fevereiro).

Figura 5.24 – Zona sensível (Diretiva Águas Residuais Urbanas) na massa de água Tejo -WB1
(Fonte: Portal SNIAmb (APA,2018))

Com base na informação que consta do Plano de Gestão de Região Hidrográfica 2016/2021 (2º ciclo de
planeamento), nomeadamente na Parte 5- Objetivos, Anexo II-5, os objetivos ambientais para a massa de
água Tejo WB1, para 2022-2027, passam pela prorrogação ou derrogação para se alcançar o Bom estado,
ao abrigo do artigo 4º (4) da Diretiva Quadro da Água (DQA) - Exequibilidade Técnica, com base na
seguinte justificação: Intervenções propostas nos sistemas de saneamento cujo efeito não pode ser
avaliado até 2021; Recuperação reduzida dos ecossistemas aquáticos em massas de água sujeitas a
pressões prolongadas.

5.4.5

Usos do plano de água do Estuário do Tejo
No desenvolvimento deste ponto, interessa considerar os usos do plano de água do Estuário do Tejo, em
estreita ligação com a temática da qualidade da água, abordada no ponto seguinte.
Em todo o Estuário do Tejo, incluindo nas suas margens, desenvolve-se um vasto conjunto de atividades
humanas, nomeadamente as seguintes: atividade piscícola e aquícola; atividade portuária; indústria;
agricultura, atividades balneares; turismo, recreio e lazer, tráfego fluvial, rodoviário e ferroviário, etc. Nas
suas margens, a ocupação urbana é intensa, sendo de destacar, na margem direita, os aglomerados
urbanos de Vila Franca de Xira, Alverca, Póvoa de Santa Iria e Lisboa. Por sua vez, o plano de água do
estuário serve de suporte a um conjunto de atividades, de cariz económico e lúdico.
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Concretizando para a área de estudo, no plano de água nela integrado, observa-se atividade portuária,
nomeadamente, existe um terminal de contentores em atividade (instalação em estudo), existem docas,
com atividades de apoio à atividade portuária e com usos associados ao recreio, desporto e lazer. Na
proximidade da área de estudo, não existe atividade piscatória e de apanha de bivalves, nem atividade
balnear.
Na parte terrestre, localizam-se espaços onde se desenvolvem atividades diversas ligadas ao turismo e
lazer, nomeadamente zonas verdes, e estabelecimentos comerciais (bares e restaurantes).
Na figura seguinte, construída a partir da informação disponibilizada no Geoportal do Mar Português, da
Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) apresentam-se as
utilizações do plano de água ligadas à exploração de recursos biológicos, na proximidade da área de
intervenção. Verifica-se que há somente a assinalar uma zona de produção de moluscos bivalves, não
existindo instalações aquícolas ou propostas de zonas para aquicultura.

Figura 5.25 – Zona de produção de moluscos bivalves no Estuário do Tejo, na proximidade da área de intervenção
(Fonte: IPMA)

5.4.6

Qualidade da água superficial
Pretende-se, neste ponto, efetuar a caracterização da qualidade da água, atendendo aos usos da água no
Estuário do Tejo, na área de estudo, com base nas disposições legais constantes do Decreto-lei nº 236/98,
de 1 de agosto, aplicáveis às águas para suporte da vida aquícola (Anexo XIII).
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A avaliação da qualidade da água far-se-á, se possível, com base nos dados de qualidade disponibilizados
no site da APA, através do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos- SNIRH, para as estações
de monitorização localizadas na área de intervenção e na sua proximidade.
No Estuário do Tejo, mais concretamente na massa de água Tejo WB1, as 3 estações de monitorização
pertencentes à Rede de Qualidade mais próximas da área de intervenção estão representadas na figura
seguinte.

Figura 5.26 – Estações de monitorização da qualidade da água na massa de água Tejo WB1, mais próximas da área de
intervenção (Fonte:SNIRH, 2018)

As estações indicadas na figura são as seguintes:
1.

Tejo-Cacilhas (S) (21C/22S) - a montante da ponte, na proximidade da área de intervenção;

2.

Tejo-Belém (S) (21B/09S) - a jusante da ponte;

3.

Tejo-WB1- A(S) (21C/11S) - a montante da ponte, mais distante da área de intervenção;

4.

Tejo-Bóia 14B-Canal Barreiro (22C/25S) – localizada no canal do Barreiro.

Verifica-se, contudo, que, para todas estas estações, os dados existentes são escassos e desatualizados.
Efetivamente, no caso da estação indicada em 1, os dados reportam-se ao período 2002/2004 (com 5
amostragens nesse período). Para as estações indicadas em 2 e 3, os dados existentes dizem respeito a
uma única amostragem realizada em 2010. A estação referida em 4 também só dispõe de dados para o
período 2002/2004, correspondentes a 5 amostragens.
No âmbito da implementação da Diretiva-Quadro da Água, a ex Administração da Região Hidrográfica do
Tejo e Ribeiras do Oeste (atualmente APA) realizou uma campanha de caracterização da qualidade da
água do estuário do Tejo, envolvendo duas amostragens, uma em 2009 e outra em 2010. O local de
monitorização situou-se na proximidade da Zona Industrial do Barreiro. Tal como nos casos anteriores, os
dados são escassos e desatualizados.
Dado que através do SNIRH não se dispõe de dados atuais e cobrindo os parâmetros necessários, não é
possível a caracterização da qualidade da água, à luz do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de agosto,
nomeadamente do anexo XIII (qualidade das águas do litoral ou salobras para fins aquícolas).
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Com o objetivo de tentar colmatar esta lacuna de informação, considerou-se importante utilizar dados da
Empresa Águas do Tejo Atlântico (dados das campanhas de monitorização do meio recetor dos efluentes
descarregados por ETAR geridas por esta entidade). Nesse sentido, foram feitos vários contactos com esta
empresa, via e-mail e telefone, que foram infrutíferos, não tendo sido fornecida, até à data de apresentação
do presente relatório, a informação pretendida.
Contudo, a APL forneceu um conjunto de informação que foi considerada útil para dar uma perspetiva da
qualidade da água na área de estudo. Essa informação é a seguinte:

•

EIA da Dragagem para o Estabelecimento da Bacia de Acesso e Manobra do Terminal de
Contentores de Alcântara (APL/DHV, 2010).

•

Monitorização Ambiental das operações de dragagem e de imersão de materiais dragados,
promovidos pela APL (2014-2015);

•

Monitorização Ambiental das operações de dragagem e de imersão de materiais dragados,
promovidos pela APL (2017-2018).

✓ EIA da Dragagem para o Estabelecimento da Bacia de Acesso e Manobra do Terminal de Contentores
de Alcântara
Neste estudo, para caracterização da situação de referência, foram considerados dados de monitorização
da SIMTEJO, nas estações mais próximas da área de intervenção desse estudo, cuja localização consta da
figura seguinte.

Figura 5.27 – Localização das estações de amostragem da SIMTEJO consideradas no EIA da Bacia de
acesso e manobra do TCA (o limite representado a vermelho corresponde à área de intervenção desse
projeto) Fonte: EIA da Bacia de Acesso e Manobra do TCA)

Essas estações correspondem a:
•

A12 e A17 – pontos de descarga de coletores, pluviais, cuja monitorização é efetuada na descarga,
antes da diluição no estuário;
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•

ST41 e ST43 – estações de monitorização completas, no alinhamento da descarga da ETAR de
Alcântara, a cerca de 100 e 900 m de distância. O objetivo das localizações definidas para estes pontos
é o de determinar a variação da qualidade da água do estuário com a distância ao ponto de descarga;

•

SM42 – estação de monitorização bacteriológica, também no alinhamento do ponto de descarga do
caneiro de Alcântara, a cerca de 500 m deste. Esta estação insere-se, também, no objetivo de avaliar a
variação da qualidade com a distância à descarga, mas apenas no que respeita aos parâmetros
bacteriológicos;

•

EF1 –esta estação localiza-se junto a um pilar do terminal de contentores.

De acordo com as conclusões apresentadas nesse estudo, os valores obtidos nessa monitorização permitiam
verificar a forte influência das descargas de efluentes domésticos sobre a qualidade da água na área em
questão, sendo de destacar os valores dos parâmetros bacteriológicos, muito elevados, sobretudo nas
estações A12 e A17 (enquadráveis na classe D - água muito poluída, dos critérios de qualidade da água para
fins múltiplos definidos pelo ex INAG). Esse facto era atribuído à descarga de águas residuais domésticas nos
coletores pluviais, que, à data, se verificava. A influência das águas residuais domésticas era sentida, também,
nas proximidades da descarga do Caneiro de Alcântara, decrescendo, naturalmente, à medida que cresce a
distância ao ponto de descarga, em direção ao centro do estuário. Em particular na estação EF1, situada entre
os pontos de descarga do Caneiro de Alcântara e A17, os valores correspondiam, também, aos de águas
poluídas ou muito poluídas. De referir que foram registados, também, valores relativamente elevados de SST,
em várias estações, e de Nitratos e Azoto Kjedhal, na estação ST41. À semelhança do que se verificava para
os coliformes, os valores das várias formas de azoto, assim como o fósforo total, decrescem à medida que
cresce a distância ao ponto de descarga da ETAR (estações ST43 e EF1), até valores correspondentes aos de
uma água fracamente poluída. De referir, ainda, a existência de alguns valores de oxigénio dissolvido
relativamente reduzidos, face aos valores desejáveis em estuários (6,5 e 9 mg/l. São de salientar os valores
reduzidos de hidrocarbonetos, óleos e gorduras nas estações de monitorização ST41, ST43 e EF1.
O referido estudo dava também conta, e de acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo, em
vigor à data, de algumas situações específicas de poluição, designadamente, níveis elevados de metais na
zona do Barreiro – Seixal e junto à foz do rio Trancão, na água e nos sedimentos, e níveis elevados de
microrganismos nas frente ribeirinhas de Lisboa e da margem Sul. Relativamente a estes problemas de
poluição, a qualidade da água do estuário, nas zonas referidas, sofreu, ao longo dos anos, uma evolução
positiva desde a elaboração do acima citado PBH do Tejo, nomeadamente em resultado da entrada em
funcionamento das ETAR de Alcântara, Frielas e de S. João da Talha, no concelho de Loures, e da
desativação de diversas unidades industriais na margem Sul.
✓ Monitorização Ambiental das operações de dragagem e de imersão de materiais dragados,
promovidos pela APL
A monitorização da qualidade da água realizada neste contexto tem como grande objetivo avaliar o
alcance dos impactes diretos das operações de dragagem e de imersão de materiais dragados, em termos
espaciais e temporais e determinar a dimensão e prevalência das plumas originadas pelas operações de
dragagem. No âmbito destas campanhas, procede-se à caracterização da situação de referência, ou seja,
à situação antes das dragagens, sendo esses os resultados aqui apresentados, sendo feita a comparação
com os valores estipulados no Anexo XXI do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de agosto (qualidade mínima das
águas superficiais). Não são considerados os anexos XIII e XV do referido Decreto-lei, atendendo à
ausência das atividades a que eles se referem nos locais amostrados (respetivamente das atividades
aquícolas/conquícolas e balneares).
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❖ Período 2015 – 2015
Dos pontos de amostragem considerados nesta campanha, interessa reter os localizados na proximidade
do TCA, identificados como PA.1 (montante), PA.2 (ao largo), PA.3 (ao largo) e PA.4 (jusante) (ver figura
seguinte):

Figura 5.28 – Localização das estações de amostragem da campanha de monitorização da APL 2014-2015

As campanhas de monitorização decorreram no período seco (verão) e no período húmido
(outono/inverno). Contudo, a campanha do período seco não contemplou a situação de referência (antes
da dragagem).
Em cada estação de amostragem, as amostras foram recolhidas na coluna de água, à superfície (a cerca
de 0,2 m de profundidade), a meio da coluna de água e ao fundo, na situação de maré mais desfavorável
(estofo de maré baixa).
Os parâmetros de qualidade da água monitorizados foram os seguintes: Turvação; Oxigénio Dissolvido;
pH; Sólidos Suspensos Totais (SST); Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5); Carência Química de
Oxigénio (CQO); Hidrocarbonetos Dissolvidos e Emulsionados e Óleos Minerais.
Da análise dos resultados obtidos, conclui-se o seguinte:
•

Os valores registados para o pH estiveram sempre dentro do intervalo de valores máximos
admissíveis (5 a 9) definidos no DL n.º 236/98, para a qualidade mínima das águas superficiais;

•

Os valores de turvação são bastantes variáveis, quer de estação para estação, quer ao longo da
coluna de água. Os valores mais elevados foram registados na estação PA.2, a meia altura e em
profundidade, respetivamente 55 e 120 NTU;
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•

Os valores de SST também são bastantes variáveis, quer de estação para estação, quer ao longo
da coluna de água. Os valores mais elevados foram registados na estação PA.2, a meia altura e em
profundidade, respetivamente 327 e 405 mg/l;

•

Os valores de CQO são sempre inferiores a 3mg/l O2;

•

Os valores de O2 dissolvido (% sat.), são, na sua maioria, superiores a 50% (valor mínimo
admissível), tendo sido registado somente um valor inferior na estação PA.2, na amostragem do
fundo;

•

Os valores de CBO5 são sempre inferiores a 5mg/l O2, sendo cumprido o VMA estipulado no
Anexo XXI;

•

Os valores de óleos minerais e de hidrocarbonetos são sempre inferiores a 0,050 mg/l.

❖ Período 2017 – 2018
Dos pontos de amostragem considerados nesta campanha, interessa reter os localizados na proximidade
do TCA, identificados como PA.1 (montante), PA.2 (próximo da dragagem), PA.3 (próximo da dragagem)
e PA.4 (jusante) (ver figura seguinte):

Figura 5.29 – Localização das estações de amostragem da campanha de monitorização da APL 2017-2018

As campanhas de monitorização decorreram no período seco (primavera) e no período húmido (outono).
Em cada estação de amostragem, as amostras foram recolhidas na coluna de água, à superfície (a cerca
de 0,2 m de profundidade), a meio da coluna de água e ao fundo, na situação de maré mais desfavorável
(estofo de maré baixa).
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Os parâmetros de qualidade da água monitorizados foram os mesmos da campanha de 2014-2015.
Da análise dos resultados obtidos, conclui-se o seguinte:
•

O parâmetro pH, nas duas campanhas (período húmido e período seco) apresentou valores que
cumprem o VMA estipulado no Anexo XXI do DL n.º 236/98 (5,0-9,0);

•

O parâmetro turvação apresentou valores na campanha do período húmido que variaram entre 5
NTU e 21 NTU, respetivamente na estação PA2, à superfície, e PA1, no fundo; na campanha do
período seco, os valores são mais baixos, variando entre 2,47 NTU e 6,47 NTU, respetivamente na
estação PA4, no fundo, e PA1, à superfície;

•

O parâmetro oxigénio dissolvido (% sat.), nas duas campanhas (período húmido e período seco)
apresentou valores sempre superiores ao valor mínimo admissível estipulado no Anexo XXI do DL n.º
236/98 (50%);

•

O parâmetro SST apresentou valores na campanha do período húmido que variaram entre 19 mg/l
e 59 mg/l, respetivamente na estação PA2, à superfície, e PA4, no fundo; na campanha do período
seco, os valores são mais baixos, variando entre < 2,00 mg/l e 23,3 mg/l, respetivamente na estação
PA3, no fundo, e PA1, no fundo;

•

No período seco, o CBO5 é sempre inferior a 5 mg/l, cumprindo o VMA estipulado no Anexo XXI. No
período húmido, tal não acontece, tendo sido registados dois valores que não cumprem esse VMA,
na estação PA1, no fundo (10mg/l) e na estação PA2, a meio (9mg/l);

•

Os valores de CQO são bastante elevados nos dois períodos de campanha. No período húmido,
variaram entre 400 mg/L, no PA4-Fundo e 620 mg/L no PA2-Fundo. No período seco variaram entre
260 mg/l, em PA2, fundo, e 960 mg/l, em PA1, fundo;

•

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

•

O parâmetro óleos minerais registou sempre valores baixos, sendo de assinalar somente dois valores
um pouco mais elevados que os restantes, 0,14 mg/l e 0,19 mg/l, registados em PA1, à superfície e
no fundo, respetivamente.

Em complemento e a título indicativo, são aqui também referidos os dados apresentados no EIA do Terminal
de Contentores do Barreiro (Consulmar/Nemus/Hidromod/Risco/Vtm, dezembro 2016), relativos a uma
campanha realizada especificamente no âmbito daquele estudo.
A localização dos locais de amostragem considerados é apresentada na figura seguinte.
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Figura 5.30 – Locais de amostragem da água considerados no EIA do Terminal de Contentores do Barreiro

As amostras de água foram recolhidas em duas condições de maré (enchente e vazante) e a 2m abaixo da
superfície. Os parâmetros determinados foram os metais pesados crómio, arsénio, cádmio, chumbo, cobre,
mercúrio, níquel, e zinco, sólidos em suspensão, condutividade e pH.
Na tabela seguinte, resumem-se os resultados obtidos.
Tabela 5.5 – Resultados das análises de qualidade da água

Parâmetros

QA1

QA2

QA3

PM

BM

PM

BM

PM

BM

Crómio (mg/l Cr)

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Condutividade (µS/cm)

6 440

796

11 500

11 600

8 010

8 280

pH (20ºC)

8,3

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

Arsénio (µg/l As)

<3

<3

<3

<3

<3

<3

Cádmio (µg/l Cd)

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Chumbo (µg/l Pb)

<3

<3

<3

<3

<3

<3

Cobre (mg/l Cu)

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Mercúrio (µg/l Hg)

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Níquel (µg/l Ni)

<5

<5

<5

<5

<5

<5

SST (mg/l)

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Zinco (mg/l Zn)

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05
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No EIA do terminal de Contentores do Barreiro, procede-se à comparação destes resultados com as Normas
de Qualidade da Água (NQA), de acordo com o Decreto-lei nº 103/2010, de 24 de setembro, na redação
dada pelo Decreto-lei nº 218/2015, de 7 de outubro.
As conclusões são as seguintes:
•

Para os parâmetros cádmio e mercúrio não foi possível verificar a conformidade, já que apresentam
limites de quantificação superiores aos valores definidos pelas NQA;

•

Os valores obtidos em todas as amostras para os parâmetros pH e níquel estão conformes com as
respetivas OQA;

•

O chumbo apresenta conformidade com a NQA- CMA (NQA expressa em concentração máxima
admissível) e um limite de quantificação superior à NQA- MA (NQA expressa em valor médio anual);

•

Não existem alterações significativas nos parâmetros amostrados entre situações de maré enchente
e de maré vazante, à exceção do parâmetro condutividade, no ponto QA1;

•

Os valores obtidos no âmbito dessa monitorização indiciam uma tendência de melhoria em relação
aos resultados obtidos em campanhas anteriores (2010 e 2002/2004), em particular para os
parâmetros chumbo, níquel e mercúrio.

Salienta-se que os valores NQA para o pH têm origem no anexo XIII (águas conquícolas) do Decreto-lei nº
236/98, de 1 de agosto.

5.5

Solos
Para a caracterização dos solos existentes na área de estudo do projeto em estudo, em particular na área
do TCA, consultou-se o Atlas do Ambiente. Importa mencionar que a zona onde foi construído o TCA, em
particular o cais de armazenagem de contentores, corresponde a uma zona artificializada que foi
conquistada ao rio Tejo, para implantação das instalações portuárias, correspondendo a aterros arenosos,
provavelmente constituídos por dragados do rio, e a terrenos de aluvião. Assim, como referido, para a
caracterização dos solos existentes na área do TCA, consultou-se o Atlas do Ambiente, no que diz respeito
à carta litológica (Figura 5.31) e carta de solos (Figura 5.32).
Da análise das cartas mencionadas, confirma-se que a área de intervenção em análise não se encontra
classificada do ponto de vista das unidades litológicas nem do tipo de solos, facto que vem confirmar o
anteriormente mencionado sobre a artificialização ocorrida no passado.
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Figura 5.31 – Carta Litológica

Figura 5.32 – Carta de Solos de Portugal
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5.6

Uso e ocupação do solo

5.6.1

Metodologia
A caracterização do uso do solo foi realizada com base na cartografia disponível (carta de ocupação do
solo CORINE Land Cover 2012, ortofotomapas e a Cartografia Geral e de Projeto à escala 1:2 000) e
confirmada pelo trabalho de campo efetuado no âmbito do presente EIA, durante o mês de abril.
O trabalho de campo permitiu a introdução de um maior detalhe na descrição da área urbana, para a área
de estudo. Recomenda-se ainda a consulta do Desenho 7 – Uso e Ocupação do Solo.

5.6.2

Caracterização geral
A área de estudo foi definida através de um buffer de 500 m a partir do interior das instalações portuárias
do TCA. A área de estudo localiza-se no distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. Administrativamente, o
concelho de Lisboa integra a sub-região Grande Lisboa (NUT III), integrada na Área Metropolitana de
Lisboa (NUT II) que por sua vez está integrada em Portugal Continental (NUT I).
Com base na cartografia Corine Land Cover 2012, apresentada na figura seguinte, as classes de ocupação
do solo que ocorrem no interior da área de estudo com maior representatividade são:
•

Áreas portuárias (123);

•

Indústria, comércio e equipamentos gerais (121);

•

Tecido urbano contínuo (111);

•

Desembocadura fluvial (522).

Assim, de uma forma geral, a área de estudo, na sua parte terrestre, insere-se numa região urbana onde
predominam áreas portuárias. Ocorrem também, em menor expressão, áreas comerciais e de
equipamentos gerais e áreas residenciais (tecido urbano contínuo). Refere-se ainda a presença de
infraestruturas rodoviárias e ferroviárias.
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Figura 5.33 – Corine Land Cover 2012

Tal como já foi referido, através da informação recolhida no trabalho de campo, produziu-se o Desenho 7,
de onde se conclui que na área de estudo ocorrem as seguintes classes de ocupação do solo:
•

Áreas portuárias – Correspondentes ao TCA, gares marítimas, Doca de Alcântara, Cais da Rocha e
estaleiro da Naval Rocha;

•

Áreas comerciais e de serviços – Localizada maioritariamente a Noroeste da área de estudo;

•

Áreas residenciais – Corresponde maioritariamente à zona Nordeste da área de estudo;

Área de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias – que delimitam a área portuária e as áreas residenciais.

5.6.2.1

Área de uso portuário
A área de uso portuário é dominante na área de estudo a sul da Av. de Brasília, estendendo-se, a oeste,
desde a Doca de Santo Amaro até ao estaleiro da Naval Rocha, no limite este. O TCA está inserido nesta
vasta zona de uso portuário. De oeste para este, a área apresenta o Clube de Padle de Alcântara, ao nível
superior deste clube passa o tabuleiro da Ponte 25 de Abril, imediatamente ao lado existe a doca de
Recreio de Santo Amaro que, no seu limite norte, apresenta as Docas, que correspondem aos antigos
armazéns das Docas de Santo Amaro, tendo os mesmos sido renovados na década de 90 e transformados
em restaurantes, bares e discotecas.
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Entre a Doca de Santo Amaro e o parque de camiões do TCA, existe a ligação da Rua de Cascais à área
portuária, através do Viaduto de Alcântara. Esta área possui zonas de estacionamento, localizando-se aí o
edifício da Gare Marítima de Alcântara.
A sul do parque de camiões do TCA, localiza-se o terminal de contentores e seus edifícios de apoio,
imediatamente a norte encontra-se a doca de Alcântara.
No limite norte da área de uso portuário, correspondente à doca de Alcântara, existem edifícios que são
utilizados para diversos fins, como é o caso dos Edifícios Diogo Cão e Gonçalves Zarco, que podem servir
de escritórios para empresas e oficinas de arte, entre outros usos (p.e. Museu do Oriente).

5.6.2.2

Áreas comerciais e de serviços
Na área de estudo existe uma área marcadamente comercial, delimitada a oeste pelo Hotel Vila Galé Ópera
e a noroeste pelo Museu da Carris. Nesta zona noroeste da área de estudo pode encontrar-se o Lx Factory.
O LxFactory correspondia anteriores a uma área industrial ocupada pela Companhia Industrial de Portugal
e Colónias, tipografia Anuário Comercial de Portugal e Gráfica Mirandela. Atualmente o LxFactory, é
ocupado por várias atividades comerciais como a restauração, bares, discotecas, moda, arquitetura, entre
outros. Servindo também como espaço de divulgação de vários tipos de arte, gerando uma dinâmica que
tem atraído inúmeros visitantes nacionais e internacionais.
Junto ao Lx Factory, na zona da antiga Sociedade Industrial do Ultramar (edifício em ruína) existe uma área
de aproximadamente 3,6 hectares, sem ocupação do solo.

Figura 5.34 – Lx Factory

Outra zona marcadamente comercial e de serviços, corresponde à envolvente ao Largo do Calvário, onde
se encontram cafés, restaurantes e pastelarias, e serviços como, o Instituto Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna, a Polícia de Segurança Pública e infantários.
Nos edifícios a Sul do Largo do Calvário encontram-se restaurantes, discotecas, e uma escola de música.
A sudeste deste Largo podemos encontrar o Consolado Geral de Angola, e o recente condomínio
Alcântara – Rio, entre a Rua João de Oliveira Miguens e a Rua das Fontainhas, que é servido de comércio
e serviços, no piso térreo dos edifícios do condomínio.
A Rua Prior do Crato, entre a Avenida de Ceuta e a Praça da Armada, é composta por comércio no piso
térreo da maioria dos edifícios, correspondendo este comércio a restaurantes, pastelarias, minimercados,
pronto-a-vestir, oculistas, cabeleireiros, entre outros. A Rua do Sacramento de Alcântara até à Avenida
Infante Santo apresenta o mesmo tipo de comércio.
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Nesta área, é de referir o Tribunal Marítimo de Lisboa, que apresenta alguns edifícios em estado de
degradação, o Largo da Armada, onde se encontra um chafariz, restaurantes ao redor e um jardim com
parque infantil. A oeste dos edifícios degradados pertencentes ao Tribunal Marítimo de Lisboa, encontrase uma área sem ocupação do solo, com uma área aproximada de 0.8 hectares. É de salientar uma área
ocupada por um Hospital privado, em construção, com uma área de aproximadamente 2,2 hectares, sendo
delimitada a sul pela Avenida da Índia, a oeste pela Rua de Cascais e a norte pela Avenida 24 de Julho.

5.6.2.3

Áreas residenciais
Podem observar-se habitações junto ao largo do Calvário e no condomínio Alcântara – Rio (as mais
próximas a cerca de 200m do limite da área de intervenção), no entanto, a área maioritariamente
residencial encontra-se delimitada a sul pela Avenida 24 de Julho e a oeste pela Avenida Infante Santo (a
habitação mais próxima a cerca de 350m do limite da área de intervenção), como pode ser visualizado no
Desenho 7. Esta área é caracterizada por um tecido urbano contínuo, com edificado maioritariamente de
2 a 4 andares. O edificado é na sua maioria antigo, existindo muitos edifícios devolutos e/ ou em elevado
estado de degradação.
A área residencial apresenta algum comércio de apoio à área residencial, nomeadamente mini-mercados
e cafés nos pisos térreos de alguns edifícios, como se pode observar na figura seguinte, junto à Calçada
de Pampulha.
Nesta área encontram-se alguns edifícios apalaçados e algumas embaixadas, como é o caso da Embaixada
do Luxemburgo e da Embaixada do Iraque.
A área residencial é servida por instituições e serviços como a sede da Cruz Vermelha, a Santa Casa da
Misericórdia, o Hospital da CUF Infante Santo, localizando-se também o Instituto Português de
Conservação e Restauro, Instalações da Armada, o Centro Clínico da GNR, a Direção Geral da Educação e
a Inspeção Geral da Educação e Ciência. Nesta zona residencial devem ser destacados, o Museu Nacional
de Arte Antiga, o Chafariz das Janelas Verdes, o Miradouro da Rocha do Conde de Óbidos (a cerca de
100m do limite da área de intervenção) e o Jardim 9 de Abril (a cerca de 250m do limite da área de
intervenção) como a maior área verde da área em estudo. Assinala-se ainda, as zonas das Docas de Santo
Amaro, com estabelecimentos comerciais de restauração e bares (os mais próximos a cerca de 100m do
limite da área de intervenção) bem como uma área de lazer adjacente às Docas, a cerca de 450m).

Figura 5.35 – Comércio de apoio à área residencial
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Figura 5.36 – Casas apalaçadas na área residencial

Figura 5.37 – Museu Nacional da Arte Antiga

5.6.2.4

Figura 5.38 – Jardim 9 de Abril

Área de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias
A norte da área portuária existem duas vias rodoviárias, com desenvolvimento ao longo de toda a área de
estudo, são elas, a Avenida de Brasília (que liga Algés a Santos) e a Avenida 24 de Julho/ Avenida da Índia
(que liga o Cais do Sodré a Algés), e ainda uma infraestrutura ferroviária pertencente à Linha de Cascais,
entre a Avenida de Brasília e Avenida da Índia.
A área de estudo apresenta um importante nó rodoviário junto ao acesso para o TCA, ligando a Avenida
de Ceuta ao TCA, através do Viaduto de Alcântara.
Imediatamente junto a este nó rodoviário, existe uma ligação ferroviária, que liga o terminal ferroviário de
transporte de mercadorias do TCA à estação de Alcântara-Terra, pertencente à Linha de Cintura. Esta
ligação ferroviária atravessa a Avenida de Brasília e a Avenida da Índia.
Para além do nó rodoviário, existem as seguintes ligações rodoviárias: a Avenida de Brasília é intersetada
pela Avenida Infante Santo, que tem como início o Jardim da Estrela, e pela CRIL, na zona de Algés.
No que respeita a infraestruturas ferroviárias para transporte de passageiros a área de estudo é servida
pela Estação de Alcântara-Mar, pertencente à Linha de Cascais.
Para além das infraestruturas de acesso à área de estudo, existe a Ponte 25 de Abril que possui um pilar
na área de estudo, entre a Avenida da Índia e o Museu da Carris. Neste pilar da Ponte 25 de Abril foram
recentemente construídos um elevador e um Miradouro, cujo projeto foi intitulado de Experiência Pilar 7.
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Figura 5.39 – Linha férrea de transporte de mercadorias, na Rua de Cascais

5.7

Socioeconomia

5.7.1

Metodologia
A caracterização socioeconómica apresentada seguidamente incide sobre o concelho de Lisboa e, dentro
deste, sobre as freguesias da Estrela e de Alcântara, uma vez que, direta ou indiretamente, serão as mais
influenciadas pela implantação do Projeto.
A caracterização efetuada debruçar-se-á sobre aspetos demográficos (evolução, estrutura e densidade
populacional) e socioeconómicos (taxas de atividade, emprego e desemprego, caracterização das
atividades económicas).
Na elaboração deste capítulo foi utilizada informação proveniente dos seguintes elementos bibliográficos:

5.7.2

•

Plano Diretor Municipal (PDM) de Lisboa;

•

Instituto Nacional de Estatística (INE);

•

Relatório de Estado do Ordenamento do Território (CML, 2016) da cidade de Lisboa, produzido
pelo Departamento de Planeamento deste município, em setembro de 2016.

Caracterização geral
Conforme já referido, de acordo com as divisões territoriais de Portugal, o Projeto em análise situa-se na
região da Área Metropolitana de Lisboa (NUTS II), sub-região Grande Lisboa (NUTS III), distrito de Lisboa,
concelho de Lisboa e freguesia da Estrela, implantando-se no interior das instalações portuárias do TCA.
A área de estudo definida compreende as freguesias da Estrela e de Alcântara.
Na Figura 4.1 apresenta-se o enquadramento geográfico do projeto e da área de intervenção.
De acordo com informações publicadas na página Web da AML, a Área Metropolitana de Lisboa regista a
maior concentração populacional e económica de Portugal. Nos seus dezoito concelhos, que constituem
3,3% do território nacional, residem quase 3 milhões de habitantes, cerca de ¼ da população portuguesa.
Ao nível económico, concentra cerca de 25% da população ativa, 30% das empresas nacionais, 33% do
emprego e contribui com mais de 36% para o PIB nacional.
O seu território integra um dos maiores portos nacionais - Porto de Lisboa. À escala internacional, o Porto
de Lisboa assume um crescente protagonismo que se deve não só à sua posição de charneira entre o norte
da Europa, Mediterrâneo e África, como também devido ao elevado valor histórico e paisagístico das áreas
envolventes.
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A Área Metropolitana de Lisboa afirma-se cada vez mais como uma das regiões mais competitivas para o
turismo, competitividade essa que assenta no enorme manancial de recursos de que dispõe, destacandose neste domínio a oferta de alguns dos “produtos” que sofreram maior aumento da procura internacional,
City-Breaks, ligadas ao turismo cultural, o turismo de congressos e mesmo o turismo de cruzeiros.
Por outro lado, os polos de inovação e desenvolvimento tecnológico assumem cada vez mais relevância,
em paralelo com o incremento de indústrias competitivas, o crescimento de um setor terciário
especializado, a modernização portuária, as plataformas logísticas, a projeção do novo aeroporto
internacional e a ligação à rede europeia de alta velocidade.

5.7.3

Enquadramento e contextualização socioeconómica da área de estudo

5.7.3.1

Dinâmica e composição demográfica
Na tabela seguinte apresentam-se os dados relativos à população residente, de acordo com os censos 2011.
Tabela 5.6 – População residente (Fonte: Censos 2001 e 2011 (INE, 2018))

População residente
(2001)

População residente
(2011)

Variação
populacional (%)

Portugal

10 356 117

10 561 614

1,98

Continente

9 869 343

10 047 083

1,80

Área Metropolitana de Lisboa

2 661 850

2 821 699

6,0

Lisboa

564 657

547 733

-3,0

O concelho de Lisboa integra, juntamente com mais outros 17, a Área Metropolitana de Lisboa (AML), a
qual, em termos populacionais, tem um peso significativo no contexto do país, já que nela residia, em
2011, cerca de 30% da população de Portugal Continental. No concelho de Lisboa residia, em 2011,
aproximadamente 19% da população da AML, sendo o seu concelho mais populoso, seguido, a alguma
distância, de Sintra.
A variação populacional nas três primeiras grandes áreas geográficas, entre 2001 e 2011, é positiva, embora mais
acentuada na AML. No concelho de Lisboa, houve um decréscimo populacional, embora não muito acentuado.
No que respeita à estrutura etária e de acordo com o REOT, 2015 que analisa os dados obtidos nos censos
de 2011, a AML apresenta uma estrutura etária menos envelhecida (18,2%), quando confrontada com o
Continente (19,3%) e com Lisboa (23,9%). Detalhando, verifica-se que “A cidade de Lisboa, apresenta um
duplo envelhecimento, na base e no topo: uma menor proporção de jovens (12,9%) e uma maior proporção
de idosos (23,9%)”.
Essa realidade está traduzida na figura seguinte.

Figura 5.40 – População por Grandes Grupos de Idades (%), 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))
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Analisando o Índice de Envelhecimento (número de pessoas idosas por cada 100 jovens), verifica-se que
Lisboa é o concelho mais envelhecido da Área Metropolitana de Lisboa, com 185,8 idosos por cada 100
jovens.
No concelho de Lisboa, a estrutura da população, entre 1991 e 2011 (Figura 5.40), acompanhou a
tendência verificada ao nível do país, ou seja, o envelhecimento duplo, na base e no topo. Contudo, o
escalão etário dos jovens registou um crescimento entre 2001 e 2011, originando algum rejuvenescimento
da população da cidade (11,6% em 2001 e 12,9%, em 2011).

Figura 5.41 – População residente por grandes grupos de idade (%), Lisboa, 1991 a 2011
(Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

O peso da população, com 65 e mais anos, tem aumentado nos últimos vinte anos, conforme o
demonstram os seguintes dados: 18,8% em 1991; 23,6% em 2001 e 23,9% em 2011.
Na tabela seguinte resumem-se os principais indicadores relacionados com a estrutura etária da
população, no concelho de Lisboa.
Tabela 5.7 – População residente por grandes grupos de idades e indicadores resumo
(Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

Faixa etária

1991

2001

2011

0-14 anos

94 306

65 548

70 494

15-64 anos

444 523

365 805

646 279

65 e mais anos

124 565

133 304

130 960

Índice de dependência

49,2

54,4

58,2

Índice de dependência jovens

21,2

17,9

20,4

Índice de dependência idosos

28,0

36,4

37,8

Índice de envelhecimento

132,1

203,4

185,8

Analisando os dados daquela tabela, ressaltam duas situações: o número de idosos, em valores absolutos,
diminuiu, ligeiramente, de 2001 para 2011 e, conforme já referido, a inversão da tendência de decréscimo
do grupo dos mais jovens, que ocorria desde os anos oitenta (65 548 indivíduos, em 2001, contra 70 494
indivíduos, em 2011).
Em síntese, o REOT considera que “embora o processo de envelhecimento seja inevitável, devido ao peso
muito elevado dos idosos, verifica-se uma tendência para uma certa estabilização populacional, e para um
envelhecimento mais suave, manifestado pelo ligeiro rejuvenescimento da base da pirâmide etária. Essa
tendência pode ser visualizada na figura seguinte.
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Figura 5.42 – População residente por idades e por sexo (%) Lisboa, 2001 e 2011
(Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

Importa analisar os efetivos populacionais e sua evolução nas freguesias onde se insere a área de estudo,
entre 2001 e 2011. A atual freguesia da Estrela resultou da reorganização administrativa de 2013, pela
fusão das freguesias da Lapa, Prazeres e Santos-o-Velho.
Tabela 5.8 – População residente nas freguesias da Estrela e de Alcântara, em 2001 e 2011
(Fonte: Censos 2011 (INE, 2018))
Freguesia

2001

2011

Variação percentual

Lapa

8 670

8 000

- 7,7%

Prazeres

8 492

8 096

-4,7%

Santos-o-Velho

4 013

4 020

+0,17%

Total (atual freguesia da Estrela)

21 175

20 116

-5,0%

Freguesia de Alcântara

14 443

13 943

-3,5%

Nota: os valores da freguesia da Estrela resultam dos valores para as freguesias da Lapa, Prazeres e Santos-o-Velho.

Verifica-se, entre 2001 e 2011, e à semelhança do que sucedeu na grande maioria das freguesias do
concelho, um decréscimo populacional, da ordem de 5%, na freguesia da Estrela, e um pouco menor, em
Alcântara.
Seguidamente, apresenta-se um conjunto de informação sobre parâmetros e indicadores populacionais
para as freguesias onde se insere a área de estudo e restantes freguesias que compõem a cidade de Lisboa.
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5.7.3.1.1

Distribuição geográfica da população

Figura 5.43 – Distribuição da população residente por freguesia em 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

Da análise da figura anterior, verifica-se que a Freguesia da Estrela se insere no grupo das mais populosas
da cidade de Lisboa. Por sua vez, a freguesia de Alcântara é das que apresenta menor número de
população residente.
A figura seguinte representa o ranking das freguesias de Lisboa, em termos populacionais, verificando-se
que a freguesia da Estrela se situa sensivelmente a meio da tabela, ao passo que Alcântara surge nas
posições mais inferiores. As freguesias da coroa periférica são aquelas que registam valores acima dos
30 000 habitantes, excetuando a freguesia de Arroios, no centro da cidade.

Figura 5.44 – Ranking das freguesias de Lisboa, em 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))
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5.7.3.1.2

Densidade populacional

De acordo com o REOT, em 2001 o município de Lisboa, com uma área de 84,97 Km 2, apresentava uma
densidade populacional na ordem dos 6 700 habitantes por Km2, ou seja, 67 habitantes por hectare. Já em
2011 esta densidade mostrou valores inferiores – 6 446 habitantes por Km2, uma vez que ocorreu um
decréscimo da população e, com a reforma administrativa, a área do município aumentou.
Na tabela seguinte apresenta-se a densidade populacional nas áreas geográficas em estudo, considerando
os dados dos censos 2011.
Tabela 5.9 – Densidade populacional

Área geográfica

Área (km2)

Densidade populacional
(hab/km2)

Concelho Lisboa

84,97

6 446

Freguesia da Estrela

4,6 (2,7) a

7 450

Freguesia de Alcântara

5,1 (4,4) a

3 168

a)

Área terrestre

A freguesia da Estrela apresenta um valor de densidade populacional próximo do observado para o
concelho, mas bastante mais elevado do que o verificado na freguesia de Alcântara.
Existem discrepâncias, na cidade, relativamente a este parâmetro, como pode ser visualizado na figura
seguinte. Verifica-se que a maior densidade populacional se situa na área central da cidade.

Figura 5.45 – Densidade populacional, 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))
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5.7.3.1.3

Distribuição territorial da população idosa

Figura 5.46 – População residente com 65 e mais anos de idade (%) em 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

A distribuição dos idosos, na cidade, apresenta características diferentes, verificando-se na freguesia da
Estrela que o peso da população com mais de 65 anos é dos mais baixos, ao contrário do que acontece
na freguesia de Alcântara. Esta freguesia, à semelhança de outras áreas geográficas do concelho, regista
uma forte tendência para o envelhecimento (acima dos 27%).

5.7.3.1.4

Nível de escolaridade

Relativamente a este indicador, o concelho de Lisboa destacou-se por uma notável redução desta taxa,
que era, em 2001, de 6%, tendo passado para quase metade (3,23%), em 2011.
Em termos da estrutura da população, por nível de escolaridade, o concelho de Lisboa, logo seguido de
Oeiras, apresenta o carácter mais qualificado (ensino superior completo) da área metropolitana, com uma
proporção de 27,1% da população residente, ao passo que a grande maioria dos restantes concelhos
dessa região apresenta valores bastante inferiores (entre 7,3%, 15,4%).
Na última década, a proporção de população com o ensino superior completo, em Lisboa, aumentou,
significativamente, passando de 17,2% (2001) para 27,1% em 2011 (Tabela 5.10).
Tabela 5.10 – População residente com ensino superior completo, Lisboa, em 2001 e 2011
(Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

Ano

População residente

População residente
com ensino superior

%

2001

564 657

97 022

17,2

2011

547 733

148 413

27,1
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O acréscimo acentuado, em Lisboa, da população com qualificações escolares elevadas indicia que se
poderá estar perante uma recomposição do tecido social da cidade. A figura seguinte retrata a situação
nas diferentes freguesias, em 2011.

Figura 5.47 – População residente com ensino superior completo (%) em 2011 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

Verifica-se uma maior concentração geográfica da população com maior nível de qualificações a ocidente
– São Francisco Xavier; a norte – Lumiar e, no eixo central – Lapa, São Mamede, Nossa Senhora de Fátima,
São João de Deus, São Domingos de Benfica e Alvalade. A freguesia da Estrela está integrada num grupo
de freguesias onde a população com ensino superior completo é ainda significativo, sendo de 32% o peso
da população residente com essas qualificações. Na freguesia de Alcântara, o peso da população residente
com esse nível de escolaridade é menor, de cerca de 23%.

5.7.3.1.5

Emprego e população empregada

A área metropolitana de Lisboa concentrava, em 2014, um milhão e 316 mil pessoas empregadas, o que
representa 29% do emprego do país, revelador do peso relevante da sua economia no contexto da oferta
de emprego no país (Figura 5.48).
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Figura 5.48 – Evolução do peso da AML no emprego do país (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

A taxa de atividade na AML tem evoluído, nos últimos 9 anos, de forma tendencialmente negativa, embora
com oscilações em sentido positivo nesse período, e com tendência para estagnar entre 2013 e 2014. Este
padrão de evolução é semelhante ao observado no país (Figura 5.49).

Figura 5.49 – Evolução da taxa de atividade na AML (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

Analisando a situação na cidade de Lisboa e nas freguesias em estudo (Tabela 5.11), verifica-se que a
grande maioria da população empregada trabalha no setor terciário. A taxa de atividade no concelho de
Lisboa e na freguesia da Estrela situa-se em torno de 47%, sendo ligeiramente inferior à registada na AML,
nesse ano. Na freguesia de Alcântara, a taxa de atividade é menor (cerca de 45%).
Tabela 5.11 – População ativa e empregada e taxas de atividade (Fonte: Censos 2011 (INE, 2018))

Setor
primário

Setor
secundário

Setor
terciário

População
afeta ao
setor
terciário
(%)

229 566

685

24 195

204 686

89,2

47,5

9 538

8 551

53

707

7 791

91,1

47,4

6 311

5 592

21

575

4 996

89,3

45,3

Área geográfica

População
ativa

População
empregada
(total)

Concelho de Lisboa

260 405

Freguesia da
Estrela
Freguesia de
Alcântara

População empregada

Taxa de
atividade
(%)

Nota: os valores da freguesia da Estrela resultam dos valores para as freguesias da Lapa, Prazeres e Santos-o-Velho.

A figura seguinte representa a situação nas freguesias do concelho de Lisboa, em termos de emprego,
reportado ao ano 2013.
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Figura 5.50 – Distribuição do emprego pelas freguesias, em 2013 (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

Verifica-se que as freguesias das Avenidas Novas e dos Olivais são as que concentram maior número de
empregos. As freguesias da Estrela e de Alcântara inserem-se num vasto conjunto de freguesias com
menor oferta de emprego.
Segundo o REOT, entre 2010 e 2013, o emprego aumentou nas freguesias periféricas da cidade em
detrimento do centro, com exceção de Arroios e Penha de França. As freguesias da Estrela e de Alcântara
são das que apresentam uma variação mais negativa, em termos de números de empregos.

5.7.3.1.6

Desemprego e população desempregada

A taxa de desemprego na AML sofreu um acréscimo acentuado a partir de 2009, coincidindo com o início
da crise económica, tendo invertido este ciclo a partir do ano 2012. Este padrão de evolução é semelhante
ao observado no país (Figura 5.51).

Figura 5.51 – Evolução da taxa de desemprego na AML (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))
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Analisando a situação na cidade de Lisboa e nas freguesias em estudo (Tabela 5.12), verifica-se que a taxa
de desemprego nestas áreas geográficas é ligeiramente inferior, comparativamente com o valor registado
na AML, em 2011.
Tabela 5.12 – População desempregada e taxas de desemprego (Fonte: Censos 2011 (INE, 2018))

Área geográfica

População desempregada

Taxa de desemprego (%)

Concelho de Lisboa

181 782

11,8

Freguesia da Estrela

987

10,3

Freguesia de Alcântara

719

11,4

Nota: os valores da freguesia da Estrela resultam dos valores para as freguesias da Lapa, Prazeres e Santos-o-Velho.

De acordo com o REOT, o número de desempregados inscritos nos Centros de Emprego da cidade de
Lisboa mais do que duplicou no período entre dezembro de 2008 e março de 2014, em resultado de ter
havido uma tendência constante ao longo desse período para o agravamento da situação de desemprego,
apenas interrompida entre março de 2010 e junho de 2011, por um período de alguma estagnação. No
final do ano de 2014, a situação apresentava alguns sinais de melhoria. Este fenómeno de desemprego é
particularmente mais preocupante quando conjugado com uma diminuição da população ativa, que
acompanha a diminuição, na cidade, da população com 15 ou mais anos, bem como o acréscimo de
população sem atividade económica não enquadrada em nenhuma das categorias convencionais
(reformada, estudante, doméstica ou incapacitada permanente para o trabalho). A população
desempregada tem, à data dos censos 2011, uma tendência para a concentração espacial em alguns
pontos do território da cidade, situação essa que se manifesta com mais intensidade que em momentos
censitários anteriores.

5.7.3.2

Famílias, Alojamentos e Edifícios
Na tabela seguinte apresenta-se um conjunto de dados que retratam a evolução das famílias, alojamentos
e edifícios no concelho de Lisboa e freguesias da Estrela e Alcântara, entre 2001 e 2011.
Tabela 5.13 – Indivíduos, Famílias, Alojamentos e Edifícios (Fonte: Censos 2001 e 2011 (INE, 2018))

Indivíduos

Famílias

Alojamentos

Edifícios

Área geográfica
2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

Concelho de Lisboa

564 657

547 733

234 918

244 271

293 064

323 981

53 387

52 496

Freguesia da Estrela

21 175

20 116

9 324

9 338

12 593

13 144

2 790

2 879

Freguesia de
Alcântara

14 443

13 943

6 549

6 601

8 317

8 920

1 575

1 659

Nota: os valores da freguesia da Estrela resultam dos valores para as freguesias da Lapa, Prazeres e Santos-o-Velho.

Verifica-se que, nesse período de tempo, nas áreas geográficas em análise, a população residente
diminuiu, embora o número de famílias tenha aumentado, assim como o número de alojamentos. Em
relação aos edifícios, houve um aumento nas duas freguesias em estudo, embora tenha havido uma
diminuição na cidade de Lisboa.
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5.7.3.3

Quadro socioeconómico e atividades económicas
De acordo com o REOT, a AML apresentou, em 2014, um volume de produto interno bruto de 64,0 mil
milhões de euros, o equivalente a 37% do PIB do país. O PIB da região, que estava a aumentar a um ritmo
constante desde o início da década, tendo registado uma taxa média de crescimento de 4,5% ao ano,
entre 2000 e 2007, sofreu um abrandamento em 2008, estagnando em 2009 e regredindo em 2011 e 2012.
Em 2013 e 2014, o PIB da área metropolitana voltou a dar sinais de regresso ao crescimento.
Outro indicador com interesse está relacionado com o peso do comércio internacional na AML. As figuras
seguintes retratam essa situação.

Figura 5.52 – Evolução do comércio internacional com origem/destino na AML (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

Figura 5.53 – Evolução do peso da AML no comércio internacional do país (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

A AML constitui uma porta de entrada de mais de 50% das importações nacionais e a porta de saída de
cerca de 30% das exportações do país. Verifica-se que o peso que a AML tem no quadro do comércio
internacional do país tem vindo a acentuar-se, sobretudo, nas exportações.
De acordo com o REOT, cerca de 312.000 empresas têm sede na AML, representando, em 2013, cerca de
27,9% das empresas do país. Essas empresas davam emprego a mais de 1 milhão e 233 mil pessoas,
representando um peso no contexto do país de cerca de 36%. O número de empresas, bem como o
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pessoal ao serviço, tem vindo a diminuir nos últimos anos, embora de forma mais significativa no país,
comparativamente com essa região. Nesse mesmo ano, o número de empresas não financeiras era
largamente predominante (304 773 contra 7 201), bem como o pessoal ao seu serviço (1 170 144 contra
63 279).
No que se refe à dimensão das empresas, predominam largamente as PME face às grandes empresas
(311 418 contra 556), o mesmo acontecendo com o pessoal ao serviço (762 252 contra 471 171 pessoas).
A figura seguinte representa a proporção do VAB das empresas em setores de alta e média-alta tecnologia.

Figura 5.54 – Proporção do VAB das empresas em setores de alta e média-alta tecnologia
(Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

Tem sido relativamente estável o contributo dado pelas empresas de alta e média-alta tecnologia para o
VAB da AML, situando-se, em 2013 nos 15,3%. Estima-se que a AML concentre mais de metade do VAB
gerado por empresas em sectores de alta e média-alta tecnologia do país, sendo que o ritmo de criação
de empresas nestes sectores é mais acentuado na região do que no país.
Seguidamente apresentam-se alguns indicadores relativos à estrutura empresarial das empresas não
financeiras sedeadas no concelho de Lisboa.
Tabela 5.14 – Indicadores das empresas não financeiras sedeadas na cidade de Lisboa, 2013
(Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

Empresas

Pessoal ao serviço

Valor Acrescentado Bruto

Nº total

Peso na AML (%)

Nº

Peso na AML (%)

M€

Peso na AML (%)

304773

30,4

1170144

45,2

34116

54,3

Observa-se o peso significativo do concelho de Lisboa no contexto da AML, no que se refere aqueles
indicadores de atividade económica, em particular o VAB, que representava metade do valor da AML, em
2013.
A figura seguinte retrata a situação no concelho de Lisboa, em 2013, no que se refere ao número de
estabelecimentos (empresas ou parte de empresas situadas num local topograficamente identificado,
independentemente de pertenceram a empresas sedeadas em Lisboa ou não). Verifica-se que o maior
número de estabelecimentos se concentra nas freguesias do Eixo Central da cidade - Santa Maria Maior,
Santo António, Arroios, Avenidas Novas e Alvalade. As freguesias da Estrela e de Alcântara estão inseridas
no grupo de freguesias em que o número de estabelecimentos é menor (entre 509 e 982).
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Figura 5.55 – Distribuição dos estabelecimentos por freguesia (Fonte: REOT 2015 (CML, 2016))

Na freguesia da Estrela, a variação do número de estabelecimentos entre 2010/2013 foi negativa, ao
contrário do que sucedeu em algumas outras freguesias do concelho, como Alcântara, sendo uma das
freguesias em que essa diminuição foi mais acentuada.
A área de estudo e sua envolvente, atualmente e após diversas intervenções urbanísticas, beneficia de um
aumento do setor do turismo, do comércio e zonas de animação, diurna e noturna.
Na envolvente da área do projeto, podem encontrar-se o Terminal de Cruzeiros de Alcântara e da Rocha
Conde de Óbidos, marinas de recreio, zonas empresariais e docas de St.º Amaro, com uma série de
estabelecimentos comerciais de restauração e bares.
O REOT assinala que Lisboa constituiu um ecossistema empreendedor, englobando todos os espaços de
incubação, aceleração e instalação temporária de empresas da cidade. Em junho deste ano, foi distinguida
pelo Comité das Regiões da União Europeia com o prémio europeu de empreendedorismo – Cidade
Empreendedora Europeia 2015 – pela estratégia desenvolvida para fomentar o empreendedorismo.
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5.7.4

Importância económica do TCA e Porto de Lisboa
De acordo com informação constante da página web da APL, no último estudo realizado (com o objetivo
de determinar o impacto económico do Porto de Lisboa, direto, indireto e induzido, apuraram-se os
seguintes valores, que demonstram a sua importância estratégica:
•

Valor acrescentado bruto: 4,5 mil milhões de euros de valor bruto de produção;

•

Cerca de 2% do PIB Português;

•

Cerca de 5% do PIB da Região de Lisboa e Vale do Tejo;

•

40.000 Postos de trabalho.

O Porto de Lisboa é uma importante plataforma logística multimodal, a qual, integrada na rede
transeuropeia de transportes, garante o rápido escoamento de todo o tipo de mercadorias, sendo também
um porto estratégico na importação e exportação da indústria agroalimentar da Península Ibérica.
Conforme referido na justificação do Projeto, o porto de Lisboa situa-se no centro da zona económica e
demograficamente mais desenvolvida do país. No seu hinterland concentra-se cerca de 40% do PIB
nacional e vive mais de 35% da população do país. Estes números são bem demonstrativos do significativo
peso da economia desta região no panorama nacional.
O TCA é o único no porto de Lisboa com calado e capacidade para receber os navios porta-contentores
utilizados nas grandes rotas oceânicas que estabelecem ligações comerciais entre os diferentes
continentes.
Para as empresas exportadoras e importadoras localizadas no hinterland de um porto, a existência de
ligação marítima direta a mercados situados em diferentes continentes, dispensando transbordos em
terceiros portos, permite a realização de significativas economias de custos logísticos e consequente
incremento de competitividade.

5.8

Ordenamento do Território e estratégias setoriais de planeamento
e desenvolvimento

5.8.1

Considerações prévias
Neste capítulo analisam-se os instrumentos de gestão territorial (IGT) a que a área de intervenção está
sujeita. A análise teve por base essencialmente a informação disponibilizada pela Direção Geral do
Território (DGT) sobre os IGT em vigor, e na leitura e confrontação da Planta de Ordenamento do Plano
Diretor Municipal (PDM) de Lisboa, recentemente revisto, onde se enquadra a área de intervenção.
Os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de intervenção, em análise, são os seguintes:
•

•

Planos Municipais:
o

Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDM de Lisboa);

o

Plano de Urbanização de Alcântara (PU de Alcântara);

Planos Regionais:
o

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML);
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•

•

Planos Especiais e Sectoriais:
o

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e das Ribeiras do Oeste (RH5);

o

Plano de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI) do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5);

o

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Área Metropolitana de Lisboa;

Planos Nacionais:
o

Plano Nacional da Água (PNA);

o

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT).

Considera-se ainda importante analisar documentos de referência de índole estratégica, de âmbito
nacional e regional, de alguma forma relacionados com o projeto e o setor de atividade onde este se
insere, concretamente os seguintes:
•

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020;

•

Estratégia para o Aumento da Competividade da Rede de Portos Comerciais do ContinenteHorizonte 2026;

•

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020;

•

Estratégia Regional Lisboa 2020;

•

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa.

Em seguida descrevem-se, de forma detalhada, os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de
estudo bem como os documentos estratégicos, e sua relação com o projeto.

5.8.2

Planos Municipais
Os Planos Municipais de Ordenamento do Território (…) estabelecem o regime de uso do solo, definindo
modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na
escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental 6
No território do concelho de Lisboa, onde se insere a área de intervenção do projeto, o PDM de Lisboa
constitui o documento fundamental para o ordenamento do território do concelho, publicado nos seguintes
diplomas legais:
Tabela 5.15 – Identificação dos diplomas legais de publicação do PDM de Lisboa
IGT

PDM de
Lisboa

Situação

Diploma legal e data de publicação

Revisão

Aviso 11622/2012, de 30 de agosto
(D.R. 168 IIS)

1ª Alteração
Simplificada

Aviso 5804/2014, de 8 de maio
(D.R. 88 IIS)

1ª Retificação

Declaração 67/2015, de 1 de abril
(D.R. 64 IIS)

Teor
Aprova a Revisão do PDM de Lisboa, incluindo o
Regulamento, a Planta de Ordenamento e a
Planta de Condicionantes.
Alteração simplificada, incluindo a respetiva
Planta de Ordenamento - Planta de Qualificação
do Espaço Urbano, para 3 imóveis desafetos do
domínio público militar - Garagem Militar na
Calçada da Ajuda; - Palácio e Quinta da
Alfarrobeira; - Residências para Sargentos no
Forte do Alto do Duque.
> FORA da área de intervenção
Duas correções materiais:
1 – Correção da inexatidão prevista na alínea b)
do n.º 4 do artigo 97.º relativa à definição de
«Superfície vegetal ponderada (Svp)»

6 Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 53/2000, de 7 de abril, pelo Decreto-lei n.º 310/2003, de 10 de dezembro, pela Lei n.º 58/2005,

de 29 de dezembro, pela Lei 56/2007, de 31 de agosto e pelo Decreto-lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, pelo Decreto-lei 46/2009, de 20 de fevereiro, pelo Decretolei n.º 181/2009 de 7 de agosto, art.º 69, n.º 2.
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IGT

Situação

Diploma legal e data de publicação

1ª Correção
Material

Declaração 68/2015, de 1 de abril
(D.R. 64 IIS)

2ª Alteração
Simplificada

Aviso 2099/2017, de 24 de fevereiro
(D.R. 40 IIS)

2ª Correção
Material

Declaração 50/2017, de 20 de julho
(D.R. 139 IIS)

Teor
2 – Correção de uma incongruência entre o Anexo
III ao Regulamento e a Planta de ordenamento /
Planta de qualificação do espaço urbano, relativo
a dois edifícios sitos na Rua Pinheiro Chagas e na
Rua Marquês de Fronteira, Rua Castilho, Rua da
Artilharia Um, Rua Joaquim António de Aguiar.
> FORA da área de intervenção
Duas correções materiais:
1 – Correção da inexatidão prevista na alínea b)
do n.º 4 do artigo 97.º relativa à definição de
«Superfície vegetal ponderada (Svp)»
2 – Correção de uma incongruência entre o Anexo
III ao Regulamento e a Planta de ordenamento /
Planta de qualificação do espaço urbano, relativo
a dois edifícios sitos na Rua Pinheiro Chagas e na
Rua Marquês de Fronteira, Rua Castilho, Rua da
Artilharia Um, Rua Joaquim António de Aguiar.
> FORA da área de intervenção
Alteração Simplificada do PDM incluindo a
respetiva Planta de Ordenamento - Planta de
Qualificação do Espaço Urbano, para um imóvel
desafeto do domínio público militar - Hospital da
Marinha
> FORA da área de intervenção
Duas correções materiais:
1 - Alteração da qualificação, na Planta de
Ordenamento-Qualificação do Espaço Urbano, de
dois edifícios, sitos, na Rua das Janelas Verdes e
na Rua do Olival.
2 - Correção da designação da Antiga Escola
Básica do 1.º Ciclo n.º 18, na Rua das Janelas
Verdes na Lista de Bens da Carta Municipal do
Património Edificado e Paisagístico
> FORA da área de intervenção

Considerando o teor das alterações, retificações e correções publicadas, posteriores à publicação da
revisão do PDM, constata-se que nenhuma delas tem incidência territorial sobre a área de intervenção em
análise.
Assim, tendo como base as Plantas de Ordenamento do PDM de Lisboa, apresentadas nos Desenhos 8.1
a 8.7, identificam-se as classes de espaço e sistemas existentes na área de intervenção, para as quais se
efetua uma análise de compatibilidade com o projeto, atendendo ao definido no regulamento do PDM.
Na área de intervenção ocorrem as seguintes categorias e subcategorias de espaços coincidentes com o
projeto, de acordo com as várias plantas de ordenamento que constituem o PDM:

5.8.2.1.1
•

Planta de qualificação do espaço urbano

Espaços Consolidados
o

5.8.2.1.2
•

Espaços de Uso Especial de Infraestruturas

Planta da estrutura ecológica municipal

Estrutura ecológica fundamental:
o

Sistema húmido

o

Sistema de Transição Fluvial Estuarino

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

157

5.8.2.1.3
•

Planta do sistema de vistas

Subsistema da frente ribeirinha – setor ocidental

5.8.2.1.4
•

•

Planta de riscos naturais e antrópicos I

Vulnerabilidade às inundações
o

Moderada

o

Muito elevada

Suscetibilidade ao efeito de maré direto
o

5.8.2.1.5
•

Planta de riscos naturais e antrópicos II

Vulnerabilidade sísmica dos solos
o

5.8.2.1.6
•

Muito elevada

Planta das condicionantes de infraestruturas

Sistema de drenagem:
o

5.8.2.1.7
•

Efeito de maré direto

Rede principal

Planta de acessibilidades e transportes

Rede viária
o

Interseções a estudar prioritariamente

Na proximidade imediata da área de intervenção, no que se refere ainda ao sistema de acessibilidades,
identifica-se uma interface (prevista) de transportes de nível 1 (Alcântara-Alvito).
Transcrevem-se, em seguida, as disposições do Regulamento aplicáveis a cada uma das classes e sistemas
acima identificados, com vista à análise de compatibilidade com as intervenções previstas no projeto.
Espaços Consolidados > Espaços de Uso Especial de Infraestruturas

5.8.2.1.8

Regime aplicável (Regulamento do PDM)

Artigo 56.º Âmbito, objetivos e usos
1 - Os espaços consolidados de uso especial de infraestruturas constituem áreas ocupadas por instalações e serviços
relativos a infraestruturas de transporte e a uso ferroviário, portuário, aeroportuário e rodoviário e a redes de
saneamento básico, abastecimento e fornecimento de gás, eletricidade, água e telecomunicações.
2 - As servidões referentes aos espaços consolidados de usos especiais de infraestruturas encontram -se delimitadas
na Planta de servidões administrativas e restrições de utilidade pública I, quando a escala o permite.
3 - Nos espaços consolidados de usos especiais de infraestruturas, para além dos usos e funções a que atualmente
estas áreas se encontram afetas, admite-se a instalação de usos e serviços complementares de apoio,
nomeadamente uso de turismo, bem como a ocupação em subsolo e a construção sobrelevada em infraestruturas
rodoviárias e ferroviárias, sem prejuízo da observância de legislação ou regulamentação que seja especialmente
aplicável.
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4 - Nos espaços de usos especiais de infraestruturas localizados na frente ribeirinha sob jurisdição da administração
da área portuária admite -se a criação de espaços públicos e de equipamentos, bem como a reconversão de
edifícios existentes em funções de apoio ao turismo e lazer.
5 - Nos espaços a que se refere o número anterior, as atividades admitidas não devem contribuir para a degradação
da qualidade da água do rio Tejo.
6 - Na sequência de desafetação do regime de dominialidade, nos termos da legislação aplicável, ou com a
cessação dos usos e funções que suportavam a qualificação como espaços consolidados de usos especiais de
infraestruturas, as condições de ocupação, uso e transformação destes espaços são estabelecidas através de uma
alteração ao PDML, nomeadamente simplificada, nos termos da legislação em vigor, ou por novo plano de
urbanização ou de pormenor.
7 - No caso de cessação da atividade do Aeroporto da Portela, as áreas não edificadas, nomeadamente as pistas e
áreas de circulação, e as áreas edificadas, devem ser objeto de plano de pormenor que preveja a requalificação do
solo para espaço verde, com vista à reestruturação da zona para parque urbano e à reutilização dos edifícios
existentes.

5.8.2.1.9

Compatibilidade com o projeto

As intervenções previstas no Projeto de Modernização e Melhoria da Eficiência Operacional do TCA não
colidem com as disposições específicas associadas aos Espaços de Uso Especial de Infraestruturas,
mencionadas no Artigo 56.º do regulamento do PDM.
Conclui-se, assim, que o projeto se encontra compatível com esta classe.
Estrutura ecológica fundamental: Sistema húmido e Sistema de Transição Fluvial Estuarino

5.8.2.1.10

Regime aplicável (Regulamento do PDM)

Artigo 13.º Sistema húmido e sistema de transição fluvial estuarino
1 - O sistema húmido integra as áreas correspondentes a linhas de drenagem a céu aberto, áreas adjacentes,
bacias de retenção de águas pluviais, zonas de ressurgências hídricas, zonas aluvionares e zonas sujeitas a
inundações.
2 - O sistema de transição fluvial estuarino integra a superfície de contacto entre o fluxo proveniente dos sistemas
naturais de drenagem fluvial, as linhas de água afluentes, as marés e o fluxo proveniente do estuário do Tejo.
3 - Os cursos de água e respetivas margens têm de ser sujeitos a projetos de requalificação e valorização, de forma a
assegurar o seu papel do ponto de vista funcional e paisagístico, a garantir uma correta integração em áreas de
espaços verdes urbanos e a permitir a fruição pública destes espaços.
4 - A canalização (entocamento/emanilhamento) dos cursos de água atualmente existentes a céu aberto é interdita,
salvo em situações excecionais de interesse urbanístico, desde que não haja alternativas tecnicamente viáveis e
mediante parecer favorável da entidade legalmente competente.
5 - Em qualquer projeto de obras de regularização fluvial, correção torrencial ou de amortecimento de caudais, que
apoiem intervenções na rede hidrográfica, devem ser consideradas as condições hidráulicas a montante e sua
propagação para jusante.
6 - De acordo com os dados de caracterização hidrogeológica de que dispõe, a Câmara Municipal pode condicionar
as obras de construção, ampliação ou alteração de edifícios e de infraestruturas nas áreas a que se referem os números
1 e 2, que tenham intervenção no subsolo, à adoção de soluções técnicas compatíveis com a circulação de águas
subterrâneas e estabelecer limites à construção de caves que garantam o funcionamento dos sistemas.
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7 - Nas situações em que a Câmara Municipal não dispõe de dados de caracterização hidrogeológica, exige-se a
prévia apresentação desses dados, para efeitos do disposto no número anterior, nas operações de loteamento e obras
de edificação de impacte relevante ou semelhante a operação de loteamento nos termos definidos no Regulamento
Municipal da Urbanização e Edificação de Lisboa (RMUEL), localizadas em áreas integradas em bacias hidrográficas
com área superior a 75 ha, assinaladas na Planta de riscos naturais e antrópicos I.
8 - Em caso da existência de novas ocupações nestas áreas, deverão ser adotadas soluções de amortecimento e
laminagem de caudais das novas ocupações, visando a conservação da rede hidrográfica/rede de drenagem.

5.8.2.1.11

Compatibilidade com o projeto

As intervenções previstas no Projeto de Modernização e Melhoria da Eficiência Operacional do TCA irão
incidir, na totalidade, em área já artificializada no interior do mesmo, que, apesar de implantada nas
margens do estuário do Tejo, não interfere com linhas de drenagem nem com a rede hidrográfica.
Pelo referido, considera-se que as obras de construção, demolição e as restantes alterações previstas no
projeto não irão afetar o Sistema Húmido nem o Sistema de Transição Fluvial Estuarino, face ao referido
no Artigo 13.º do Regulamento do PDM
Conclui-se, assim, que o projeto é compatível com esta classe.
Subsistema da frente ribeirinha – setor ocidental

5.8.2.1.12

Regime aplicável (regulamento do PDM)

Artigo 18.º Subsistema da frente ribeirinha
1 - Em toda a área da frente ribeirinha, assinalada na Planta do sistema de vistas, exige-se a criação de condições
para acessos pedonais à margem do rio e fruição da paisagem ribeirinha, fundamentalmente coincidentes com os
vales e arruamentos que definem eixos de visão perpendiculares ao rio, exceto nas áreas de uso exclusivamente
portuário.
2 - No subsistema da frente ribeirinha são aplicáveis os seguintes condicionamentos:
a) Os novos edifícios e as obras de ampliação têm que respeitar o alinhamento dos arruamentos com enfiamento
visual sobre o rio;
b) Os novos edifícios e as obras de ampliação, nos arruamentos que formem um ângulo igual ou inferior a 45 graus
com a margem do rio, têm que respeitar os enfiamentos visuais preexistentes a manter e não podem constituir frentes
contínuas de dimensão superior a 50 m, salvo intervenções urbanísticas cujo programa não seja compatível com estas
exigências, se a Câmara Municipal considerar que revestem excecional importância para a cidade, devendo, neste
caso, ser promovido debate público;
c) Entre as edificações abrangidas pelo disposto na alínea anterior têm que ser garantidos afastamentos laterais
contínuos, os quais devem integrar arruamentos ou percursos pedonais que assegurem o enfiamento de vistas;
d) As aberturas perpendiculares à margem do rio têm que favorecer o sistema de vistas e a fruição da paisagem
ribeirinha, podendo estas ser coincidentes com os acessos pedonais e desenvolvidas através do ordenamento e
equipamento dos espaços exteriores públicos.
3 - Excetuam-se do disposto no número anterior as edificações localizadas em espaços consolidados de uso especial
de infraestruturas, sob jurisdição portuária, e afetas a uso portuário, com base em fundamentação técnica das suas
condições de exploração.
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5.8.2.1.13

Compatibilidade com o projeto

O regime de uso e ocupação do Subsistema da frente ribeirinha, definido no Artigo 18.º do Regulamento
do PDM, encontra-se excecionado para os Espaços de Uso Especial de Infraestruturas, sob jurisdição
portuária, local onde se implanta o TCA.
Conclui-se, assim, que o projeto é compatível com esta classe.
Vulnerabilidade às inundações: moderada e muito elevada e Suscetibilidade ao efeito de maré
direto

5.8.2.1.14

Regime aplicável (Regulamento do PDM)

Artigo 22.º Vulnerabilidade a inundações e suscetibilidade ao efeito de maré direto
1 - Em áreas de muito elevada vulnerabilidade a inundações e suscetibilidade ao efeito de maré direto, em especial
junto aos pontos de máxima acumulação situados em bacias de dimensão superior a 500 ha, identificadas na Planta
de riscos naturais e antrópicos I, é interdita a ocupação do subsolo, salvo o disposto no número seguinte.
2 - Excetuam-se do disposto no número anterior a instalação de rodovias e ferrovias subterrâneas e a construção no
subsolo quando se trate de equipamentos com exigências técnicas especiais, infraestruturas e para estacionamento,
desde que:
a) Seja apresentado projeto de drenagem que inclua medidas e soluções que assegurem a eficaz drenagem da água
e a salvaguarda das condições de total segurança de pessoas e bens;
b) Sejam apresentados dados de caracterização hidrogeológica, conforme o disposto no n.º 7 do artigo 13.º do
presente Regulamento, quando a Câmara Municipal não disponha deles;
c) Seja elaborado estudo que comprove tecnicamente que a construção não agrava a vulnerabilidade à inundação
nos edifícios confinantes e na zona envolvente;
d) Seja garantida solução técnica que impeça a entrada das águas para os pisos em cave.
3 - Nas áreas classificadas como de elevada e moderada vulnerabilidade a inundações ou de suscetibilidade a efeito
de maré direto, cartografadas na Planta de riscos naturais e antrópicos I, aplica -se o disposto no n.º 7 do artigo 13.º
do presente Regulamento.
4 - Os pontos de máxima acumulação assinalados na Planta de riscos naturais e antrópicos I constituem zonas focais
de elevada vulnerabilidade a inundações, cuja relevância é avaliada em função da dimensão da bacia hidrográfica
correspondente e implicam medidas de gestão cautelares nas intervenções das áreas envolventes, pelo que se aplica
o disposto no n.º 7 do artigo 13.º do presente Regulamento.
5 - No âmbito dos planos de urbanização e de pormenor e das unidades de execução que abranjam áreas com
vulnerabilidade a inundações ou de suscetibilidade a efeito de maré direto, devem ser elaborados estudos
hidrogeológicos para a respetiva área de intervenção, nos termos definidos no Regulamento Municipal da
Urbanização e Edificação de Lisboa (RMUEL).

5.8.2.1.15

Compatibilidade com o projeto

O regime de uso e ocupação do solo desta classe, definido pelo Artigo 22.º do Regulamento do PDM,
refere que na zona nde se implanta o TCA bem como na área de intervenção em análise, que são
consideradas áreas de muito elevada vulnerabilidade a inundações e suscetibilidade ao efeito de maré
direto, não é permitida a ocupação do subsolo, salvo algumas exceções.
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O edifício a construir, embora com 3 pisos, estes são elevados, limitando-se as intervenções no subsolo às
fundações indiretas por estacas e respetivos maciços de encabeçamento, à mesma profundidade das atuais
fundações dos edifícios existentes. Atendendo a que as intervenções previstas no Projeto de Modernização
e Melhoria da Eficiência Operacional do TCA não implicam a ocupação do subsolo para além do que já se
verifica atualmente, consideram-se salvaguardadas as disposições específicas acima elencadas. Conclui-se,
assim, que o projeto é compatível com esta classe de espaço.
Vulnerabilidade sísmica dos solos: muito elevada

5.8.2.1.16

Regime aplicável (Regulamento do PDM)

Artigo 24.º Vulnerabilidade sísmica dos solos
1 - Nas obras de construção de edifícios, obras de arte e de infraestruturas de subsolo têm que ser aplicadas medidas
de resistência estrutural antissísmica.
2 - As obras de reabilitação de edifícios, de obras de arte e de infraestruturas do subsolo têm de integrar soluções de
reforço estrutural que aumentem a sua resistência global a forças horizontais e manter as condições estruturais iniciais
dos edifícios confinantes com o espaço intervencionado, de modo a garantirem a continuidade dessa capacidade de
resistência, tendo em conta os valores patrimoniais em presença em cada intervenção.
3 - Nas áreas de muito elevada e elevada vulnerabilidade sísmica dos solos, identificadas na Planta de riscos naturais
e antrópicos II, a Câmara Municipal pode solicitar à entidade interveniente estudos complementares geológicos,
hidrogeológicos, geotécnicos, de avaliação da capacidade estrutural do edifício e ou de definição de soluções técnicas
compatíveis com as características do espaço em intervenção e condicionar as obras e trabalhos em razão desses
estudos.
4 - No âmbito das suas competências, o Município deve promover estudos de resistência sísmica dos edifícios, tendo
em conta a sua localização na cidade, época e tipo de construção, propondo as medidas que se afigurem necessárias
para garantir a segurança dos edifícios em todas as intervenções de alteração do edificado existente.
5 - Os planos de urbanização e de pormenor, em função da vulnerabilidade sísmica dos solos abrangidos, devem fixar
regras concretas ao nível estrutural dos edifícios, de forma a aumentarem a capacidade de resistência global a forças
horizontais, bem como restrições à alteração no interior dos edifícios e dos vãos das fachadas que alterem a resistência
estrutural dos mesmos, identificar espaços públicos, equipamentos ou infraestruturas adaptáveis à utilização
temporária dos diversos agentes de Proteção Civil, bem como garantir as condições de acessibilidade às operações de
socorro.

5.8.2.1.17

Compatibilidade com o projeto

As disposições específicas associadas às áreas de Vulnerabilidade sísmica dos solos, mencionadas no
Artigo 24.º do Regulamento do PDM, são relativas às medidas de resistência estrutural antissísmica.
Considerando que o Projeto de Modernização e Melhoria da Eficiência Operacional do TCA inclui a
construção de um novo edifício, o respetivo projeto de execução deve considerar medidas de resistência
estrutural antissísmica, que aliás se constata ser de cumprimento obrigatório, em termos de licenciamento.
Conclui-se, assim, que o projeto é compatível com esta classe, na medida em que o projeto de execução
do novo edifício irá prever medidas de construção antissísmica.
Condicionantes de infraestruturas: Sistema de drenagem: Rede principal
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5.8.2.1.18

Regime aplicável (Regulamento do PDM)

Artigo 36.º Sistema de drenagem de águas residuais
1 - As infraestruturas de drenagem de águas residuais, previstas no Plano Geral de Drenagem de Lisboa, cuja
execução se encontra programada, e cartografadas na Planta de condicionantes de infraestruturas, determinam
uma área de proteção à superfície e em subsolo com as seguintes delimitações:
a) Nos coletores, intercetores, emissários e condutas elevatórias, a área de proteção é, sempre que possível,
delimitada por linhas paralelas, com os seguintes afastamentos mínimos: caneiro de Alcântara - 10 metros do
limite exterior do caneiro; coletores com diâmetro interno igual ou superior a 1000 mm ou equivalente - 10 metros
ao eixo; coletores com diâmetro interno inferior a 1000 mm ou equivalente - 3 metros ao eixo; intercetores,
emissários e condutas elevatórias - 5 metros ao eixo;
b) Nos reservatórios de regularização, a área de proteção é, sempre que possível, delimitada por uma linha de 10
metros a partir dos seus limites exteriores;
c) Nos sistemas de elevação, a área de proteção, indispensável ao acesso às instalações e às intervenções de
operação e manutenção necessárias, inclui a envolvente exterior das plantas dos diversos pisos da estação
elevatória e a área ocupada por qualquer órgão ou equipamento diretamente respeitante à estação elevatória
localizado à superfície;
d) Nos sistemas de tratamento, a área de proteção, indispensável ao acesso às instalações, inclui a área abrangida
pela Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e pela infraestrutura de transporte do efluente tratado ao
destino final.
2 - Nas áreas de proteção é interdita a urbanização e a edificação, com exceção de:
a) Operações urbanísticas, nos espaços consolidados, com observância dos alinhamentos preexistentes;
b) Nas situações das alíneas a) e b) do número anterior, em casos devidamente justificados, mediante a elaboração
de um estudo de avaliação do bom funcionamento global do sistema, tendo em conta as condições estruturais do
mesmo, as condições hidrogeológicas, o valor ecológico e cultural do local e a existência de outras infraestruturas
de subsolo e outras servidões de utilidade pública;
c) Nas situações das alíneas a) e b) do número anterior, a instalação de outras infraestruturas de subsolo, desde
que não colidam com o acesso aos órgãos de drenagem e com a realização das intervenções de operação e
manutenção necessárias e que sejam aceites pela entidade gestora.

5.8.2.1.19

Compatibilidade com o projeto

O Regulamento do PDM, em particular o Artigo 36.º, determina afastamentos mínimos a considerar à rede
de drenagem de águas residuais bem como áreas de proteção à superfície e em subsolo. Neste artigo são
também estabelecidas exceções à edificação nas áreas de proteção, sendo nomeadamente referido o
seguinte (número2, alínea c)):”Nas situações das alíneas a) e b) do número anterior, a instalação de outras
infraestruturas de subsolo, desde que não colidam com o acesso aos órgãos de drenagem e com a realização
das intervenções de operação e manutenção necessárias e que sejam aceites pela entidade gestora.”
A localização do novo edifício foi ajustada de modo a não coincidir com a rede de drenagem de águas
pluviais (rede principal), pelo que não existe incompatibilidade com o disposto nesse artigo do PDM. Na
atual localização e configuração, o edifício encontra-se afastado da galeria de drenagem principal uma
distância superior a 10m.
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5.8.2.1.20

Regime aplicável (Regulamento do PDM)

Artigo 81.º Unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG)
A área de intervenção insere-se na UOPG 9- Ocidental. Para esta UOPG, o PDM refere o seguinte:
“UOPG 9 – Ocidental
(…)
2) Objetivos/Termos de referência
a) Promover a requalificação comercial e do espaço público dos troços de maior densidade comercial;
b) Valorizar o sistema de vistas da Frente Ribeirinha;
c) Implementar o desenvolvimento de soluções hidráulicas que contribuam para a resolução dos
problemas existentes de inundações periódicas, nomeadamente no Vale de Alcântara, bem como
estruturar e promover a infiltração de águas e a regularização hidrológica para jusante a partir do Alto da
Ajuda;
d) Promover a reconversão de antigas instalações militares, a reestruturação de malha urbana degradada
e o estabelecimento de novas ligações locais, rematando malhas urbanas e dando-lhes maior legibilidade
e permeabilidade urbana nesta zona;
e) Marcar uma nova centralidade urbana em Alcântara, com a potenciação de novas ligações ferroviárias,
a extensão da rede do metropolitano e a qualificação e criação de novos corredores de transporte público;
f) Reforçar o caráter do Parque Florestal de Monsanto, fortalecendo a sua articulação com o corredor
ribeirinho através do Alto do Duque, com o corredor do Vale de Alcântara e ainda através do corredor do
Rio Seco;
g) Valorizar o Conjunto Urbano Singular da Ajuda, o Conjunto Urbano Singular de Belém, o Conjunto
Urbano Singular de Belém/Junqueira e parte do Conjunto Urbano Singular das Necessidades/Janelas
Verdes;
h) Implementar a revalorização e requalificação biofísica dos cursos de linhas de água e respetivas
margens, de forma a assegurar o seu papel do ponto de vista funcional e paisagístico, e a garantir uma
correta integração em áreas de espaços verdes urbanos e permitindo a fruição pública destes espaços;
i) Diminuir a velocidade de escoamento da água pluvial, minimizando a afluência de grandes caudais aos
pontos críticos em intervalos de tempo reduzido e diminuindo a entrada de água no sistema de drenagem
canalizado, reduzindo consequentemente o risco de inundação, concretizando bacias de retenção e
infiltração;
j) Implementar programas de regeneração urbana especialmente nas áreas identificadas como BIP/ZIP.”
Deste conjunto de objetivos, o que se considera que poderá ter maior relação com o projeto está
assinalado a bold e diz respeito ao Projeto de Integração Paisagística do TCA, descrito no 4.4.3 que
promoverá uma melhor integração desta infraestrutura na frente ribeirinha, contribuindo para a sua
valorização.
No nº 3 são definidos os Programas e Projetos Urbanos Transversais para esta UOPG, conforme
seguidamente transcrito:
“3) Programas e Projetos Urbanos Transversais
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a) Programa de requalificação, ampliação ou construção de equipamentos de nível superior;
b) Programa de Intervenção Estratégica no Património Habitacional Municipal;
c) Programa de dinamização do arrendamento;
d) Programa de desenvolvimento de corredores de transporte coletivo em sítio próprio;
e) Programa de reformulação das interfaces de transportes em articulação com os operadores e
municípios vizinhos;
f) Programa de Acessibilidade Pedonal de Lisboa;
g) Programas intervenção prioritária nas áreas de maior vulnerabilidade à exclusão social, que potenciem
as parcerias sociais e institucionais;
h) Programa de requalificação do espaço público de bairros residenciais promovendo a mobilidade suave
e a vivência urbana;
i) Programa de proteção e valorização do Parque Florestal de Monsanto no âmbito do Plano de Gestão
Florestal;
j) Programa de espaços de recreio infantil;
k) Programa de requalificação de fontes, lagos e chafarizes;
l) Programa de Incentivo à Agricultura e Horticultura Urbana;
m) Programa de melhoria da gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos;
n) Programa de intervenção na rede de drenagem da cidade;
o) Programa de eficiência energética no espaço público e em edifícios municipais;
p) Programa de ligação entre a Cidade e o rio através do incremento dos espaços públicos ribeirinhos com
funções ligadas à náutica de recreio, ao turismo e cultura;
q) Programa de remodelação da sinalética pedonal de informação e orientação cultural;
r) Programa Bibliotecas XXI.
Verifica-se que o projeto, ao desenvolver-se no interior do TCA, não interfere em qualquer dos programas
enunciados. Por outro lado, face aos seus objetivos, nomeadamente de redução de tráfego de veículos
pesados em circulação no acesso ao TCA e na Av. Brasília, poderá contribuir de forma positiva para alguns
dos programas enunciados relacionados com a mobilidade urbana.
No nº 4 são definidos os Programas e Projetos Urbanos Específicos para esta UOPG, conforme
seguidamente transcrito:
“4) Programas e Projetos Urbanos Específicos
a) Programa de reabilitação, ampliação ou construção de equipamentos de nível local;
b) Programa de requalificação do Vale de Alcântara, com a recuperação da antiga pedreira e a criação de
um corredor verde;
c) Programa de reforço da articulação da Zona Ocidental com a A5 e a CRIL;
d) Projeto Urbano Alcântara Mar;
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e) Projeto Urbano Alto do Restelo;
f) Projeto Urbano Ajuda — Belém;
g) Projeto Urbano Zona Monumental de Belém.”
Tal como no caso anterior, verifica-se que o projeto, ao desenvolver-se no interior do TCA, não interfere
diretamente em qualquer dos programas enunciados. Por outro lado, face aos seus objetivos,
nomeadamente de redução de tráfego de veículos pesados em circulação no acesso ao TCA e na Av.
Brasília e de eletrificação de alguns equipamentos, poderá contribuir para a melhoria da qualidade do
ambiente urbano, beneficiando alguns dos projetos urbanos acima referidos.
Rede viária: Intersecções a estudar prioritariamente
O regulamento não determina disposições específicas para este aspeto, pelo que não é possível analisar
a sua compatibilidade com o projeto.
De notar, por seu lado, que a interseção identificada em planta se refere ao cruzamento das Avenidas da
Índia, Brasília e Viaduto de Alcântara, que se encontra no exterior do TCA e da área de intervenção em
análise, pelo que não haverá qualquer interferência territorial com a futura interseção a estudar.
Em síntese, face ao anteriormente mencionado, verifica-se a compatibilidade do projeto, atendendo ao
definido no Regulamento do PDM de Lisboa, com cada uma das categorias e subcategorias de espaços e
sistemas abrangidos pela respetiva área de intervenção.

5.8.2.2

Plano de Urbanização de Alcântara
A área de intervenção em análise é ainda coincidente com o Plano de Urbanização de Alcântara, que foi
publicado pelos seguintes diplomas legais:
Tabela 5.16 – Identificação dos diplomas legais de publicação do PU de Alcântara

IGT

PU de
Alcântara

Situação

Diploma legal e data de publicação

Teor

1ª publicação

Aviso 2026/2015, de 23 de fevereiro
(D.R. 37 IIS)

Aprova a PU de Alcântara, incluindo o
Regulamento, a Planta de Zonamento (I e II) e
a Planta de Condicionantes.

Declaração 8/2016, de 4 de
fevereiro (D.R. 24 IIS)

Correções materiais do seu Regulamento, no
que respeita ao conceito urbanístico de
índice de edificabilidade, em particular do n.º
3 do artigo 29.º do Regulamento.

1ª correção
material

Tendo como base as Plantas de Zonamento do PU de Alcântara, apresentadas nos Desenhos 9.1 e 9.2,
identificam-se as classes de espaço existentes na área de intervenção e sua envolvente, para as quais se
efetua uma análise de compatibilidade com o projeto, atendendo ao definido no Regulamento do PU.

5.8.2.2.1
•

Planta de Zonamento I - Qualificação e uso do solo

Espaços Consolidados
o

•

Património- Zona de Proteção Arqueológica e Bens Culturais e Históricos da Carta de Património
Municipal (na envolvente imediata da área de intervenção)

5.8.2.2.2
•

Espaços de Uso Especial de Infraestruturas

Planta de Zonamento II - Áreas de Risco e Sistemas de Vista

Subsistema da frente ribeirinha – setor ocidental (do PDM)
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•

Vulnerabilidade sísmica dos solos - Muito elevada (do PDM)

•

Vulnerabilidade a inundações – Moderada e Elevada e Efeito de maré direto (do PDM)

O definido no Regulamento do PU para os espaços em referência é o seguinte:
Espaços de Uso Especial de Infraestruturas
Artigo 25.º Espaços de Usos Especiais de Infraestruturas
1 - Os espaços consolidados de usos especiais de infraestruturas constituem áreas ocupadas por instalações e
serviços relativos a infraestruturas de transportes e uso ferroviário, portuário, rodoviário e de redes de saneamento
básico, abastecimento e fornecimento de gás, eletricidade, água e telecomunicações.
2 - As servidões referentes aos espaços consolidados de usos especiais de infraestruturas encontram-se delimitadas
na Planta de condicionantes - servidões administrativas e restrições de utilidade pública, quando a escala o
permite.
3 - Nos espaços consolidados de usos especiais de infraestruturas devem ser mantidos os usos e funções a que
atualmente estas áreas se encontram afetas, admitindo-se a ocupação em subsolo e a construção em sobreelevação, bem como a instalação de usos e serviços complementares de apoio, sem prejuízo da observância de
legislação ou regulamentação que seja especialmente aplicável e do que se encontra estipulado no n.º 4 do artigo
26.º deste regulamento [Espaços de Usos Especiais Ribeirinhos].
Com a implementação do projeto não há qualquer alteração dos usos ou funções atuais associados à área a
intervir, pelo que não existe incompatibilidade com o disposto no Regulamento do PU, em relação a esta
categoria de espaço.

Zona de Proteção Arqueológica
De acordo com o Artigo 14.º - Áreas de Valor Arqueológico do Regulamento do PU de Alcântara:
1 - As áreas de valor arqueológico existentes na área de intervenção do Plano encontram-se delimitadas na Planta
de Zonamento 1 - Qualificação e Uso do Solo.
2 - Todas as intervenções e operações urbanísticas a desenvolver na área abrangida pelo PUA obedecem ao
disposto na legislação sobre salvaguarda do património arqueológico.
3 - Nas áreas abrangidas pelo PUA, deve privilegiar-se o acompanhamento arqueológico dos projetos e operações
urbanísticas que tenham impacto ao nível do subsolo com vista à identificação, registo ou preservação de
elementos de valor arqueológico eventualmente existentes no local.
(…).

Bens culturais e históricos da carta de património municipal
Os bens culturais e históricos da carta de património municipal na envolvente próxima da área de
intervenção correspondem à Gare Marítima de Alcântara, Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos e
ao Edifício Pedro Álvares Cabral, Antigos Armazéns Frigoríficos do Bacalhau, atual Museu do Oriente.
O Artigo 11.º do Regulamento do PUA, relativo aos Bens Culturais e Históricos da Carta Municipal de
Património, estabelece o seguinte:
“1 - Os bens culturais e históricos da Carta Municipal de Património estão assinalados na planta de Zonamento Classificação e Uso do Solo e estão identificados no anexo do presente regulamento do qual faz parte integrante.
2 - Os projetos de arquitetura relativos a obras de intervenção em imóveis não classificados incluídos na Carta
Municipal do Património devem ser sujeitos a vistoria e parecer da estrutura consultiva prevista no artigo 6.º do
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presente regulamento e acompanhados por um estudo técnico de caracterização arquitetónica do imóvel e de
identificação dos elementos a conservar ou a demolir e de justificação das propostas de intervenção.
3 - Apenas se permitem obras de ampliação ou de alteração se estiverem conformes ao parecer referido no número
anterior, e nas seguintes situações:
a) Para reposição da coerência arquitetónica ou urbanística do imóvel ou conjunto edificado;
b) Para favorecer a instalação de um uso adequado no imóvel ou conjunto edificado ou melhorar o seu
desempenho estrutural e funcional.
4 - Admite -se o aproveitamento do sótão desde que não seja alterada a configuração geral da cobertura e sejam
asseguradas as necessárias condições de salubridade.
5 — Admite -se a alteração de configuração geral das coberturas quando se verifique que estão descaracterizadas
ou inadequadas à sua função.
6 — Apenas são admitidas obras de demolição, total ou parcial, nas seguintes condições:
a) Quando o imóvel ou parte do mesmo ameace ruína ou ofereça perigo para a saúde pública e segurança de
pessoas e bens;
b) Quando as demolições forem consideradas de relevante interesse urbanístico;
c) Quando, mediante relatório técnico fundamentado e conclusivo, se considere não ser viável a recuperação por
razões de ordem estrutural ou económica;
d) Quando, para valorização do imóvel, se pretende suprimir acrescentos inadequados ou descaracterizados da
sua arquitetura.
7 — Admite -se alteração do uso desde que não sejam comprometidas as características arquitetónicas, decorativas
e construtiva dos imóveis.”

Verifica-se que o projeto não tem qualquer interferência nas condições estabelecidas para estes bens
patrimoniais.
Subsistema da frente ribeirinha – setor ocidental
Artigo 42.º Sistema de Vistas
(…)
3 — Em toda a área da frente ribeirinha, assinalada na Planta do sistema de vistas, exige-se a criação de condições
para acesso pedonal à margem do rio e fruição da paisagem ribeirinha coincidentes com os vales e arruamentos
que definem eixos de visão perpendiculares ao rio, exceto nas áreas de uso exclusivamente portuário.
4 — No subsistema da frente ribeirinha são aplicáveis os seguintes condicionamentos:
(…)
5 — Excetuam -se do disposto no número anterior as edificações localizadas em espaços consolidados de uso
especial de infraestruturas, sob jurisdição portuária, e afetas a uso portuário, com base em fundamentação técnica
das suas condições de exploração.

Verifica-se que as zonas afetas ao Porto constituem exceções ao cumprimento de disposições relativas ao
acesso pedonal ao rio e a edificações.
Vulnerabilidade sísmica dos solos - Muito elevada
Artigo 43.º Zona de Maior Risco Sísmico
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1 — Nas obras de construção de edifícios, obras de arte e de infraestruturas de subsolo, têm que ser aplicadas
medidas de resistência estrutural antissísmica.
2 — As obras de reabilitação de edifícios, de obras de arte e de infraestruturas do subsolo devem integrar soluções
de reforço estrutural que não reduzam a sua resistência global a forças horizontais e manter as condições
estruturais iniciais dos edifícios confinantes com o espaço intervencionado, de modo a garantirem a continuidade
dessa capacidade de resistência.
3 — Nas áreas de alta e muito alta vulnerabilidade sísmica dos solos, identificadas na Planta de Zonamento 2 —
Áreas de Risco e Sistemas de Vistas, a Câmara Municipal pode solicitar à entidade interveniente estudos
complementares geológicos, hidrogeológicos, geotécnicos, de avaliação da capacidade estrutural do edifício e ou
de definição de soluções técnicas compatíveis com as características do espaço em intervenção e condicionar as
obras e trabalhos em razão desses estudos.
4 — Os planos de pormenor e as unidades de execução, em função da vulnerabilidade sísmica dos solos, devem
fixar, quando se justificar, regras concretas ao nível estrutural dos edifícios, de forma a não reduzirem a capacidade
de resistência global a forças horizontais, identificar espaços públicos, equipamentos ou infraestruturas adaptáveis
à utilização temporária dos diversos agentes de Proteção Civil, bem como garantir as condições de acessibilidade
às operações de socorro.

Atendendo ao disposto, e considerando que as intervenções a realizar no âmbito do projeto em análise
ocorrerão no interior da área atualmente ocupada pelo TCA e que o disposto em relação à vulnerabilidade
sísmica dos solos irá ser acautelado pelo projeto de execução do novo edifício, verifica-se não haver
qualquer incompatibilidade do Projeto com o mencionado no Regulamento do PU de Alcântara.
Vulnerabilidade a inundações
O artigo 44.º - Áreas de Vulnerabilidade a Inundações e Efeitos de Maré, do Regulamento do PU de
Alcântara refere o seguinte:
1 — Em todas as áreas de vulnerabilidade a inundações e suscetibilidade ao efeito de maré é interdita a ocupação
do subsolo.
2 — Excetuam -se do disposto no número anterior a instalação de rodovias e ferrovia e a construção de
equipamentos com exigências técnicas especiais de infraestruturas, e de áreas de estacionamento, desde que:
a) Seja apresentado um estudo hidrogeológico e geotécnico a submeter ao parecer do LNEC, tal como estipulado
no artigo 21.º deste regulamento;
b) Seja apresentado projeto de drenagem que inclua medidas e soluções que assegurem a eficaz drenagem da
água e a salvaguarda das condições de total segurança de pessoas e bens;
c) Seja garantida solução técnica que impeça a entrada das águas para os pisos em cave;
d) Seja elaborado estudo que comprove tecnicamente que a construção não agrava a vulnerabilidade a inundação
nos edifícios confinantes e na zona envolvente.

Conforme já anteriormente referido, as intervenções previstas no projeto em análise não implicam a
ocupação do subsolo para além do que se verifica atualmente, pelo que está salvaguardado o
cumprimento das disposições específicas acima elencadas.
Sistema de circulação e mobilidade
O artigo 46.º - Objetivos Específicos, do Regulamento do PU de Alcântara refere o seguinte:
Objetivos Específicos
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1 — No que respeita ao Sistema de Mobilidade, o Plano de Urbanização do Vale de Alcântara prossegue os
seguintes objetivos estratégicos:
a) Redução do congestionamento automóvel tendo em vista contribuir para a sustentabilidade ambiental;
b) Aumento da acessibilidade aos diferentes setores urbanos, principalmente aos seccionados pela estrutura
rodoviária e ferroviária principal, tendo em vista contribuir para a melhoria da coesão social;
c) Aumento da segurança para todo o tipo de circulações, principalmente as não motorizadas;
d) Aumento dos níveis de correspondência intermodal tendo em vista contribuir para uma repartição modal
mais equilibrada;
e) Melhoria das condições de circulação dos modos suaves.
2 — O Plano de Urbanização do Vale de Alcântara prossegue ainda os seguintes objetivos específicos:
a) Diminuição do tráfego de atravessamento na zona de Alcântara com origem e destino na Ponte 25 de
Abril;
b) Diminuição do tráfego de entrada na Baixa Pombalina a partir do setor Ocidental da cidade e pelo eixo
viário da marginal do rio Tejo;
c) Articulação das interfaces locais com a futura expansão da rede de metropolitano;
d) Reforço do transporte a pé e em bicicleta através da definição de ligações estruturantes.
O Projeto de Modernização e do Aumento da Eficiência Operacional do TCA contém duas vertentes que
concorrem para o cumprimento dos objetivos específicos traçados no PUA ao nível da circulação e
mobilidade e que são os seguintes:
•

clara aposta na transferência do transporte rodoviário de contentores para o modo ferroviário,
com diminuição, no cenário base, do número médio diário anual de viaturas pesadas em
circulação na Av. Brasília, e as consequentes vantagens em termos de circulação urbana e de
qualidade do ambiente;

•

otimização do tráfego rodoviário de pesados de e para o TCA que se faz sentir ao longo da Av.
Brasília, através de uma gestão desse mesmo tráfego, nomeadamente reduzindo / eliminando a
circulação de vazios, e promovendo uma redistribuição do fluxo de entradas / saídas de camiões
ao longo do dia, reduzindo o “peso” das horas de ponta, o que contribui para atenuar as situações
de congestionamento.

Ainda relativamente ao sistema de circulação, o PU contém uma peça desenhada que define a circulação
a sul, de que se apresenta um extrato na figura seguinte. Verifica-se que a acessibilidade local à zona
portuária é feita por norte. Essa condicionante é cumprida pelo projeto, na medida em que, aquando da
concretização das acessibilidades previstas no PU, o atual layout está preparado para que a circulação
rodoviária possa ser feita por norte, como aí definido.
Refira-se ainda, a propósito da compatibilidade com o PU de Alcântara, que de acordo com comunicação
oficial da APL ao Proponente, o layout previsto no projeto resulta de um consenso alcançado entre a APL
e a Câmara Municipal de Lisboa sobre este assunto.
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Figura 5.56 – Extrato da Planta de Circulação a sul (Fonte: PU Alcântara)

5.8.2.3

Unidade de Execução de Alcântara Nascente
De acordo com informação constante da página da Câmara Municipal de Lisboa, foi aprovada em reunião
de Câmara de 11 de novembro de 2015, a delimitação da Unidade de Execução de Alcântara Nascente.
Na figura seguinte apresenta-se essa delimitação.

Figura 5.57 – Delimitação da Unidade de Execução de Alcântara Nascente
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Os Termos de Referência indicam que a Unidade de Execução de Alcântara Nascente visa a implantação
de um edifício destinado a equipamento – unidade hospitalar e o reordenamento das infraestruturas
viárias na envolvente.
Verifica-se que a área de intervenção do projeto, bem como as ações que lhe estão associadas, não
interferem com esta unidade urbanística.

5.8.2.4

Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes
A área de estudo abrange a área afeta ao Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes.
Na figura seguinte apresenta-se a delimitação da área de intervenção e da área sujeita a prorrogação das
medidas preventivas.

Figura 5.58 – Delimitação da Área do PP de Reabilitação Urbana – Janelas Verdes e área sujeita a medidas
preventivas

De acordo com informação constante da página da Câmara Municipal de Lisboa, foram aprovados em
reunião de Câmara de 30 de setembro de 2015, de acordo com proposta a n.º 569/2015, os Termos de
Referência para a elaboração do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes. Nessa
mesma reunião, foi aprovado, de acordo com proposta n.º 570/2015, o estabelecimento de Medidas
Preventivas nas áreas adjacentes ao Museu Nacional de Arte Antiga, por motivo da elaboração do Plano
de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes, para efeitos de envio à CCDR-LVT.
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Foi publicado no Diário da República o Aviso n.º 12653/2015 - Diário da República n.º 212/2015, Série II
de 2015-10-29 referente à elaboração do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes.
Posteriormente, foi aprovado em reunião de Câmara de 16 de dezembro de 2015, de acordo com proposta
n.º 798/2015, o estabelecimento de Medidas Preventivas nas áreas adjacentes ao Museu Nacional de Arte
Antiga, por motivo da elaboração do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes, após
parecer da CCDR-LVT e da DGPC, para efeito de aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa.
O estabelecimento das Medidas Preventivas nas áreas adjacentes ao Museu Nacional de Arte Antiga, por
motivo da elaboração do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes, aprovado na
Reunião da Assembleia Municipal de 2 de fevereiro de 2016, através da Deliberação n.º 28/AML/2016, foi
publicado no Diário da República, 2.ª série - N.º 46 - 7 de março de 2016, tendo entrado em vigor no dia
8 de março de 2016.
Foram aprovadas na reunião de Assembleia Municipal de Lisboa, de 6 de março de 2018, pela deliberação
n.º 102/AML/2018, a revogação parcial e a prorrogação das Medidas Preventivas anteriormente
estabelecidas nas áreas adjacentes ao Museu Nacional de Arte Antiga, por motivo da elaboração do Plano
de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes. A respetiva planta é apresentada na figura
anterior.
As Medidas Preventivas são estabelecidas para assegurar a ampliação e reabilitação do Museu Nacional
de Arte Antiga e a requalificação da sua envolvente.
O texto das Medidas Preventivas refere ainda o seguinte: As presentes Medidas Preventivas consistem na
proibição das ações previstas nas alíneas a) a d) do n.º 4 do artigo 134.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14
de maio, que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, com exceção das
intervenções de conservação não sujeitas a controlo administrativo prévio e das intervenções urgentes para
a salvaguarda da integridade física e da segurança de pessoas e bens, designadamente por risco de ruína ou
ruína iminente de edifícios ou partes de edifícios.
2. Estão excluídas do âmbito da aplicação das presentes medidas preventivas as ações validamente
autorizadas antes da sua entrada em vigor, bem como aquelas em relação às quais exista já informação
prévia favorável válida.
(…).
As ações previstas nas alíneas a) a d) do n.º 4 do artigo 134.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio
e que são proibidas, são elencadas de seguida:
a) Operações de loteamento e obras de urbanização, de construção, de ampliação, de alteração e de
reconstrução, com exceção das que sejam isentas de controlo administrativo prévio;
b) Trabalhos de remodelação de terrenos;
c) Obras de demolição de edificações existentes, exceto as que, por regulamento municipal, possam ser
dispensadas de controlo administrativo prévio;
d) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal.
Verifica-se que a área de intervenção do projeto, bem como as ações que lhe estão associadas, não
interferem com este plano de pormenor e respetivas medidas preventivas.
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5.8.3

Planos Regionais

5.8.3.1

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa
PROTAML em vigor
O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML), aprovado
pela Resolução do Conselho de Ministros nº 68/2002, de 7 de fevereiro e publicado no Diário da Republica
n.º 82, Série I-B, de 8 de abril de 2002, abrange 19 concelhos, a saber Alcochete, Almada, Amadora,
Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, palmela, Seixal,
Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.
O PROT-AML foi desenvolvido com os seguintes quatro objetivos fundamentais:
A contenção da expansão da área metropolitana de Lisboa, sobretudo sobre o litoral e as áreas de maior
valor ambiental, bem como nas zonas consideradas críticas ou saturadas do ponto de vista urbanístico;
A diversificação das centralidades na estruturação urbana, nas duas margens do Tejo, com salvaguarda da
paisagem e dos valores ambientais ribeirinhos, suportada numa reorganização do sistema metropolitano de
transportes, no quadro de uma estratégia de mobilidade para a área metropolitana;
A salvaguarda da estrutura ecológica metropolitana, que integra os valores naturais mais significativos desta
área e que desempenham uma função ecológica essencial ao funcionamento equilibrado do sistema urbano
metropolitano;
A promoção da qualificação urbana, nomeadamente das áreas urbanas degradadas ou socialmente
deprimidas, bem como das áreas periféricas ou suburbanas e dos centros históricos.
Com o objetivo de alcançar dimensão relevante como centro de serviços de “Classe Mundial” e, tendo
presentes os objetivos estratégicos nacionais para alcançar os objetivos traçados para o desenvolvimento
económico, no plano interno e internacional, pretende o PROT-AML:
•

Assegurar a presença de uma massa crítica de atividades de ciência & tecnologia e de investigação
& desenvolvimento;

•

Potenciar a plena afirmação de serviços financeiros alargados, com expressão significativa nas
formas de capital de risco e de acesso ao mercado de capitais, no quadro mais vasto do mercado
europeu;

•

Reforço das infraestruturas e condições que permitam explorar a mobilidade de pessoas e recursos
e, em particular, todas as formas de integração empresarial nas redes mundiais (serviços de saúde,
transportes, logística e telecomunicações);

•

Ganhar relevância no domínio da animação cultural e das atividades de informação & comunicação
como instrumento privilegiado de luta contra uma situação ainda periférica em muitos aspetos;

•

Valorizar a excelência na educação & formação como fator decisivo, de ciclo curto e resposta rápida,
exigindo novos modelos de organização e financiamento;

•

Qualificar, flexibilizar e diferenciar as estruturas empresariais da atividade comercial, no quadro mais
geral da valorização da dinâmica do consumo como fator de progresso económico.

Em termos de conteúdo documental, o PROT-AML que se encontra em vigor é constituído pelas Opções
Estratégicas, Esquema de Modelo Territorial, Normas Orientadoras, Programa e Execução e Estudos de
Fundamentação Técnica.
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Em termos de opções de estratégia territorial, o PROTAML contempla a implementação de vasto conjunto
de linhas de política territorial, algumas diretamente relacionadas com a zona ribeirinha/estuarina e com
as infraestruturas portuárias:
1) Incentivar os espaços motores como aceleradores do desenvolvimento e da internacionalização da AML;
2) Apoiar e enquadrar o desenvolvimento dos espaços emergentes e as áreas com potencial de
reconversão/renovação, para que cumpram funções de reestruturação e qualificação da AML;
3) Intervir nos espaços problema e nas áreas críticas urbanas com vista a conter as tendências de
degradação e desqualificação, introduzir dinâmicas de reequilíbrio social e urbanístico e reforçar os
mecanismos de coesão social;
4) Proteger e valorizar recursos naturais, os estuários, a orla costeira e os espaços agroflorestais sensíveis,
integrando-os num conceito alargado de região metropolitana;
5) Definir o sistema estruturante de transportes da AML, as suas articulações externas (nacionais, ibéricas,
internacionais) e a integração das principais infraestruturas portuárias e aeroportuárias.
Relativamente ao esquema de modelo territorial proposto no PROTAML (Figura 5.59), o qual pretende
traduzir espacialmente os objetivos definidos nas Opções Estratégicas, verifica-se que o TCA se encontra
incluído no Centro da AML, na Área Urbana a Articular e/ou Qualificar, abrangendo as Unidades
Territoriais: 1 - Estuário do Tejo (infraestruturas marítimas do TCA) e 2 - Lisboa -Centro Metropolitano
(parte terrestre do TCA) (Figura 5.60Figura 5.60 – Unidades Territoriais do PROTAML (Fonte: PROTAML - Vol I;
CCDR-LVT, 2002)).

Figura 5.59 – Esquema de Modelo Territorial do PROTAML (Fonte: PROTAML, Vol I; CCDR-LVT 2002)
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Figura 5.60 – Unidades Territoriais do PROTAML (Fonte: PROTAML - Vol I; CCDR-LVT, 2002)

No âmbito do sistema logístico, onde de incluem as áreas portuárias, refira-se que o PROTAML assume
como prioritário o reordenamento deste sistema, estabelecendo linhas orientadoras para a organização e
desenvolvimento deste setor estratégico para a área metropolitana, nomeadamente através de:
“3) Desenvolvimento de áreas logísticas de 2.a linha nos portos de Lisboa e Setúbal associadas à melhoria
dos acessos rodo e ferroviários aos portos;”
Destacando-se, em termos de normas específicas, as seguintes previsões de planos/estudos em
desenvolvimento para a Rede Principal de Infraestruturas Metropolitanas de Transporte:
a) A rede nacional de logística (definição em curso);
b) Acessos aos portos de Lisboa e Setúbal — APL;
c) Expansão portuária de Lisboa e Setúbal;
d) Realização de infra-estruturas ferroviárias — REFER;
e) Estudos e projectos nos domínios ferroviários — metropolitano e redes ferroviárias ligeiras.
Confirma-se assim que o PROT-AML em vigor já contemplava os projetos de expansão portuária de Lisboa
e respetivos acessos, encontrando-se inclusivamente identificadas, no Programa de Execução do PROTAML, as ações necessárias ao desenvolvimento da atividade portuária do Porto de Lisboa, as quais foram
consideradas de 1ª prioridade de execução (com realização ou início de concretização a curto prazo (até
2003)).
Note-se que, entre o conjunto das ações inscritas no Programa de Execução para o Porto de Lisboa, uma
parte significativa da verba prevista estava destinada à Remodelação de Terminais Portuários, onde se
inclui o TCA (Tabela 5.17).
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Tabela 5.17 – Listagem de Ações definidas para as Grandes Infraestruturas de Transporte – Porto de Lisboa (Fonte: Vol II Programa de Execução, Meios e Fontes de Financiamento do PROT-AML; CCDR-LVT, 2002)

Conclui-se assim que o projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de
Contentores de Alcântara em avaliação, encontra-se perfeitamente enquadrado na lista de ações, projetos
e planos previstos no âmbito do PROT-AML em vigor.
Alteração do PROTAML
O Governo deliberou alterar o PROT AML pela Resolução do Conselho de Ministros nº 92/2008, de 5 de
junho, tendo estado em discussão pública, de 22 de novembro de 2010 a 31 de janeiro de 2011, os
documentos relativos à Proposta de Alteração do PROTAML, Relatório do Plano e Avaliação Ambiental
Estratégica. A Proposta de Alteração não chegou a ser aprovada, contudo analisa-se o enquadramento do
projeto à luz desse documento, atendendo ao seu elevado grau de desenvolvimento e maior
adequabilidade à situação atual.
Na elaboração da alteração do PROT-AML, foram desenvolvidos estudos de caracterização e diagnóstico,
tendo sido identificadas, de acordo com as suas características, 17 unidades territoriais distintas, que
constituíram a base do modelo territorial do Plano e que dele são parte integrante. A área de estudo
insere-se na unidade territorial UT2 – Lisboa Cidade. Dado que esta UT está intimamente relacionada com
a UT1- Estuário do Tejo, faz-se também referência a esta última.
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Figura 5.61 – Unidades territoriais do PROT-AML (Fonte: PROT-AML-Proposta Técnica Final (CCDR-LVT, 2010))

Estas unidades territoriais apresentam os aspetos mais relevantes seguidamente descritos.

UT2 - Lisboa Cidade
Esta UT é definida pelos limites do concelho de Lisboa, marcando assim a individualidade da cidade de Lisboa.
Com 85 Km2 e, em 2001, uma população residente de 564 657 habitantes; ou seja, 6 443 hab/km 2, as
projeções demográficas para 2021, num cenário intermédio, apontam para uma população residente de
569 670, a que acresce um elevado número de turistas e visitantes. A sua localização atlântica confere a
Lisboa um papel relevante enquanto nó de transportes e de telecomunicações. Por outro lado, o
desenvolvimento económico e social dos últimos decénios acelerou o crescimento do sector terciário na
economia da capital.
Desde 2002 que a Cidade de Lisboa tem observado algumas transformações notáveis no sentido do
reforço da sua base económica, da modernização urbanística, da funcionalidade, da coesão social e do
cosmopolitismo. Neste contexto, destacam-se os seguintes factos:
•

Crescimento do turismo internacional de qualidade;

•

Afirmação nacional e internacional no domínio das atividades criativas;

•

Modernização, clarificação e consolidação de um modelo portuário, baseado em três áreas
de negócio: contentores, granéis alimentares e cruzeiros;

•

Renovação da infraestrutura e da produção no âmbito das universidades e da investigação
científica;
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•

Consolidação do projeto urbanístico do Parque das Nações, já uma referência internacional no
domínio da regeneração urbana;

•

Libertação da frente ribeirinha de atividades e infraestruturas obsoletas, criando espaços livres
para lazer e instalação de infraestruturas e equipamentos correlativos do processo de
modernização da cidade;

•

Afirmação e consolidação dos serviços financeiros e de apoio às empresas;

•

Alargamento da rede do metropolitano e melhoria nas ligações ferroviárias a outros concelhos da
AML e a algumas cidades exteriores à Região;

•

Regeneração progressiva de sectores do centro histórico;

•

Abertura de um expressivo número de unidades hoteleiras;

As opções estratégias para esta UT são as seguintes:
•

Reforçar o protagonismo internacional de Lisboa e os seus fatores de atratividade nas áreas dos
serviços financeiros e às empresas, da I&D, do turismo, das indústrias criativas, do conhecimento
e da cultura;

•

Fomentar a coesão social e valorizar a diversidade multicultural como um fator de competitividade;

•

Revitalizar funcional e demograficamente a Cidade de Lisboa, atraindo novos segmentos
populacionais;

•

Inverter os processos de degradação física e funcional do parque edificado;

•

Melhorar a qualidade da mobilidade e ampliar a intermodalidade;

•

Concretizar o conceito “Lisboa, Cidade de Bairros” promovendo a reabilitação urbana, a
revitalização do comércio tradicional, a valorização do ambiente e do espaço público e a
qualificação dos equipamentos e dos serviços de proximidade;

•

Intensificar o processo de modernização e afirmação da atividade portuária;

•

Aumentar a resiliência ao risco sísmico.

Verifica-se que os objetivos e justificação do projeto têm enquadramento numa das opções estratégicas
definidas no PROT-AML para a UT Cidade de Lisboa.
UT1 - Estuário do Tejo
A unidade territorial do Estuário do Tejo integra o plano de água, as zonas húmidas e sapais. De acordo
com o PROTAML, as intervenções nas orlas do estuário devem ser articuladas e integradas com as ações
a desenvolver nas unidades territoriais adjacentes.
O Estuário é uma área de importância estratégica para a conservação da natureza, tanto ao nível
metropolitano, como ao nível nacional. Os seus valores naturais decorrem, em particular, da sua dimensão
e diversidade funcional, da riqueza florística e faunística e, de um modo geral, da variedade de
ecossistemas que nele ocorrem. Para além do seu extraordinário valor paisagístico e ambiental, o Estuário
do Tejo tem importantes valências económicas: para as atividades portuárias, para o transporte fluvial,
para a reprodução piscícola e povoamento da faixa costeira, para o desenvolvimento da aquicultura (peixe,
moluscos), salicultura e para a náutica de recreio.
De acordo com o PROTAML, existem conflitos e ameaças decorrentes da multiplicidade de usos
ribeirinhos, do seu funcionamento como meio recetor da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, bem como de
funções localizadas na envolvente urbana, nomeadamente as associadas a atividades industriais e a
funções portuárias. Salienta-se ainda que o Estuário do Tejo está exposto a um perigo sísmico elevado ou
muito elevado, apresentando ainda uma elevada suscetibilidade às cheias e à inundação por tsunami.
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As opções estratégicas definidas para esta UT são as seguintes:
•

Assegurar que as decisões de localização das infraestruturas e equipamentos, essenciais para as
atividades económicas suportadas pelo Estuário, sejam tomadas tendo como princípio a
preservação da sustentabilidade;

•

Valorizar a dimensão económica e cultural das comunidades piscatórias, nos processos de
ordenamento e desenvolvimento em curso ou a equacionar;

•

Assegurar a concretização dos objetivos estratégicos no projeto “Arco Ribeirinho Sul”,
nomeadamente as intervenções de requalificação e reconversão urbanística;

•

Salvaguardar os habitats naturais da margem do estuário e das baías e esteiros adjacentes,
especialmente os sapais e outras zonas húmidas;

•

Promover um ordenamento territorial das margens do estuário adequado ao risco sísmico e à
suscetibilidade à inundação por tsunami.

No âmbito do Modelo Territorial do PROTAML, foram definidos e analisados os Sistemas Estruturantes.
Importa, no contexto do presente estudo, referir o Sistema Económico e dentro deste o subsistema
Logística e o Sistema de Mobilidade e de Acessibilidades e dentro deste, o subsistema Marítimo-portuário.
Sistema Económico – Subsistema Logística
O PROT considera que o ordenamento das plataformas logísticas e a estruturação de um sistema
inteligente de transporte são uma oportunidade para construir uma plataforma Atlântica de dimensão
europeia e global, que potencie as mudanças em curso na indústria dos transportes de passageiros e,
sobretudo, de mercadorias, que dão maior ênfase às questões de eficiência energética, sustentabilidade
ambiental e conectividade entre os diferentes modos, que constitui, por seu lado, uma das principais
debilidades internas.
Considera ainda o PROTAML que a existência de capacidade endógena instalada, que se comprova pelo
aumento de atividade económica na classe de transportes, armazenagem e comunicações, aconselha a
uma forte aposta na produtividade deste sector e no reforço da sua especialização competitiva. Nesta
perspetiva, os investimentos em novas infraestruturas devem ser usados para promover a
empregabilidade e as capacidades profissionais instaladas no cluster da Auto-Europa, na Portela, nas
Oficinas Gerais de Material Aeronáutico e nos Portos de Lisboa e Setúbal. Em resultado, é possível reforçar
os fatores de competitividade internacional da AML no domínio dos transportes e logística, criando pontos
de amarração que potenciam o desenvolvimento de novas atividades na cadeia de valor e permitem
desempenhar um efeito de arrastamento sobre o emprego e o rendimento da Região.
O PROT refere ainda que, em termos globais, a AML dispõe assim de uma oportunidade para ocupar um
lugar central no reordenamento da rede logística e dos fluxos de transporte nacionais, articulando a
atividade portuária e ferroviária, fomentando a intermodalidade e expandindo o alcance da área de
influência até Espanha. Em termos de posicionamento competitivo regional, podem ser criadas condições
para atração do investimento industrial e contribuir para o desenvolvimento mais harmonioso do território
nacional, ao mesmo tempo que os portos marítimos se posicionam como portas de entrada e de saída
privilegiadas na direção do Atlântico, suportando o comércio externo nacional e europeu.
Sistema Mobilidade e de Acessibilidades – Subsistema Marítimo-portuário
O PROTAML considera que o desenvolvimento do sistema portuário da AML deve ser equacionado num
contexto de complementaridade entre os portos de Lisboa, Setúbal e Sines, sendo fundamental assegurar
a sua inserção nos grandes corredores multimodais de acesso a Espanha e ao interior do continente
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Europeu, bem como às plataformas logísticas para potenciar a atividade portuária e expandir a sua área
de influência. Devem ser desenvolvidos estudos de acessibilidades rodoferroviárias e fluviais que permitam
melhorar a articulação dos Portos com as plataformas logísticas da AML, procurando minimizar os
conflitos entre tráfego de veículos pesados e ligeiros e promovendo soluções de transporte mais
sustentáveis.
As Opções Estratégicas são concretizadas pelas medidas e diretrizes, incluídas nas Normas Orientadoras,
as quais compreendem as Normas Gerais, as Normas Específicas por Domínio de Intervenção e as Normas
Específicas por Unidade Territorial. Seguidamente, faz-se referência às normas relacionadas com as
unidades territoriais consideradas na análise e com o projeto em causa.
Normas por Domínio de Intervenção
As Normas Específicas por Domínio de Intervenção são organizadas em quatro domínios, a partir dos
quais são definidas Linhas de Ação que, por sua vez, integram Normas Orientadoras.
No Domínio A- CONECTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E COSMOPOLITISMO, interessa reter para análise as
seguinte Linha de Ação (LA):
•

LA A.1.- Melhorar as ligações supra-regionais e internacionais, especificamente, as orientações,
diretrizes e medidas dirigidas ao Sistema marítimo-portuário (A1.3).

A1.3 - Sistema marítimo-portuário
Orientações
1. Potenciar o transporte marítimo, num contexto de complementaridade entre os portos de Lisboa,
Setúbal e Sines, tal como definido nas Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo-Portuário.
2. Promover elevados níveis de articulação entre o sistema portuário e o sistema logístico, favorecendo
modos de transporte mais sustentáveis, designadamente o modo ferroviário.
Diretrizes e Medidas
2. Estudar as acessibilidades rodoferroviárias e fluviais que permitam melhorar a articulação com as
plataformas logísticas da AML e o escoamento das mercadorias a partir dos portos de Lisboa e Setúbal,
incluindo, nomeadamente:
(…..)
d) Estudo das soluções alternativas eficientes de escoamento das mercadorias a partir do terminal de
Alcântara, atendendo aos compromissos assumidos de expansão do terminal de carga e garantindo
soluções eficientes e sustentáveis e que não ponham em causa as demais funções essenciais dos sistemas
rodoviário e ferroviário de suporte.
Normas Específicas por Unidade Territorial
Para a UT2- Lisboa Cidade, importa reter a Norma nº6:
“6. Intensificar o processo de modernização e afirmação da actividade portuária, de modo a
incrementar as suas três áreas de negócio: contentores, granéis alimentares e cruzeiros”
O instrumento de aplicação é Estudo/Obra, a entidade responsável é a APL e a entidade participante a
CM.
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Verifica-se que a Proposta de Alteração do PROT AML contém referências específicas à atividade portuária,
considerando-a como um dos pilares de desenvolvimento e especialização económica da região, e, em
especial, ao TCA, incluindo uma norma que se refere ao estudo de soluções alternativas eficientes de
escoamento das mercadorias a partir desse mesmo terminal.

5.8.4

Planos Setoriais e Especiais

5.8.4.1

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e das Ribeiras do Oeste (RH5);
Nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA), o planeamento de gestão das águas
está estruturado em ciclos de 6 anos. Os primeiros Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH),
elaborados no âmbito deste quadro legal, estiveram vigentes até ao final 2015.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela
Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, aprova os Planos de Gestão de Região
Hidrográfica de Portugal Continental para o período 2016-2021, constituindo o 2º ciclo de planeamento.
O Plano de Gestão de Região Hidrográfica em vigor na área de estudo é o Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Tejo e das Ribeiras do Oeste (RH5).
No âmbito dos documentos elaborados no 2º ciclo de planeamento, importa analisar a Parte 5- Objetivos
e a Parte 6- Programa de medidas.
Nos PGRH, os objetivos definidos são estruturados em dois níveis – estratégicos e operacionais - a que
correspondem alcances e âmbitos distintos. Os primeiros enquadram-se nos princípios da legislação que
regula o planeamento e a gestão dos recursos hídricos e nas linhas orientadoras da política da água. Os
objetivos operacionais associam-se, sobretudo, aos problemas identificados no diagnóstico e integram
metas quantificáveis e indicadores de execução que permitem a prossecução efetiva dos objetivos
estratégicos.
Os objetivos estratégicos e operacionais que podem ser associados ou relacionados com o projeto em
causa são elencados de seguida, enquadrados nas respetivas áreas temáticas.
Qualidade da água
•

OE2- Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água

A melhoria e recuperação da qualidade dos recursos hídricos promovendo o Bom estado das massas de
água mediante a prevenção dos processos de degradação e a redução gradual da poluição, constitui um
objetivo basilar no processo de planeamento, visando assim garantir uma boa qualidade da água para os
ecossistemas e diferentes usos.
•

OO2.2 - Atingir e manter o Bom estado das massas de água, reduzindo ou eliminando os impactes
através de uma gestão adequada das pressões.

Gestão de riscos
•

OE5- Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água.

A gestão integrada do domínio hídrico promove a prevenção e mitigação dos efeitos provocados por
riscos naturais ou antropogénicos, com especial enfoque para as cheias, secas e poluição acidental, tendo
em vista a segurança de pessoas e bens. Visa ainda promover uma estreita articulação com os Planos de
Gestão de Risco de Inundações e com as medidas de adaptação às alterações climáticas.
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•

OO5.1 - Promover a gestão dos riscos associados a secas, cheias, erosão costeira e acidentes de
poluição

•

OO5.2 - Promover a melhoria do conhecimento das situações de risco e a operacionalização dos
sistemas de previsão, alerta e comunicação.

Os PGRH definem ainda objetivos ambientais, os quais se encontram sistematizados na tabela seguinte
para as massas de água superficiais da RH5.
Tabela 5.18 – Objetivos ambientais estabelecidos na Diretiva Quadro da Água para as águas superficiais

OS PGRH agrupam as massas de água em função do objetivo ambiental fixado e do prazo previsto para a
sua concretização, de acordo com as classes seguintes:
a)

Massas de água em que o Bom estado deve ser mantido ou melhorado até 2015;

b)

Massas de água em que o Bom estado deverá ser atingido em 2021 ou 2027;

c)

Massas de água em que não é expectável que o Bom estado seja atingido.

As massas de água que fiquem incluídas nas duas últimas alíneas requerem uma análise mais detalhada
em função das causas que conduziram a esta situação, permitindo assim a sua distribuição por um dos
cenários seguintes:
a)

Massas de água em que se prevê que o Bom estado possa ser atingido até 2021, devendo ser
apresentada a justificação e o modo como vai ser conseguida a realização gradual dos objetivos;

b)

Massas de água em que se prevê que o Bom estado possa ser atingido até 2027, devendo ser
apresentada a justificação e o modo como vai ser conseguida a realização gradual dos objetivos;

c)

Massas de água em que se prevê que o Bom estado só poderá ser atingido depois de 2027, devendo
ser apresentada a justificação e a adoção de objetivos menos exigentes.

No caso das massas de água identificadas e designadas como massas de água fortemente modificadas
ou artificiais, o objetivo ambiental só é alcançado quando o potencial ecológico e o estado químico forem
classificados como Bom.
As prorrogações e derrogações previstas na DQA são medidas necessárias para enquadrar, por exemplo,
constrangimentos técnicos e económicos para se alcançarem os objetivos ambientais estabelecidos em
sistemas com elevados níveis de influência antrópica. Assim, o estabelecimento de objetivos ambientais
menos exigentes é permitido quando as massas de água estejam tão afetadas pela atividade humana ou
o seu estado natural seja tal que se revele inexequível ou desproporcionadamente dispendioso alcançar
esses objetivos. Por outro lado, podem ainda ser invocadas condições naturais impeditivas do
cumprimento dos objetivos ambientais.
Conforme já referido em 5.4.4.2, para a massa de água onde se insere a área de estudo- Tejo WB1, o PGRH
do Tejo define a prorrogação do objetivo ambiental, sendo a situação resumida na tabela seguinte.
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Tabela 5.19 – Medidas a implementar para cumprimento do objetivo ambiental para massa de água Tejo WB1

Objetivo
ambiental

Classificação abaixo
de Bom (motivo)

Pressões mais
significativas

Tipo de medidas
Intervenções nos sistemas de saneamento;
Definição de condicionantes a aplicar no

2022-2027

Urbana;

licenciamento;

industrial;

Medidas de melhoria da qualidade das águas

hidromorfológica.

balneares;

Estado ecológico

Recuperação de Passivo Ambiental;
Medidas de restauro ecológico.

No documento Programa de medidas, são detalhadas as medidas a implementar para que possa ser
atingido o Bom estado dessa massa de água, de acordo com o seguidamente apresentado:
1)

Ampliação e beneficiação da ETAR do Valdeão, na freguesia do Pragal do concelho de Almada;

2)

Intervenções no sistema de saneamento da ETAR de Alcântara, concelho de Lisboa;

3)

Remodelação da ETAR da Mutela, na freguesia da Cova da Piedade, concelho de Almada;

4)

Remodelação da ETAR da Quinta da Bomba, na freguesia de Corroios e concelho do Seixal;

5)

Reabilitação dos emissários do sistema de transporte e tratamento de águas residuais em alta, nos
municípios de Oeiras, Cascais e Sintra no subsistema da ETAR da Guia;

6)

Reabilitação do intercetor geral do subsistema da Guia, nos concelhos de Oeiras e Sintra;

7)

Intervenções nos sistemas de drenagem e elevatórios do subsistema de Barreiro/Moita, concelho
do Barreiro;

8)

Elaboração do projeto de recuperação do passivo ambiental do Estaleiro da Margueira;

9)

Elaboração do projeto relativo às Ações Prioritárias para Recuperação do Passivo Ambiental dos
Territórios da ex-Siderurgia Nacional (Seixal);

10)

Elaboração do Projeto relativo às Ações Prioritárias para Recuperação do Passivo Ambiental nos
Territórios da Quimiparque (1ª Fase);

11)

Recuperação do Passivo Ambiental do Parque de Lamas de Zinco do Parque Empresarial do
Barreiro;

12)

Implementação do 1º nível de ação preconizado no Plano do Plano de Gestão da Enguia: Açude de
Abrantes;

13)

Garantir a transponibilidade pela Enguia (e pelas outras espécies piscícolas) nas barragens de Belver
e Fratel, incluído no 1º nível de ação preconizado no Plano do Plano de Gestão da Enguia;

14)

Programa do Estuário do rio Tejo;

15)

Implementação de programa de medidas de melhoria da qualidade das águas balneares em massas
de água em incumprimento ou em risco de incumprimento da Diretiva das Águas Balneares e
medidas de melhoria em massas de água que se pretende que venham a ser identificadas como
Águas Balneares.

Verifica-se que nenhuma dessas medidas está relacionada com a atividade portuária.
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5.8.4.2

Plano de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI) do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5);
A Diretiva de Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações (Diretiva 2007/60/CE), de 23 de outubro e a
sua transposição para o direito nacional, através do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro,
estabelecem um quadro nacional para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o objetivo de
reduzir as consequências prejudiciais associadas a este fenómeno para a saúde humana (incluindo perdas
humanas), o ambiente, o património cultural, as infraestruturas e as atividades económicas.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro, republicada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 22-A/2016, de 18 de novembro, aprova os Planos de Gestão de Riscos de
Inundações para o período 2016-2021, para as diferentes regiões hidrográficas.
Os PGRI são planos específicos de gestão das águas mais pormenorizados a nível do problema (cheias e
inundações), podendo incluir medidas de proteção e valorização dos recursos hídricos para certas zonas.
Em Portugal continental, as cheias significativas ocorrem, essencialmente, nas bacias hidrográficas dos
grandes e médios rios, sendo o rio Tejo um dos mais afetados.
Numa 1ª etapa de elaboração dos PGRI, foram definidas as zonas críticas de inundações. As 22 Zonas
Críticas selecionadas apresentam em simultaneidade as seguintes características:
•

Pelo menos uma pessoa desaparecida ou morta e,

•

No mínimo quinze pessoas afetadas (evacuados ou desalojados).

Figura 5.62 – Identificação e localização das 22 Zonas Críticas e respetivos cursos de água, por RH
(Fonte: PGRI RH5 (APA, 2016))

Verifica-se que na RH5, e especificamente na bacia do rio Tejo, as zonas críticas em termos de inundações
estão situadas no rio Tejo, a montante da área de estudo (Vila Franca de Xira), e no rio Trancão.
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5.8.4.3

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) de Lisboa e Vale do Tejo
O PROF de Lisboa e Vale do Tejo (PROF LVT), aprovado pela Portaria nº 52/2019, de 11 de fevereiro,
abrange 52 municípios, entre eles Lisboa. Os PROF são instrumentos setoriais de gestão territorial,
previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) e regulados pelo DecretoLei n.º 16/2009, de 14 de janeiro. Estabelecem normas específicas de utilização e exploração florestal dos
espaços florestais, com a finalidade de garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a
eles associados. O PROF LVT prossegue os seguintes objetivos estratégicos:
a)

Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos;

b)

Especialização do território;

c)

Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos;

d)

Internacionalização e aumento do valor dos produtos;

e)

Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor;

f)

Racionalização e simplificação dos instrumentos de política.

O PROF de Lisboa e Vale do Tejo considera 25 sub-regiões homogéneas, enquadrando-se a parte terrestre
da área de estudo na sub-região homogénea da Grande Lisboa, correspondendo à área mais urbana dos
concelhos do arco ribeirinho norte de Lisboa. Nesta sub-região homogénea, visa-se a implementação e o
desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais:
a)

Função geral de conservação de habitats, de espécies

b)

da fauna e da flora e de geomonumentos;

c)

Função geral de proteção;

d) Função geral de recreio e valorização da paisagem.
Na figura seguinte apresenta-se um extrato do mapa síntese do PROF LVT abrangendo a área de estudo.
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Figura 5.63 – Extrato do Mapa Síntese do PROF LVT

Verifica-se que na área de estudo, não está identificada qualquer condicionante relacionada com a gestão
florestal.

5.8.5

Planos nacionais

5.8.5.1

Plano Nacional da Água (PNA)
O Plano Nacional da Água, aprovado pelo Decreto-lei nº 76/2016, de 9 de novembro, define a estratégia
nacional para a gestão integrada da água, estabelecendo as grandes opções da política nacional da água
e os princípios e as regras de orientação dessa política, a aplicar pelos planos de gestão de regiões
hidrográficas e por outros instrumentos de planeamento das águas.
Nos termos da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012,
de 22 de junho, foi elaborada a versão provisória do PNA, onde foram definidas as grandes opções
estratégicas da política nacional da água, a aplicar pelos planos de gestão de região hidrográfica (PGRH)
para o período 2016-2021 e programas de medidas que lhes estão associados. Aponta também as grandes
linhas prospetivas daquela política para o período 2022-2027 que corresponde ao 3.º ciclo de
planeamento da DQA.
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O PNA pretende, deste modo, ser um plano abrangente, mas pragmático, enquadrador das políticas de
gestão de recursos hídricos nacionais, dotado de visão estratégica de gestão dos recursos hídricos e
assente numa lógica de proteção do recurso e de sustentabilidade do desenvolvimento socioeconómico
nacional.
De acordo com este instrumento, a gestão das águas deverá prosseguir três objetivos fundamentais: a
Proteção e a Requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas terrestres, bem
como das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas necessidades de água; a Promoção
do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a afetação aos vários tipos
de usos, tendo em conta o seu valor económico, baseada numa proteção a longo prazo dos recursos
hídricos disponíveis; e o Aumento da resiliência relativamente aos efeitos das inundações e das secas e
outros fenómenos meteorológicos extremos decorrentes das alterações climáticas.
Uma vez que o PNA é um instrumento de política nacional da água, de carácter abrangente, definindo
estratégias a aplicar em instrumentos de âmbito regional, considera-se que a análise efetuada ao Plano
de Gestão da RH5 dá resposta ao enquadramento do projeto nos instrumentos de gestão territorial
direcionados para os recursos hídricos.

5.8.5.2

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
Recentemente, foi publicada a Revisão do PNPOT (Lei nº 99/2019, de 5 de setembro, que aprova a 1ª Revisão
ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de
setembro).
A revisão do PNPOT contempla uma nova Estratégia e Modelo Territorial, um novo Programa de Ação para
o horizonte 2030 com 50 medidas e um novo regime de gestão, acompanhamento e monitorização, capaz
de dinamizar a concretização das orientações, diretrizes e medidas de política e de promoção do próprio
PNPOT como referencial estratégico da territorialização das políticas públicas e da programação de
investimentos territoriais, financiados por programas nacionais e comunitários.
Considerando que o ordenamento do território deve servir de suporte e contribuir para as grandes opções
estratégicas definidas para o desenvolvimento do País, numa ótica de coesão e equidade territorial, o
PNPOT define cinco desafios territoriais estratégicos nos vários níveis de planeamento: gerir os recursos
naturais de forma sustentável; promover um sistema urbano policêntrico; promover a inclusão e valorizar a
diversidade territorial; reforçar a conetividade interna e externa; e promover a governança territorial.
O PNPOT assume ainda 10 compromissos para o território:
•

Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades;

•

Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica;

•

Adaptar território e gerar resiliência;

•

Descarbonizar acelerando a transição energética e material;

•

Remunerar os serviços prestados pelo capital natural:

•

Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e capacitação;

•

Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma cultura d território;

•

Integrar nos Instrumentos de Gestão Territorial novas abordagens para a sustentabilidade;

•

Garantir nos Instrumentos de Gestão Territorial a diminuição da exposição a riscos;
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•

Reforçar a eficiência territorial nos Instrumentos de Gestão Territorial.

Os 10 Compromissos para o Território são operacionalizados no quadro de cinco Domínios de Intervenção,
sendo o D4 - Domínio da Conetividade, o mais relacionado com o projeto em análise.
No âmbito do D4 cabem as ações que concorrem para o reforço das interligações, aproximando os
indivíduos, as empresas e as instituições, através de redes e serviços digitais e de uma mobilidade que
contribui para a descarbonização.
Constitui pois desafio territorial deste domínio reforçar a conetividade interna e externa, o qual contempla
as seguintes opções estratégicas, em termos territoriais.
•

4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade ecológica

•

4.2. Reforçar e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade

•

4.3. Dinamizar as redes digitais

No âmbito da opção 4.2, considera o PNPOT o seguinte:
“(…) O sistema portuário deve aprofundar as vocações e as complementaridades entre os portos
nacionais e reforçar o papel destes enquanto portas de entrada na Europa e futuras âncoras do
desenvolvimento das autoestradas do mar. O movimento nos portos tem crescido e existem
constrangimentos em virtude da evolução no volume de carga e nas caraterísticas dos navios.
Só uma visão integrada rodoferroviária e ferro-portuária permitirá estabelecer uma estratégia que
resulte na efetiva diminuição do transporte comunitário por rodovia. O objetivo é posicionar Portugal
como referência nas cadeias logísticas internacionais. O sistema ferroviário deverá ampliar as suas
infraestruturas, induzindo crescimento de tráfego de passageiros e de mercadorias em articulação
com as infraestruturas portuárias, estancando o crescimento da procura na rodovia, designadamente
no transporte de mercadorias na Península Ibérica.
(…)”
A bold encontram-se assinaladas as opções estratégicas em que se enquadram os objetivos do projeto em
análise.
Os cinco Domínios de Intervenção enquadram as 50 medidas de política estabelecidas.
As medidas chave elencadas no Domínio D4 são:
•

4.1 Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia

•

4.2 Otimizar a conetividade ecológica nacional

•

4.3 Suprir carências de acessibilidade tendo em vista a equidade no acesso aos serviços e
infraestruturas empresariais

•

4.4 Renovar, requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte

•

4.5 Promover a mobilidade metropolitana e interurbana

•

4.6 Digitalizar a gestão e a operação dos sistemas de transporte

•

4.7 Alargar as infraestruturas físicas de conexão internacional

•

4.8 Ampliar a conetividade digital internacional através de cabos submarinos

•

4.9 Reforçar os serviços de banda larga e implementação de redes da nova geração 5G
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De entre estas medidas referem-se, pela aplicabilidade ao projeto em causa a 4.4- Renovar, requalificar e
adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte e a 4.7- Alargar as infraestruturas físicas de conexão
internacional.
Os efeitos esperados com estas medidas, relacionados com o projeto, são:
•

Manutenção ou reposição dos níveis de qualidade e desempenho nos transportes.

•

Desenvolvimento da multimodalidade associada ao transporte de mercadorias visando melhorar a
eficácia das infraestruturas.

•

Aumento da atratividade externa dos sistemas logísticos e de transporte.

Na descrição/justificação dessas medidas, o PNPOT refere o seguinte (a bold estão destacados os aspetos
com maior relação com o projeto em causa):
▪

MEDIDA 4.4

“JUSTIFICAÇÃO DA MEDIDA
Os investimentos ao longo das últimas décadas permitem a Portugal usufruir hoje de vastas infraestruturas
e sistemas de transportes, que são usadas diariamente para a atividade social e económica do País,
constituindo um fator de coesão e de competitividade. Tais infraestruturas e sistemas representaram
importantes esforços do País e devem, também por isso, ser devidamente rendibilizadas. No entanto, com
o crescimento e envelhecimento das infraestruturas e dos sistemas de transporte é necessário investir na
sua renovação, requalificação e adaptação. Esta necessidade também decorre da evolução dos padrões
exigidos pela sociedade, economia e ambiente.
Por outro lado, a incerteza que caracteriza os nossos tempos, e em particular as ameaças que decorrem das
alterações climáticas e tecnológicas, obrigam a promover a flexibilidade e a resiliência das infraestruturas e
dos sistemas, aumentando a sua longevidade e eficiência. Ao mesmo tempo, face ao aumento da
atratividade do País, é fundamental reforçar e qualificar a oferta dos sistemas de transporte como alavancas
do desenvolvimento regional.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Preservar e rendibilizar redes de transporte existentes, assegurando adequados níveis de funcionalidade,
desempenho e segurança e introduzindo flexibilidade e resiliência para fazer face a incertezas,
nomeadamente através de:
- Adaptação de infraestruturas de transportes às alterações climáticas e tecnológicas;
- Redução das externalidades negativas dos transportes, incluindo emissões atmosféricas e de gases
com efeito de estufa;
- Reposição e atualização contínuas do desempenho dos transportes;
- Garantia das condições nos vários modos de transporte face ao aumento esperado do turismo;
- Melhoria das condições de segurança, capacidade de tráfego e sustentabilidade das vias e dos
sistemas de transporte.
- Promoção de condições para a prática de atividade e exercício físico em algumas artérias viárias.
OBJETIVOS OPERACIONAIS
1. Manter ou repor os níveis de qualidade e desempenho nos transportes.
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2. Aumentar a longevidade das infraestruturas e dos sistemas de transporte.
3. Reduzir externalidades negativas e aumentar a sustentabilidade ambiental em particular as emissões
de poluentes atmosféricos e de gases com efeito de estufa associadas a este setor.
4. Rendibilizar os investimentos realizados no passado e os ativos existentes.
5. Desenvolver a multimodalidade associada ao transporte de mercadorias.
6. Diminuir os impactos ambientais do transporte.
▪

MEDIDA 4.7

“JUSTIFICAÇÃO DA MEDIDA
A conetividade externa assume-se cada vez mais como fator de suporte do desenvolvimento
socioeconómico, não só pela atividade económica direta que gera, mas sobretudo pela competitividade
que proporciona e pela multiplicação de oportunidades de ligação das empresas e dos cidadãos ao resto
do mundo. Portugal, no meio das principais rotas comerciais e de navegação mundiais centrais e não
centrais, tem vindo a beneficiar do aumento rápido da sua conetividade externa, alavancado sobretudo nas
infraestruturas portuárias e aeroportuárias. Esse aumento da conetividade tem tradução direta no
crescimento da procura e do consequente nível de saturação das principais infraestruturas, em
particular no setor portuário, com taxas de utilização muito elevadas e muito próximas da capacidade
máxima instalada nos terminais dos portos de Leixões, Lisboa e Sines atualmente existentes. O
posicionamento geográfico e geopolítico do País confere-lhe condições favoráveis para que continue a
crescer neste domínio, tendo assim condições privilegiadas no negócio de bunkering de Gás Natural
Liquefeito (GNL), nos seguintes segmentos: navegação comercial, turismo, transporte de longa e curta
distância. É assim necessário apostar no reforço da capacidade e atratividade das infraestruturas de
transporte

internacional.

Complementarmente,

importa

estender

territorialmente

os

benefícios

proporcionados por esta conetividade externa, o que justifica a melhoria das ligações das infraestruturas de
transporte internacional às redes de distribuição. Igualmente, a nível regulatório, as novas restrições
ambientais abrem mercado para o uso do GNL como combustível base da mobilidade marítima,
substituindo o fuel.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Alargar a conetividade externa, potenciando e distribuindo territorialmente as oportunidades criadas pelo
posicionamento geográfico do País, através do reforço das infraestruturas de conexão internacional e das
suas ligações intra e intermodais ao resto do território nacional, nomeadamente através de:
- Reforço da capacidade das redes de infraestruturas, adaptando-as à pressão de tráfego no sistema
portuário, através inevitavelmente da construção de novos terminais nos portos de Leixões, Lisboa e
Sines, e aeroportuário, nomeadamente através da construção de uma nova infraestrutura aeroportuária na
região de Lisboa que dê resposta rápida à necessidade de alívio do atual Aeroporto Humberto Delgado;
- Afirmação do hub GNL portuário e criação e um mercado sustentável para o GNL marítimo, garantindo
desta forma ganhos de atratividade e sustentabilidade do sistema portuário;
- Melhoria da integração logística e da ligação das infraestruturas portuárias e aeroportuárias às redes
de transporte terrestre (com destaque para as ligações ao sistema ferroviário) e fluviais;
- Aumento da interoperabilidade do sistema ferroviário e, consequentemente, da sua integração na Rede
Transeuropeia de Transportes (RTE-T).
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OBJETIVOS OPERACIONAIS
1. Aumentar/adequar/otimizar a capacidade portuária e aeroportuária
2. Melhorar as condições de desenvolvimento dos hubs portuários e aeroportuários
3. Assumir Portugal como hub comercial de GNL transcontinental, hub de transhipment de GNL Small-Scale
e Área de Serviço GNL marítimo
4. Melhorar o desempenho e a eficiência das cadeias logísticas e de mobilidade
5. Aumentar a interoperabilidade do sistema ferroviário
6. Aumentar a competitividade e atratividade dos sistemas de transporte internacional
7. Aumentar a conetividade externa para passageiros e mercadorias
8. Aumentar a procura interna e externa da atividade económica
9. Melhorar as conetividades e a cooperação com Espanha.
(…..)”.
A bold estão destacados os objetivos operacionais com maior relação com o projeto em causa.
O Modelo Territorial representa a tradução espacial da estratégia de desenvolvimento do país, para o qual
concorre um conjunto de sistemas que irão informar o ordenamento do território. O Modelo territorial do
PNPOT compreende os seguintes sistemas: Sistema Natural; Sistema Social; Sistema Económico; Sistema de
Conetividade; Sistema Urbano; Vulnerabilidades Críticas. Destes sistemas, no contexto em causa, importa
analisar o Sistema de Conetividade.
Verifica-se que o Porto de Lisboa está representado como um dos portos principais, o qual está ligado a
corredores rodoferroviários estruturantes.
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Figura 5.64 – Sistema de Conetividade do Modelo territorial do PNPOT
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5.8.6

Documentos sectoriais de índole estratégica

5.8.6.1

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020
A ENM2013-2020, adotada pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 12/2014, de 12 de fevereiro,
apresentou um novo modelo de desenvolvimento do oceano e das zonas costeiras que permitirá a
Portugal responder aos desafios colocados para a promoção, crescimento e competitividade da economia
do mar, nomeadamente as importantes alterações verificadas no âmbito político e estratégico a nível
europeu e mundial.
A prossecução da ENM 2013-2020 realiza-se através de um plano de ação (Plano Mar-Portugal), o qual
apresenta ações a desenvolver, por Domínio Estratégico de Desenvolvimento (DED), Programa de Ação
(PA) e Eixo de Ação (EA). Assim, e relacionando com o projeto em causa, temos as seguintes ações
propostas no Plano Mar-Portugal:
Domínio Estratégico de Desenvolvimento – Outros Usos e Atividades
Programa de Ação - Portos, Transportes e Logística
•

Eixo de Ação – Exploração:
o

Consolidação da integração do sistema portuário comercial na rede transeuropeia de
transportes e nas cadeias logísticas da fachada atlântica, através do reforço da posição dos
portos enquanto nós da rede e efetuando uma aposta clara na logística, nas acessibilidades e
na integração multimodal, promovendo igualmente o transporte marítimo e as autoestradas
do mar, para o que desempenha um papel decisivo a contínua simplificação de procedimentos,
integração modal de fluxos informacionais e melhoria da infraestrutura no âmbito do setor
marítimo e portuário.

•

Eixo de Ação – Preservação:
o

Controlo de práticas associadas às atividades portuária e de transporte no espaço marítimo,
em particular no que se refere aos efeitos e impactos que decorrem da atividade antrópica,
assegurando a sustentabilidade ambiental das ações, em linha com os compromissos
internacionais assumidos por Portugal, implicando, entre outras, a implementação de
procedimentos adequados de acompanhamento da exploração e avaliação de impacte
ambiental, a adaptação de planos de dragagens, a extensão das boas práticas de gestão de
resíduos gerados em navios e resíduos de carga a todas as infraestruturas portuárias, uma
melhor gestão de efluentes, o tratamento de águas de lastro, e gestão de tintas anti-fouling e
de lixo marinho.

5.8.6.2

Estratégia para o Aumento da Competividade da Rede de Portos Comerciais do ContinenteHorizonte 2026
A Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente —
Horizonte 2026, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 175/2017, de 24 de
novembro, constitui-se como um programa estratégico de apoio à dinamização da atividade portuária e
à simplificação administrativa, com o objetivo de contribuir para a retoma do investimento, para a redução
dos custos de contexto e para o relançamento da economia, transformando o potencial existente em
crescimento económico e emprego reais.
Este programa assenta em três objetivos estratégicos:
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a)

Adequar infraestruturas e equipamentos ao aumento da dimensão dos navios e da procura e ligações
ao hinterland;

b)

Melhoria das condições de operacionalidade das unidades portuárias;

c)

Criar nos portos plataformas de aceleração tecnológica e de novas competências.

O documento técnico apresentado em anexo à RCM, contempla uma análise da evolução da
movimentação de mercadorias por via marítima na última década e projeções para 2026.
Considerando que o setor do Mar constitui uma aposta de futuro, onde a melhoria da eficiência das
infraestruturas portuárias é considerada vital para o crescimento dos portos comerciais do continente (e
com positivos impactos na economia do mar) e atendendo à transversal aposta em projetos aceleradores
de desenvolvimento tecnológico e de inovação no sistema portuário, e ao aproveitamento de novas
oportunidades de mercado, o Governo assume o objetivo dum crescimento global de 88% de
movimentação de mercadorias para o horizonte 2026, face ao valor atingido em 2015.
No que respeita ao segmento de carga contentorizada, e considerando a argumentação acima exposta, o
Governo assume o objetivo dum crescimento global de 200 % na movimentação de carga contentorizada
para o horizonte 2026 face ao valor atingido em 2015.
Atendendo aos resultados da análise SWOT efetuada para o setor marítimo-portuário, o documento
define objetivos estratégicos para a rede de portos comerciais do Continente que enquadram os
investimentos e as metas a atingir, no horizonte 2026. Entre esses objetivos, referem-se os seguintes:
A. Adequar infraestruturas e equipamentos ao aumento da dimensão dos navios e da procura e ligações
ao hinterland:
A.1. Impulsionar a afirmação dos portos comerciais do continente no sistema logístico global;
A.2. Captar mais investimento nacional e internacional, maximizando o investimento privado e
comunitário;
A.3. Aumentar a movimentação de contentores nos portos comerciais do continente;
A.4. Promover/Incentivar a intermodalidade marítima, fluvial e terrestre.
B. Melhoria das condições de operacionalidade das unidades portuárias:
B.1. Tornar as empresas do setor referências internacionais de know-how e de eficiência, através do
recurso a novas tecnologias de informação e telecomunicações e da introdução de simplificação
de procedimentos;
B.2. Garantir padrões de elevada eficiência, nas vertentes operacional, laboral, ambiental, energética
e de segurança.
Como metas a atingir, destacam-se as seguintes:
•

Crescimento da movimentação de contentores de 200%, em 2026, a nível nacional, com um
contributo de 1.229.099 do Porto de Lisboa;

•

Diminuição em 20 % das ligações em transporte rodoviário de e para os portos, no horizonte 2026.

O Plano de Ação para alcançar os objetivos e metas traçados assenta num conjunto de investimentos
estratégicos, entre os quais, para o Porto de Lisboa, surge o Projeto de Aumento da Eficiência do Terminal
de Alcântara (1ª Fase).
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5.8.6.3

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020
O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas — PETI3+, para o horizonte 2014 -2020 foi aprovado
(versão final revista) pela Resolução do Conselho de Ministros nº 61-A/2015, de 20 de agosto. A
elaboração do PETI3+ surge no seguimento da determinação, através do despacho do Secretário de
Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações nº 11215 -A/2013, de 27 de agosto, de criação de
um grupo de trabalho com o objetivo de apresentar ao Governo as recomendações relativamente aos
investimentos a realizar em infraestruturas de elevado valor acrescentado (GTIEVA). O PETI3+ incorpora
as recomendações deste grupo de trabalho, bem como as que resultaram do processo de consulta pública.
O PETI 3+ apresenta um diagnóstico do setor dos transportes, nomeadamente do Setor Marítimoportuário. Especificamente neste sector, o PETI 3+ identifica os um conjunto de constrangimentos,
nomeadamente os seguintes:
•

Limitações de capacidade, em especial no segmento de contentores.

•

Condições de acesso / receção de navios, designadamente quanto à profundidade dos canais de
acesso.

•

Ligações inexistentes ou insuficientes à rede férrea e plataformas logísticas.

•

Termo da vida útil / obsolescência técnica de equipamento portuário em alguns terminais.

•

Ligações inexistentes ou insuficientes (elevado congestionamento) à rodovia.

•

Insuficiência de zonas logísticas portuárias que possibilitem a concentração de cargas para
expedição/receção por modo ferroviário, bem como a instalação de atividades industriais e
logísticas com valor acrescentado para a cadeia logística.

•

Insuficiente nível de pressão competitiva nas atividades portuárias, em especial no segmento de
contentores

As medidas e prioridades de investimento estabelecidas no PETI3 têm por base um conjunto de outros
instrumentos de política nacional e comunitária, nomeadamente o PNPOT e a Rede Transeuropeia de
Transportes (RTE-T).
Relativamente à RTE-T, assinala-se que o transporte é considerado vital para a economia europeia, para o
seu crescimento e prosperidade, sendo objetivo da política europeia de infraestruturas de transportes
implementar uma rede de transportes à escala europeia que ligue cada um dos 28 Estados Membros entre
si, aos países vizinhos da União e ao resto do mundo. A rede principal da RTE-T encontra-se dividida em
9 corredores que constituem a sua espinha dorsal, complementada pela rede global que promove a
capilaridade da RTET ao nível nacional e regional.
Portugal encontra-se inserido no Corredor do Atlântico da RTE-T, que liga os portos de Sines, Lisboa e
Porto a Espanha, França e Alemanha.
No território nacional, o corredor Atlântico da RTE-T coincide, na sua generalidade, com os corredores
principais estabelecidos no PNPOT:
•

Corredor da fachada Atlântica entre Sines – Lisboa – Aveiro – Porto/Leixões;

•

Corredor internacional norte Aveiro – Vilar Formoso;

•

Corredor internacional sul Sines/Setúbal/Lisboa – Caia.

O PETI 3+ propõe um conjunto de objetivos estratégicos para o período 2014-2020, caracterizados por
um equilíbrio entre um esforço de promoção de crescimento, um esforço reformista e de promoção da
sustentabilidade do sistema de transportes e um esforço de coesão social e territorial.
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Tendo por base os objetivos estratégicos estabelecidos, as recomendações do Grupo de Trabalho para os
Investimentos de Elevado Valor Acrescentado (GTIEVA), as recomendações do processo de consulta
pública e a análise SWOT do sector dos transportes, o PETI3+ estabelece um conjunto de prioridades de
intervenção para os projetos de investimento a concretizar no horizonte 2014- 2020.
Como prioridades de intervenção propostas no PETI 3+ destacam-se as seguintes:
✓

PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE E EFICIÊNCIA DA ECONOMIA E DO SISTEMA DE TRANSPORTES

1)

Projetos que contribuam para o aumento da eficiência, através:
i.

Da resolução dos principais constrangimentos da rede, em especial no que concerne aos
corredores principais do PNPOT e corredores internacionais da RTE-T;

ii.

Do aumento da sustentabilidade operacional do sistema de transportes por via da redução dos
custos de operação e manutenção e/ou maximização do grau de cobertura dos custos de
operação e manutenção.

2)

Projetos que contribuam para o aumento da competitividade da economia, através da captação e
aumento do potencial de tráfego:
i.

De mercadorias;

✓

ENQUADRAMENTO NA POLÍTICA DE TRANSPORTES

1)

Projetos inseridos nas políticas públicas de transporte de âmbito nacional, designadamente:
i.

No PET;

ii.

Nos grandes corredores de transporte previstos no PNPOT ou noutros instrumentos de noutros
instrumentos de planeamento territorial.

2)

Projetos inseridos nas políticas de transporte de âmbito europeu, designadamente:
i.

Projetos que se integrem o desenvolvimento da rede principal da RTE-T;

ii.

Projetos que se integrem no desenvolvimento da rede global da RTE-T.

Por outro lado, o PETI3+ estabelece os eixos de desenvolvimento prioritários para o horizonte 2014-2020,
tendo também por base as recomendações do GTIEVA e os contributos da consulta pública. São 6 os eixos
de desenvolvimento prioritários, coincidentes com os corredores principais do PNPOT e da RTE-T,
fazendo-se referência aqui, em particular, ao Corredor da Fachada Atlântica.
Estes eixos de desenvolvimento representam um importante contributo para a inserção de Portugal na
RTE-T, em especial no que concerne a intervenções relacionadas com os principais constrangimentos da
RTE-T em território nacional.
O PETI3+ apresenta um resumo das principais intervenções prioritárias previstas em cada eixo, bem como
o seu contributo para o desenvolvimento da RTE-T.
Relativamente ao Eixo “Corredor da Fachada Atlântica”, salienta-se que o objetivo é a consolidação de um
corredor vertical atlântico integrado multimodal que reúne vários modos de transporte, em articulação
entre si. Este corredor liga a Galiza, o arco metropolitano do Porto, o sistema metropolitano do centro
litoral, o arco metropolitano de Lisboa ao arco metropolitano do Algarve, incluindo os principais
aeroportos, plataformas logísticas e portos do continente, nomeadamente o Porto de Lisboa.
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O Porto de Lisboa é, assim, é um dos portos integrantes da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T)
principal. Como projeto prioritário, no setor marítimo-portuário surge o projeto de Aumento da eficiência
do atual terminal - TC de Alcântara.

5.8.6.4

Programa Nacional de investimentos 2030 (PNI 2030)
O Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030) consiste num instrumento de planeamento
estratégico, elaborado com o objetivo de identificar os investimentos considerados estratégicos e
estruturantes de âmbito nacional, para fazer face às necessidades e desafios da próxima década e décadas
vindouras.
O PNI 2030 foi desenvolvido assentando em 3 objetivos estratégicos, de forma a permitir a Portugal a
convergência com a União Europeia:
•

Coesão, reforçando a coesão territorial, em particular através do reforço da conetividade dos
territórios, e da atividade económica, valorizando o capital natural;

•

Competitividade e Inovação, aumentando e melhorando as condições infraestruturais do território
nacional, capitalizando o potencial geográfico atlântico nacional e reforçando a inserção territorial
de Portugal na Europa, em particular na Península Ibérica;

•

Sustentabilidade e Ação Climática, promovendo a descarbonização da economia e a transição
energética, adaptando os territórios às alterações climáticas e garantindo uma maior resiliência
das infraestruturas.

Os investimentos previstos no PNI 2030 encontram-se agrupados em 4 áreas temáticas estratégicas:
Transportes e Mobilidade, Ambiente, Energia e Regadio.
Para o subsetor marítimo-portuário, incluído na área dos Transportes e Mobilidade, foram identificados 8
programas e projetos, entre os quais se destaca o projeto M2 - Porto de Lisboa, a implementar no período
2021 – 2030, com um montante global de investimento a rondar os 665 M€. O projeto M2 foi definido
com três grandes objetivos:
•

Adequar as infraestruturas e equipamentos ao aumento da dimensão dos navios e da procura
prevista;

•

Melhorar a eficiência e competitividade e as ligações ao hinterland, com soluções eficientes e
multimodais;

•

Localizar plataformas de aceleração tecnológica e de novas competências na envolvente da doca
de Pedrouços.

Entre as intervenções previstas levar a cabo no âmbito do projeto M2, existem duas diretamente
relacionadas com o projeto em avaliação:
•

Incrementar a capacidade do terminal de Alcântara e a redução da emissão de CO2 em 88%,
através da instalação de equipamentos modernos eletrificados, gerando a criação de 285 postos
de trabalho;

•

Desnivelamento do ramal de acesso e feixe interno ao Terminal de Alcântara, complementando o
desnivelamento da ligação da linha de Cascais à linha de Cintura do porto de Lisboa.

Os quais se permitirão alcançar os seguintes principais benefícios, de acordo com o PNI2030:
•

Aumento da competitividade do Porto de Lisboa e da economia nacional;
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•

Criação de postos de trabalho;

•

Redução de emissões de GEE;

•

Redução de congestionamento rodoviário;

•

Melhoria do nível de serviço e segurança.

Verifica-se assim, que o projeto em avaliação no presente EIA se encontra devidamente enquadro no
PNI2030, na medida em que considera as intervenções previstas no projeto em análise, designadamente
Aumento de Capacidade do Terminal de Contentores de Alcântara bem como a eletrificação dos
equipamentos (p.e. RTG) que nele operam, como investimentos estruturantes de âmbito nacional.
Relativamente ao desnivelamento do ramal de acesso e feixe interno ao Terminal de Alcântara, embora
relacionado com o projeto em estudo, trata-se de um projeto associado da responsabilidade do IP –
Infraestruturas de Portugal.

5.8.6.5

Estratégia Regional, Lisboa 2020
A CCDR LVT elaborou, em 2007, a Estratégia Regional para o horizonte de 2020 – um plano estratégico
de longo prazo – como forma de dar resposta aos novos objetivos de desenvolvimento regional, de acordo
com a política de desenvolvimento económico e social do país e em linha com as orientações estratégicas
europeias e com as novas realidades e dinâmicas da economia mundial. A Estratégia Regional Lisboa 2020
assumiu a ambição de transformar Lisboa numa Região competitiva, cosmopolita, coesa e conectada,
reforçando a sua capitalidade euro-atlântica e marcando a sua presença numa economia globalizada.
No contexto da elaboração do Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020, documento de suporte do
Programa Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa) 2014-2020, e da Estratégia Regional de
Especialização Inteligente (RIS3), foi reequacionado o posicionamento estratégico da Região. Concluiu-se
que a “Estratégia Regional, Lisboa 2020” mantém a sua validade como referencial geral. Especificamente
no contexto do projeto em análise, mantêm-se atualizados os grandes eixos estratégicos que
consubstanciam a Estratégia Regional Lisboa 2020, apresentada no documento “Lisboa 2020. Uma
Estratégia de Lisboa para a Região de Lisboa” e, em particular, o seguidamente citado.
De entre os 4 eixos estratégicos apresentados no documento acima referido, o projeto em análise
enquadra-se no eixo Dinâmica Territorial–Articular e Conectar Lisboa, interna e externamente, através de
um desenvolvimento territorial sustentado e qualificado. O modelo territorial tem subjacente o
funcionamento sistémico das redes e infraestruturas de mobilidade que promovam a multimodalidade,
interconetividade e a conectividade internacional, de forma a garantir a sustentabilidade ambiental e a
eficiência energética. Assim, de entre os princípios de intervenção territorial, destaca-se o seguinte, mais
relacionado com o projeto em questão:
•

Princípio da integração dinâmica da região no contexto internacional, ibérico e nacional, através
da articulação e reforço de infraestruturas (viárias, rodoviárias, portuárias, aeroportuárias), de
acessibilidades alargadas e qualificadas, incluindo o alargamento das capacidades logísticas e
funcionais, conquistando um lugar mais proeminente na rede europeia de cidades.

Na parte relativa a Programas Estruturantes é feita referência ao projeto “Auto-estradas do Mar” inserido no
programa “Lisboa, Metrópole Ambientalmente Inteligente”. Este projeto está relacionado com a criação, no
âmbito das Redes Transeuropeias, de uma alternativa competitiva ao transporte terrestre, através de cadeias
logísticas multimodais mais sustentáveis. Estas concretizam-se nomeadamente na seleção de portos,
corredores e serviços intermodais, de modo a assegurar um nível de qualidade atrativo para o utilizador em
todos os elementos da cadeia logística. O objetivo do projeto é inserir a Região de Lisboa na Auto-Estrada

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

199

do Mar do Oeste Europeu, selecionando os portos adequados para a estruturação de corredores e serviços
intermodais. Conforme já referido, o Porto de Lisboa faz parte deste conjunto de infraestruturas.

5.8.6.6

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa
O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa (PEDPL) concluído em 2007, constitui um
instrumento fundamental, para o horizonte de 2025, de planeamento adequado das atividades portuárias,
com vista ao reforço da posição competitiva de Lisboa enquanto infraestrutura logística de cariz ibérico e
atlântico e à compatibilização dos diversos usos existentes no estuário do rio Tejo.
A Visão traduz-se no seguinte: “Com respeito pela sua diversidade e multifuncionalidade, o Porto de
Lisboa quer ser um porto moderno e eficiente, sobretudo nos segmentos de carga contentorizada, de
granéis agro–alimentares e de lazer e turismo, e constituir-se como factor estruturante da Área
Metropolitana de Lisboa, contribuindo para a construção de uma identidade ribeirinha nesta área, para a
sua afirmação como uma metrópole europeia e atlântica e para o reforço da competitividade da economia
nacional.”
Para a concretização dessa Visão, o Porto de Lisboa terá que ser:
•

Um porto funcionalmente diversificado, mas baseado em três áreas de atividades nucleares – carga
contentorizada, granéis agroalimentares e turismo e lazer – estreitamente ligado ao
desenvolvimento da Região Metropolitana de Lisboa e sua área de polarização, que constituirão
o seu hinterland potencial e prioritário;

•

Um porto integrado e em convivência com os espaços e com a vida urbana que o envolvem;

•

Um porto que faz parte de um estuário que será um espaço de excelência ambiental, paisagística
e cultural, de ligação e “recentragem” do conjunto da área metropolitana;

•

Um porto que contribui, pelo seu posicionamento geográfico, qualidade, eficiência de serviço e
capacidade competitiva, para a afirmação da região de Lisboa como metrópole marítima e para o
reforço da atratividade da rede portuária nacional.

Nesse sentido, deverá o Porto de Lisboa dar particular ênfase aos seguintes aspetos:
•

Melhorar a competitividade do Porto, organizando e otimizando as suas diferentes áreas de
negócio face à evolução dos mercados nacionais e internacionais;

•

Criar uma comunidade logística dinâmica que seja o suporte da consolidação e alargamento do
mercado;

•

Cooperar com os portos nacionais, em particular com o porto de Setúbal, no sentido de reforçar
as complementaridades funcionais e de posicionamento geoestratégico face aos mercados,
aproveitando, simultaneamente, sinergias associadas às novas plataformas logísticas e às
infraestruturas de transportes, nomeadamente as integradas nas redes transeuropeias (rodoviárias,
ferroviárias e aeroportuárias);

•

Consolidar e desenvolver o hinterland portuário, associado à carga contentorizada e ao turismo,
em articulação com o reforço da polarização territorial da Área Metropolitana de Lisboa e com o
alargamento da sua área de influência, nomeadamente tendo em atenção o desenvolvimento das
redes logísticas e das áreas de localização empresarial;

•

Promover a integração territorial das áreas de operação portuária com os espaços urbanos e os
espaços naturais, tendo em vista a melhor convivência porto–cidade e a valorização ambiental,
paisagística e cultural do Estuário do Tejo e das frentes ribeirinhas;

•

Garantir as condições da prestação do serviço público e da persecução do interesse social de
atividades que, não sendo nucleares, são competência do Porto de Lisboa, nomeadamente:
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transporte fluvial de passageiros; pesca artesanal; atividades culturais, recreativas e desportivas
ligadas ao rio; controlo e segurança das operações portuárias; preservação de património histórico
e cultural portuário.
É definido um conjunto de funções nucleares que deverão constituir a base da sustentação económica do
Porto no horizonte de 2025, devendo, nessa perspetiva, ser desenvolvida a sua organização em função de
três áreas de negócio, que se constituem como as componentes estratégicas da sua atividade, entre elas,
a carga contentorizada.
Relativamente a essa vertente, é referido o seguinte: “Carga Contentorizada - relacionada com a
distribuição territorial da população/consumo e com a localização e dinâmica das actividades económicas
com grande peso a norte do Tejo, suportada na vantagem competitiva de poder receber linhas directas,
pela existência das profundidades requeridas, é já uma área de negócio relevante, representando mais de
metade do movimento dos portos dos país, com penetração no hinterland espanhol (Galiza, Castela e
Leão, Extremadura e Andaluzia) e com potencial de crescimento estimado em mais de dois milhões de
TEU em 2025.”
O Modelo Espacial foi definido com o objetivo de explicitar as implicações territoriais do sistema portuário
que corresponde ao perfil estratégico definido, bem como às exigências funcionais e ao nível de prestação
de serviço pretendido. Este modelo decorre da identificação das componentes estratégicas do sistema
portuário e da sua articulação e inserção territorial, tendo em conta, prioritariamente, o perfil estratégico
do Porto de Lisboa.
Assim, para a integração do sistema portuário, tornou-se necessário adotar princípios de ordenamento
que permitam articular territorialmente o Porto de Lisboa (porto policêntrico), em particular:
•

O estuário do Tejo deve constituir o espaço privilegiado e preferencial de integração das diversas
áreas de ocupação portuária, através do desenvolvimento do transporte fluvial de mercadorias
(contentores e granéis) e de passageiros;

•

Os terminais de contentores deverão ligar-se com um conjunto de plataformas logísticas regionais,
preferencialmente através de transporte ferroviário e de transporte fluvial e, neste sentido, deverá
ser dada prioridade às plataformas logísticas servidas por estes modos de transporte;

•

Deverá ser otimizado o uso das infraestruturas portuárias existentes e potenciadas as suas
complementaridades dentro de cada um dos três sistemas operacionais definidos no perfil
estratégico e no modelo espacial;

•

Deverão, caso a caso, ser projetadas as formas de integração entre os usos portuários e os usos
urbanos, tendo em vista uma adequada compatibilização de usos sem prejuízo da eficácia e
rentabilidade económica das atividades portuárias estratégicas.

De entre as ações propostas no Plano Estratégico, destaca-se a seguinte, cuja concretização é considerada
determinante para o desenvolvimento do Porto de Lisboa em consonância com a estratégia delineada:
•

Reorganização do Terminal de Contentores de Alcântara, cujo objetivo é aumentar a capacidade
de movimentação de contentores.

Os objetivos de desenvolvimento do tráfego de contentores assentam num conjunto de orientações
estratégicas, destacando-se as seguintes, relacionadas com o projeto em análise:
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•

É urgente uma resposta às solicitações crescentes de clarificação da estratégia portuária para a
movimentação da carga contentorizada no porto de Lisboa. Essa estratégia passa por considerar
o Terminal de Alcântara como peça chave para operação das linhas de deep-sea.

•

A capacidade de movimentação de contentores no Terminal de Alcântara é condicionada pelas
acessibilidades conjuntas rodo-ferro-fluviais. O reordenamento do Terminal de Alcântara e a
otimização física e funcional dos seus cais, terraplenos e acessibilidades, pode levar à
movimentação de contentores dos seus atuais 240 000 TEU, até cerca de 1 000 000 de TEU/ano.

•

O transporte ferroviário, quer das cargas contentorizadas quer dos granéis, pode ser ainda
significativamente aumentado. O aumento de movimentação da carga contentorizada na linha de
Alcântara pode ser conseguido mesmo sem o desnivelamento do nó e posteriormente potenciado
com esse desnivelamento.

No caso do TCA, foram estudadas alternativas de reorganização/expansão, tendo sido selecionadas as
que se apresentam na figura seguinte.

Figura 5.65 – Capacidade atual e potencial do TCA (Fonte: PEDPL (APL, 2007))

Nessa figura apresentam-se os dois cenários de desenvolvimento considerados, a partir da situação
existente à data, correspondente ao limite físico da concessão à data (mancha azul), o qual foi alterado
em 2008, com a ampliação da área concessionada.
O cenário de expansão do TCA designado por “Infra-estrutura Optimizada” corresponde ao alargamento
da área concessionada em vigor antes de 2008, com a integração da totalidade do cais avançado de
Alcântara (1091m de extensão) e dos terraplenos situados entre a frente do cais avançado e o cais sul da
doca de Alcântara e entre os edifícios das duas gares marítimas, de Alcântara e da Rocha do Conde
d’Óbidos.
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Como se pode ver no quadro que acompanha a figura, o TCA, nessa situação, aumentou a extensão de
cais em cerca de 75% e a área de terraplenos em mais de 78%, relativamente à situação antes de 2008. O
correspondente aumento de capacidade que esta solução proporcionou foi estimada, no PEDPL, num
valor da ordem de 100%, superior aos aumentos do cais e terraplenos, conseguido com a introdução de
novos meios tecnológicos e com o reordenamento e otimização da infraestrutura portuária, só possíveis
na situação após alargamento da área concessionada.
O PEDPL debruça-se sobre a capacidade disponível no tramo terrestre para a recolha/expedição dos
contentores, considerada uma questão importante para a viabilização da expansão da capacidade de oferta
do TCA.
A este propósito, aquele documento refere: Atualmente, após a entrada em serviço do nó de Algés da
CRIL e da não utilização do viaduto metálico de Alcântara por pesados, todo o tráfego rodoviário de
contentores gerado pelo TCA é escoado pela Av. Brasília e CRIL. Parte reduzida do tráfego do TCA utiliza
a ferrovia.
Para fazer face ao acréscimo do tráfego terrestre originado pela crescente procura e consequente
expansão do terminal, foram definidas, como orientações estratégicas de crucial importância para o
sucesso dessa expansão:
•

A criação de um novo serviço assegurado pelo transporte de contentores por via fluvial, entre o
TCA e plataformas logísticas a criar, com acesso direto ao estuário. Este transporte de massa foi
estudado em termos de viabilidade económica (…), tendo-se concluído ser uma nova área de
negócio com viabilidade económica e financeira assegurada, restando apenas o investimento a
fazer nas novas instalações portuárias para receber as barcaças porta-contentores.

•

O incremento do tráfego ferroviário com origem e destino no TCA, eventualmente articulado com
plataformas logísticas dotadas de meios que assegurem com eficiência a intermodalidade
rodoferroviária, tirando o máximo partido dos canais disponíveis na via de cintura ferroviária que
serve o TCA.

Para garantir o escoamento dos contentores com origem/destino no TCA por via fluvial, prevê-se que, a
partir do cenário de desenvolvimento designado por “Infraestrutura Otimizada”, o terminal passe a dispor
de uma extensão de frente acostável no Cais Sul da Doca de Alcântara, integrado no próprio terminal,
destinado à carga/descarga de barcaças que transportam contentores, com recurso a equipamentos
polivalentes que operam também no parque do terminal.
Com a implementação destas duas ações, pretende-se garantir que o tráfego rodoviário gerado pelo TCA
se mantenha a níveis de qualidade aceitáveis nas vias que utiliza obrigatoriamente.

5.9

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Pretende-se analisar neste ponto as servidões e restrições de utilidade pública, que se encontram
legalmente estabelecidas. A informação apresentada sobre as condicionantes e servidões e restrições de
utilidade pública existentes bem como a sua representação cartográfica (Desenho 10), resulta da consulta
dos IGT em vigor na área de estudo (através do SNIT), nomeadamente as Plantas de condicionantes do
PDM de Lisboa (Servidões e Restrições de Utilidade Pública I e II) e a Planta de condicionantes do PU de
Alcântara e da informação fornecida pelas entidades consultadas (ver tabela 2.1). Através desta
metodologia foi possível identificar as condicionantes existentes na área de estudo, que seguidamente
são elencadas, sendo que as restantes tipologias legalmente instituídas não ocorrem nessa mesma área.
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Na área de estudo identificam-se as seguintes condicionantes urbanísticas e servidões e restrições de
utilidade pública:
Zonas especiais de proteção (ZEP) a imóveis classificados ou monumentos de interesse público:

•

5.9.1

o

Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos;

o

Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau, atual Museu do Oriente;

•

Servidão do Aeroporto de Lisboa, incluindo Outer Marker;

•

Área de jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL);

•

Caminhos-de-ferro portugueses- Proteção a ferrovias;

•

Rede rodoviária- Proteção a rodovias;

•

Domínio público hídrico;

•

Infraestruturas de abastecimento de água, de drenagem de esgotos e águas pluviais e elétricas;

•

Marcos geodésicos;

•

Área de proteção a fitomonumento;

•

Instalações militares.

Património edificado
Na área envolvente imediata da área de intervenção existe o seguinte património edificado:
•

Gare Marítima de Alcântara;

•

Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos, que se encontra adjacente ao projeto.

Os dois monumentos foram classificados como monumentos de interesse público, pela Portaria n.º 740FC/2012, de 31 de dezembro, a qual fixa uma zona especial de proteção (ZEP) dos dois monumentos, que
atravessa a totalidade da área do projeto.
•

Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau, atual Museu do Oriente;

Este monumento foi classificado como monumento de interesse público, pela Portaria n.º 401/2010, de
15 de junho, a qual fixa uma zona especial de proteção (ZEP), que atravessa parte da área do projeto
(apenas o parque de estacionamento exterior).
O regime de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o das suas zonas de proteção
e do plano de pormenor de salvaguarda, encontra‐se previsto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e no
DL n.º 309/2009, de 23 de outubro. Integram o património cultural todos os imóveis com valor cultural.
Consideram‐se imóveis com valor cultural os que, do ponto de vista histórico, arqueológico, artístico,
científico, social ou técnico, são particularmente notáveis pela sua antiguidade, autenticidade,
originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade, e por isso devem ser objeto de especial proteção
e valorização (art. 2.º e 14.º da Lei n.º 107/2001).
De acordo com a graduação do interesse cultural, os bens imóveis são classificados como (art. 15.º da Lei
n.º 107/2001 e art. 3.º do DL n.º 309/2009):
•

de interesse nacional quando representam um valor cultural de significado para a Nação;

•

de interesse público quando representam ainda um valor cultural de importância nacional, mas
para os quais o regime de proteção inerente à classificação como de interesse nacional se mostra
desproporcionado;

•

ou de interesse municipal quando representam um valor cultural de significado predominante para
um determinado município.
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Os bens imóveis classificados como monumento nacional ou como de interesse público beneficiam de
uma zona especial de proteção, fixada por portaria do Ministro da Cultura, onde é indicada a área sujeita
a servidão e os encargos por ela impostos, podendo incluir zonas non aedificandi (art. 36.º, 43.º e 48.º do
DL n.º 309/2009).
A classificação de um bem cultural imóvel impõe restrições de utilidade pública sobre o imóvel e servidões
administrativas sobre a área envolvente.
Nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, nas zonas de proteção aplicam-se as seguintes
restrições (artigo 43.º): (…)
2 - Os bens imóveis classificados nos termos do artigo 15.º da presente lei, ou em vias de classificação como tal,
devem dispor ainda de uma zona especial de protecção, a fixar por portaria do órgão competente da administração
central ou da Região Autónoma quando o bem aí se situar.
3 - Nas zonas especiais de protecção podem incluir-se zonas non aedificandi.
4 - As zonas de protecção são servidões administrativas, nas quais não podem ser concedidas pelo município, nem
por outra entidade, licenças para obras de construção e para quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os
alinhamentos e as cérceas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos
edifícios sem prévio parecer favorável da administração do património cultural competente.
5 - Excluem-se do preceituado pelo número anterior as obras de mera alteração no interior de imóveis.

Pelo efeito, as intervenções no TCA, por se implantarem no interior das ZEP acima indicadas, e apesar de
não resultarem em qualquer afetação direta dos monumentos em causa, carecem de autorização expressa
por parte da Direção Geral do Património Cultural (DGPC).
No Desenho 18 apresenta-se a sobreposição das ZEP da Gare Marítima de Alcântara, Gare Marítima da
Rocha de Conde de Óbidos e Edifício Pedro Álvares Cabral, atual Museu do Oriente sobre o layuot do
projeto.
Refere-se ainda a existência na envolvente da área de intervenção de dois imóveis em vias de classificação.

5.9.2

Servidão do Aeroporto de Lisboa, incluindo Outer Marker
A servidão do Aeroporto de Lisboa é uma servidão aeronáutica que visa garantir a segurança e eficiência
da utilização e funcionamento da referida infraestrutura e a proteção de pessoas e bens à superfície. O
Decreto n.º 48542, de 24 de agosto de 1968, sujeitou a servidão militar e aeronáutica os terrenos
confinantes com o Aeroporto de Lisboa. O Artigo 2.º identifica as áreas sujeitas a servidão, as quais
compreendem, em termos gerais, 8 grandes zonas:
1 Zona de ocupação; 2- 1ª Zona de proteção; 3- Canais operacionais; 4- 2ª Zona de proteção; 5- Zona
de proteção de radio-ajudas; 6- Plano Horizontal interior; 7- Superfície cónica de transição; 8- Plano
Horizontal exterior.
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Figura 5.66 – Planta de identificação das áreas sujeitas a servidão

Esta servidão encontra-se também representada no Desenho 10.
Parte da área de intervenção, onde serão executadas a reestruturação da portaria e a construção do novo
edifício, está localizada no setor 3B1 da Zona 3 (Canais operacionais). Nesta zona, e de acordo com o
Artigo. 4.º, “ficam sujeitos a servidão particular, de harmonia com o disposto no artigo 10.º da Lei n.º 2078
e do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45987, os terrenos compreendidos nas zonas abaixo indicadas,
carecendo de licença da Direcção-Geral da Aeronáutica Civil a execução dos trabalhos e atividades
seguintes:
1.º Na zona 3:
…
III) No sector 3B1. - Construções ou quaisquer outros obstáculos que ultrapassem as cotas máximas
estabelecidas para o sector (cota constante de 164 m até a uma distância de 7,5 km da soleira 03, passando
aqui para 239 m e variando então a 2 por cento até atingir os 245 m);
….”
O Artigo 5º estabelece o seguinte: “ Nas zonas 1, 2, 3, 4 e 5 fica proibido, sem licença prévia da DirecçãoGeral da Aeronáutica Civil, o lançamento para o ar de projéteis ou objetos suscetíveis de porem em risco
a segurança da navegação aérea (incluindo fogos de artifício e outros), bem como a execução de todas as
construções, instalações ou quaisquer atividades que possam conduzir à criação de interferências nas
comunicações rádio avião-aeroporto ou produzir poeiras ou fumos suscetíveis de alterarem as condições
de visibilidade.”
Importa ainda referir o Artigo 6.º: “ Sem prejuízo do disposto nos artigos antecedentes, carecerá sempre
de licença prévia da Direcção-Geral da Aeronáutica Civil qualquer construção, estrutura ou instalação,
embora de carácter temporário, que, dentro de uma área circular com centro no ponto de cruzamento
das duas pistas do aeroporto (M - 87140,92 e P -97992,85 de coordenadas retangulares referidas ao ponto
central) e raio de 15000m, atinja uma altura sobre o nível do solo superior a 30 m e ultrapasse a cota
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absoluta de 245m, bem como as linhas aéreas de transporte de energia numa, área circular, concêntrica à
anterior, com 8 km de raio.”
As intervenções a realizar não irão pôr em causa qualquer dos requisitos acima enunciados.
O Despacho n.º 26311 A/2000, de 22 de dezembro, declara a utilidade pública, com caráter de urgência,
da constituição e exercício de uma servidão aeronáutica sobre o prédio (na freguesia de Alcântara em
Lisboa) onde se encontra instalada a radioajuda Outer Marker, explorada pela NAV, E.P.
A servidão constituída compreende, designadamente, os seguintes direitos e deveres:
“a) O direito de a NAV, E. P., continuar a utilizar os locais atrás identificados para a instalação e
funcionamento da radioajuda Outer Marker neles instalada, de acordo com os requisitos aeronáuticos que
forem exigidos pela prossecução do interesse público da navegação aérea;
b) O direito de livre acesso do pessoal e agentes da NAV, E. P., e de materiais e equipamentos aos locais
de instalação da radioajuda, em medida proporcionada à garantia do respectivo funcionamento,
reparação e fornecimento de energia eléctrica e telecomunicações, considerando-se, para este efeito,
como agentes da NAV, E. P., as entidades fornecedoras de energia eléctrica e telecomunicações a quem
esta tenha solicitado tal fornecimento e a instalação dos necessários ramais de alimentação e, bem assim,
quaisquer outras entidades credenciadas pela NAV, E. P., para procederem a trabalhos de instalação,
adaptação, reparação e manutenção da radioajuda;
c) O dever de o proprietário e do locatário financeiro do imóvel onde se encontra instalada a radioajuda
de, consoante os casos, praticarem ou se absterem da prática de todos os actos e comportamentos que,
de qualquer modo, sejam necessários ou possam pôr em causa o exercício da servidão.”
No âmbito da realização do EIA, a PROMAN questionou a ANAC sobre as condicionantes que pendem
sobre o presente projeto. Esta entidade, por sua vez, solicitou à NAV Portugal que se pronunciasse sobre
o assunto, reproduzindo-se seguidamente a troca de informação entre as duas entidades:
“ANAC-A área de intervenção urbanística sobre a qual foi solicitada informação fica situada a cerca
de 7500 m a sudoeste do início da pista 03 (área delimitada por linhas a encarnado).
NAV – Encontra-se restringida pela servidão do OM03, na atual localização, desde a cota dos 15,00
metros, como mostra o desenho 016-18 (36,50m) (círculos em azul).
Considerando a possibilidade de alteração da localização da Antena do OM03 para uma posição
mais a norte e com uma nova cota (36,50 metros), as restrições passam a ser as indicadas pelos
círculos a preto, desde a cota dos 36.50metros até à cota dos 51.50 metros, como mostra o desenho
016-18 (36,50m). “
O desenho referido é reproduzido na figura seguinte. Esta servidão encontra-se também representada no
Desenho 10.
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Figura 5.67 – Servidão radioelétrica dos equipamentos da NAV Portugal

As intervenções a realizar na área abrangida por esta servidão não irão pôr em causa qualquer dos
requisitos acima enunciados.

5.9.3

Área de jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL)
A totalidade da área em estudo encontra-se sob a jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL,
S.A.), instituída pelo Decreto-lei nº.336/98 de 3 de novembro, e cujo estatuto orgânico é o de “instituto
público dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, financeira e
patrimonial”. Efetivamente, o Decreto-Lei 336/98, de 3 de novembro, transforma a Administração do Porto
de Lisboa em APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A., e aprova os respetivos Estatutos, publicados
em anexo ao referido diploma. A área de jurisdição do Porto de Lisboa é definida pelo Artigo 7º do
Decreto-Lei 336/98, de 3 de novembro. Na sua vertente terrestre abrange 11 concelhos: Oeiras, Lisboa,
Loures, Vila Franca de Xira, Benavente, Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal e Almada, estendendose por 110 km ribeirinhos. Na vertente flúvio-marítima abarca uma superfície de 32500 ha, tendo como
limites, a jusante, o alinhamento das Torres de São Julião e Bugio e a montante, Vila Franca de Xira.
No nº 2 do Artigo 3 são definidas as competências conferidas à APL, S. A., a saber:
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a)

Atribuição de usos privativos e definição do respetivo interesse público para efeitos de concessão,
relativamente aos bens do domínio público que lhe está afeto, bem como à prática de todos os atos
respeitantes à execução, modificação e extinção da licença ou concessão;

b)

Licenciamento de atividades portuárias de exercício condicionado e concessão de serviços públicos
portuários, podendo praticar todos os atos necessários à atribuição, execução, modificação e extinção
da licença ou concessão, nos termos da legislação aplicável;

c)

Expropriação por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de traçados e exercício de
servidões administrativas necessárias à expansão ou desenvolvimento portuários, nos termos legais;

d)

Fixação das taxas a cobrar pela utilização dos portos, dos serviços neles prestados e pela ocupação
de espaços dominiais ou destinados a atividades comerciais ou industriais;

e)

Proteção das suas instalações e do seu pessoal;

f)

Uso público dos serviços inerentes à atividade portuária e sua fiscalização.

Estabelece o Artigo 4º que “Na sua área de jurisdição só a APL, S.A. pode conceder licenças para a execução
de obras diretamente relacionadas com a sua atividade e cobrar taxas inerentes às mesmas. [...] O disposto
[...] não dispensa o parecer da câmara municipal respetiva relativamente à concessão de licenças para a
execução de obras, nos termos da legislação aplicável.”
Atualmente, o TCA encontra-se concessionado à LISCONT, que detém o direito de exploração em regime
de serviço público, conforme estabelecido no Decreto-Lei nº 287/84 de 23 de agosto.

5.9.4

Proteção a ferrovias
Na área de estudo existe a linha ferroviária de Cascais (que faz a ligação entre Cascais e o Cais do Sodré),
a linha ferroviária de Sintra - Azambuja e a linha férrea de acesso ao Porto de Lisboa (ver Desenho 10). Às
linhas da rede ferroviária estão associadas as respetivas servidões definidas na legislação em vigor e faixas
de proteção.
O regime das servidões do domínio público ferroviário resulta do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de
novembro.
O domínio público ferroviário (art.º 1.º do DL n.º 276/2003) é constituído pelos bens que pertencem às
infraestruturas ferroviárias, designadamente:
•

as linhas férreas e ramais;

•

os edifícios das estações e apeadeiros;

•

as dependências afetas às infraestruturas e as destinadas à exploração comercial do serviço de
transporte ferroviário de passageiros ou mercadorias;

•

as oficinas e equipamentos afetos às instalações fixas e do material circulante;

•

os imóveis destinados ao funcionamento dos serviços e ao alojamento do pessoal ferroviário;

•

os armazéns e parques de recolha de materiais e os reservatórios de combustível.

Do domínio público ferroviário fazem ainda parte:
•

as servidões de linha férrea constituídas para permitir a implantação das infraestruturas ferroviárias
necessárias à circulação dos transportes ferroviários no solo, no subsolo e no espaço aéreo de
quaisquer terrenos públicos ou privados;
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•

as servidões e restrições ao direito dos prédios confinantes com o caminho de ferro ou seus
vizinhos.

A área de implantação das linhas férreas é constituída pelas faixas de terreno demarcadas através das
arestas superiores das áreas escavadas ou das arestas inferiores do talude dos aterros, em que os carris se
encontram colocados ou, na sua falta, por linhas traçadas a 1,5 m da aresta exterior dos carris externos da
via (art.º 11.º do Decreto-lei nº 276/2003).
Segundo o artigo 15.º e 16.º desse mesmo diploma legal, nos prédios confinantes ou vizinhos das linhas
férreas ou outras instalações ferroviárias é proibido:
•

Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores a distância
inferior a 10m;

•

Se a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de terras ou árvores for superior a 10m,
a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da altura dos elementos com o limite dos 10m;

•

Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5m da linha férrea;

•

Se a profundidade das escavações ultrapassar os 5m de profundidade, a distância a salvaguardar
deve ser igual à soma da profundidade com o limite dos 5m;

•

Se a linha férrea estiver assente em aterro, não se pode fazer escavações senão a uma distância
equivalente a uma vez e meia a altura do aterro;

•

Utilizar elementos luminosos ou refletores que, pela sua cor, natureza ou intensidade, possam
prejudicar ou dificultar a observação da sinalização ferroviária ou da própria via ou ainda
assemelhar-se a esta de tal forma que possam produzir perigo para a circulação ferroviária;

•

Exercer nas proximidades da linha férrea qualquer atividade que possa, por outra forma, provocar
perturbações à circulação, nomeadamente realizar quaisquer atividades que provoquem fumos,
gases tóxicos ou que impliquem perigo de incêndio ou explosão;

•

Proceder ao represamento de águas dos sistemas de drenagem do caminho-de-ferro e, bem
assim, depositar nesses mesmos sistemas lixos ou outros materiais ou para eles encaminhar águas
pluviais, de esgoto e residuais e ainda descarregar neles quaisquer outras matérias;

•

Manter atividades de índole industrial a distância inferior a 40 m.

As intervenções associadas ao projeto não conflituam com qualquer das disposições anteriores, pelo que
não existe incompatibilidade com esta servidão.

5.9.5

Proteção a vias rodoviárias
No Desenho 10 está identificada uma servidão associada a proteção a via rodoviária sob jurisdição da ex.
Estradas de Portugal, E.P.E. (agora Infraestruturas de Portugal, IP), correspondente ao acesso em viaduto
à Ponte 25 de Abril.
O regime das servidões administrativas e das restrições de utilidade pública no uso dos solos consta da
legislação aplicável e prevalece sobre o regime do uso do solo aplicável por força do PU.
Em informação facultada pela IP, SA, esta entidade refere o seguinte: “Relativamente à Rede Rodoviária,
não existe interferência com qualquer zona de proteção de nenhuma via sob jurisdição da IP”.
A carta de hierarquia rodoviária do PU de Alcântara classifica do seguinte modo a rede rodoviária existente
na área de estudo:
•

Acesso à Ponte- Via estruturante de 1º Nível;

•

Av. Brasília- Via de Distribuição Principal de 2º Nível e de 3º Nível;
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•

Av. da Índia- Via de Distribuição Principal de 2º Nível e de 3º Nível;

•

Av. 24 de Julho- Via de proximidade de 4º Nível.

O Regulamento do PDM de Lisboa, no Anexo VI, estipula as características técnicas destas tipologias de
vias, nada indicando sobre servidões que sobre elas recaem.
Considera-se que se aplica a estas vias (com exceção do acesso à Ponte), a servidão respeitante a estradas
e caminhos municipais.
A constituição de servidões nas estradas e caminhos municipais segue o regime previsto na Lei n.º 2110,
de 19 de agosto de 1961. De acordo com o art.º 58, nos terrenos à margem das vias municipais,
denominadas zonas non aedificandi, não é permitido efetuar quaisquer construções, dentro dos limites a
seguir indicados:
•

nas faixas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 ou 4,5 metros,
consoante se trate de estradas ou de caminhos municipais, que podem ser alargadas,
respetivamente, até ao máximo de 8 e 6 metros para cada lado do eixo, na totalidade ou apenas
nalguns troços de vias;

•

nas zonas de visibilidade do interior das concordâncias das ligações ou cruzamentos com outras
comunicações rodoviárias.

Nas zonas non aedificandi podem ser admitidas (art.º 58.º e 61.º da Lei n.º 2110):
•

Construções a efetuar dentro dos aglomerados, quando para os mesmos existam planos de
urbanização ou planos de pormenor aos quais essas construções devam ficar subordinadas;

•

Construções simples, especialmente de interesse agrícola, à distância mínima de 5 ou 4 metros do
eixo, consoante se trate de estradas ou caminhos municipais;

•

Construções junto de estradas e caminhos municipais com condições especiais de traçado em
encostas de grande declive, de acordo com os regulamentos municipais;

•

Obras de ampliação ou de alteração em edifícios e vedações existentes, situados no todo ou em
parte nas faixas non aedificandi; quando não esteja prevista a necessidade de os demolir em futuro
próximo para melhoria das condições de trânsito;

•

Vedações.

No presente caso, qualquer das vias municipais acima referidas está a distâncias da ordem de 100m, ou
superiores, da área de intervenção, não havendo qualquer tipo de interferência com as mesmas.

5.9.6

Domínio público hídrico
A Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, estabelece a titularidade dos recursos hídricos, os quais compreendem
as águas, abrangendo ainda os respetivos leitos e margens, zonas adjacentes de infiltração máxima e zonas
protegidas.
Em função da titularidade, os recursos hídricos compreendem os recursos dominiais, ou pertencentes ao
domínio público, e os recursos patrimoniais, pertencentes a entidades públicas ou particulares.
Os recursos hídricos englobam, pois, o conjunto de bens que habitualmente se designa por Domínio
Hídrico e que corresponde aos bens que, pela sua natureza, a lei submete a um regime de carácter especial.
Integram este conjunto de bens as águas, doces ou salgadas e superficiais ou subterrâneas, e os terrenos
que constituem os leitos das águas do mar e das correntes de água, dos lagos e das lagoas, bem como as
respetivas margens.
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O Domínio Público Hídrico (DPH) compreende o domínio público marítimo, o domínio público lacustre e
fluvial e o domínio público das restantes águas, podendo no caso em estudo pertencer ao Estado e aos
municípios e freguesias. Todos os recursos hídricos que não pertençam ao domínio público designam-se
como águas ou recursos patrimoniais, designando-se como águas ou recursos hídricos particulares
quando pertençam a privados.
O Artigo 3.º deste diploma legal estabelece que o Domínio Público Marítimo compreende:
a)

As águas costeiras e territoriais;

b)

As águas interiores sujeitas à influência das marés, nos rios, lagos e lagoas;

c)

O leito das águas costeiras e territoriais e das águas interiores sujeitas à influência das marés;

d)

Os fundos marinhos contíguos da plataforma continental, abrangendo toda a zona económica
exclusiva;

e)

As margens das águas costeiras e das águas interiores sujeitas à influência das marés.

Os recursos hídricos na área de estudo pertencem ao domínio público hídrico – domínio público marítimo,
correspondente às águas interiores sujeitas à influência das marés bem como ao leito e margens
respetivos.
A noção de leito e dos seus limites é definida pelo Artigo 10.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro,
segundo o qual:
“1 - Entende-se por leito o terreno coberto pelas águas quando não influenciadas por cheias
extraordinárias, inundações ou tempestades. No leito compreendem-se os mouchões, lodeiros e areais
nele formados por deposição aluvial.”
“2 - O leito das águas do mar, bem como das demais águas sujeitas à influência das marés, é limitado pela
linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais.
Essa linha é definida, para cada local, em função do espraiamento das vagas em condições médias de
agitação do mar, no primeiro caso, e em condições de cheias médias, no segundo.
…”
A noção de margem e respetiva largura é definida pelo Artigo 11.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro,
segundo o qual:
“1 - Entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das
águas.”
“2 - A margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à jurisdição
dos órgãos locais da Direção-Geral da Autoridade Marítima ou das autoridades portuárias, tem a largura
de 50 m.
…”
A Lei nº 58/2005 de 29 de dezembro (Lei da Água) define a região hidrográfica como unidade principal
de planeamento e gestão das águas, criando 10 regiões hidrográficas (incluindo Madeira e Açores). No
contexto do presente estudo faz-se referência à Região Hidrográfica 5 (RH5) e respetiva Administração de
Região Hidrográfica: APA- Serviços Descentralizados para assuntos das Regiões Hidrográficas/ARH Tejo e
Oeste.
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O nº 1 do artigo 13º do Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro estabelece o seguinte: “Nas áreas de domínio
público hídrico afetas às administrações portuárias, a competência da ARH para licenciamento e
fiscalização da utilização dos recursos hídricos considera-se delegada na administração portuária com
jurisdição no local, sendo definidos por portarias conjuntas dos Ministros da obras Públicas, Transportes
e Comunicações e do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional os termos
e âmbito da delegação e os critérios de repartição das respetivas receitas”.

5.9.7

Infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e de
energia

5.9.7.1

Infraestruturas de abastecimento de água
5.9.7.1.1

EPAL

Conforme pode ser visualizado no Desenho 10, de acordo com a informação fornecida pela EPAL, na área
de estudo existem infraestruturas de abastecimento de água, propriedade da EPAL, nomeadamente uma
conduta adutora, condutas de distribuição e ramais. Qualquer destas infraestruturas localiza-se fora da
área de intervenção do projeto, pelo que não serão afetadas pelo mesmo.

5.9.7.1.2

LUSAGUA

A informação fornecida pela LUSÁGUA à equipa projetista foi tida em consideração na elaboração do
projeto.

5.9.7.2

Infraestruturas de drenagem de esgotos
De acordo com informação facultada pela Águas do Tejo Atlântico, na área de estudo existe uma conduta
elevatória e emissário intercetor. Estas infraestruturas estão localizadas fora da área de intervenção, pelo
que não serão afetadas pelo projeto.
A informação fornecida pela LUSÁGUA à equipa projetista foi tida em consideração na elaboração do
projeto.
Refira-se ainda, neste domínio, a existência do caneiro de Alcântara, que atravessa a área de estudo, para
o qual está definido um espaço canal técnico. De acordo com o Artigo 50.º do Regulamento do PU de
Alcântara, as infraestruturas de drenagem de águas residuais determinam uma área de proteção à
superfície e em subsolo, non aedificandi, que no caso do caneiro de Alcântara, apresenta as seguintes
limitações:
“a) Nos coletores, intercetores, emissários e condutas elevatórias, a faixa de proteção é delimitada por
linhas paralelas, com os seguintes afastamentos mínimos aos respetivos eixos:
i) Caneiro de Alcântara — 17 metros;
(…).”
A área de intervenção do projeto não interfere com a área de proteção que está definida.
Está também identificado um troço da rede de drenagem de águas residuais pluviais que atravessa o TCA,
sensivelmente na zona do parque de estacionamento de pesados e área de implantação do novo edifício.
Esse troço de rede, da responsabilidade da Câmara de Lisboa, é do conhecimento da equipa projetista. De
acordo com informação prestada pelo Proponente/APL, este assunto será concertado com a Câmara
Municipal de Lisboa em fase prévia à obra, no sentido de garantir a compatibilização desta infraestrutura
e servidão associada com o projeto.

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

213

5.9.7.3

Redes de transporte e distribuição de energia
De acordo com informação facultada pela EDP Distribuição, na área de estudo existem diversas
infraestruturas elétricas. No interior da área de intervenção existem troços de linhas de transporte de
energia (subterrâneos), dois postos de transformação e um posto de transformação e seccionamento,
representados no Desenho 10.

5.9.8

Marcos geodésicos
A observação da planta de condicionantes – Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública I,
do PDM de Lisboa permite verificar que existem vértices geodésicos na área de estudo, nenhum deles
dentro da área de intervenção (ver Desenho 10).
A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral – vértices ou marcos geodésicos
– segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril (artigos 19º a 25º). A servidão é
instituída a partir da construção dos marcos.
Os marcos geodésicos têm zonas de proteção determinadas, caso a caso, em função da visibilidade que
deve ser assegurada ao sinal construído e entre os diversos sinais (art.º 22.º do DL n.º 143/82). A extensão
da zona de proteção terá, no mínimo, um raio de 15 metros.
Os proprietários ou usufrutuários dos terrenos, situados dentro da zona de proteção, não podem fazer
plantações, construções e outras obras ou trabalhos de qualquer natureza que impeçam a visibilidade das
direções constantes das minutas de triangulação revista (art.º 22.º do DL n.º 143/82).
Os projetos de obras ou planos de arborização, na proximidade dos marcos geodésicos, não podem ser
licenciados sem prévia autorização do Instituto Geográfico Português (IGP) - art.º 23.º do DL n.º 143/82.

5.9.9

Áreas com interesse geológico ou em exploração
Como referido em 5.2.6, na área de estudo não existem áreas com interesse geológico ou em exploração.

5.9.10 Área de proteção de fitomonumento
A observação da planta de condicionantes – Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública I,
do PDM de Lisboa permite verificar que existe uma área de proteção a fitomonumento na área de estudo.
Contudo, está localizada fora da área onde haverá intervenções associadas ao projeto, pelo que não será
afetada pelo mesmo (ver Desenho 10).

5.9.11 Instalações militares
Em relação às instalações militares, refere-se que a Planta de Condicionantes- Servidões Administrativas e
Restrições de Utilidade Pública do PDM de Lisboa identifica uma instalação deste tipo junto do TCA,
correspondente ao edifício da Capitania do Porto de Lisboa, embora não esteja definida uma zona de
proteção, ao contrário do que acontece com outras instalações militares existentes na cidade.
As servidões relativas às instalações ou organizações militares ficam sujeitas ao regime previsto na Lei n.º
2078, de 11 de julho de 1955, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 45.986, de 22 de outubro de 1964, e ao
decreto respetivo de constituição de servidão militar associada a cada caso.
De acordo com a Lei geral (Lei n.º 2078, de 11 de julho de 1955), nas zonas confinantes com as
organizações ou instalações miliatres, aplicam-se servidões gerais e servidões particulares.
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As áreas sujeitas a servidão geral abrangem a faixa de 1km a partir do perímetro da instalação ou organização
militares em causa, não podendo exceder 3km (art. 10.º), confirmando-se assim que a área sujeita a servidão
geral associada à Capitania do Porto de Lisboa (instalação militar) é interferida pela área de intervenção do
projeto do TCA, apesar de o próprio Edifício da Capitania se encontrar localizado no exterior.
De mencionar ainda que no interior da área de servidão geral, é necessária licença prévia da Autoridade
competente para a realização de atividades previstas no projeto do TCA, como p.e. construções de
qualquer natureza, escavações ou aterros, vedações ou plantações de árvores (art. 9.º).
Em relação às servidões particulares, estas podem ser especificadas em decreto respetivo da instalação,
todavia, não havendo essa especificação aplica-se a servidão geral (art. 10.º), como se admite ser o caso
em estudo.
Por fim referir que, no âmbito da consulta de entidades efetuada no EIA (ver capítulo 2.2.2), foi contactada
a Direção Geral de Autoridade Marítima, a qual tutela a Capitania do Porto de Lisboa, que não identificou
quaisquer condicionantes ao projeto, alertando apenas para condicionantes aplicáveis ao projeto e à fase
de construção.
Em complemento, o Ministério da Defesa Nacional - Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de
Defesa, referiu que o projeto final deve ser submetido à Direção Geral, para parecer final, uma vez que o
TCA abrange as infraestruturas da Capitania do Porto de Lisboa, as Instalações Navais de Alcântara e feixe
hertziano que interliga estes dois organismos, apesar de o referido feixe não ter representação na Planta
de Condicionantes- Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública do PDM de Lisboa.

5.10

Ecologia

5.10.1 Introdução
Tendo-se considerado como área de estudo um buffer de 500m em torno da zona de intervenção, com
uma área total de cerca de 236,8ha, verifica-se que esta se insere totalmente na quadrícula UTM 10x10km
MC88. A área de estudo não se encontra dentro dos limites de qualquer área classificada incorporada no
Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho.
Dista, contudo, cerca de 8,5km do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Estuário do Tejo (PTCON0009),
Zona de Proteção Especial (ZPE) Estuário do Tejo (PTZPE0010) e a mais de 14km da Reserva Natural do
Estuário do Tejo. Dista ainda cerca de 8,5km de outras áreas relevantes, nomeadamente, da IBA Estuário
do Tejo (PT021).
A área de intervenção e sua envolvente terrestre próxima inserem-se em área fortemente urbana,
caracterizando-se pelo seu elevado grau de artificialização e perturbação, onde se incluem as atuais
instalações do Terminal de Contentores de Alcântara e vias de comunicação asfaltadas. Com efeito,
estando inserida num espaço densamente urbano, fora de qualquer corredor ecológico e em que o grau
de impermeabilização é elevado, apresenta pouco ou nulo interesse e valor do ponto de vista
conservacionista.
Ao nível marinho, a área de estudo está envolvida por uma zona já sujeita a várias pressões humanas,
nomeadamente, com elevado tráfego marítimo. Ainda assim, há que assinalar a importância do estuário
do Tejo, que desempenha um papel ecológico fundamental, dada a sua enorme produtividade associada
aos habitats da zona húmida estuarina e habitats terrestres, bem como a elevada diversidade biológica e
paisagística. A sua importância para a avifauna aquática migradora e enquanto zona de crescimento para
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os juvenis de inúmeras espécies de peixe e crustáceos, muitas delas com interesse comercial, é outro fator
a ter em conta.
Este documento tem como objetivo caracterizar os valores naturais presentes na área de intervenção do
projeto e sua envolvente, bem como, apresentar e avaliar os previsíveis impactes decorrentes das ações
da modernização e aumento da eficiência operacional do Terminal de Contentores de Alcântara sobre a
flora e fauna, e, caso necessário, as medidas de minimização ou compensação mais adequadas e eficazes.
Devido à localização do projeto, para além das comunidades terrestres, foi feita uma avaliação das
comunidades aquáticas, em especial as comunidades de macroalgas e bentónicas. Salienta-se, no entanto,
que toda a afetação prevista corresponde a uma área terrestre muito restrita, devido à dimensão e
tipologia do projeto.

5.10.2 Metodologia
5.10.2.1 Identificação de Áreas classificadas e Important Bird Areas (IBAs)
Para a identificação das principais condicionantes, elaborou-se um Sistema de Informação Geográfica (SIG)
onde se sobrepuseram os elementos vetoriais do projeto aos limites das Áreas Classificadas incorporadas
no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho.
O SNAC engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram a Rede
Natura 2000 e as demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo
Estado Português. Verificou-se ainda se o local em estudo faz parte de alguma Área Importante para as
Aves (IBA – estatuto atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta para a
avifauna) (Costa et al., 2003).

5.10.2.2 Flora e Vegetação
5.10.2.2.1

Trabalho de campo

Com o objetivo de caracterizar a flora terrestre existente na área de estudo, foi realizada uma saída de
campo. Durante esta saída percorreu-se toda a área de estudo, tendo sido registadas todas as espécies
vegetais observadas. Para cada biótopo foram efetuados inventários fitossociológicos que permitiram
identificar as espécies presentes. Foram ainda identificadas, sempre que possível, as espécies
bioindicadoras dos Habitats da Rede Natura 2000.
Para realização da identificação em laboratório tomou-se como referência a Flora Ibérica (Castroviejo et
al.), utilizando-se a Nova Flora de Portugal (Franco, J.A.) sempre que o volume da Flora Ibérica não
estivesse disponível para a família em questão. Sempre que surgiram dúvidas relativamente à identificação
da uma espécie, foi colhida uma amostra da mesma para posterior identificação em laboratório. A
identificação taxonómica tomou como referência a Flora Ibérica (Castroviejo et al.), utilizando-se a Nova
Flora de Portugal (Franco, J.A.) sempre que o volume da Flora Ibérica não estivesse disponível para a família
em questão.
Todos os dados observados foram registados e georreferenciados com auxílio de um aparelho de GPS,
que serviram de apoio à elaboração da carta de biótopos e habitats.

5.10.2.2.2

Pesquisa bibliográfica

Para complementar a listagem de espécies florísticas terrestres obtida durante o trabalho de campo, foi
efetuada pesquisa bibliográfica, na qual foram procurados os trabalhos mais relevantes sobre flora e
vegetação da região e que se encontram listados na Tabela 5.20
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Tabela 5.20 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da flora e vegetação
presente na área de estudo.
Título

Autor/ Ano de publicação

Biogeografia de Portugal continental

Costa, 1998

Plantas a proteger em Portugal Continental

Dray, 1985

Lista de espécies botânicas a proteger em Portugal

ICN, 1990

Continental
Distribuição de Pteridófitos e Gimnospérmicas em Portugal

Franco & Afonso, 1982

Relatório de Implementação da Diretiva Habitats

ICNB, 2008a

Flora ibérica – Plantas vasculares de la Península Ibérica e

Real Jardín Botânico – CSIC,

Islas Baleares

2008

Nova Flora de Portugal
SIPNAT

Franco & Afonso, 1994, 1998,
2003; Franco, 1984
Franco & Afonso, 1994, 1998,
2003; Franco, 1984

Guia ilustrado de vinte e cinco árvores de Lisboa

CML, 2005
Sociedade Portuguesa de

Flora-On: Flora de Portugal Interativa

Botânica, 2018

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de

ARQPAIS, 2009

Contentores de Alcântara – Estudo Prévio

A flora aquática foi inventariada com base na consulta de bibliografia e bases de dados online da
especialidade, tal como (Tabela 5.21):
Tabela 5.21 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da flora
aquática presente na área de estudo.
Título

Autor/ Ano de publicação

Portal Português das Macroalgas (MACOI)

MACOI, 2008

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de
Contentores de Alcântara – Estudo Prévio

5.10.2.2.3

ARQPAIS, 2009

Identificação de espécies de flora de maior relevância ecológica

Efetuou-se ainda uma pesquisa bibliográfica dirigida para as espécies de flora com maior relevância
ecológica. Consideram-se espécies de maior relevância ecológica na área de estudo, as espécies de flora
incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com redação dada pelo Decretolei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Foram,
também, consideradas as espécies de flora endémicas de Portugal e da Península Ibérica, bem como
espécies que apresentam legislação nacional de proteção.
Para cada espécie incluída em pelo menos um dos parâmetros anteriormente referidos analisou-se, ainda,
a possibilidade da sua ocorrência na área de estudo, tendo por base os biótopos cartografados mais
favoráveis e as áreas de ocorrência conhecidas para cada espécie. Na Tabela 5.22 apresentam-se os
critérios utilizados na definição do tipo de ocorrência.
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Tabela 5.22 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies da flora
inventariadas para a área de estudo.
Tipo de ocorrência

Critérios

Confirmada

Presença confirmada durante o trabalho de campo
Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas e fora

Muito provável

delas; com ocorrência de biótopo favorável
Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas; com

Provável

ocorrência de biótopo favorável
Presente nas áreas classificadas mais próximas; com ocorrência

Pouco provável

de biótopo favorável, contudo a espécie não é vista há algum
tempo ou os seus núcleos são muito localizados
Presente nas áreas classificadas mais próximas, contudo o
biótopo de ocorrência na área de estudo não é o mais

Possível

favorável/não se encontra em bom estado de conservação

5.10.2.3 Fauna
Assim como na caracterização da flora e vegetação da área de estudo, para a fauna recorreu-se a pesquisa
bibliográfica, consulta de especialistas e trabalho de campo para a sua caracterização.
De forma a homogeneizar a informação obtida através das diferentes fontes, discriminou-se a ocorrência
das espécies em Possível, Muito provável ou Confirmada, de acordo com os critérios apresentados na
Tabela 5.23.
Tabela 5.23 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies de fauna
inventariadas para a área de estudo.
Tipo de ocorrência

Grupo
Possível

Muito Provável

a zona em estudo faz

a espécie foi inventariada durante o

parte da área de

trabalho de campo (incluindo

distribuição conhecida
Aves

para a espécie de acordo

-----

com dados recentes
(critério válido apenas

quadrícula 10x10km em que área de
dos biótopos que aí ocorrem)
a espécie foi inventariada durante o

a espécie ocorre em,

trabalho de campo e/ou está

pelo menos, uma das
quadrículas 10x10km

inquéritos) e/ou a espécie ocorre na
estudo se insere (sendo característica

para as aves de rapina)

Herpetofauna

Confirmado

-----

adjacentes à qual se

confirmada para a quadrícula
10x10km em que a área de estudo se
insere (sendo característica dos

insere a área de estudo

biótopos que aí ocorrem)

a espécie ocorre na

a espécie ocorre na

Mamíferos

quadrícula 50x50km em

quadrícula 50x50km

trabalho de campo (incluindo

terrestres

que área de estudo se

em que área de

inquéritos) e/ou está confirmada para

insere

estudo se insere e é

locais muito próximos da área de
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Tipo de ocorrência

Grupo
Possível

Muito Provável

Confirmado

muito abundante no

estudo (sendo característica dos

território nacional

biótopos que aí ocorrem)

-----

-----

-----

-----

a espécie está
confirmada para o
Estuário do Tejo, de

Peixes

acordo com bibliografia
específica recente
a espécie ocorre na área
envolvente à localização
Comunidade

do projeto, tanto a nível

bentónica

histórico como com
dados de bibliografia
recente

5.10.2.3.1

Trabalho de campo

No âmbito do trabalho de campo procedeu-se à caracterização faunística, em particular da comunidade
de aves, mamíferos e répteis. Foram realizados 3 transectos de mamíferos e herpetofauna, e 3 pontos de
observação de avifauna. Todas as observações foram registadas e georreferenciadas com auxílio do
aparelho de GPS.

5.10.2.3.2

Herpetofauna e mamofauna terrestre

A comunidade de répteis e mamíferos presentes na área de estudo foi simultaneamente amostrada através
da realização de 3 transectos pedestres. Tendo em conta a mobilidade e capacidade de dispersão das
espécies em causa considera-se adequada a amostragem simultanea destes dois grupos faunísticos. Os
transetos foram efetuados com cerca de 100m de extensão cada e localizaram-se no biótopo mais
abundante, Humanizado. Durante as deslocações na área de estudo foram também registadas, de forma
não sistemática, todos os contactos diretos e indiretos de mamofauna e herpetofauna. Foram registadas
todas as observações diretas (indivíduos vivos ou mortos), bem como indícios de presença (pegadas,
dejetos, latrinas, esgravatados, trilhos, etc.).

5.10.2.3.3

Avifauna

Para a caracterização da comunidade de aves, presente na área de estudo, foi utilizado um método pontual
que consiste no registo dos contactos obtidos por um observador em pontos de escuta, durante um
período temporal estabelecido previamente (Bibby et al., 1992; Rabaça, 1995). Foram realizados 3 pontos
de escuta distribuídos pelos diferentes biótopos da área de estudo e sua envolvente (Figura 5.68).
A observação de espécies de aves aquáticas foi realizada no decorrer dos pontos de escuta, tendo-se
completado a sua identificação durante as deslocações efetuadas na área de estudo. Todas as espécies de
aves observadas durante as deslocações na área de estudo foram igualmente registadas.
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Figura 5.68 – Localização dos pontos e transectos de amostragem de fauna.

5.10.2.3.4

Fauna aquática

Dada a localização do projeto e da área de estudo ser numa zona estuarina, pretendeu-se ainda fazer uma
caraterização da fauna aquática potencialmente ocorrente, sendo esta baseada totalmente em pesquisa
bibliográfica, direcionada maioritariamente para a comunidade bentónica, não tendo sido realizado
trabalho de campo específico para estas espécies.

5.10.2.3.5

Pesquisa bibliográfica

De forma a recolher o máximo de informação relevante para a área de estudo, foi consultada bibliografia
específica e geral para cada um dos grupos em questão, e para espécies de maior relevância (Tabela 5.24).
Tabela 5.24 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da fauna presente na área de estudo
Grupo

Herpetofauna

Aves

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

Título

Autor/ Ano de
publicação

Escala de apresentação da
informação

Atlas dos Anfíbios e Répteis de
Portugal

Loureiro et al., 2008

Atlas of the continental Portuguese
herpetofauna: an assemblage of
published and new data

Godinho et al., 1999

Bases para a conservação das
Tartarugas de água doce (Emys
orbicularis e Mauremys leprosa)

Araújo et al., 1997

Sistema de Informação do
Património Natural - SIPNAT

ICNB, 2010

Nível Nacional

Revised distribution and status of
diurnal birds of prey in Portugal

Palma et al., 1999

Nível Nacional

Quadrículas 10x10km
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Título

Autor/ Ano de
publicação

Escala de apresentação da
informação

Atlas das Aves Nidificantes de
Portugal (1999-2005)

Equipa Atlas, 2008

Quadrículas 10x10km

Guia das aves de Lisboa

CML, 2005

Nível Local

Guia dos Mamíferos Terrestres de
Portugal Continental, Açores e
Madeira

Mathias et al. 1999

Quadrículas 50x50km

Atlas de mamíferos de Portugal

Bencatel et al., 2017

Quadrículas 10x10km

Plano Nacional de Conservação dos
Morcegos Cavernícolas

Palmeirim &

Grupo

Mamíferos

Atlas dos morcegos de Portugal
continental

Rainho et al., 2013

Bases para a conservação da lontra
(Lutra lutra)

Trindade et al., 1998

Structure and Dynamics of softbottom benthic macoinvertebrates
communities: a case study in the
Tagus Estuary

Silva, 2006

Spatial patterns of benthic
macroinvertebrates in intertidal areas
of a Southern European estuary: the
Tagus, Portugal

Rodrigues et al., 2006

Nova travessia do Tejo em Lisboa –
Caracterização da situação de
referência

Gattel, 1991

O estuário do Tejo

Costa, 1999

Composition, temporal changes and
ecological guild classification of the
ichthyofaunas of large European
estuaries-A comparison between the
Tagus (Portugal) and the Elbe

Thiel et al., 2003

3º Relatório Nacional de Aplicação
da Diretiva Habitats (2007-2012)

ICNF, 2012

Comunidades
bentónicas

Peixes

Todos os grupos

5.10.2.3.6

Rodrigues, 1992

Nível nacional

Quadrículas 10×10km

Nível local

Nível local

Quadrículas 10x10km

Identificação de espécies de fauna de maior relevância ecológica

A identificação das espécies com maior relevância ecológica teve em consideração o valor
conservacionista das espécies, mas também a sua suscetibilidade à tipologia do projeto em causa. Como
tal, consideram-se como espécies com maior relevância ecológica todas as espécies que se incluem em,
pelo menos, um dos seguintes critérios:
•

Com estatuto de conservação Criticamente em Perigo, Em Perigo e Vulnerável, segundo o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006);

•

Classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International para a avifauna;

•

Consideradas prioritárias (Anexo A-I*) pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro;
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•

Com presença regular nas áreas em estudo e que, pela tipologia do projeto, sejam potencialmente
afetadas.

Para estas espécies realizou-se uma contextualização ao nível nacional, regional e local, de modo a melhor
avaliar a importância da área em estudo para cada espécie.

5.10.2.4 Biótopos e Habitats
Foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, as quais se definem do seguinte
modo:
•

Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura 2000 e que constam
do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.

•

Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies faunísticas e
florísticas que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma biocenose, a qual é constituída
por animais e plantas que se condicionam mutuamente e que se mantêm através do tempo num
estado de equilíbrio dinâmico. O biótopo pode ser ecologicamente homogéneo ou consistir num
agrupamento de diferentes entidades biológicas (Font Quer, 2001).

Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais Habitats da Rede Natura 2000. Por
vezes a delimitação geográfica entre dois ou mais Habitats não é possível, quer por aspetos taxonómicos,
quer por limitações de campo.

5.10.2.4.1

Caracterização de biótopos e habitats

A cartografia dos biótopos e habitats da área de estudo foi feita com base em ortofotomapas e no trabalho
de campo. Através da fotointerpretação dos ortofotomapas, foram delineados os polígonos
correspondentes aos diversos tipos de ocupação do solo presentes na região. Durante o trabalho de
campo, procedeu-se à identificação dos biótopos e/ou habitats existentes em cada polígono. Toda a
informação obtida foi referenciada no SIG para o sistema de coordenadas Hayford-Gauss (Datum de
Lisboa – militar), tendo sido a escala de digitalização das parcelas de 1:5 000.
Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, considerados de interesse
comunitário e cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, foram identificados
por consulta bibliográfica (fichas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000); e análise da listagem de
espécies vegetais obtida durante o trabalho de campo ou confirmação direta in situ.
Deste modo, considera-se que um habitat tem ocorrência Confirmada na área de estudo quando foi
observado durante o trabalho de campo, cumprindo os critérios da respetiva ficha do Plano Sectorial da
Rede Natura 2000 (e.g. presença das espécies bioindicadoras); Potencial, quando apenas foi observada a
presença de biótopo favorável, não tendo sido possível confirmar a presença das espécies bioindicadoras;
e Possível quando o habitat está inventariado para a região, mas não foram observados nem biótopos
favoráveis à sua presença, nem as suas espécies bioindicadoras.

5.10.3 Identificação de áreas de maior relevância ecológica
A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse conservacionista) foi efetuada
durante o trabalho de campo e através da análise detalhada das informações bibliográficas e carta de
habitats e biótopos obtida. Foram definidos 3 critérios para a sua definição, os quais se incluem em dois
níveis distintos.
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O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis” e que incluem os
seguintes dois critérios:
•

Áreas com presença de habitats ou espécies de flora prioritárias, de acordo com o Decreto-Lei n.º
156-A/2013, de 8 de novembro;

•

Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais com estatuto
CR, EN ou VU em Portugal e/ou a nível internacional ou classificadas como SPEC 1, de acordo com
os critérios da BirdLife International para a avifauna;

O segundo nível inclui apenas um critério e corresponde às áreas consideradas “Sensíveis”:
•

Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que correspondam aos seus locais
de abrigo e reprodução), as quais estejam incluídas no Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro, sujeitas a legislação específica de proteção ou consideradas raras a nível nacional.

5.10.4 Resultados
5.10.4.1 Áreas Classificadas e Important Bird Areas (IBA)
A área de estudo não interseta qualquer área classificada incluída no Sistema Nacional de Áreas
Classificadas (Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho) ou IBA. As áreas classificadas mais próximas distam
cerca de 8,5km da área de estudo, sendo estas: Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Estuário do Tejo
(PTCON0009), Zona de Proteção Especial (ZPE) Estuário do Tejo (PTZPE0010). A uma maior distância,
localiza-se a Reserva Natural do Estuário do Tejo, a mais de 14km. A área de estudo dista ainda cerca de
8,5km de outras áreas relevantes, nomeadamente, da IBA Estuário do Tejo (PT021).

5.10.5 Flora e Vegetação
5.10.5.1 Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica
De acordo com Costa et al. (1998), a zona em estudo encontra-se inserida, a nível biogeográfico, no
Reino Holártico, Região Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica Ocidental, Super-Província Mediterrânica
Ibero-Atlântica, Província Gaditano-Onubo-Algarviense e engloba, a sul do estuário do Tejo, o Sector
Ribatagano-Sadense, Superdistrito Sadense e a norte o Sector Divisório Português, Superdistrito
Olissiponense.
De acordo com Costa et al. (1998), o Sector Ribatagano-Sadense, de carácter sub-húmido e fisionomia
plana, é constituído por areias e arenitos plistocénicos e miocénicos e apresenta alguns taxones endémicos
que diferenciam o Sector, tais como Armeria rouyana, Armeria pinifolia, Juniperus navicularis, Thymus
capitellatus, Limonium daveaui, Serratula alcalae ssp. aristata e Halimium verticillatum. O Superdistrito
Sadense tem como espécies endémicas a Malcolmia lacera subsp. gracilima e Santolina impressa. O Ulex
australis subsp. welwitschianus e a Myrica gale têm aqui a sua maior área de distribuição.
Segundo o mesmo autor, do sector Divisório Português, de ombroclima sub-húmido a húmido com
exceção das zonas litorais e olissiponenses que são termomediterrânicas superiores sub-húmidas, são
característicos alguns taxones endémicos como Scrophularia grandiflora, Senecio doronicum subsp.
lusitanicus e Ulex jussiaei. O Superdistrito Olissiponense constitui uma área de grande variedade e riqueza
geológica que vai desde margas, argilas, calcários e rochas eruptivas. Asparagus albus, Acanthus mollis,
Biarum galiani, Cachrys sicula, Convolvulus farinosus, Erodium chium, Euphorbia transtagana,
Euphorbiawelwitschii, Halimium lasianthum, Rhamnus oleoides e Reichardia picroides são alguns dos
taxones diferenciais do Superdistrito.
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5.10.5.2 Elenco florístico
5.10.5.2.1

Flora terrestre

Com base na informação bibliográfica, foram inventariados 86 taxa potenciais para a área de estudo,
sendo que foi confirmada a presença de 15 durante o trabalho de campo (Anexo F.1). Esta listagem foi
efetuada tendo em conta apenas as espécies com ocorrência muito provável na área de estudo,
nomeadamente considerando o biótopo de ocorrência, a sua distribuição altitudinal e outra informação
relevante sobre as suas características ecológicas.
Foram inventariadas 35 famílias, sendo que as famílias com maior representatividade são as Asteraceae
(Compositae), com 16 espécies inventariadas, as Poaceae (Gramineae) e Fabaceae (Leguminosae), com 7
espécies cada.
A fitocenose terrestre não corresponde aos tipos autóctones que se esperariam encontrar, tendo em conta
a localização biogeográfica e fitossociológica da zona onde se insere a área em causa. Devido à intensa
urbanização, o elenco florístico presente na sua envolvente é dominado por espécies ornamentais. Estas
surgem nos arruamentos, placas de trânsito, áreas ajardinadas das casas e de parques públicos. Também
surgem espécies de porte herbáceo oportunistas dispersas. O elenco florístico terrestre presente é
praticamente inexistente, não existindo espécies de porte arbóreo e apenas surgindo gramíneas herbáceas
oportunistas dispersas.
Sendo a área de estudo uma área predominantemente humanizada e ruderal, verifica-se que as espécies
mais comuns são características de áreas ajardinadas ou ambientes ruderais, como por exemplo, a táveda
(Dittrichia viscosa), Plantago spp., entre outras. Nas áreas ajardinadas destacam-se árvores como chouposnegros (Populus nigra), tílias (Tilia argentea), mélias (Melia azedarach) e ciprestes (Cupressus sp.).

5.10.5.2.2

Macroalgas

No que se refere às macroalgas, na margem Norte do estuário do rio Tejo, e mais precisamente na
proximidade da área de intervenção, as biocenoses de macroalgas estão limitadas à zona entre marés
(médio-litoral) e limite superior da região infralitoral. Foram inventariadas 33 espécies, nenhuma delas
com estatuto de conservação (Anexo F.3)
ARQPAIS (2009), menciona que os dados disponíveis, baseados em trabalho de campo, referem a
presença, na envolvente do TCA, de uma faixa relativamente densa de bodelha (Fucus sp.), e pequenas
manchas esparsas de limo (Enteromorpha intestinalis). O facto de não se ter observado biocenoses
dominadas por outras espécies é atribuído, em parte, ao facto de não se ter observado a faixa entremarés
na sua totalidade. Contudo, é referido que, devido à elevada turbidez da água, é esperado que a faixa
formada pelos povoamentos de macroalgas na zona entremarés seja bastante estreita. Dada a elevada
turbidez da água nas imediações da área estudada, é admitido que a biocenose das macroalgas esteja
confinada a espécies resistentes à dissecação, típicas do limite superior do andar médio-litoral. Deste
modo, tendo em consideração a elevada resistência da bodelha e do limo à dissecação, estima-se que as
espécies amostradas sejam dominantes na zona entremarés. Contudo, o estudo efetuado considera
possível a ocorrência de um total de 33 espécies, dado que não foi possível amostrar a totalidade da
biocenose de macroalgas presente nos enrocamentos e paredão da zona de intervenção.
Quanto a espécies com maior interesse para a conservação, nas imediações da área de intervenção do
TCA não existem espécies de flora de maior interesse para a conservação (ARQPAIS, 2009).
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5.10.5.3 Espécies de flora de maior relevância ecológica
Como foi referido, a área de estudo surge, na sua parte terrestre, num meio completamente artificializado,
em que as espécies dominantes são na sua maioria exóticas ornamentais ou ruderais. Assim, apesar dos
espaços verdes presentes possuírem alguma relevância, em particular enquanto zonas tampão, neste
contexto não surgem quaisquer espécies de flora terrestre com importância conservacionista na área de
estudo.
No que se refere às macroalgas, não se conhecem espécies com estatuto de conservação específicos, e
tendo em conta o elenco encontrado, considera-se que nas imediações da área de intervenção do projeto
não ocorrem espécies com interesse conservacionista.

5.10.6 Fauna
Tendo em conta a tipologia do projeto, considera-se que os grupos faunísticos mais relevantes dizem
respeito à fauna terrestre – mamofauna e herpetofauna, em especial os pequenos répteis que utilizam os
enrocamentos, os edifícios e contentores como abrigo. Em meio aquático, a fauna bentónica será o grupo
mais sensível.

5.10.6.1 Elenco faunístico
Durante o trabalho de campo foi identificado um total de 5 espécies faunísticas terrestres, sendo que,
considerando a pesquisa bibliográfica, este número aumenta para 112 (Anexo F.2).
De referir que 11 das espécies inventariadas (12,9%) são consideradas ameaçadas pelo Livro Vermelho
dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) e/ou no congénere da UICN (www.uicnredlist.org). De
referir que apesar de terem sido identificadas espécies com estatuto de ameaça para a envolvente ao local
do projeto, através da pesquisa bibliográfica, nenhuma apresenta potencial de ocorrência nos limites da
área de estudo, nomeadamente devido aos seus requisitos específicos de habitat.

5.10.6.1.1

Herpetofauna e Mamofauna Terrestre

Através da pesquisa bibliográfica inventariaram-se 11 espécies de anfíbios para a área de estudo, das quais
9 têm ocorrência confirmada para a quadrícula 10x10km onde se insere a área de estudo e 2 ocorrência
possível. Destas, nenhuma apresenta estatuto de ameaça para Portugal. Refira-se que durante o trabalho
de campo não se observaram anfíbios na área de estudo.
No que concerne ao grupo dos répteis, foram inventariadas 17 espécies no total, das quais 16 têm
ocorrência confirmada para a quadrícula onde se insere a área de estudo e 1 ocorrência possível. Destas,
salienta-se a ocorrência possível da víbora-cornuda (Vipera latastei) pelo seu estatuto de Vulnerável
(Cabral et al., 2006). Face às características da área de estudo, considera-se, contudo, que a sua presença
efetiva é muito pouco provável. Nenhuma espécie de réptil foi observada durante o trabalho de campo
realizado na área de estudo.
ARQPAIS (2009) refere a presença confirmada, durante trabalho de campo, de lagartixa-ibérica (Podarcis
hispanica) e admite a possibilidade de ocorrência de lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e a osga
(Tarentola mauritanica), por serem comuns em meio urbano.
Relativamente aos mamíferos, foram inventariadas 32 espécies através da pesquisa bibliográfica, das quais
17 têm ocorrência possível e 15 muito provável. Durante o trabalho de campo não foram observadas
quaisquer espécies de mamíferos.
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Das 32 espécies inventariadas, 6 têm estatuto de conservação desfavorável, sendo todas referentes a
mamíferos voadores (quirópteros). Essas espécies são o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), o
morcego-rato-grande (Myotis myotis), o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum),
Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) classificados com o estatuto de Vulnerável e
o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e o morcego-de-ferradura-mediterrânico
(Rhinolophus euryale) classificados como Criticamente Em Perigo (Cabral et al., 2006). Porém, é necessário
salientar que os quirópteros não correspondem a um grupo sensível à tipologia do presente projeto.
Tendo em conta as características da área de estudo e ao facto de não se ter observado qualquer abrigo
potencial, considera-se que a probabilidade de ocorrência das espécies com estatuto de ameaça é muito
baixa.

5.10.6.1.2

Avifauna

Na pesquisa bibliográfica foram inventariadas 52 espécies de aves para a quadrícula UTM 10x10km MC88,
em que se insere a área de estudo, todas com ocorrência confirmada.
Das 52 espécies inventariadas, 4 possuem estatuto de ameaça desfavorável segundo o Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), com as restantes 48 a possuírem um estatuto de ameaça
baixo. As espécies de avifauna inventariadas com estatuto de ameaça desfavorável dizem respeito ao
falcão-peregrino (Falco peregrinus), com estatuto de Vulnerável; a gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus),
com estatuto VU/ LC (população nidificante/ migradora); goraz (Nycticorax nycticorax) e gaivina (Sterna
hirundo), ambas com estatuto de Em Perigo. Para além das espécies referidas, a cegonha-branca (Ciconia
ciconia) está incluída no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. À exceção da
gaivota-de-asa-escura, que é comum na costa portuguesa durante o Inverno (população migradora),
considera-se que nenhuma das espécies referidas deverá ocorrer na área de estudo.
Durante o trabalho de campo foram apenas observadas 5 espécies durante o trabalho de campo realizado,
designadamente, gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus), corvo-marinho (Phalacrocorax carbo) e, menos
frequentemente, gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis), pardal-comum (Passer domesticus) e
pombo-das-rochas (Columba livia). ARQPAIS (2009) refere a observação das mesmas espécies, além de
andorinha-dos-beirais (Delichon urbica).
Estes resultados refletem a pobreza específica da avifauna presente na área de intervenção, para a qual
contribui certamente a perturbação constante associada ao permanente ruído e movimentação de
maquinaria, bem como ausência de vegetação natural.
Em suma, atendendo a que a área de intervenção está inserida numa zona fortemente urbanizada no
limite do estuário do rio Tejo, a componente de fauna terrestre está limitada aos pequenos répteis,
mamíferos e aves aquáticas que utilizem os contentores, fissuras nos muros, nos enrocamentos e as alas
desocupadas e telhados dos edifícios como abrigo.

5.10.6.1.3

Fauna aquática

O meio aquático constitui uma parte importante da área de estudo, pelo que se efetuou um levantamento
bibliográfico sobre potenciais espécies presentes na envolvente à área de estudo. A pesquisa bibliográfica
revelou a presença possível de 74 espécies de peixes, relativamente comuns no rio Tejo (ARQPAIS, 2009).
Destas espécies, 12 são oportunistas e estuarinas, 41 são tipicamente marinhas com capacidade de
osmorregulação, 4 são anádromas, 3 são catádromas, 3 são marinhas e estuarinas, 2 são de rio, 8 são
estuarinas e 1 é semi-anádroma (ARQPAIS, 2009).
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Das 74 espécies, 6 espécies têm estatuto de ameaça a nível da IUCN: o peixe-porco (Balistes carolinensis),
a carpa (Cyprinus carpio), o cação-liso (Mustelus mustelus) e carapau (Trachurus trachurus) com o estatuto
de Vulnerável; a raia-curva (Raja undulata) com estatuto de Em Perigo; e enguia (Anguilla anguilla) com
estatuto de Criticamente em Perigo (Rodrigues et al., 2008; http://www.iucnredlist.org/) (Anexo F.3). No
entanto, estas espécies têm uma grande mobilidade e estão mais sujeitas às pressões da pesca, não se
considerando ser preocupantes as pressões exercidas por este tipo de projetos.
As espécies mais abundantes são o góbio (Gobius niger), a sardinha (Sardina pilchardus), o caboz-da-areia
(Pomatoschistus minutus) e o cavalo-marinho (Syngnathus sp.). No entanto, o trabalho de Thiel et al. (2003)
refere o biqueirão (Engraulis encrassicolus) os linguados (Solea sp.) para além dos góbios (Pomatoschistus
sp.), como sendo as espécies mais abundantes no estuário. As principais espécies que utilizam o estuário
como nursery são o robalo (Dicentrarchus labrax), que entra no estuário na Primavera e utiliza como viveiro
as zonas mais baixas próximas dos sapais (Vila Franca de Xira, Montijo e Alcochete), o linguado-legítimo
(Solea solea) e o linguado-do-senegal (Solea senegalensis). Para além destas espécies, utilizam também a
zona do estuário, como nursery, os sargos (Diplodus sargus, Diplodus bellottii, Diplodus vulgaris), a dourada
(Sparus aurata), a choupa (Spondyliosoma cantharus), a língua (Dicologoglossa cuneata) e as tainhas
(Chelon labrosus e Liza aurata).
ARQPAIS (2009) refere ainda que, estando a área de estudo localizada nas proximidades da boca do
estuário, todas as espécies citadas são passíveis de ocorrer na massa de água adjacente ao TCA.
A nível de comunidades bentónicas, ARQPAIS (2009) refere a possibilidade de ocorrerem 68 espécies de
macroinvertebrados no Estuário do Tejo (Anexo F.3), uma vez que a distribuição deste grupo depende
sobretudo da natureza do leito e que, devido ao padrão de circulação e fortes correntes que caracterizam
este estuário, surgem zonas em que o nível de contaminação do sedimento é muito baixo. Entre estas as
espécies Streblospio shrubsolii, Cyathura carinata, Tharyx sp., Hydrobia ulvae e os Tubificídios são os
anelídeos com maior representatividade, sendo dominantes nas zonas em que o substrato é arenosovasoso.
No caso dos bivalves, as espécies mais abundantes presentes nas zonas em que o substrato dominante é
vasoso e arenoso são o lingueirão (Ensis siliqua), berbigão (Cerastoderma edule) e lambujinha
(Scrobicularia plana) (ARQPAIS, 2009). As espécies mais abundantes de decápodes no Estuário do rio Tejo
são Crangon crangon, Palaemon serratus, Palaemon longirostris e Carcinus maenas, todas elas com
interesse comercial considerável (ARQPAIS, 2009). As espécies de cefalópodes mais comuns ao estuário
são o choco-vulgar (Sepia oficinalis), a lula vulgar (Loligo vulgaris) e o polvo-vulgar (Octopus vulgaris)
(ARQPAIS, 2009).
ARQPAIS (2009), refere ainda que das espécies passíveis de ocorrerem na área envolvente à zona de
intervenção apenas foi detetada a presença do mexilhão (Mytillus galloprovincialis) que é uma espécie
epilítica muito frequente nos enrocamentos, paredões de estabilização das margens e nos pilares dos
acessos às plataformas de desembarque. Também foi confirmada a presença do caranguejo-verde
(Carcinus maenas), de caranguejo-queima casas (Pachygrapsus marmoratus) e do choco (Sepia officinalis).

5.10.6.2 Espécies de fauna de maior relevância ecológica
A aplicação dos critérios definidos no capítulo da metodologia permitiu definir 11 espécies de fauna
terrestre como sendo as mais relevantes em termos da conservação da biodiversidade, 4 delas com
presença confirmada para a quadrícula UTM 10x10km onde se insere a área de estudo e 8 com presença
possível, ainda que não tenha sido nenhuma confirmada durante o trabalho de campo (Tabela 5.25).
Refere-se ainda que a área de estudo não reúne condições favoráveis à ocorrência destas espécies.
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Tabela 5.25 – Lista de espécies de maior valor para a conservação, tipo de ocorrência na área de estudo
(C -Confirmada; P - Potencial), estatuto de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
(CR – Criticamente em perigo; EN – Em perigo; VU – Vulnerável;), endemismo (PI – Península Ibérica) e
biótopos que utilizam.

Nome científico

Nome comum

Tipo de ocorrência

Estatuto

Endemismo

Víbora-cornuda

P

VU

-

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

C

VU

-

Larus fuscus

Gaivota-de-asa-escura

C

VU/ LC

-

Nycticorax
nycticorax

Goraz

C

EN

-

Sterna hirundo

Gaivina

C

EN

-

Miniopterus
schreibersii

Morcego-de-peluche

P

VU

-

Myotis myotis

Morcego-rato-grande

P

VU

-

Rhinolophus
euryale

Morcego-de-ferraduramediterrânico

P

CR

-

Rhinolophus
ferrumequinum

Morcego-de-ferraduragrande

P

VU

-

Rhinolophus
hipposideros

Morcego-de-ferradurapequeno

P

VU

-

Rhinolophus
mehelyi

Morcego-de-ferraduramourisco

P

CR

-

Répteis
Vipera latastei
Aves

Mamíferos

No que respeita à fauna aquática, identificam-se as seguintes espécies como apresentando maior interesse
para a conservação (Tabela 5.26): Enguia-europeia; Peixe-porco; Carpa; Cação-liso; Raia-curva; Carapau.
O elenco faunístico passível de ocorrer na área de estudo inclui algumas espécies de maior interesse do
ponto de vista da conservação que podem ocorrer ocasionalmente nas imediações da área de estudo,
correspondendo estas aos peixes migradores diádromos, que utilizam o estuário do rio Tejo como porta
de transição entre o meio marinho e o continental, e as espécies de peixes com interesse comercial que
são intensamente pescadas. Dentro dos restantes elementos faunísticos e florísticos presentes na região
não surgem espécies de maior valor.
Tabela 5.26 – Lista de espécies de maior valor para a conservação. São indicados os estatutos de ameaça
segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP, 1993) e IUCN (2018), bem como o respetivo
valor comercial.

Espécie

Nome comum

Valor comercial

IUCN, 2018

LVVP, 1993

Anguilla anguilla

Enguia-europeia

Comercial

CR

EN

Balistes carolinensis

Peixe-porco

Comercial

VU

-

Cyprinus carpio

Carpa

Muito comercial

VU

NA

Mustelus mustelus

Cação-liso

Muito comercial

VU

-

Raja undulata

Raia-curva

Comercial

EN

-

Trachurus trachurus

Carapau

Muito comercial

VU

-
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5.10.7 Biótopos e Habitats
A área de intervenção caracteriza-se pela presença dominante do atual Terminal de Contentores de
Alcântara. A forte presença humana está patente na ausência de sistemas naturais ou seminaturais,
verificando-se que as áreas humanizadas e ruderais ocupam uma fração muito importante da área
de estudo, com cerca de 50,4% da mesma. Esta área reflete assim uma acentuada intervenção
humana, característica da região metropolitana de Lisboa.
Como se pode observar na Tabela 5.27, identificaram-se 4 biótopos distintos para a área de estudo
(Figura 5.69), sendo o biótopo mais abundante correspondente a Humanizado, com 50,4% de área
ocupada no total da área analisada, seguida pelo biótopo Estuário (com 43,2% da área total). Os
restantes biótopos ocupam áreas mais reduzidas, representando menos de 6,5% da área. Estes dizem
respeito a um terreno abandonado, onde se observa vegetação ruderal, representando 0,4% da área
de estudo, e áreas de marina e docas de pesca, que representam 6,0% da área analisada.
Tabela 5.27 – Área (ha) dos biótopos presentes na área de estudo, habitats incluídos no Decreto-Lei n.º 156A/2013, de 8 de novembro que possui, e respetiva percentagem face ao total de cada uma das áreas
consideradas.

Biótopo

Habitats do DL 156-A/ 2013
que inclui

Área (ha)

Percentagem
(%)

Humanizado

-

119,3

50,4

Ruderal

-

0,9

0,4

Estuário

-

102,4

43,2

Marina e docas de pesca

-

14,2

6,0

236,8

100,0

Total

No que diz respeito aos habitats naturais definidos pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro,
com ocorrência potencial na região onde a área de estudo se insere, verificou-se, com a análise
bibliográfica efetuada (ICNB, 2008), que não ocorrem quaisquer habitats.
Os estuários constam da lista de habitats do documento legal acima referido, dizendo respeito ao Habitat
1130. Contudo, apesar de se localizar no corpo do estuário do rio Tejo, o biótopo presente na área
adjacente ao cais do TCA surge numa zona em que a margem do estuário é completamente artificial.
Deste modo, a única característica em comum com o habitat 1130 relaciona-se com o facto de ser uma
zona em que ocorre a mistura de água proveniente de escorrências continentais com água marinha.
Em conclusão, a zona de intervenção não inclui áreas de maior interesse do ponto de vista
conservacionista. No entanto, deve ter-se em conta a grande importância do estuário do rio Tejo para a
conservação e proteção das comunidades de aves aquáticas migradoras, peixes e macroinvertebrados
aquáticos.
A Tabela 5.28 inclui uma caracterização detalhada de cada um dos biótopos cartografados (Figura 5.69),
incluindo as espécies florísticas e faunísticas que aí ocorrem e uma fotografia representativa.
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Tabela 5.28 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo.

Biótopo

Humanizado

Ruderal

Estuário

Marina e docas
de pesca

Habitats do
DL 156-A/
2013 que
inclui

Descrição

-

Áreas edificadas, onde se inclui a área do
atual Terminal de Contentores de Lisboa,
vias rodoviárias e outras estruturas
antropogénicas presentes na área de
estudo, como áreas ajardinadas. A atual
área ocupada é acentuada,
representando cerca de 50% da área
total analisada.

-

-

-

Corresponde a áreas com vegetação
degradada, eventualmente sujeita a
pisoteio frequente, dominadas por
espécies florísticas ruderais. A área
ocupada por este biótopo é reduzida,
com cerca de 0,4% da área total da área
analisada.
Inclui o meio aquático, que diz respeito
ao estuário. A área ocupada por este
biótopo diz respeito a cerca de 43% da
área total.
Inclui área com utilização distinta do
estuário, neste caso, utilizadas para
marina ou doca de pesca. Este biótopo
ocupa uma área reduzida, com cerca de
6% da área total analisada.

Principais espécies
florísticas

Principais
espécies
faunísticas

Dittrichia viscosa, Galactites

Columba livia,

tomentosa, Arctotheca

Passer

calendula, Chrysanthemum

domesticus,

coronarium, Sonchus

Delichon

oleraceus, Tilia argentea,

urbica,

Melia azedarach, Populus

Podarcis

nigra,

hispanica

Dittrichia viscosa, Galactites

Columba livia,

tomentosa, Arctotheca

Passer

calendula, Chrysanthemum

domesticus,

coronarium, Sonchus

Podarcis

oleraceus,

hispanica
Larus fuscus,

Fucus sp.

Larus
cachinnans
Larus fuscus,

-

Larus
cachinnans

Figura 5.69 – Cartografia de biótopos e Habitats, na área de estudo.
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5.10.8 Áreas de maior relevância ecológica
Tendo em conta as características da área de estudo, predominantemente constituída por áreas com
elevada intervenção humana, considera-se que apresenta uma relevância ecológica muito reduzida.
Com efeito, tendo em conta os critérios definidos anteriormente, não se identificam quaisquer áreas
de maior relevância ecológica.
No entanto, ressalva-se a importância do estuário do rio Tejo, como um todo, para a conservação e
proteção das comunidades de aves aquáticas migradoras, peixes e macroinvertebrados aquáticos.

5.11

Ambiente Sonoro

5.11.1 Enquadramento legislativo
As questões de poluição sonora encontram-se atualmente enquadradas pelo Regulamento Geral do Ruído
(RGR), Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. Este diploma estabelece limites de exposição sonora,
períodos de referência e parâmetros de caracterização do ambiente sonoro. Prevê, igualmente,
metodologias de avaliação da incomodidade sonora, entre outros aspetos
O projeto em avaliação integra-se no atual RGR (art.º 13.º, articulado com o art.º 21.º), onde se refere que
todas as atividades ou projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental devem ser sujeitos à apreciação
do cumprimento do estabelecido no RGR e, consequentemente, sujeitos ao respeito pelos limites de ruído
definidos, quer no que se refere aos limites de incomodidade sonora, quer aos limites de exposição sonora.
Por outro lado, o projeto, para além da fase de exploração, envolve uma fase de construção, a qual é, de
acordo com este documento legal, entendida como atividade ruidosa temporária, sendo esta proibida na
proximidade de: a) edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e 8
horas; b) escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; c) hospitais ou estabelecimentos similares
(art.º 14), havendo também limitações para os equipamentos envolvidos nas atividades de construção,
objeto de legislação específica.
Refira-se que a legislação em vigor - RGR publicado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, prevê a
autorização do exercício de atividades ruidosas temporárias, para trabalhos que não se realizem em dias
úteis, no período diurno, “mediante emissão de licença especial de ruído, pelo respetivo município” (art.º
15).
De acordo com o atual regime legal, são definidos três períodos de referência (alínea p) do art.º 3º):
•

Período diurno – das 7 às 20 horas;

•

Período de entardecer – das 20 às 23 horas;

•

Período noturno – das 23 às 7 horas.

Conforme acima referido, é ainda de considerar o período de referência estabelecido para atividades
ruidosas temporárias, nas quais se enquadra a fase de construção do Projeto (art.º 14.º): “Período diurno,
das 8 às 20 horas e período noturno, das 20 às 8 horas, em dias úteis. Aos Sábados, Domingos e Feriados
é proibida a execução de obras de construção civil, ou atividades ruidosas temporárias”
Nas alíneas v) e x) do art.º 3.º do RGR são definidas as zonas acústicas a que se aplicam os limites de
exposição sonora, nomeadamente:
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•

Zona sensível – área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada
para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou
previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinados a servir a
população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno;

•

Zona mista – área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja ocupação seja
afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível.

É da competência das Câmaras Municipais envolvidas a classificação, delimitação e disciplina destas zonas,
tal como é referido no n.º 2 do artigo 6.º.
O zonamento acústico estabelecido com a publicação do PDM de Lisboa define que a totalidade do
município de Lisboa se encontra classificada como Zona Mista, conforme a Planta de Qualificação do
Espaço Urbano (Desenho 8.1).
Deste modo, para efeitos de verificação dos valores limites de exposição sonora em zonas mistas, aplicamse os limites expressos no n.º 1 do art.º 11.º. Na tabela seguinte, identificam-se os valores limites de
exposição sonora aplicáveis.
Tabela 5.29 – Limites dos níveis sonoros enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR)
Limite do ruído ambiente exterior
(período de referência diurno)

Zonamento Acústico

Lden

Zonas mistas

Limite do ruído ambiente exterior
(período de referência noturno)

65dB(A)

Ln

55 dB(A)

Em que, de acordo com o as alíneas l), m) e n) do art.º 3.º:
•

«Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden)», o indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:

Lden
•

Ld
Le + 5
Ln +10


 13  10 10 + 3  10 10 + 8  10 10 
= 10  log 
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«Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)», o nível sonoro médio de longa duração, determinado
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;

•

«Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)», o nível sonoro médio de longa duração,
determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano;

•

«Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight)», o nível sonoro médio de longa duração,
determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano.

O disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 13.º define o critério de incomodidade nos seguintes termos:
Tabela 5.30 – Limites de incomodidade enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR)
Período de referência

Diferença entre o ruído ambiente contendo o(s)
particular(es) e o ruído residual

Diurno

LAeqAmbiente - LAeqResidual

5 dB(A)

Entardecer

LAeqAmbiente - LAeqResidual

4 dB(A)

Noturno

LAeqAmbiente - LAeqResidual

3 dB(A)
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Ainda relativamente à avaliação da incomodidade, aquele diploma refere, no n.º 5 do art.º 13.º, que o
critério de incomodidade não se aplica em qualquer dos períodos de referência, para um valor do
indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A).
A avaliação acústica dos projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental deve analisar a
compatibilização do ambiente sonoro gerado, quer na fase de construção quer na de exploração, com o
respeito pelos critérios legais acima referidos, sendo que a articulação destes dois artigos (art.º 11.º e art.º
13.º) constituirá o critério de avaliação acústica na caracterização do ambiente sonoro das zonas
envolventes ao Projeto.
Sem prejuízo de outros documentos normativos nacionais e internacionais, em vigor, a Norma Portuguesa
aplicável ao caso em estudo é a NP ISO 1996-1:2011, NP ISO 1996-2:2011 “Acústica - Descrição e medição
do ruído ambiente”.

5.11.2 Localização dos recetores sensíveis
De acordo com o Regulamente Geral do Ruído, publicado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro,
entende-se como um recetor sensível “o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de
lazer, com utilização humana” (alínea q) do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro).
Com base na caracterização da ocupação do solo, análise de ortofotomapas e em trabalho de campo,
procedeu-se à identificação dos recetores sensíveis, presentes no interior da área de estudo, verificandose que numa faixa envolvente de 500m (correspondente à área de estudo) em torno da área de
implantação, existem recetores sensíveis, dado que se trata de uma zona fortemente urbanizada da cidade
de Lisboa.
Entre os recetores sensíveis mais próximos da área de implantação do projeto destacam-se os seguintes:
•

Futuro estabelecimento de saúde- Hospital CUF Tejo, a cerca de 200m, a norte do limite da área de
intervenção;

•

Museu do Oriente, a cerca de 100m, a norte do limite da área de intervenção;

•

Habitações junto da Rua de Cascais, a cerca de 200 m do limite norte da área de intervenção;

•

Zona de lazer e restauração junto da doca de Santo Amaro, localizada a cerca de 100 metros do
limite noroeste da área de intervenção;

•

Futuro complexo habitacional de Alcântara (atualmente espaço abandonado), localizado a cerca de
130m do limite norte da área de intervenção.

No Desenho 7 (Uso e Ocupação do solo) apresenta-se a localização dos recetores sensíveis identificados
na envolvente à área de implantação do projeto, dentro da área de estudo. No Desenho 19 apresenta-se
a localização dos recetores sensíveis na envolvente dos acessos rodoviários ao TCA.

5.11.3 Caracterização do ambiente sonoro atual
5.11.3.1 Levantamento acústico
5.11.3.1.1

Antecedentes

Em fevereiro de 2010 foi instruído o procedimento de AIA relativo ao Projeto “Expansão do Terminal de
Contentores de Alcântara” (AIA n.º 2236), no qual foram efetuadas medições na envolvente do TCA pela
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empresa ARQPAIS, em novembro de 2009. Na Tabela 5.31 são apresentados os resultados obtidos no
âmbito do estudo realizado no ano de 2009, bem como a localização de cada um dos locais de medição.
Tabela 5.31 – Indicadores de ruído determinados com base nas medições de ruído efetuadas na envolvente do TCA,
em 2009.
LOCAL DE

R1
R2

R5

Lden (dB(A))

Ln (dB(A))

M: -90657 P: -106981

73

66

M: -90635 P: -106585

71

63

M: -90109 P: -106895

64

56

M: -89615 P: -106655

66

58

M: -89599 P: -106544

72

64

(PT-TM06/ETRS89)

Zona de bares e restaurante
Rua de Cascais, junto ao
condomínio Alcântara Rio

R3
R4

COORDENADAS

TIPO DE RECETOR

MEDIÇÃO

Plataforma do TCA
Nas proximidades da Marina do
Conde de Óbidos
Junto à Cruz Vermelha Portuguesa

Os indicadores de ruído determinados, à data, junto dos recetores sensíveis avaliados eram superiores aos
valores limite de exposição definidos para zonas mistas.
Em 2018, no âmbito do EIA do Projeto em estudo, foram realizadas medições de ruído na envolvente do
TCA. Na Tabela 5.32 são apresentados os resultados obtidos na campanha no âmbito do estudo realizado
no ano de 2018 pela empresa Sonometria, bem como a localização de cada um dos locais de medição.
Tabela 5.32 – Indicadores de ruído determinados com base nas medições de ruído efetuadas na envolvente do TCA,
em fevereiro de 2018.
LOCAL DE

TIPO DE RECETOR

MEDIÇÃO

COORDENADAS

(PT-TM06/ETRS89)

Lden (dB(A))

Ln (dB(A))

R1

Zona de bares e restaurante

M: -90657 P: -106981

71

64

R2

Unidade de Saúde (CUF Tejo)

M: -90602 P: -106655

68

61

R3

Plataforma do TCA

M: -90179 P: -106940

68

60

R4

Museu do Oriente

M: -90175 P: -106650

65

57

R5

Junto à Cruz Vermelha Portuguesa

M: -89599 P: -106544

69

61

Os indicadores de ruído determinados, à data, junto dos recetores sensíveis avaliados eram superiores aos
valores limite de exposição definidos para zonas mistas.
No âmbito do procedimento de AIA, a CA solicitou elementos adicionais relativos ao fator ambiental ruído
apresentado no EIA de agosto de 2019. No Aditamento de junho de 2020 foi apresentado um estudo de
ruído, elaborado pela empresa Monitar, com o objetivo de dar resposta ao solicitado no pedido de
elementos adicionais. Foram efetuadas novas medições, pois foi solicitada a avaliação de novos recetores
sensíveis expostos ao ruído proveniente das atividades do TCA. As medições foram realizadas em contínuo
em dois dias distintos, totalizando 48h em cada local de medição. De forma a cumprir os prazos
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estipulados para a apresentação dos elementos adicionais as medições de ruído foram realizadas sob
condições muito particulares em termos de representatividade, ou seja, num cenário pandémico, em
estado de Calamidade Nacional.
Na figura seguinte apresenta-se a localização desses pontos de medição.

Figura 5.70 – Localização dos pontos de medição do ruído (campanha de maio de 2020)

Os resultados das medições efetuadas são apresentados na Tabela 5.33.
Tabela 5.33 – Indicadores de ruído determinados com base nas medições de ruído efetuadas na envolvente do
TCA em maio de 2020.
DESIGNAÇÃO DO

TIPO DE RECETOR

LOCAL DE MEDIÇÃO

Zona de Lazer/Restauração

R1
R2

Doca de Alcântara
Conjunto de habitações (na
proximidade do hospital CUF)

COORDENADAS

Lden (dB(A))

Ln (dB(A))

M: -90712 P: -106853

69

60

M: -90643 P: -106588

68

59

(PT-TM06/ETRS89)

R3

Edifício administrativo do TCA

M: -89798 P: -106905

68

59

R4

Museu do Oriente

M: -90192 P: -106660

62

54
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DESIGNAÇÃO DO

TIPO DE RECETOR

LOCAL DE MEDIÇÃO

R5

Hotel Villa Galé
Conjunto de habitações –

R6

Quinta do Loureiro

R7

Fundação Champalimaud
Museu de Arte, Arquitetura e

R8.

Tecnologia

COORDENADAS

Lden (dB(A))

Ln (dB(A))

M: -91072 P: -106992

75

65

M: -90587 P: -105169

58

49

M: -94678 P: -107630

65

58

M: -92175 P: -107358

71

62

(PT-TM06/ETRS89)

À data, verificava-se que, mesmo tendo sido medidos numa situação excecional, os níveis de ruído nos
recetores avaliados eram de forma geral elevados e, com exceção dos locais de medição R4 e R6, os
indicadores de ruído determinados com base nas medições realizadas encontravam-se acima dos valores
limite de exposição definidos para zonas mistas.
Por decisão do Proponente, em articulação com a Autoridade de AIA, em julho de 2020 foi realizada nova
campanha de medições de ruído, a que se referem os subcapítulos seguintes.

5.11.3.1.2

Medição do ruído ambiente

A avaliação acústica relativa à caracterização da situação atual foi realizada com recurso a medições de ruído
e consequente determinação do nível sonoro médio de longa duração. A campanha de medições de ruído
decorreu entre os dias 20 e 24 e de 27 a 31 de julho de 2020 e o relatório de ensaio consta do Anexo G
(Erro! A origem da referência não foi encontrada.). As medições foram realizadas pelo laboratório
Monitarlab que se encontra acreditado para o ensaio de medição do ruído ambiente (Medição dos níveis de
pressão sonora. Determinação do nível médio de longa duração) pela norma NP ISO 1996, partes 1 e 2 – na
versão de 2011. O processo de atualização normativa para a versão de 2019 encontra-se em curso, estando
a decorrer dentro do prazo definido pelo IPAC para a atualização normativa, não implicando alteração da
metodologia de medição.
Foram efetuadas medições de longa duração por períodos de 48h, representativos da normal atividade
do TCA à data, tendo em conta os efeitos causados pela pandemia, incluindo o período de funcionamento
do TCA e respetiva passagem de veículos associados.
Os resultados são analisados tendo em consideração a referida ocorrência que provocou uma redução
nos níveis de ruído característicos da diminuição do tráfego rodoviário e aéreo, verificando-se, no entanto,
o mesmo fluxo de tráfego ferroviário de passageiros.

5.11.3.1.3

Seleção dos pontos de medição

Foram selecionados 9 pontos de medição para caracterização do ambiente sonoro, quer da zona onde se
insere o projeto, quer das zonas atravessadas pelas vias utilizadas para transporte de contentores (cuja
localização é apresentada na Figura 5.71, sendo identificados na Tabela 5.34.
Note-se que, em relação à campanha de 2018, e em resposta ao PEA, foram considerados três novos
pontos de medição, mais concretamente um ponto na zona do MAAT e outro na Fundação
Champalimaud, ambos voltados para a Av. Brasília e um ponto à saída do túnel de Alcântara na
proximidade do Bairro Quinta do Loureiro. Note-se que nesta campanha de medição não foi possível a
medição em segurança num ponto exatamente nos prédios situados ao longo da Rua Quinta do Loureiro,
pelo que este teve que ser substituído pelo único local possível, junto do Centro Social José Luís Coelho,
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localizado após a saída norte do túnel. A localização geográfica dos locais de medição utilizados para
caracterizar os recetores sensíveis e os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln são apresentados na Tabela
5.34 . A localização dos recetores sensíveis sobre fotografia aérea é apresentada na Figura 5.71.
Tabela 5.34 – Locais de medição de ruído e respetivas imagens.
DESIGNAÇÃO DO

TIPO DE RECETOR

LOCAL DE MEDIÇÃO

Zona de Lazer/Restauração

R1

Doca de Alcântara

COORDENADAS

ALTURA DE MEDIÇÃO

(PT-TM06/ETRS89)
M: -90710 P: -106868

4m

M: -90643 P: -106588

7m
(1,5m acima do 1º andar)

Conjunto de habitações na
R2

envolvente da Unidade de Saúde
(CUF Tejo)

R3

TCA (*)

M: -90164 P: --106942

4m

R4

Museu do Oriente

M: -90182 P: -106646

6m
(1,5m acima do 1º andar)

M: -91072 P: -106992

4m

Unidade Hoteleira

R5

Vila Galé

R6

Centro Social José Luís Coelho

M: -90471 P: -105081

9m
(1,5m acima do 1º andar)

R7

Fundação Champalimaud

M: -94678 P: -107630

12m
(1,5m acima do 1º andar)

M: -92175 P: -107358

4m

M: -89619 P: -106537

10m
(1,5m acima do 1º andar)

R8
R9
(*)

Museu de Arte, Arquitetura e
Tecnologia (MAAT)
Cruz Vermelha Portuguesa

Não corresponde a um recetor sensível; a seleção deste ponto visou conhecer a caracterizar a situação dentro da área portuária

Local de medição R1
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Local de medição R4

Local de medição R5

Local de medição R6

Local de medição R7

Local de medição R8

Local de medição R9

Figura 5.71 – Localização dos pontos de medição do ruído (campanha de julho de 2020)
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5.11.3.1.4

Descrição do equipamento e ensaios acústicos

No estudo de ruído (Anexo G) encontram-se descritos os equipamentos e os ensaios realizados.

5.11.3.2 Análise de tráfego e representatividade
Para a verificação da variação do tráfego em relação a uma situação pré-pandémica, foram comparados
os valores atuais das várias modalidades de transporte com o Mapa Estratégico de Ruído (MER) da Cidade
de Lisboa para o tráfego rodoviário, com o MER do Aeroporto Humberto Delgado para o tráfego aéreo e
com os dados da Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA) para o ano de 2019 para o tráfego ferroviário. Os
dados de tráfego mais recentes do MER da Cidade de Lisboa foram cedidos pela CM de Lisboa, para o
presente estudo, previamente à sua publicação, uma vez que a atualização do MER se encontra em fase
final de elaboração.
A comparação de entradas/saídas do TCA foi efetuada tendo em consideração os movimentos nos dias
em que foram efetuadas as medições de ruído e com o tráfego médio diário anual calculado para o ano
de referência do projeto (2018).
Na Tabela 5.35 é apresentado o tráfego rodoviário obtido por contagens manuais aquando das medições
de ruído e o tráfego médio horário constante do MER da cidade de Lisboa.
Tabela 5.35 – Tráfego rodoviário, obtido pelas contagens de tráfego efetuadas aquando da realização das medições de ruído,
tráfego médio horário constante do MER da Cidade de Lisboa e contagens do TCA.
TRÁFEGO MÉDIO

VIA DE TRÁFEGO

Avenida Brasília

Avenida Índia

Rua de Cascais /
João Oliveira
Miguens

Av. 24 de Julho

PERÍODO DE
REFERÊNCIA

TRÁFEGO MÉDIO
TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO

HORÁRIO

HORÁRIO

(CONTAGENS MANUAIS)

(MAPA DE RUÍDO)

LIGEIROS

PESADOS

LIGEIROS

PESADOS

Diurno

812

17

1313

55

Entardecer

551

3

376

20

Noturno

96

2

295

0

Diurno

1226

21

1457

30

Entardecer

810

5

1179

12

Noturno

148

3

454

0

Diurno

1747

33

2083

54

Entardecer

1199

10

1028

10

Noturno

210

4

232

5

Diurno

1668

52

2041

63

Entardecer

1144

15

1570

32

Noturno

201

7

325

14

Entradas/Saídas
TCA

-

-

-

-

-

ATUAL

MER

VARIAÇÃO

13231

21332

-38%

19857

26536

-25%

28487

32791

-13%

27490

34870

-21%

ATUAL

2018

VARIAÇÃO

290

375

-23%

Por análise da tabela anterior, verifica-se que o tráfego rodoviário sofreu uma redução em relação à situação
pré pandemia, no entanto, verifica-se uma redução inferior a 25%, com exceção da Avenida de Brasília. A
redução mais acentuada na Avenida de Brasília pode ser explicada pela diminuição da atividade turística,
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visto que esta via dá acesso a inúmeros monumentos, zonas de lazer, restauração e bares, bem como a
atividades relacionadas com as atividades náuticas. Em relação ao tráfego gerado pelo TCA verificou-se que,
em média, nos dias de medição foi verificada uma redução tráfego de veículos pesados de 23% em relação
ao tráfego médio diário anual calculado para o ano de referência de 2018.
Na Tabela 5.36 é apresentado o tráfego ferroviário registado durante os dias de medição de ruído e o
tráfego médio horário para o ano de 2019 para cada período de referência (dados fornecidos pela IP, SA).
Tabela 5.36 - Tráfego ferroviário registado durante a realização das medições de ruído e tráfego médio horário para o ano de
2019, fornecido pela IP, SA.

VIA DE TRÁFEGO

Linha de Cascais

Linha do Sul
(Pt. 25 de abril)

Linha da
Azambuja

TRÁFEGO MÉDIO HORÁRIO

PERÍODO DE
REFERÊNCIA

ATUAL

2019

Diurno

12,7

10,8

Entardecer

9,7

7,3

Noturno

2,3

2,3

Diurno

10,6

9,0

Entardecer

7,3

6,5

Noturno

1,8

1,8

Diurno

4,0

2,9

Entardecer

4,3

3,0

Noturno

1,4

1,1

TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO
ATUAL

2019

VARIAÇÃO

212

181

+17%

175

151

+16%

76

56

+36%

Verifica-se, assim, que nos dias em que foram realizadas as medições o tráfego ferroviário foi superior à
média de 2019, podendo esta diferença ser explicada pelo facto das medições se terem realizado apenas
em dias de semana, nos quais se verifica um maior número de movimentos em comparação com os dias
de fim de semana e feriados.
Na Tabela 5.37 é apresentado o tráfego aéreo obtido por contagens manuais aquando das medições de
ruído e o tráfego médio constante no MER do Aeroporto Humberto Delgado, verificando-se que existe
uma redução de cerca de 67% do tráfego, estando esta redução associada aos efeitos da pandemia no
turismo e nas limitações impostas por vários países ao tráfego aéreo.
Tabela 5.37 - Tráfego aéreo, obtido pelas contagens de efetuadas aquando da realização das medições de ruído e tráfego
médio horário constante do MER do Aeroporto Humberto Delgado, datado de 2016.

PISTA
(ATERRAGEM/DESCOLAGEM)

03 / 21

PERÍODO DE
REFERÊNCIA

TRÁFEGO MÉDIO HORÁRIO
ATUAL

2019

Diurno

4,2

13,2

Entardecer

6,5

13,1

Noturno

0,7

3,9

TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO
ATUAL

2016

VARIAÇÃO

80

242

-67%

5.11.3.3 Apresentação de resultados
Os resultados acústicos são apresentados no Anexo G, juntamente com o relatório das medições.
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Os indicadores de ruído Lden e Ln determinados com base nas medições de ruído são apresentados na
Tabela 5.38.
Tabela 5.38 - Indicadores de ruído determinados com base nas medições de ruído efetuadas na envolvente do TCA, em
julho de 2020.
DESIGNAÇÃO DO LOCAL

TIPO DE RECETOR

DE MEDIÇÃO

Lden (dB(A))

Ln (dB(A))

72

62

70

62

Zona de Lazer/Restauração

R1

Doca de Alcântara
Conjunto de habitações na envolvente da Unidade

R2

de Saúde (CUF Tejo)

R3

TCA

64

53

R4

Museu do Oriente

66

58

78

69

Unidade Hoteleira

R5

Vila Galé

R6

Centro Social José Luís Coelho

63

54

R7

Fundação Champalimaud

65

57

R8

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT)

73

64

R9

Cruz Vermelha Portuguesa

70

61

65

55

Valor limite para zonas mistas

Na Tabela 5.39 são apresentados os indicadores de ruído obtidos com base nas medições realizadas em
2009, 2018 e 2020 junto de recetores sensíveis localizados na envolvente ao TCA ou vias de escoamento do
tráfego proveniente do TCA.
Tabela 5.39 - Indicadores de ruído determinados com base nas medições de ruído efetuadas na envolvente do TCA.
Data das medições

2009

2018

maio de 2020

julho de 2020

Tipo de recetor

Lden
(dB(A))

Ln
(dB(A))

Lden
(dB(A))

Ln
(dB(A))

Lden
(dB(A))

Ln
(dB(A))

Lden
(dB(A))

Ln
(dB(A))

Zona de Lazer/Restauração Doca de
Alcântara

73

66

71

64

69

60

72

62

Rua de Cascais, junto ao condomínio
Alcântara Rio

71

63
68

61

68

59

70

62

68

60

68

59

64

53

65

57

62

54

66

58

69

61

70

61

78

69

63

54

65

57

Envolvente da Unidade de Saúde (CUF
Tejo)
Plataforma do TCA

64

56

Nas proximidades da Marina do Conde
de Óbidos

66

58

Museu do Oriente
Cruz Vermelha Portuguesa

72

64

Hotel Vila Galé

75

65

Conjunto de habitações – Quinta do
Loureiro

58

49

Centro Social José Luís Coelho
Fundação Champalimaud
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Data das medições
Tipo de recetor

2009
Lden
(dB(A))

2018

Ln
(dB(A))

Lden
(dB(A))

Ln
(dB(A))

maio de 2020

julho de 2020

Lden
(dB(A))

Ln
(dB(A))

Lden
(dB(A))

Ln
(dB(A))

71

62

73

64

Museu de Arte, Arquitetura e
Tecnologia

Verifica-se que todos os locais avaliados estão sujeitos a níveis de ruído elevados, sendo que apenas nos
locais de medição Quinta do Loureiro e Centro Social José Luís Coelho se registaram indicadores de ruído
inferiores aos valores limite definidos para zonas mistas.
Salienta-se que, embora as medições tenham sido realizadas por diferentes equipas técnicas, em
diferentes datas e em condições particulares de diminuição das fontes de ruído associadas à diminuição
de atividade económica e social provocada pela pandemia com medições realizadas em maio e julho de
2020, as conclusões obtidas foram as mesmas.
Refere-se ainda que a situação de referência, correspondente ao ano base do projeto (2018, sem influência
dos efeitos da situação pandémica), foi avaliada com base em modelação, sendo os resultados
apresentados no capítulo 6.4.10.3, no contexto das previsões de níveis de ruído e comparação com os
resultados da situação com projeto, considerando os vários cenários e horizontes temporais.

5.11.4 Mapas estratégicos de ruído
Foi efetuada a análise dos Mapas de Ruído (MR) atualmente em vigor para a área em estudo,
nomeadamente o MER da Cidade de Lisboa, o MR da Cidade de Lisboa, o MER do Aeroporto Humberto
Delgado, o MER da Linha de Cascais, o MER da Linha de Cintura e o MER da Ponte 25 de Abril.
Os documentos dos Mapas de Ruído (peças escritas e shapefiles) foram obtidos no sítio da internet da
Eionet (European Environment Information and Observation Network) e do sítio da internet da Agência
Portuguesa do Ambiente, a 12 de agosto de 2020.
O MER da Cidade de Lisboa utilizado nesta análise reporta-se ao ano de 2010, pois o mais recente MER
da Cidade de Lisboa ainda não se encontra publicado.
Na Tabela 5.40 são apresentados os tipos de fontes sonoras consideradas em cada MR avaliado bem
como o ano da sua publicação. No relatório apresentado no Anexo G são apresentadas figuras que
correspondem aos extratos dos Mapas de Ruído para os indicadores de ruído Lden e Ln.
Tabela 5.40 -Tipos de fontes sonoras consideradas nos MER.

MR

TIPO(S) DE FONTE(S) SONORA(S) CONSIDERADA(S)

ANO DE PUBLICAÇÃO

MER da Cidade de Lisboa

Tráfego Rodoviário

2010

MR da Cidade de Lisboa

Tráfego Rodoviário; Tráfego Aéreo; Tráfego
Ferroviário e fontes fixas

2014

MER da Ponte 25 de Abril

Tráfego Rodoviário

2009

MER da Linha de Cascais

Tráfego Ferroviário

2008

MER da Linha de Cintura

Tráfego Ferroviário

2008
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MR

TIPO(S) DE FONTE(S) SONORA(S) CONSIDERADA(S)

ANO DE PUBLICAÇÃO

MER do Aeroporto Humberto Delgado

Tráfego Aéreo

2017

Na Tabela 5.41 - são apresentados os níveis sonoros para cada um dos MR que são abrangidos para os
locais avaliados, bem como os resultados obtidos por medição dos níveis sonoros em julho de 2020.
Tabela 5.41 - Valor dos indicadores Lden e Ln obtidos nos MR e obtidos na campanha de avaliação acústica realizada.

MER LINHA
DE CINTURA

MER
AEROPORTO
HUMBERTO
DELGADO

LN

LDEN

LDEN

60-65

50-55

≤55

45-50 60-65

50-55

45-50

≤55

≤45

≤55

45-50 60-65

50-55

55

45-50

≤55

≤45

≤55

≤45

55-60

45-50

55-60

≤55

≤45

≤55

≤45

≤55

≤45

60-65

45-50

>70

>60

>70

>60

65-70

55-60

60-65 50-55 60-65

50-55

>60

>70

>60

55-60

45-50

≤55

≤45

60-65 50-55 60-65

50-55

≤55

≤45

≤55

≤45

≤55

≤45

≤55

≤45

≤55

≤45

≤55

≤45

64

>70

>60

>70

>60

≤55

≤45

65-70

55-60

≤55

≤45

55-60

≤45

61

>70

>60

>70

>60

≤55

≤45

60-65

50-55

≤55

≤45

55-60

≤45

MEDIÇÃO DE
RUÍDO

MER CIDADE
DE LISBOA

MR CIDADE DE
LISBOA

LDEN

LN

LDEN

LN

LDEN

LN

LDEN

LN

LDEN

R1

72

62

>70

>60

>70

>60

60-65

50 55

R2

70

62

60-65

55-60

>70

>60

55

R3

64

53

55-60

50-55

60-65

50-55

R4

66

58

65-70

55-60

65-70

R5

78

69

>70

>60

R6

63

54

65-70

R7

65

57

R8

73

R9

70

LOCAL

MER PONTE 25
DE ABRIL

MER LINHA DE
CASCAIS

LN

LN

Valores sublinhados indicam a ultrapassagem do valor limite de exposição definido para zonas mistas.

Salienta-se que o TCA não foi considerado como fonte de ruído no MR da Cidade de Lisboa. O MER da
Cidade de Lisboa apenas considerou o tráfego rodoviário.
Da análise dos resultados dos MER (apresentados nas figuras anteriores e na Tabela 5.41 -) é possível
concluir o seguinte:
•

Zona de Lazer/Restauração - Doca de Alcântara (caracterizada pelo local de medição R1): os
indicadores de ruído determinados com base nos níveis sonoros obtidos por medição ultrapassam os
limites de exposição para os indicadores de ruído Ln e Lden definidos para zonas mistas. De acordo com
o MER e com o MR da Cidade de Lisboa, os níveis previsionais obtidos são superiores a 60 dB(A) e
70dB(A) para os indicadores de ruído Ln e Lden, respetivamente. Esta zona é afetada por diversas fontes
de ruído com níveis de emissão elevados, sendo o tráfego rodoviário a principal fonte, mas o tráfego
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ferroviário a circular na linha de Cascais e o tráfego aéreo contribuem também para os elevados níveis
de ruído nesta zona.
•

Conjunto de habitações na envolvente da Unidade de Saúde - CUF Tejo (caracterizadas pelo local
de medição R2): os indicadores de ruído determinados com base nos níveis sonoros obtidos por
medição ultrapassam os limites de exposição para os indicadores de ruído L n e Lden definidos para
zonas mistas. De acordo com o MER da Cidade de Lisboa, os níveis previsionais obtidos são superiores
aos valores limite para o indicador de ruído Ln e no MR da Cidade de Lisboa são superiores a 60 dB(A)
e 70dB(A) para os indicadores de ruído Ln e Lden. A principal fonte de ruído nesta zona é o tráfego
rodoviário, no entanto o tráfego aéreo e o tráfego ferroviário contribuem também para os elevados
níveis neste local.

•

TCA (caracterizadas pelo local de medição R3): os indicadores de ruído determinados com base nos
níveis sonoros obtidos por medição ultrapassam os limites de exposição para os indicadores de ruído
Ln e Lden definidos para zonas mistas, no entanto, este local está localizado no interior do TCA, não é
um recetor sensível e a principal fonte de ruído é a atividade no interior do TCA. Nenhum dos MR
analisados contempla as fontes de ruído do TCA.

•

Museu do Oriente (caracterizado pelo local de medição R4): os indicadores de ruído determinados
com base nos níveis sonoros obtidos por medição ultrapassam os limites de exposição para os
indicadores de ruído Ln e Lden definidos para zonas mistas. De acordo com os MR é possível verificar a
que no MER e no MR da Cidade de Lisboa, os níveis previsionais obtidos são superiores a 60 dB(A) e
70dB(A) para os indicadores de ruído Ln e Lden, respetivamente.

•

Unidade Hoteleira Vila Galé (caracterizada pelo local de medição R5): os indicadores de ruído
determinados com base nos níveis sonoros obtidos por medição ultrapassam os limites de exposição
para os indicadores de ruído Ln e Lden definidos para zonas mistas. Em consonância com os MR
analisados, verifica-se uma forte influência do tráfego rodoviário a circular quer ao nível do solo na Av.
da Índia e na Av. de Brasília como na ponte 25 de Abril e do tráfego ferroviário a circular na Linha de
Cascais. Apesar dos níveis provenientes do tráfego ferroviário a circular na ponte 25 de Abril,
considerado na linha de Cintura, e do tráfego aéreo não serem tão elevados como as fontes acima
mencionadas, são também fontes com níveis de ruído elevado e que originam, por si só, valores dos
indicadores de ruído Ln e Lden próximos dos limites regulamentares para o local em análise.

•

Centro Social José Luís Coelho (caracterizado pelo local de medição R6): os indicadores de ruído
determinados com base nos níveis sonoros obtidos por medição não ultrapassam os limites de
exposição para os indicadores de ruído Ln e Lden definidos para zonas mistas. De acordo com os MR
verifica-se que a principal fonte de ruído é o tráfego rodoviário a circular na Av. da Ponte (acesso à
Ponte 25 de Abril). No entanto o tráfego aéreo e o tráfego ferroviário a circular na linha de Cintura
também afetam de forma significativa o campo sonoro. Este local situa-se à saída do túnel de Alcântara
na proximidade do Bairro Quinta do Loureiro.

•

Fundação Champalimaud (caracterizada pelo local de medição R7): os indicadores de ruído
determinados com base nos níveis sonoros obtidos por medição ultrapassam os limites de exposição
para o indicador de ruído Ln definidos e igualam o limite de exposição para o indicador de ruído Lden
para zonas mistas. De acordo com os MR o tráfego aéreo e o tráfego e o tráfego ferroviário não afetam
de forma significativa o local em análise. Salienta-se que à data da realização do MER e MR da Cidade
de Lisboa não existiam os atuais edifícios da Fundação Champalimaud, mas existiam outros edifícios
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mais próximos das vias de tráfego e que funcionavam como barreiras à propagação do ruído,
justificando a diferença obtida entre os resultados da atual medição e os obtidos nos referidos MR.
•

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) (caracterizado pelo local de medição R8): os
indicadores de ruído determinados com base nos níveis sonoros obtidos por medição ultrapassam os
limites de exposição para os indicadores de ruído Ln e Lden definidos para zonas mistas. No MER e MR
da Cidade de Lisboa, os níveis previsionais obtidos são superiores a 60 dB(A) e 70 dB(A) para os
indicadores de ruído Ln e Lden, respetivamente. Nesta zona verifica-se que o tráfego rodoviário é a
principal fonte de ruído, sendo que o tráfego ferroviário a circular na linha de Cascais contribui
significativamente para os elevados níveis de ruído. Neste local o ruído gerado pelo tráfego ferroviário,
por si só, é suficiente para ultrapassar os limites de exposição para os indicadores de ruído Ln e Lden
definidos para zonas mistas.

•

Cruz Vermelha Portuguesa (caracterizado pelo local de medição - R9): os indicadores de ruído
determinados com base nos níveis sonoros obtidos por medição ultrapassam os limites de exposição
para os indicadores de ruído Ln e Lden definidos para zonas mistas. De acordo com o MER e MR da
Cidade de Lisboa, os níveis previsionais obtidos para esta zona são superiores a 60 dB(A) e 70 dB(A)
para os indicadores de ruído Ln e Lden, respetivamente. O tráfego rodoviário é a principal fonte de ruído
nesta zona, no entanto o tráfego ferroviário a circular na linha de Cascais contribui significativamente
para os elevados níveis de ruído neste local.

A avaliação permite verificar que os recetores sensíveis identificados na envolvente do TCA e
potencialmente influenciados pelo ruído proveniente da sua atividade se encontram influenciados por
diversos tipos de fontes de ruído e que a maioria se encontra com indicadores de ruído superiores aos
valores limite de exposição aplicáveis.
Os resultados obtidos pelas medições de ruído realizadas na campanha de julho de 2020 estão em
consonância com os obtidos nas anteriores campanhas e com os MR existentes na área envolvente ao
TCA.
Não se verificou uma influência significativa do ruído proveniente das fontes sonoras associadas às
atividades do TCA junto dos locais avaliados.

5.12

Vibrações

5.12.1 Enquadramento legislativo
Em Portugal não existe regulamentação nacional para critérios de conforto humano relativo a vibrações no
interior das edificações, nem valores limite para a avaliação da incomodidade induzida por vibração
continuada.
Atualmente a legislação sobre a exposição a vibrações refere-se apenas à proteção dos trabalhadores
(Decreto-Lei 46/2006 e as normas NP ISO 2631, ISO 5349), que transcende o âmbito do presente estudo, e
à

proteção

de

estruturas

contra

danos

devido

a

vibrações

impulsivas

tipo

explosões

(NP 2074:2015).
Assim, para a na fase de construção, considera-se serem aplicáveis os limites a vibração impulsiva (e.g.,
compactação dinâmica de terrenos, detonação de cargas explosivas, perfurações por percussão, etc.), para
que não haja qualquer dano nos edifícios, conforme estabelecido na NP2074:2015:
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•

Estruturas Sensíveis (edificações antigas ou com revestimentos cerâmicos colados com argamassa,
chaminés, torres, monumentos, infraestruturas de transporte, escolas e hospitais7, habitações ou
escritórios com relação altura/menor dimensão da base > 2):

•

•

▪

Frequência dominante f ≤ 10 Hz: vmax(pico) ≤ 1.5 mm/s.

▪

10 Hz < f ≤ 40 Hz: vmax(pico) ≤ 3 mm/s.

▪

f > 40 Hz: vmax(pico) ≤ 6 mm/s.

Estruturas correntes (habitações ou escritórios com relação altura/menor dimensão da base ≤ 2):

▪

Frequência dominante f ≤ 10 Hz: vmax(pico) ≤ 3 mm/s.

▪

10 Hz < f ≤ 40 Hz: vmax(pico) ≤ 6 mm/s.

▪

f > 40 Hz: vmax(pico) ≤ 12 mm/s.

Estruturas reforçadas (edifícios industriais recentes, em betão armado ou com elementos estruturais
de natureza metálica):

▪

Frequência dominante f ≤ 10 Hz: vmax(pico) ≤ 6 mm/s.

▪

10 Hz < f ≤ 40 Hz: vmax(pico) ≤ 12 mm/s.

▪

f > 40 Hz: vmax(pico) ≤ 40 mm/s.

O parâmetro vmax(pico) corresponde ao valor máximo dos valores de pico ocorridos durante a solicitação
em causa.
A fase de exploração será caraterizada por vibrações continuadas associadas à passagem do tráfego
ferroviário e rodoviário, cuja vibração decorrente é significativamente inferior ao limite expresso na
NP2074:2015 para vibrações impulsivas associadas a danos estruturais em edifícios e estruturas
(vmax,ef,1s < 3.5mm/s), e verificando-se a ausência de enquadramento legal para vibrações continuadas,
considera-se que não existem limites legais aplicáveis.
Assim, para a avaliação da perceção de vibrações continuadas nos edifícios, apesar da inexistência de
requisitos legais para a vibração continuada não suscetível de causar danos em estruturas, considera-se
adequado considerar os requisitos de boa prática denominados Critérios LNEC 8.
De referir que estes normativos não são legalmente aplicáveis, mas podem ser considerados os melhores
citérios aplicáveis com vista à avaliação do impacte no ambiente vibrátil dos recetores sensíveis existentes.
Assim, considera-se adequado efetuar a avaliação de impacte tendo como referência aos denominados
Critérios LNEC, adaptados a bibliografia complementar 9, que em termos comparativos se apresenta em
seguida.

7

Ainda que não seja claro na letra direta da NP 2074: 2015, que as escolas e os hospitais devam ser considerados “estruturas sensíveis”, na perspetiva dessa definição em
função do “valor patrimonial”, à semelhança do considerado na norma para “infraestruturas de transporte”, leva a afigurar-se adequado considerar que para este tipo de
edifício também devem ser aplicáveis os limites estabelecidos para “estruturas sensíveis”.
8

“Antunes, S.; Patrício, J. – Documento Guia para a minoração da ocorrência de potenciais situações de incomodidade ao ruído e vibração no interior de
residências decorrentes da circulação do metropolitano. Zonas em projecto", Relatório 343/2018-DED/NAICI. LNEC, Lisboa. 2018”;
“Schiappa de Azevedo, Fernando; Patrício, Jorge – Vibrações Ambientes: Critérios de danos e de incomodidade. Actualidade e perspectivas futuras. La Rioja,
Tecniacustica 2001”.
9

“Rosão, Vitor; Carreira, Ana – Sobre a necessidade de consideração da componente Vibração em projetos onde não é normalmente considerada. Viseu, CNAI
2014” e “International Union of Railways – Railway induced vibration: State of art report. 2017”.
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Em termos de sensibilidade humana a BS 5228-2: 2009 - Code of practice for noise and vibration control on
construction and open sites – Part 2: Vibration, estabelece, na sua Tabela B.1, os seguintes limites e requisitos:

•

vmax(pico) ≤ 0.14 mm/s: não percetível ou apenas percetível nas situações mais sensíveis.

•

0.14 < vmax(pico) ≤ 0.3 mm/s: deverá apenas ser percetível em residências.

•

0.3 < vmax(pico) ≤ 1 mm/s: é provável que haja reclamações em residências, mas é usual ser
tolerado se houver aviso prévio e forem dadas explicações aos residentes.

•

1 < vmax(pico) ≤ 10 mm/s: só tolerável se a exposição for muito curta.

•

vmax(pico) > 10 mm/s: intolerável.

Os limites estabelecidos pela FTA-USA: “Federal Transit Association (FTA) (United States of America (USA))
- Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual. 2018”, para de vibração estrutural, convertidos para

vef,1s,max, para comparação com os Critérios LNEC, são10:
Habitações e edifícios onde as pessoas usualmente dormem (Habitações, enfermarias, hotéis, etc.):

•

o

Mais de 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.101 mm/s.

o

30 a 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.143 mm/s.

o

Menos de 30 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.254 mm/s.

Zonas com sensibilidade à vibração sobretudo no período diurno (escolas, igrejas, escritórios

•

sossegados, etc.):

o

Mais de 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.143 mm/s.

o

30 a 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.202 mm/s.

o

Menos de 30 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.359 mm/s.

•

Salas de concerto, estúdios de televisão, estúdios de gravação: vef,1s,max ≤ 0.045 mm/s.

•

Auditórios, Teatros:
o

Mais de 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.101 mm/s.

o

Menos de 70 eventos de vibração por dia: vef,1s,max ≤ 0.254 mm/s.

Os critérios UIC: “International Union of Railways – Railway induced vibration: State of the art report. 2017”,
para a vibração estrutural nos edifícios, com consideração da ponderação em frequência Wm (ver ISO 26132:2003; para comparação com os Critérios LNEC apresentam-se equivalências aproximadas para valores não
ponderados em frequência com energia centrada em diferentes bandas de frequência):
•

Zonas com maior exigência:
o

vef,1s,max,Wm ≤ 0.100 mm/s.
Equivalência não ponderada em frequência:
▪

Energia centrada nos 10 Hz (fator Wm: 0.494): vef,1s,max ≤ 0.100/0.494  0.202 mm/s.

10

“Rosão, Vitor; Carreira, Ana - Sobre a necessidade de consideração da componente Vibração em projetos onde não é normalmente considerada. Viseu, Conferência
Nacional de Avaliação de Impactes, 2014”.
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o

▪

Energia centrada nos 20 Hz (fator Wm: 0.274): vef,1s,max ≤ 0.100/0.274  0.365 mm/s.

▪

Energia centrada nos 40 Hz (fator Wm: 0.140): vef,1s,max ≤ 0.100/0.140  0.714 mm/s.

veq,24h,Wm ≤ 0.084 mm/s.
Equivalência não ponderada em frequência:

•

▪

Energia centrada nos 10 Hz (fator Wm: 0.494): veq,24h ≤ 0.028/0.494  0.057 mm/s.

▪

Energia centrada nos 20 Hz (fator Wm: 0.274): veq,24h ≤ 0.028/0.274  0.102 mm/s.

▪

Energia centrada nos 40 Hz (fator Wm: 0.140): veq,24h ≤ 0.028/0.140  0.200 mm/s.

Zonas com menor exigência:
o

vef,1s,max,Wm ≤ 0.300 mm/s.
Equivalência não ponderada em frequência:

o

▪

Energia centrada nos 10 Hz (fator Wm: 0.494): vef,1s,max ≤ 0.300/0.494  0.607 mm/s.

▪

Energia centrada nos 20 Hz (fator Wm: 0.274): vef,1s,max ≤ 0.300/0.274  1.095 mm/s.

▪

Energia centrada nos 40 Hz (fator Wm: 0.140): vef,1s,max ≤ 0.300/0.140  2.143 mm/s.

veq,24h,Wm ≤ 0.084 mm/s.
Equivalência não ponderada em frequência.
▪

Energia centrada nos 10 Hz (fator Wm: 0.494): veq,24h ≤ 0.084/0.494  0.170 mm/s.

▪

Energia centrada nos 20 Hz (fator Wm: 0.274): veq,24h ≤ 0.084/0.274  0.307 mm/s.

▪

Energia centrada nos 40 Hz (fator Wm: 0.140): veq,24h ≤ 0.084/0.140  0.600 mm/s.

Para a perceção de vibrações no interior dos edifícios, em termos de valor eficaz de velocidade de vibração, os
denominados Critérios LNEC aplicáveis a vibração continuada, consideram os seguintes valores:
•

Afetação nula: vef < 0.11 mm/s;

•

Percetível, suportável para pequena duração: 0.11 mm/s < vef < 0.28 mm/s;

•

Perceção nítida, afetação humana incómoda, podendo afetar as condições de trabalho:
0.28 mm/s < vef < 1.10 mm/s;

•

Muito nítida, muito incómoda, reduzindo as condições de trabalho: vef > 1.10 mm/s.

De referir ainda, no que respeita à perceção de vibrações, o valor inferior apresentado (0,11 mm/s) é
considerado como o limiar de perceção, sendo, no entanto, ainda admissíveis valores de velocidade eficaz
inferiores a 0,28 mm/s, de dia, para as vibrações de pequena duração.
Neste contexto, para vibração continuada associada ao tráfego e à operação do TCA na fase de
exploração, considera-se adequado considerar os seguintes limites de referência, tendo por base os
denominados Critérios LNEC, adaptados a bibliografia complementar apresentada, que podem ser resumidos
e comparados com outros limites de referência da seguinte forma (de notar que o parâmetro dos Critérios
LNEC é um valor eficaz (vef) e o parâmetro da NP2074:2015 e da BS5228-2:2009 para danos é um valor de pico

(vpico), para sinais sinusoidais vpico 1.4xvef; (requisitos não vinculativos):
•

Danos em edifícios/estruturas: vmax,ef,1s > 3.5 mm/s;
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•

Afetação humana devido à sensação da vibração como tal: 0.11 mm/s < vmax,ef,1s < 1.1 mm/s;

•

Afetação humana devido ao ruído estrutural resultante da vibração: 0.03 mm/s < vmax,ef,1s < 0.11 mm/s.
O ruído estrutural devido à vibração, tem especial interesse no interior dos edifícios e está associado, de
certa forma, ao denominado Critério de Incomodidade do RGR, o qual não é aplicável para atividades
ruidosas temporárias, nem a infraestruturas de transporte, pelo que este limite não será considerado na
fase de construção nem de exploração (tráfego ferroviário e rodoviário).

O parâmetro vmax,ef,1s corresponde ao valor máximo dos valores eficazes de segundo a segundo, relativos à
velocidade de vibração.

5.12.2 Caracterização da situação atual
Com o objetivo de identificar e caraterizar o ambiente vibrátil atual dos recetores sensíveis existentes
potencialmente mais afetados, foi realizado trabalho de campo que permitiu identificar e caraterizar o
ambiente vibrátil associado ao tráfego rodoviário e ferroviário, atual e futuro, do TCA.
Nas medições foi usado um vibrómetro – acelerómetro tridimensional marca Convergence
Instruments, modelo VSEW mk2-8g (S/N CND2pX2yU3W1KpvwyyLRID), devidamente calibrado em
23-01-2020 (certificado de calibração nº CACV1390/19).
As medições efetuadas de forma a caraterizar, de entre outros parâmetros, o valor máximo da
velocidade eficaz de vibração, de segundo a segundo (vmax,ef,1s), na componente tridimensional mais
expressiva. As amplitudes de vibração foram obtidas a partir de medições de aceleração,
simultaneamente em três eixos ortogonais, orientados segundo os eixos principais do edifício,
utilizando-se uma única ponderação em frequência para todos os eixos.
A medição procurou caraterizar a velocidade eficaz de vibração associada à atividade das principais
fontes vibráteis com influência nos edifícios, nomeadamente, conforme aplicável, a passagem de
tráfego de camiões e a passagem do tráfego ferroviário.
As medições foram realizadas nos dias 12 de maio e 4 de agosto, com a atividade portuária a funcionar
normalmente, incluindo tráfego rodoviário e ferroviário. Foram realizadas medições em 8 pontos, junto
à fundação estrutural de 8 edifícios potencialmente mais afetados, que se localizam na Figura 5.72.
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Figura 5.72 – Localização dos pontos de medição de vibração

Os resultados de velocidade eficaz de vibração obtidos na campanha de 4 de agosto de 2020 e a
identificação das fontes avaliadas apresentam-se na Tabela 5.42. Os registos das medições apresentam-se
no Anexo H.
Tabela 5.42 – Resultados das medições de vibração (agosto 2020)
Ponto de
Medição

Apontamento Fotográfico

Fontes / distância (m)

Ponto 1
Edifício
multiusos no
TCA

Tráfego de pesados:
7m
Porta contentores e
tráfego de pesados no
TCA: variável a cerca de
25 m

Ponto 2
Edifício da Gare
Marítima de
Alcântara

Tráfego de pesados: 25
metros
Tráf. ferroviário: 8
metros
TCA: aprox. 25 m

Ponto 3
Gare Marítima
da Rocha do
Conde de
Óbidos

Plataforma do TCA
(porta contentores e
pesados): a partir de
20 m
Tráfego local: a partir de
5m

Resultados Vef,1s,,max
(mm/s)
Atividade Portuária:
0,038 a 0.068
Passagem pesados:
0,081 a 0,113
Atividade Portuária:
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0,011 a 0,048
Passagem pesados:
0,045 a 0,075
Comboio
mercadorias: 0,041 a
0,198
Atividade Portuária:
0,031 a 0,071
Passagem pesados:
0,041 a 0.066
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Ponto de
Medição

Apontamento Fotográfico

Ponto 4
Museu
Fundação
Oriente

Ponto 5
Muro da
vedação do
futuro Hospital
CUF (em
construção)

Ponto 6
Urbanização
Quinta do
Loureiro (Edif.
plurifamiliares)

Fontes / distância (m)

Resultados Vef,1s,,max
(mm/s)

Tráfego rodoviário local
(ligeiros): 7 m
(sem fontes de vibração
relevantes para além do
tráfego local)

Passagem ligeiros:
0.038 a 0.049
(sem influência da
atividade do TCA)

Distância à vedação:
Tráfego rodoviário local
na Rua Cascais: 22 m
Tráf. ferroviário: 12 m
Distância ao edifício:
Tráf. rodoviário: 40 m
Tráf. ferroviário: 30 m
Tráfego local na Rua
Quinta do Loureiro
(ligeiros): 7 m
Tráf. ferroviário na Linha
de Cintura: 20 m
(sem influência da
atividade do TCA)
Av. Brasília (tráf. lig. e
pesados): 5 m

Ponto 7
Museu MAAT

Ponto 8
Fundação
Champalimaud

Av. da Índia: (tráf. lig. e
pesados): 35 m
Linha de Cascais
(comboios de
passageiros): 22 m
Av. Brasília (tráf. lig. e
pesados): 49 m
Av. da Índia: (tráf. lig. e
pesados): 77 m
Linha de Cascais
(comboios de
passageiros): 65 m

Comboio de
mercadorias:
0,038 a 0,156
Tráf. local (ligeiros e
pesados): 0,028 a
0,054
(sem influência da
atividade do TCA)
Passagem ligeiros:
0,038 a 0,049
Passagem comboio
mercadorias:
0,038 a 0,069
Comboio
passageiros: 0,046 a
0,050
Comboios de
passageiros:
0,078 a 0,084
Passagem ligeiros e
pesados: 0.028 a
0.078
(sem influência do
TCA)
Comboios de
passageiros:
0,040 a 0,044
Passagem ligeiros e
pesados: 0.028 a
0.041
(sem influência do
TCA)

Na Tabela 5.43 apresentam-se, para efeitos comparativos, os resultados obtidos nas duas campanhas de
monitorização realizadas (12 de maio e 4 de agosto).
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Tabela 5.43 – Resultados das medições de vibração das 2 campanhas
Ponto de
Medição

Resultados Vef,1s,,max
[mm/s]
maio 2020

Ponto 1
Edifício
multiusos no
TCA

Passagem pesados: ≤ 0.102
Atividade Portuária: ≤ 0.068

Ponto 2
Edifício da Gare
Marítima de
Alcântara

Atividade Portuária: ≤ 0.048
Passagem pesados: ≤ 0.074

Ponto 3
Gare Marítima
da Rocha do
Conde de
Óbidos
Ponto 4
Museu
Fundação
Oriente

Atividade Portuária: ≤ 0.057
Mov. de porta-contentores:
≤ 0.071
Passagem pesados: ≤ 0.066

Resultados Vef,1s,,max
[mm/s]
agosto 2020
Passagem pesados:
0,081 a 0,113
Atividade Portuária:
0,038 a 0.068
Passagem pesados:
0,045 a 0,075
Atividade Portuária:
0,011 a 0,048
Comboio mercadorias:
0,041 a 0,198
Atividade Portuária:
0,031 a 0,071
Passagem pesados:
0,041 a 0.066

Limite de referência
(Critérios LNEC /
NP2074:2015)
Ausência de afetação
humana: < 0.11 mm/s;
Danos estruturais (edif.
comum): 3.5 mm/s

Conformidade

cumpre

Afetação humana, mas
suportável: 0.28 mm/s;
Danos estruturais
(monumentos): 0.8 mm/s

cumpre

Afetação humana:
0.11 mm/s;
Danos estruturais
(monumentos): 0.8 mm/s

cumpre

Passagem ligeiros: 0.038 a
Afetação humana:
0.049
0.11 mm/s;
cumpre
(sem influência da
Danos estruturais
atividade do TCA)
(monumentos): 0.8 mm/s
Tráf. local (ligeiros e
pesados): 0,028 a 0,054
Afetação humana:
Ponto 5
Passagem ligeiros e pesados: Comboio de mercad. junto
0.110 mm/s
Muro da
≤ 0.051
à vedação: 0,038 a 0,156
Afetação humana, mas
vedação do
cumpre*
(tráfego local, sem influência
Comboio de mercad. junto
suportável: 0.28 mm/s;
futuro Hospital
da atividade portuária)
ao edifício: ≤ 0,092*
Danos estruturais (edif.
CUF
(sem influência da
sensível): 0.8 mm/s
atividade do TCA)
Passagem ligeiros: 0,038 a
Ponto 6
Passagem ligeiros: ≤ 0.047
0,049
Afetação humana:
Urbanização
(sem influência do TCA)
Passagem comboio
< 0.11 mm/s;
Quinta do
Passagem comboio
mercadorias:
cumpre
Danos estruturais (edif.
Loureiro (Edif.
mercadorias: ≤ 0.069
0,038 a 0,069
comum): 3.5 mm/s
plurifamiliares)
Comb. passageiros: ≤ 0.054
Comboio passageiros:
0,046 a 0,050
Passagem de ligeiros e
Comboios de passageiros:
Afetação humana:
pesados: ≤ 0.078
0,078 a 0,084
Ponto 7
0.11 mm/s;
Comboio passageiros:
Passagem ligeiros e
cumpre
Museu MAAT
Danos estruturais
≤ 0.088
pesados: 0.028 a 0.078
(monumentos): 0.8 mm/s
(sem influência do TCA)
(sem influência do TCA)
Passagem de ligeiros e
Passagem ligeiros e
Afetação humana:
Ponto 8
pesados: ≤ 0.038
pesados: 0.028 a 0.041
0.11 mm/s;
Fundação
Comboio passageiros:
Comboios de passageiros:
cumpre
Danos estruturais (edif.
Champalimaud ≤ 0.041
0,040 a 0,044
sensível): 0.8 mm/s
(sem influência do TCA)
(sem influência do TCA)
Nota (*) – medição no muro da vedação a 12 metros da linha vmax,ef,1s 0=,156 m/s, no entanto o edifício em construção
localiza-se a 30 metros da linha, pelo que considerando a equação normal de propagação, prospetiva-se que vmax,ef,1s ≤ 0.092
mm/s, ou seja, cumprirá do limite vmax,ef,1s =0.110 mm/s.
Passagem ligeiros: ≤ 0.046
(tráfego local, sem influência
da atividade portuária)
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De acordo com os resultados das tabelas anteriores, verifica-se que a vibração existente no local é
representativa de uma zona marcadamente urbana com tráfego rodoviário significativo de veículos ligeiros
e pesados de mercadorias (incluindo camiões afetos ao TCA) e autocarros de transporte urbano coletivo, e
tráfego ferroviário, sendo os resultados variáveis em função da maior ou menor proximidade aos eixos
viários, nomeadamente a Avenida Brasília, a Avenida da India e a Rua de Cascais, e por tráfego ferroviário
de comboios de passageiros na Linha de Cascais e de comboios de mercadorias e de passageiros na Linha
de Cintura.
Os resultados obtidos nas duas campanhas de medição, tal como era esperado por ser determinada a
velocidade eficaz de vibração à passagem dos veículos (vmax,ef,1s), podem ser considerados semelhantes, o
que reforça a representatividade dos resultados obtidos.
De acordo com os resultados os valores Vef,1s,,max associados à passagem de tráfego rodoviário (veículos
pesados de mercadorias) e à passagem de comboios de passageiros, são relativamente baixos, variando, de
acordo com os resultados das duas campanhas, entre 0.028 mm/s e os 0.078 mm/s junto dos recetores
sensíveis existentes na envolvente da Avenida Brasília e Quinta do Loureiro, e até 0,113 no edifício multiusos
(oficinas) do TCA, ou seja, cumprem claramente os limites de referência associados a afetação humana
devido à sensação da vibração como tal (vmax,ef,1s < 0.11 mm/s), e naturalmente os valores limite associados
a danos estruturais (3.5 mm/s para edifícios comuns e de 0,8 mm/s associada a edifícios extremamente
sensíveis a danos e monumentos).
De notar que o tráfego ferroviário de comboios de mercadorias afeto ao TCA, circula a baixa velocidade, de
forma muito esporádica, e de forma geral a linha não possui na imediata proximidade recetores sensíveis
ou outros edifícios relevantes, com exceção do edifício da Gare Marítima de Alcântara (integrado na Área
do Porto de Lisboa), que se localiza a cerca de 8 metros da linha de acesso ao TCA, e cujo, valor Vef,1s,,max à
passagem do comboio de mercadorias é ligeiramente superior ao limite associado à afetação humana
devido à sensação da vibração como tal (vmax,ef,1s < 0.11 mm/s), mas é relativamente inferior ao limite vef <
0.28 mm/s, para o qual segundo os critérios LNEC, define que a vibração é percetível e suportável para
pequena duração, como é o caso (cerca de 1 minuto).
Relativamente ao edifício do futuro Hospital da CUF que se encontra em construção, importa indicar que
não foi concedida autorização para avaliar a potencial afetação associada ao tráfego de comboios de
mercadorias, pelo que foi efetuada a medição no muro existentes junto à vedação. Os resultados a 12 metros
da ferrovia, demonstram que à passagem do comboio os níveis de vibração são próximos do limite
associado, à afetação humana devido à sensação da vibração como tal (vmax,ef,1s < 0.11 mm/s), pelo que se
prospetiva que no futuro edifício (cujo projeto estrutural deve ter considerado a potencial afetação da linha
existente), localizado a cerca de 30 metros de distância, os níveis de vibração sejam relativamente inferiores
ao vmax,ef,1s < 0.11 mm/s.
Atualmente os edifícios habitacionais na Quinta do Loureiro constituem os edifícios com sensibilidade mais
próximo da linha férrea por onde circulam (e circularão) os comboios afetos ao TCA, e de acordo com os
resultados obtidos à passagem do comboio de mercadorias, os valores Vef,1s,,max cumprem os limites de
referência associados a afetação humana devido à sensação da vibração como tal: vmax,ef,1s < 0.11 mm/s.
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5.13

Paisagem

5.13.1 Metodologia
O caráter paisagístico de uma dada zona pode ser definido como o resultado de um conjunto de
interações entre a topografia, o clima, os solos resultantes, os habitats naturais e a influência da ocupação
do solo e uso humano dessa zona. A análise e apreciação do caráter paisagístico são tarefas com uma
componente estrutural e funcional, mais objetiva e relacionada com a análise de fatores físicos evidentes,
e uma componente cénica, de âmbito mais alargado e subjetivo, considerando as sensações transmitidas
pelas características qualitativas da paisagem, que variam consoante o observador e que focam aspetos
mais relativos à estética da paisagem.
A metodologia proposta assenta em bases bibliográficas, bem como na experiência da equipa em analisar
os impactes na paisagem e decorrentes da construção de empreendimentos variados, incluindo a
descrição detalhada dos trabalhos a desenvolver. Esta metodologia inclui também, com a devida
ponderação da sua relevância e aplicabilidade ao caso em estudo, as considerações constantes na
legislação relativas a análise da Paisagem e à elaboração de EIA, nomeadamente: as premissas estipuladas
na “Convenção Europeia da Paisagem” (de acordo com o Decreto-Lei nº 4/2005, de 14 de Fevereiro) e
decorrentes dos estudos complementares, para análise desse fator; e as normas legais para elaboração de
EIA constantes no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014,
de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto) e na Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro.
Foi ainda considerado o estudo de caracterização, denominado “Elementos para apreciação prévia e
decisão de sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental”, desenvolvido pela PROMAN para o Estudo Prévio
da intervenção, a 21-09-2017,11.
No caso presente, procedeu-se a uma reavaliação e complemento da caracterização da paisagem na área
de estudo, efetuada no estudo de 2017 já referido, tendo em conta os dados específicos de projeto agora
disponíveis. Assim, importa referir que a área de estudo, considerada no âmbito de análise do descritor
Paisagem nesta fase de EIA, coincide com um buffer de 3 km em volta da área de intervenção, tendo em
conta os limites de acuidade visual comuns. Utilizaram-se as cartas militares, como base de representação
cartográfica, sobrepondo-se as classes dos vários itens em transparência e indicando-se ainda, sempre
que relevante, outros elementos que concorreram para a sua afinação.
Deste modo, a apreciação da Paisagem da zona afeta ao projeto partiu da publicação “Contributos para a
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (da Universidade de Évora)12, a partir
da qual foram identificadas duas Unidades de Paisagem na área de estudo (uma delas dividida em duas
subunidades), que se encontram representadas na Figura 5.73.
As Unidades de Paisagem (UP) são “áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão
específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes” (DGOTDU, 2004). A

11
12

Ver bibliografia
Ver bibliografia
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delimitação destas UP pode depender da “morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo, da
proximidade ao oceano, ou da combinação equilibrada de vários fatores”.
Uma unidade de paisagem tem também uma “certa coerência interna e um carácter próprio, identificável
no interior e do exterior” (idem), o que implica que cada UP terá uma resposta própria – e distinta – a uma
alteração ou à introdução de novos elementos.
A caracterização local da paisagem permite confirmar as unidades de paisagem já identificadas na
publicação da UE consultada. No entanto, tendo em conta as diferentes escalas de abordagem e por
facilidade gráfica e de nomenclatura, no EIA, optou-se por assumir as subunidades 77A e 77B enquanto
unidades distintas. Optou-se ainda por individualizar uma quarta unidade, constituída pelo plano de água
do rio Tejo, que no Estudo da UE se encontrava abrangido pelas UP 77 e 79, designando-a por UP 77/79
(de modo a não a confundir com a UP78 do estudo da UE, relativa à “Costa do Sol – Guincho”). A escala
do EIA e o conhecimento do local permitiu ainda proceder à divisão das unidades 77A, 77B e 79 em
subunidades de paisagem, conforme representado no Desenho 12 – Unidades e Subunidades de
Paisagem.
De facto, no que se refere a uma apreciação mais detalhada da área de estudo, as Unidades em causa
foram comparadas com a leitura dos mapas relativos à Paisagem e a Áreas Protegidas, constantes do site
do Atlas do Ambiente,13 com os relativos a Áreas Classificadas, constantes do site do Instituto de
Conservação da Natureza,14 e com a informação constante dos PDM dos concelhos de Lisboa e Almada
(bem como de Planos de Urbanização e Planos de Pormenor com incidência na área de estudo)15 e
percebida pela cartografia geral da área de estudo (à escala 1:25.000).
Foi ainda elaborado um Anexo Fotográfico (Anexo I.1), com as imagens consideradas como mais
representativas em direção à área de intervenção e à sua envolvente imediata, obtidas a partir de pontos
de vista selecionados especificamente tendo em conta o projeto.
Em termos metodológicos, a análise deste descritor baseou-se também na interpretação do Desenho 5,
relativo à síntese fisiográfica e à análise cénica da Paisagem, ou seja, de Qualidade Visual, Capacidade de
Absorção Visual e Sensibilidade Visual, respetivamente correspondentes aos Desenhos 14, 15 e 16.
Os desenhos de análise cénica da Paisagem, conforme o nome indica, constituem instrumentos de apoio
para a apreciação dos atributos da paisagem, a qual inclui não só a avaliação objetiva do cruzamento entre
as características fisiográficas e de ocupação do solo, mas também a sua análise face a aspetos mais
subjetivos. Permite, assim, avaliar melhor o carácter duma paisagem, com a atribuição de dado valor de
qualidade, capacidade de absorção visual e de sensibilidade global, itens que particularizam o valor das
várias Unidades identificadas no âmbito do EIA e que contribuem para determinar o significado dos
impactes que a implantação do projeto poderá ocasionar na paisagem.
Dado o carácter subjetivo dessa avaliação, com a introdução na legislação portuguesa, da consideração
da Convenção Europeia de Paisagem, tem-se vindo a atender cada vez mais ao efeito da paisagem sobre
as populações locais, como forma de compreender melhor os aspetos que essa mesma população valoriza
ou penaliza, na perceção da Paisagem. No entanto, considera-se que a organização de inquéritos dirigidos
à população e de mesas-redondas com stakeholders locais ultrapassa o âmbito do presente estudo, pois
nesses estudos complementares a abordagem da paisagem é feita de forma holística, de modo a incluir
parâmetros e fatores de apreciação que, no âmbito de um EIA, são apreciados de forma específica por
Idem
Idem
15
Idem
13
14
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descritores que não a Paisagem, cabendo à análise desse fator uma abordagem mais específica sobre a
sua estrutura global e as relações visuais existentes.
É ainda ponto assente que por mais que se queira retirar o caráter subjetivo duma apreciação qualitativa,
essa operação é extremamente difícil, pelas inúmeras variáveis que se podem associar aos vários
observadores. A maior ou menor valoração de dado parâmetro de análise da paisagem depende, não só
de questões pragmáticas como a idade, o sexo, a cultura, a zona de residência, mas também de outras
como a saúde, o estado de espírito no momento, as próprias condições meteorológicas, etc. Além disso,
é preciso ter em conta que a paisagem é um fator que engloba tantos outros, não sendo a sua apreciação
possível mediante uma simples soma de valores, mas devendo esses mesmos valores ser utilizados de
forma adequada a cada caso.

Nos subcapítulos seguintes, apresenta-se um detalhe da metodologia adotada para os desenhos de
análise cénica.

5.13.1.1 Carta de Qualidade Visual
A paisagem é a expressão mais facilmente captável do estado geral do ambiente. Assim, um território
biologicamente equilibrado, esteticamente bem conformado, culturalmente integrado e ambientalmente
saudável, manifestará como resultado uma paisagem mais atraente para o observador comum, que será
imediatamente apreendida em termos de uma maior qualidade visual da mesma.
De acordo com os critérios comumente aceites e normalmente consensuais em estudos paisagísticos
desta natureza, considera-se que, as paisagens que apresentam uma fisiografia mais acidentada e de
relevo mais vigoroso, possuem uma maior qualidade visual, quando comparadas com paisagens mais
monótonas e de maior uniformidade geomorfológica, o mesmo acontece quando, paisagens em que o
grau de humanização no território é visivelmente equilibrado resultando num território melhor ordenado
e harmonioso em termos de uso dos solos, se comparam com paisagens desorganizadas e sem um
planeamento coerente.
A Qualidade Visual da Paisagem (QVP) pretende constituir uma quantificação dos aspetos biofísicos e
estéticos da paisagem, como sejam a grandeza, a ordem, a diversidade, a raridade e a representatividade.
A qualidade de uma paisagem constitui assim o resultado de um somatório das “classificações” dos
diferentes atributos como o relevo, coberto vegetal, uso do solo, harmonia, singularidade, diversidade,
estrutura visual dominante, tendo em conta, para efeito da avaliação da qualidade visual global da área
de estudo, os seguintes critérios de análise:
•

Fragilidade, que analisa a capacidade que o meio tem de “dar resposta” à ação de agentes
perturbadores. Depende de condicionalismos biofísicos tais como, fatores fisiográficos,
edafoclimáticos e bióticos (comunidades vegetais e animais) prevalecentes;

•

Diversidade, que carateriza a paisagem analisada relativamente à riqueza e variedade de
elementos paisagisticamente significativos;

•

Integração paisagística, que relaciona as caraterísticas morfológicas, de cor, textura, forma, escala,
etc., dos elementos componentes da paisagem em análise, com as caraterísticas paisagísticas
globais da paisagem envolvente.

A área de estudo insere-se em pleno centro urbano de Lisboa na margem direita do rio Tejo, um dos
principais elementos estruturais e nevrálgicos da cidade e um local portuário ancestral fundamental para
o desenvolvimento passado, atual e futuro desta região, cuja evolução urbana histórica local, mas também

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

256

a um nível mais nacional esteve muito dependente deste importante porto no estuário do Tejo e meio de
transporte fluvial, o qual é referido de forma mais extensiva no capítulo Património Cultural do relatório
síntese do EIA.
Por esse motivo, não é possível dissociar a cidade de Lisboa da atividade portuária nem atividade portuária
da cidade de Lisboa. Este é um ponto essencial para a determinação da qualidade visual e paisagística da
área de estudo, uma vez que o espírito do lugar - “genius locci” – é também um fator que deverá ser
considerado nesta avaliação.
Para elaboração do Desenho 14 referente à cartografia da Qualidade Visual consultou-se bibliografia
existente (essencialmente inglesa, americana e australiana, mas também exemplos portugueses), acerca
do método de análise de preferências da paisagem,16 bem como outros estudos elaborados pela equipa
com o mesmo fim de qualificação da paisagem, para além de, obviamente, se ter tido em conta a sua
adequação à tipologia de paisagem a ocupar pelo projeto de modernização em apreço.
Tendo em conta as componentes formal e estética duma apreciação da qualidade da paisagem, os
parâmetros e ponderações adotados seguiram fatores tão objetivos quanto possível, tendo-se, no
entanto, considerado imprescindível incorporar outros, mais subjetivos mas, no nosso entender, essenciais
para a abordagem da paisagem como um todo e não só como a soma das partes.
Apesar da consideração de aspetos mais subjetivos, na análise e classificação da qualidade cénica local,
os que, regra geral, assumiram maior peso foram os mais objetivos: a ocupação do solo (com base nos
dados da COS 2010)17, o relevo, os valores existentes e as intrusões visuais. Por outro lado, considerou-se
o caráter temporário das zonas em construção. Em grande conta entrou ainda a luminosidade e o
dinamismo (associados à proximidade do plano de água constituído pelo rio Tejo), a raridade e
originalidade (associada à presença de grande número de elementos patrimoniais arquitetónicos e
paisagísticos) e o enquadramento e escala (na ponderação da importância das amplas panorâmicas
obtidas a partir das zonas mais elevadas e/ou miradouros). Como “elementos transitórios” consideraramse as várias zonas atualmente transformadas por operações de construção. A classificação da área de
estudo relativamente ao seu valor cénico seguiu então a ponderação dos vários parâmetros, de acordo
com o seguinte quadro:
Ocupação do solo

5

Cursos de água principais

5

Relevo

4

Raridade / originalidade

4

Valores visuais

3

Escala / enquadramento visual

3

Dinamismo / diversidade

2

Harmonia

2

Elementos transitórios

1

Esta análise permitiu considerar uma escala de 5 valores,18 relativa a padrões que se adequam às
características globais da zona:
16

Ver bibliografia

17

Carta de Uso e Ocupação do Solo

18

Adaptando a metodologia proposta pela “Countryside Agency and Scottish Natural Heritage - Landscape Character Assessment” – ver bibliografia.
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•

qualidade muito elevada (digna de destaque);

•

elevada (interessante);

•

média (amena);

•

baixa (vulgar, transformada ou temporariamente degradada);

•

muito baixa (com degradação acentuada, temporária ou permanente).

Foram ainda tidos em conta alguns componentes da paisagem considerados como auxiliares
representativos para a sua apreciação, resultantes do cruzamento de várias fontes de informação, desde
os PDM, à vista aérea proporcionada pelo programa Google Earth Pro 2018, com grande importância para
os dados recolhidos durante os reconhecimentos de campo.

5.13.1.1.1

Elementos de intrusão cénica:

•

Áreas de indústria e ETAR (conforme PDM, cartas militares e imagem aérea constante do Google Earth);

•

Áreas em construção ou abandonadas e sucatas (conforme PDM, cartas militares e imagem aérea
constante do Google Earth);

•

Autoestrada A5, respetivos nós e Itinerários Principais (conforme PDM).

5.13.1.1.2

Elementos de valoração cénica:

•

Margens do plano de água do Rio Tejo;

•

Património arquitetónico (conforme PDM e Atlas do Património classificado e em vias de
classificação)19;

•

Património paisagístico (conforme PDM);

•

Áreas integradas na Lista Indicativa da Unesco como candidatas a Património Mundial: “Lisboa
Pombalina” e “Lisboa Histórica - cidade global”;

•

Bairros de Ajuda, Alcântara Campolide, Campo de Ourique, Estrela, Lapa, Madragoa, Rato, S. Bento e
Santos.

5.13.1.1.3

Análise da carta de qualidade visual

Apresenta-se, na tabela seguinte, a quantificação das classes consideradas, em ha, indicando-se também
o valor total do buffer que delimita a Área de Estudo.
Tabela 5.44 – Quantificação das classes de QV na área de estudo

Classe de QV

ha

%

Muito Alta

1533,07

41,62

Alta

1018,58

27,65

Média

686,92

18,65

Baixa

431,88

11,73

Muito baixa

13,23

0,35

Nota: Área global - 3683,32 ha
19

Em http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.ht
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Verifica-se uma predominância das classes de QV Muito Alta e Alta, as quais em conjunto representam
cerca de 69% da área de estudo.
A caraterização da situação de referência da paisagem da área de estudo permitiu proceder à distinção e
representação cartográfica das áreas consoante a sua qualidade visual, tendo sido classificadas como
Muito Baixa, Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada (essa classificação foi baseada e ajustada para os
recursos visuais da área de estudo, não podendo ser aplicada em comparação com outras paisagens).
A sua qualidade paisagística e visual traduz o facto de ser uma paisagem urbana, de relevo ondulado e
densamente edificada, referente (sobretudo no quadrante Norte) a um dos espaços mais importantes a
nível histórico, arquitetónico e patrimonial não só da cidade de Lisboa, mas a nível mundial (por esse
motivo, parte da área de estudo, encontra-se classificada como Património Mundial pela UNESCO).
É uma paisagem bastante diversa em termos da sua qualidade visual, possuindo áreas classificadas como
muito elevadas e outras de baixa qualidade. Nomeadamente, os bairros históricos da Ajuda, Alcântara
Campolide, Campo de Ourique, Estrela, Madragoa, Rato, São Bento e Santos podem classificar-se com
qualidade visual elevada, devido à sua estrutura e morfologia urbana e valor arquitetónico e patrimonial
do edificado, sendo a classe predominante verificada, sobretudo, no quadrante Norte da área de estudo.
Por outro lado, identificam-se extensas áreas de qualidade visual média, associadas sobretudo a outras
áreas edificadas de menor interesse a nível de desenho e planeamento urbano e arquitetónico (onde se
destaca, na margem sul do Tejo, a cidade de Almada e toda a sua envolvente urbana) e algumas zonas
expetantes e encostas de maior declive ocupadas muitas vezes com vegetação rasteira.
As áreas de baixa qualidade visual estão associadas sobretudo a zonas expetantes, industrializadas e faixas
ferroviárias, devido a serem áreas com um aspeto mais desorganizado e artificializado associadas a áreas
de trabalho com a existência de várias estruturas, contentores, infraestruturas, bem como, equipamentos
de proteção e apoio à atividade portuária e ferroviária.
Importante destacar ainda as áreas identificadas com qualidade visual muito elevada, as quais se
encontram associadas a pontos notáveis desta paisagem referentes a imóveis ou conjuntos arquitetónicos
classificados da cidade de Lisboa ou na margem sul do Tejo no concelho de Almada, designadamente,
palácios, igrejas, santuários, jardins históricos, ou outras edificações de elevado valor estético e
arquitetónico.
Importante referir que, em termos da quantificação efetuada apresentada na tabela acima, toda a área
ocupada com a massa de água do rio Tejo foi classificada como área de qualidade visual muito elevada.
Considerando que o rio Tejo é o elemento central, o qual ocupa cerca de 40 % do total da área de estudo,
justifica o motivo por ser essa a classe predominante contabilizada.

5.13.1.1.4

Análise da sobreposição do Projeto à Carta de Qualidade Visual

A análise à carta de qualidade visual foi efetuada acima, tendo-se avaliado e classificado nesse âmbito toda
a área de estudo, incluindo o pré-existente Terminal de Contentores de Alcântara, o qual se encontra em
área que, apesar de ser bastante infraestruturada devido a ser um local de apoio portuário com todos os
componentes “pesados” associados a essa atividade (pórticos em ferro, gruas, contentores, navios
atracados, entre outros) se considerou de qualidade visual média, devido ao seu enquadramento na zona
ribeirinha de Belém ao longo rio Tejo.
Nesse sentido, pressupondo-se que apesar das alterações já previamente caraterizadas e avaliadas
associadas à implementação do projeto, não haverá, potencialmente, um conflito considerado significativo
a originar com as classes em presença, uma vez que a intervenção decorrerá totalmente em área que se
encontra a ser utilizada para este fim há vários anos, sendo uma atividade que decorre intrinsecamente com
a cidade de Lisboa, praticamente desde a sua fundação.
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5.13.1.2 Carta de Capacidade de Absorção Visual
5.13.1.2.1

Considerações prévias

O termo “Capacidade de Absorção Visual” (CAV) corresponde à capacidade ou facilidade com que
determinada paisagem enquadra ou dissimula o efeito visual de novos elementos não integrantes da
paisagem original, mantendo a sua identidade e qualidade visual, o que se constitui como particularmente
relevante para o âmbito do presente estudo.
É, assim, um dos parâmetros essenciais para avaliar a capacidade que uma paisagem tem para absorver
novos elementos ou estruturas estranhas sem que, com base no grau de afetação das suas caraterísticas
intrínsecas, ocorram alterações significativas do seu caráter ou qualidade visual.
Tendo em conta essa designação, existem critérios ligeiramente diferentes para a sua consideração,
consoante os autores e as tipologias de projetos potencialmente indutores de impactes visuais. Nessa
perspetiva, a equipa responsável pela análise do descritor Paisagem considera ser a capacidade de
absorção visual função essencial do relevo e da ocupação do solo existente, mas também da distância
entre observadores e objetos a apreciar. No entanto, a metodologia proposta para elaboração do
Desenho 15, de Capacidade de Absorção Visual no presente EIA facilita o seu desenvolvimento, mediante
a utilização de um Modelo Digital de Terreno (MDT) que apenas tem em conta o relevo existente. Apesar
de se considerar que a informação que se obtém resulta incompleta, considerou-se que a ponderação dos
resultados obtidos com a introdução do fator ocupação do solo a efetuar sobre o desenho de capacidade
de absorção iria complicar significativamente o processo de análise, tendo-se optado por seguir a
metodologia do MDT, e cruzar essa informação com a ponderação de implicações resultantes da ocupação
do solo e concentração e distância de observadores potenciais, apenas na análise da carta de Sensibilidade
Visual, recorrendo nesse caso ao conhecimento obtido do local.
Os pontos de observação potencial utilizados para classificação da Capacidade de Absorção Visual foram
selecionados conforme a dimensão e concentração dos aglomerados populacionais, o grau de atração
exercido pelos elementos de valor patrimonial e recreativo ou paisagístico e a velocidade potencialmente
adotada nos vários percursos da rede viária (que contribui de forma inversamente proporcionalmente à
sensibilidade dos observadores que neles circulem – por ex. um utente duma autoestrada será
potencialmente menos sensível que um que circule num metro de superfície e ainda menos que um
utilizador dum percurso pedonal ou ciclável). Relativamente aos percursos lineares, adotou-se, então, um
espaçamento de 200m para as rodovias e ferrovias, de 150m para o Metro de Superfície de Almada e
100m para os caminhos pedestres e cicláveis.
Para cada ponto de observação potencial, foram geradas bacias visuais (de 3 Km de raio) tendo em conta
o MDT (com um pixel de 25x25 m), considerando uma altura média dos olhos de observadores potenciais
de 1.60 m e as classes de CAV foram geradas mediante análise da sobreposição das várias bacias visuais
elaboradas.
Identificaram-se, assim, 5 classes de CAV, partindo da identificação das zonas de localização potencial de
observadores, considerados previsivelmente como “mais sensíveis”, e de acordo com a área dentro do
buffer de 3 km possível de visualizar desde cada ponto de observação, sendo inversamente proporcional
a essa:
•

Muito elevada (áreas com pouca visibilidade a partir de locais com observadores sensíveis dentro
do buffer ou área de estudo);

•

Elevada;
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•

Média;

•

Baixa;

•

Muito Baixa (áreas com muita visibilidade a partir de locais com observadores sensíveis dentro do
buffer ou área de estudo).

A representação cartográfica das zonas de localização potencial de observadores “mais sensíveis”, inclui a
rede viária nacional, os caminhos de ferro, o Metro de Superfície de Almada, os percursos
pedonais/cicláveis mais representativos (Ciclovia Belém-Cais do Sodré)20 e os elementos de interesse
patrimonial e paisagístico, aglutinadores de turistas e observadores em geral e localizados em pontos de
observação privilegiada. Dada a intensa circulação de embarcações variadas no rio, desde as ligações
diárias entre vários pontos da margem norte e sul, à náutica de recreio e de trajetos turísticos, à prática
desportiva e aos grandes navios de cruzeiro e de transporte de mercadorias, localizaram-se ainda alguns
pontos de observação no plano de água do Tejo.
Para os pontos de observação relativos às zonas habitacionais, atribuiu-se maior densidade aos núcleos
históricos dos espaços urbanos do concelho de Almada e às Áreas integradas na Lista Indicativa da Unesco
como candidatas a Património Mundial: “Lisboa Pombalina” e “Lisboa Histórica - cidade global” (conforme
os dados de PDM).

5.13.1.2.2

Análise da carta de Capacidade de Absorção Visual

A área de estudo, devido à presença do rio Tejo na zona central da mesma, divide-se em dois espaços
distintos, espaço terrestre e espaço fluvial. O espaço terrestre, correspondente às áreas ocupadas pela
malha urbana de Lisboa, a Norte e Almada a Sul, apresenta morfologicamente uma grande variação de
relevos, encontrando-se densamente ocupado e edificado e com rendilhada malha de ruas, estradas,
linhas férreas e outras vias de comunicação. É um território bastante artificializado e infraestruturado e,
por esse motivo, a análise da sua capacidade de absorção global considerou uma classificação média a
muito elevada, em termos globais, como é possível verificar na Carta de Absorção Visual.
O espaço fluvial, correspondente à área ocupada com a massa de água do rio Tejo foi contabilizado como
área de capacidade de absorção baixa e muito baixa, sendo, por esse motivo, uma das classes
predominantes na área de estudo.

5.13.1.2.3

Análise da sobreposição do Projeto ao parâmetro Capacidade de Absorção

Através da análise à carta de capacidade de absorção visual já acima efetuada, verifica-se que a sobreposição
do projeto afetará maioritariamente espaços de capacidade de absorção visual média. O projeto vai incidir
numa área já totalmente afetada por este uso e ocupação do solo, a qual apresenta baixa qualidade visual,
como referido. Ainda assim, a restruturação prevista para alguns equipamentos e infraestruturas irá alterar
as volumetrias existentes, incrementado a sua visibilidade. No entanto, não se considera existir um conflito
com as classes em presença uma vez que essas alterações não serão significativas no contexto atualmente
verificado neste local.

5.13.1.3 Carta de Sensibilidade Visual
5.13.1.3.1

Considerações prévias

A metodologia adotada para elaboração do Desenho 16 de Sensibilidade Visual baseou-se, grosso modo,
no cruzamento do Desenho 15 de Capacidade de Absorção Visual e do Desenho 14 de Qualidade Visual.
20

Em https://www.cicloviaslx.com/ - Mapa das Ciclovias de Lisboa
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Tendo em conta, conforme já referido no item anterior, que as bases digitais disponíveis para elaboração
do desenho de Capacidade de Absorção Visual consideram apenas o relevo como fator determinante
dessa mesma capacidade, a análise do desenho de Sensibilidade Visual implica também a aplicação duma
ponderação sobre o resultado obtido pelo cruzamento das duas cartas já mencionadas (Capacidade de
Absorção e Qualidade Visual), em função dos dados disponíveis sobre a ocupação do solo (dados de PDM,
COS 2010, leitura do Google Earth e reconhecimento do terreno), nomeadamente no que se refere às áreas
mais construídas ou arborizadas (que limitam a visibilidade potencial para a envolvência) e a locais onde
é previsível concentrar-se um maior número de observadores.
Partiu-se então duma tabela de dupla entrada, cruzando os dados de Capacidade de Absorção e
Qualidade Cénica, que levou à identificação de 5 classes de Sensibilidade Visual:
Tabela 5.45 – Matriz para avaliação da sensibilidade da paisagem (SP)
CAPACIDADE DE

QUALIDADE VISUAL

ABSORÇÃO VISUAL

Muito
Elevada

Elevada

Média

Baixa

Muito Elevada

SP ELEVADA

SP MÉDIA

SP BAIXA

SP BAIXA

Elevada

SP ELEVADA

SP MÉDIA

SP BAIXA

SP BAIXA

Média

SP ELEVADA

SP ELEVADA

SP MÉDIA

SP BAIXA

Baixa

SP ELEVADA

SP ELEVADA

SP ELEVADA

SP MÉDIA

Muito Baixa

SP MUITO

SP ELEVADA

SP ELEVADA

SP MÉDIA

ELEVADA

5.13.1.3.2

Análise da Carta de SV

A análise da sensibilidade paisagística e visual determina, assim, a capacidade que a paisagem em estudo
tem de manter as suas caraterísticas e qualidade intrínsecas, face ao tipo de alterações preconizadas pelo
projeto.
Com base na cartografia apresentada, é possível afirmar que o território da área de estudo apresenta, em
termos globais, uma sensibilidade paisagística e visual que varia sobretudo entre áreas de baixa sensibilidade
(predominantes no quadrante Norte e Sul da área de estudo) e áreas de muito elevada sensibilidade,
localizadas ao longo da área fluvial do rio Tejo e em alguns locais coincidentes com os principais pontos
notáveis da paisagem da cidade de Lisboa.
O facto da sensibilidade visual ser muito variável, está relacionado com a classificação de qualidade visual
obtida do conjunto ou mancha de território e também com a densidade de ocupação do solo em termos de
edificações e rede viária, incrementando o número de recetores visíveis potenciais. De facto, se consideramos
apenas a área terrestre analisada, esta apresenta, em termos globais, uma sensibilidade visual
maioritariamente reduzida e média, justificada sobretudo, tal como já descrito anteriormente, por ser uma
área densamente edificada que, apesar da elevada exposição visual devido ao enorme número de potenciais
recetores visuais sensíveis, possui alguma capacidade para absorver novos elementos na paisagem.
Importa realçar que parte deste território se encontra classificado como Património Mundial pela Unesco, o
qual possui uma elevada qualidade visual determinada pelo seu valor e importância em termos estéticos,
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arquitetónicos e patrimoniais. Nesse sentido, qualquer intervenção efetuada neste território, deverá ser alvo
de estudos minuciosos, tal como o efetuado no presente estudo. Por outro lado, há que ter a preocupação
de análise da sua localização e incidência visual através de um planeamento estruturado e racional de forma
a que a intervenção a efetuar seja corretamente integrada na paisagem envolvente, o que se considera ter
sido efetuado, e também há que ter em conta que o projeto não extrapolará áreas para além das já
intervencionadas pelo uso portuário, as quais foram classificadas de baixa sensibilidade visual.
Para simplificar a posterior apreciação dos impactes potenciados pela implantação do projeto, apresenta-se
no fim da caracterização da estrutura da paisagem um quadro síntese, que organiza, para todas as unidades
e subunidades de paisagem, os valores de qualidade, capacidade de absorção e sensibilidade visual
presentes, conforme a cartografia específica.

5.13.2 Estrutura e caracterização da paisagem
À escala do território nacional, de acordo com os elementos de projeto disponibilizados e com o Estudo
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (elaborado pela
Universidade de Évora – responsável Prof. Arqº Alexandre Cancela d’Abreu), a área de estudo abrange: 21
•

parte da Unidade de Paisagem “77 - Lisboa“ – integrada no grande grupo de paisagem “M - Área
Metropolitana de Lisboa-Norte” e dividida nas subunidades “77A - Lisboa - Centro Histórico” e “77B
- Lisboa – Envolvente do Centro Histórico” que, como referido no capítulo de metodologia, no
presente EIA se assumiram enquanto subunidades distintas;

•

parte da Unidade de Paisagem “79 - Arco Ribeirinho Almada-Montijo” – que, por sua vez, se integra
no grande grupo “N - Área Metropolitana de Lisboa-Sul”.

Os dois grandes grupos de unidades de paisagem em que se insere a área de estudo distinguem-se
notoriamente dos grupos envolventes, pelos complexos processos de urbanização e industrialização a que
se encontram sujeitas, pelas suas características funcionais e de identidade, com forte ligação à capital,
embora as unidades nela englobadas assumam grande variedade.
O clima é ameno, dominando a influência marítima e o relevo é muito variado, distinguindo-se a faixa
aplanada ribeirinha de Lisboa, o seu prolongamento para as colinas do centro e de Monsanto e as encostas
escarpadas da margem sul que, na área de estudo, se associam ao plano de água do rio Tejo.
Verifica-se uma forte densidade do tecido urbano, com sobreposição de funções, retalhado por uma densa
rede viária e ferroviária, distinguindo-se, em termos positivos:
•

a consistência do tecido urbano do centro histórico de Lisboa, com destaque para a Baixa
Pombalina;

•

a presença de grande número de monumentos e valores patrimoniais, distinguindo-se o Mosteiro
dos Jerónimos (no limite oeste da área de estudo) – classificado como Património para a
Humanidade pela Unesco;

•

o elemento singular que é a Ponte 25 de abril, comum a todas as unidades de paisagem englobadas
na área de estudo;

•

a riqueza das vistas sobre o Tejo, em particular, a partir da margem sul com o pano de fundo de
Lisboa (ver Anexo Fotográfico: ponto 1).

Ver bibliografia – “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (elaborado pela Universidade de Évora) -Volume IV, pgs.
62 a 66 e 126 a 130
21
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Como já referido no capítulo de metodologia, no Anexo Fotográfico, representam-se os principais pontos
de tomada de vistas e fotografias ilustrativas, que se encontram referidas ao longo do texto.
A Figura 5.73 – Unidades de Paisagem ilustra as Unidades de Paisagem conforme o estudo “Contributos
para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”. 22

Figura 5.73 – Unidades de Paisagem

As características mais pertinentes das unidades de paisagem identificadas encontram-se descritas nos
subcapítulos a seguir, pela mesma ordem adotada no estudo base, distinguindo-se igualmente as
principais conclusões decorrentes da interpretação da cartografia de análise cénica, para cada unidade.

5.13.2.1 UP77A - Lisboa - Centro Histórico
De acordo com a publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem de Portugal
Continental” (Coordenação: Cancela d’Abreu, A., Correia, T. P., Oliveira, R., 2004), a área de intervenção
insere-se na unidade de paisagem “77A – Lisboa - Centro Histórico”, localizando-se imediatamente a
nascente da zona de confluência da ribeira de Alcântara com o rio Tejo, na vulgarmente designada frente
ribeirinha de Lisboa.

22

Ver bibliografia – “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (elaborado pela Universidade de Évora) -Volume IV, pgs.
62 a 66, 97 a 110 e 126 a 136
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(...) A paisagem do núcleo histórico de Lisboa é muito marcada pela presença do rio Tejo, por um conjunto
de colinas (com realce para a do Castelo de S. Jorge) e pelos vales entre elas (...).23 Ver fotografia
panorâmica do ponto 1 do Anexo Fotográfico.
A cidade de Lisboa denota a sua vocação portuária, articulando o denso casario ao longo de encostas,
com altitudes e orientações variadas, abrindo-se em miradouros sobre o rio (como de Sta. Catarina) ou
densificando-se em ruelas e escadarias estreitas, devido às condicionantes impostas pelos declives
(fotografia do ponto 10 do anexo fotográfico).
Coexistem vários monumentos e elementos patrimoniais classificados, que enriquecem as vistas e a
vivência da cidade.
(...) A localização cuidada e privilegiada de muitos edifícios e conjuntos com evidente valor patrimonial (...)
como o castelo de S. Jorge e o Convento da Graça (...) torna-os emblemáticos da própria cidade,
referenciando-a enquanto lugar urbano estruturado e com uma clara legibilidade (...), sendo ainda de
referir a intervenção planeada da reconstrução da cidade após o terremoto de 1755, o lançamento de
grandes eixos e a construção do aterro marginal ao Tejo.
Destaca-se a Baixa Pombalina e as colinas envolventes e, por outro lado, a faixa marginal ao rio, de uso
marcadamente portuário e de ligações ferroviárias e rodoviárias, que justificam a sua distinção em
subunidades de paisagem.
Dentro da área de estudo, apesar de não existirem linhas de água a céu aberto dentro desta unidade,
são de referir (...) alguns vales que, pela sua dimensão e morfologia, marcam a paisagem citadina. A
poente, o vale de Alcântara é de todos o mais profundo. O Valverde, ou da Avenida da Liberdade, converge
na baixa com o vale da avenida Almirante Reis (...), assinalando a zona E da área de estudo.
Além dos vários miradouros existentes na cidade, como o de Sta. Catarina e o do Castelo, a partir do
exterior, mas dentro da área de estudo, constituem pontos/linhas panorâmicas privilegiadas: a Ponte 25
de Abril, o Cristo Rei e todo o coroamento das arribas da margem sul.
Esta unidade revela:
•

Identidade muito forte, devido às suas raízes histórico-culturais;

•

Coerência de usos, relativamente às características do território;

•

“Pobreza biológica” pela pouca diversidade de espécies e inexistência de espécies raras ou de
elevado valor conservacionista;

23

•

Mundialmente conhecida;

•

Sensações contraditórias:
o

a partir do exterior e/ou de pontos elevados transmite (...) um equilíbrio de cores, volumes, com
uma profundidade que suscita sensações aprazíveis e atractivas (...)

o

no seu interior (...) domina a confusão visual e sonora, a sujidade, a agressividade do transito e
estacionamento automóvel, a falta de qualidade dos espaços abertos públicos (...), embora
recentemente esta falta de qualidade esteja a reverter-se, face à implementação de
instrumentos de planeamento municipal adequados.

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (elaborado pela Universidade de Évora) – Volume IV – Páginas 100 a
105
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Conforme se pode verificar pela leitura do Desenho 14, a presença do plano de água do rio Tejo, associada
a uma grande diversidade de usos e a existência de elementos de valor patrimonial, não só integrados
nesta unidade de paisagem, mas também na sua envolvente próxima, levam a que existam várias zonas
com uma elevada a muito elevada qualidade visual. Nesta área existem ainda algumas parcelas
caracterizadas por uma reduzida absorção visual, em virtude da orientação das encostas e da sua
exposição a sul, que a torna mais visível devido à maior intensidade de luz incidente, em especial a partir
dos pontos de observação na margem oposta. De acordo com o Desenho 15, a CAV apresenta-se, no
entanto, genericamente, média a baixa, pois a par da grande densidade de observadores sensíveis, há que
considerar que os próprios edifícios constituem obstáculos visuais.
Pelas características expostas e como representado no Desenho 16, esta unidade possui extensas zonas
com elevada a muito elevada sensibilidade visual, estando-lhe associada uma reduzida capacidade para
integrar novas intrusões.
Inclui as subunidades:
•

subUP77Aa - Baixa Pombalina e Centro Histórico

•

subUP77Ab - zona de transição do Centro Histórico

•

subUP77Ac - zona portuária

Conforme os nomes indicam, as subunidades identificadas distinguem-se, fundamentalmente, pela sua
morfologia, mas, consequentemente, também pela sua ocupação.

5.13.2.1.1

SubUP77Aa - Baixa Pombalina e Centro Histórico

O destaque da Baixa Pombalina e colinas envolventes, com o denso aglomerado da Lisboa antiga,
justificou a individualização da presente subunidade de paisagem, cujo limite abrange essencialmente as
áreas da “Lisboa Pombalina” e de “Lisboa Histórica – cidade global”, integradas atualmente na Lista
Indicativa da Unesco para candidatura a Património Mundial.
O Centro Histórico da cidade evidencia o seu valor patrimonial e paisagístico, não só nas igrejas e
elementos arquitetónicos e arqueológicos, mas também no carácter pitoresco do casario, das ruelas e da
sua vivência, onde a história e a tradição se cruzam com a vanguarda, a modernidade, a boémia e a cultura.
Esta cidade usufrui da zona ribeirinha, mas também das encostas que sobem da Praça do Comércio, do
Tejo e do Rossio, para o castelo de São Jorge e os bairros típicos do Bairro Alto, de onde se obtêm vistas
muito amplas para o rio, sobre a cidade e para a margem sul (ver Anexo Fotográfico: ponto 10),
compreendendo o contraste com as unidades de paisagem limítrofes.
Dentro desta, merece relevo (...) a praça do Comércio, única e notável do ponto de vista urbano e
paisagístico, com a sua abertura ao rio, fazendo a ligação entre este e a baixa, e permitindo a leitura
desafogada das colinas do castelo de S. Jorge e do Chiado (...).24

5.13.2.1.2

SubUP77Ab - zona de transição do Centro Histórico

A designação atribuída à presente subunidade é representativa desta paisagem, que estabelece
precisamente uma zona de transição e/ou tampão entre a subunidade anterior – do Centro Histórico
propriamente dito – para toda a zona urbana envolvente, correspondente à UP77B.
Apesar da presença de vários bairros, monumentos e espaços emblemáticos – distinguindo-se, por
exemplo, a geometria da avenida da Liberdade e do bairro de Campo de Ourique, bem como a encosta

24
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onde se localiza o Cemitério dos Prazeres e o troço final do Aqueduto das Águas Livres, integrado
atualmente na Lista Indicativa da Unesco para candidatura a Património Mundial – esta subunidade
engloba algumas áreas com graves problemas de decadência comercial e habitacional, zonas industriais
e armazéns ao abandono, apesar do interesse patrimonial que ainda possuem, bem como espaços
públicos degradados.
Surgem novas construções, regra geral com cérceas mais elevadas que as pré-existentes, destruindo
antigos logradouros, diminuindo a presença de vegetação e constituindo obstáculos ao sistema de vistas
da cidade, principalmente quando localizados nas zonas mais baixas da frente ribeirinha (ver Anexo
Fotográfico: ponto 10).

5.13.2.1.3

SubUP77Ac - zona portuária

A linearidade predominante e a tipologia de usos e características arquitetónicas determinam a distinção
paisagística desta subunidade (ver Anexo Fotográfico: ponto 8).
O TCA, em operação neste local desde a década de 60 (sec. XX), encontra-se inserido em plena malha
urbana consolidada da cidade de Lisboa, numa área desde há muito afeta aos usos portuários, cuja
evolução da ocupação urbanística terá certamente sido influenciada pela vocação imemorial desta zona
da cidade a esta atividade.
Esta subunidade inclui espaços verdes de lazer servidos por áreas de estacionamento e áreas de vocação
logístico-portuária, nomeadamente o TCA, os estaleiros navais da Navalrocha e Entreposto de Santos, bem
como outros equipamentos de uso administrativo e antigos pavilhões portuários, atualmente
reconvertidos para novos usos, mas mantendo a traça arquitetónica original. Esta subunidade prolongase para este, incluindo a estação ferroviária de Cais do Sodré e, para oeste, abrange a Doca do Espanhol
(também designada Doca de Alcântara) (ver Anexo Fotográfico: pontos 12 e 13), implantada
imediatamente a norte do TCA e que inclui áreas de acesso restrito e de estacionamento que servem esta
doca.
São ainda de destacar, pela sua proximidade à área de intervenção, os edifícios classificados como
Monumentos de Interesse Público: das Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos (ver
Anexo Fotográfico: respetivamente pontos 12 e 13), atualmente utilizadas como terminais de cruzeiros,
em momentos de maior afluência

25

e o edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns da Comissão

Reguladora do Bacalhau, onde se encontra instalado o Museu da Fundação Oriente.
Na proximidade da área em análise, a frente ribeirinha encontra-se bem delimitada pela barreira
materializada constituída pelas Av. Brasília/ Av. da Índia e Linha de caminho-de-ferro de Cascais –
infraestruturas lineares que se desenvolvem paralelamente ao rio Tejo. Igualmente com traçado linear, é
nesta zona que inicia a pista ciclável de Belém-Cais do Sodré 26 que, à exceção da área do TCA e de outras
zonas de uso limitado a atividades portuárias, coincide com a faixa mais próxima do rio, prolongando-se
para a UP 77B.
Na área de intervenção propriamente dita, predominam os alinhamentos ordenados de contentores e as
gruas de grandes dimensões e com visibilidade a partir de distâncias consideráveis (ver Anexo Fotográfico:
pontos 1, 2 e 9). Os dois edifícios existentes, que o projeto prevê demolir, mantêm o alinhamento geral e
configuram-se como pavilhões, em que o edifício Vasco da Gama apresenta características visuais mais
interessantes (ver Anexo Fotográfico: pontos 11 e 12). Relativamente à pequena área expetante localizada

25 Fonte: http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/PORTO_LISBOA/INSTALACOES_PORTUARIAS/TERMINAIS_CRUZEIROS/CRUZEIROS_ROCHA_CONDE_OBIDOS
26 https://www.cicloviaslx.com/
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no canto noroeste da área de intervenção, encontrava-se anteriormente ocupada por edificações
degradadas, que foram demolidas, e atualmente corresponde a uma zona de estacionamento de camiões
que carece de reorganização e repavimentação (intervenções previstas no âmbito do projeto em análise)
– ver Anexo Fotográfico: ponto 11).
A área de projeto é ainda servida por uma portaria, com uma faixa de acesso a camiões e um ramal da
linha ferroviária (que o projeto prevê igualmente restruturar), pelo que se distingue uma interligação e
coordenação entre os transportes marítimo-fluviais, ferroviários e rodoviários.
As vistas a partir da área de intervenção para o exterior são desafogadas na frente rio e em toda a sua
periferia em direção às encostas das Janelas Verdes, mas no interior da área de intervenção são
obviamente muito limitadas e condicionadas pela altura que os contentores atingem.
As principais características do local do projeto encontram-se ilustradas no Desenho 11 – Enquadramento
fotográfico.

5.13.2.2 UP77B - Lisboa - Envolvente do Centro Histórico
Nesta zona da cidade, o Vale de Alcântara surge, a par do rio Tejo, como uma importante linha estruturante
da paisagem, constituindo (com o casario envolvente e as infraestruturas rodo e ferroviárias que se
desenvolvem para norte, desde a Ponte 25 de Abril) o elemento que assinala a fronteira entre esta UP e a
anterior, relativa ao Centro Histórico de Lisboa. Destaca-se ainda pela sua morfologia e denso coberto
vegetal a colina de Monsanto (ver Anexo Fotográfico: pontos 1 e 2).
Esta unidade inclui duas áreas distintas ao nível morfológico, uma zona com declives suaves inferiores a
5% e cotas inferiores a 25 m, na imediata vizinhança do espaço canal constituído pelas infraestruturas
rodo e ferroviárias marginais ao rio, e uma zona de declives acentuados, que superam frequentemente os
16% de inclinação e onde a cotas variam entre 25 e 100 m.
A área aplanada que caracteriza a frente ribeirinha estende-se para além desse espaço canal, numa faixa
variável que atinge por vezes mais de 500 m, destacando-se a zona a norte da área de intervenção, outrora
foz da ribeira de Alcântara, atualmente canalizada no Caneiro com a mesma designação.
A Zona urbana de Alcântara é caracterizada por um tecido urbano consolidado, com predomínio da
habitação coletiva, assistindo-se recentemente a algumas operações de reabilitação e/ou reconversão de
zonas industriais/armazéns expetantes, com o aparecimento de empreendimentos imobiliários ou novas
áreas comerciais/ serviços (ex. Alcântara Rio, Lx Factory).
Na frente ribeirinha da área de estudo, de Alcântara a Belém, a presença de monumentos como a
Cordoaria e o mosteiro dos Jerónimos (classificado pela UNESCO), evocam a era dos descobrimentos, (...)
a que se acrescentaram posteriormente outros valores, também com forte significado, como os palácios de
Belém e da Ajuda, o conjunto da Junqueira e, mais recentemente, a central Tejo (...) que constitui a base do
MAAT (...) e o centro cultural de Belém (...), no limite poente da área de estudo.27
Note-se que esta zona integra, além dos monumentos referidos, alguns elementos patrimoniais
classificados ou em vias de classificação que remetem para antiga ocupação industrial, nomeadamente os
edifícios da Standard Elétrica, da Companhia de Fiação de Tecidos Lisbonense, dos antigos Armazéns
Comerciais Casa do Povo de Alcântara e a antiga unidade industrial “Napolitana” (no troço final do Vale
de Alcântara).

27

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (elaborado pela Universidade de Évora) – Volume IV – Páginas 105 a 110
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A ponte 25 de Abril constitui um elemento singular assinalável e comum às outras unidades da área de
estudo, enquanto ponto de obtenção de vistas panorâmicas. Dentro da área de estudo, é ainda de referir,
enquanto ponto panorâmico, o Alto de Monsanto.
O traçado do Aqueduto das Águas Livres, integrado atualmente na Lista Indicativa da Unesco para
candidatura a Património Mundial, prolonga-se na zona norte desta unidade em direção à subunidade
77Ab, antes descrita.
Esta unidade apresenta globalmente uma falta de identidade conjunta, devido à grande diversidade de
situações existentes e às sensações contraditórias que provoca, excetuando-se a zona de Belém/Ajuda,
que constitui um conjunto urbano consistente.
Face às características desta unidade e como se pode verificar no Desenho 14, conclui-se que a sua
qualidade visual é prevalentemente moderada, atendendo ao facto de, por um lado, estarmos em
presença de elementos com reconhecido valor patrimonial e, por outro, devido à sua banalidade, à
existência de espaços degradados e expetantes e ao desequilíbrio dos usos face às suas características
biofísicas, de que o vale de Alcântara é o exemplo mais evidente. No entanto, por se implantar numa zona
de grande exposição visual, com grande número de observadores e conforme o Desenho 15, existem
amplas zonas com uma capacidade média para integrar novas intrusões, de que resultam globalmente
espaços com uma moderada a elevada sensibilidade visual, tal como representado no Desenho 16.
Dentro da área de estudo, distinguem-se as subunidades:
•

subUP77Ba - zona urbana;

•

subUP77Bb - colina de Monsanto;

•

subUP77Bc - zona de infraestruturas de transporte.

5.13.2.2.1

SubUP77Ba - zona urbana

Apesar da grande diversidade de usos e características que apresenta toda esta zona de uso
prevalentemente urbano, não justifica a sua ulterior divisão em mais subunidades de paisagem. Assim,
nela coexistem a faixa ribeirinha – onde abundam monumentos e espaços culturais e recreativos, espaços
verdes cuidados, a náutica de recreio e os edifícios de restauração (ver vista para a área de intervenção no
Anexo Fotográfico: ponto 7) – e os bairros das encostas envolventes, distinguindo-se claramente os bairros
de Belém e da Ajuda, além da zona do Restelo, de Santo Amaro e do Alvito, todos eles com características
muito próprias.
A possibilidade de visualização da área de projeto a grandes distâncias, é patente nesta subunidade,
mesmo nas situações em que a Ponte 25 de Abril se encontra de permeio. É o caso do Padrão dos
Descobrimentos (ver Anexo Fotográfico: ponto 3).
Para além dos monumentos e edifícios reconvertidos, referido na introdução à UP que abrange esta
subunidade, são de referir a capela de Santo Amaro (ver Anexo Fotográfico: ponto 5) e os Palácios de
Belém, Ajuda e Necessidades (ver vista deste para a área de intervenção no Anexo Fotográfico: ponto 6).
Nesta subunidade de confluência da Ponte 25 de Abril, localiza-se o recentemente construído elevadormiradouro, que se encontra orientado para poente, ou seja, para o lado contrário ao do TCA.

5.13.2.2.2

SubUP77Bb - colina de Monsanto

Esta subunidade, como o nome indica, corresponde à colina do Parque de Monsanto, a NW da área de estudo,
destacando-se notoriamente da paisagem envolvente, pelo predomínio do coberto florestal (ver Anexo
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Fotográfico: pontos 1 e 2) e deverá ser considerada (...) como um valor de interesse patrimonial, tendo em conta
a utilidade que representa para a cidade, não só em termos recreativos mas também pela sua importância a nível
ecológico. (...) 28

Apesar da distância a que se encontra e dos obstáculos visuais constituídos pela vegetação e edificado, a
sua elevação permite a obtenção de vistas até grandes distâncias, nomeadamente para a área de
intervenção, e margem sul (ver Anexo Fotográfico: ponto 4).

5.13.2.2.3

SubUP77Bc - zona de infraestruturas de transporte

A paisagem desta subunidade apresenta características muito distintas e contrastantes, pois corresponde
essencialmente ao Vale de Alcântara, profundamente alterado e artificializado, pela presença de estruturas
e nós de confluência rodoviária e ferroviária, de média e alta velocidade.
A presença da linha de água propriamente dita é apenas sentida pela orografia do vale, já que a mesma
se encontra encanada.

5.13.2.3 UP77/79 - Rio Tejo
Conforme o nome indica, esta unidade distingue o plano de água constituído pelo rio Tejo, das restantes
unidades presentes na área de estudo e que o estudo da Universidade de Évora considera que o englobam
(ver Anexo Fotográfico: ponto 9).
De facto, a escala do EIA, a vastidão do plano de água e a sua clara distinção relativamente às unidades
terrestres justificam esta separação, apesar da sua óbvia interdependência visual e funcional. Coincide
essencialmente com o plano de água na zona final e mais estreita do estuário, abrangendo, no entanto,
alguns cais fluviais e nele circulam um sem fim de embarcações – desde a náutica de recreio e de trajetos
turísticos, à prática desportiva, aos grandes navios de cruzeiro e de transporte de mercadorias, aos
cacilheiros e catamarãs que asseguram as ligações diárias com vários pontos da margem sul (sendo de
referir, na área de estudo, os circuitos: Porto Brandão-Belém, Cais do Sodré-Cacilhas, Cais do Sodré-Seixal,
Cais do Sodré-Montijo e Terreiro do Paço-Barreiro), além de eventos náuticos organizados e de
embarcações de pesca e de defesa naval.
Assim, a área de projeto é interdependente desta subunidade.
Tendo em conta a proximidade da foz, o rio é sujeito à influência das marés e cheias.
Dentro da área de estudo, esta unidade é atravessada pela Ponte 25 de Abril – de circulação rodoferroviária
– onde conflui a grande maioria do trânsito diário de acesso a Lisboa para quem habita na margem sul.
Obra de engenharia notável, esta ponte suspensa foi inaugurada em 1966, tendo então sido designada
por Ponte Salazar, denominação que foi alterada para o nome atual aquando da revolução de 1974.
Apesar da sua grandeza e imponência e de constituir um elemento emblemático da cidade de Lisboa e
do rio, reconhecido ao longo desta análise da paisagem enquanto ponto panorâmico privilegiado,
correntemente não é possível a circulação pedonal mas, anualmente, em meados de Março, a ponte é
cortada ao trânsito por umas horas para a realização da Meia-Maratona de Lisboa. De referir, no entanto,
o efeito de intensa poluição sonora que produz, não só para os seus utilizadores, mas também para todos
os espaços na zona envolvente.
“Em 27 de setembro de 2017, abre na ponte um miradouro junto ao tabuleiro por onde circulam os carros
na Ponte 25 de Abril, a 80 metros de altura, junto ao pilar 7 permitindo uma vista privilegiada de Lisboa
28 Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (elaborado pela Universidade de Évora) – Volume IV – Páginas 109 e 110
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até à outra margem”,29 embora orientado para a zona da foz e, portanto, para o lado contrário ao do TCA.
O acesso é feito por meio dum elevador com uma estrutura de vidro e a sua visita, com o intenso barulho
da ponte e as suas trepidações constantes, constitui para muitos uma verdadeira aventura.
A leitura do Desenho 14 torna evidente que esta unidade apresenta qualidade visual muito elevada,
enquanto elemento natural, riqueza biológica e fundo cénico. Por outro lado, a sua luminosidade intensa
e a inexistência de obstáculos visuais permanentes, levam a uma muito baixa capacidade de absorção a
quaisquer alterações efetuadas e, consequentemente, a uma muito elevada sensibilidade visual, tal como
representado, respetivamente, nos Desenhos 15 e 16.

5.13.2.4 UP79 - Arco Ribeirinho Almada-Montijo
Esta Unidade de paisagem é referida na presente análise devido ao facto da área de estudo deste descritor
(3km em torno da área de intervenção) ser bastante mais alargada do que a área de estudo definida para
os restantes descritores.
Esta unidade de paisagem é fortemente marcada pela presença do Tejo e por Lisboa, na margem norte, o
que lhe confere um valor cénico muito significativo enquanto zona panorâmica.
A margem e relação com a unidade 77/79, relativa ao Tejo, apresenta ambientes muito variados, com
arribas, aglomerados urbanos com cais fluviais e grandes unidades industriais, permitindo atribuir-lhe uma
grande riqueza em termos paisagísticos, apesar de comparativamente às outras unidades da área de
estudo, apresentar dimensões mais reduzidas.
Por outro lado, as características e densidade do edificado e a sua frequente falta de qualidade, também
incidem sobre a qualidade desta paisagem, coexistindo aglomerados urbanos e industriais, com uma
densa rede de vias e linhas ferroviárias, com espaços onde por vezes subsiste o aproveitamento agrícola,
resultando num conjunto desordenado, com evidentes problemas em termos funcionais e ambientais.
(...) Limitando a sul o estreito canal terminal do Tejo, destacam-se nesta unidade as imponentes arribas entre
Cacilhas e Trafaria, com forte impacte visual a partir da encosta ocidental de Lisboa, com algumas intrusões
– depósitos de combustíveis e gás (...) e silos com unidades de exploração cerealífera. (...) Para o interior
destas arribas, uma paisagem rural muito interessante (olivais e culturas arvenses em antigos socalcos,
algumas quintas históricas) tem vindo a ser progressivamente destruída e abandonada. (...) 30
Os conjuntos urbanos mais antigos (de entre os quais Almada e Cova da Piedade constituem exemplos
dentro da área de estudo) foram gradualmente perdendo a sua identidade, durante todo o processo
explosivo de expansão urbano-industrial, para o que concorreu, de forma determinante, a construção da
Ponte 25 de Abril, tendo-se presenciado uma degradação sucessiva e generalizada da paisagem.
No que respeita aos elementos de maior valor é, então, de frisar a presença, na linha de cumeada, além
do Santuário e miradouro do Cristo Rei (ver Anexo Fotográfico: ponto 4), os pontos panorâmicos do
Miradouro de Boca do Vento (com o seu elevador) e toda a estreita faixa marginal desde o Ginjal (ver
Anexo Fotográfico: ponto 2), onde se localizam alguns pontos de restauração, além do Museu Naval e
onde a circulação automóvel se encontra fortemente condicionada por razões de segurança. Por outro
lado, apesar de todo o rebordo das arribas, entre o Cristo Rei e a Trafaria, possibilitar vistas monumentais
sobre o Tejo e Lisboa, nesta faixa não existem pontos formalizados de miradouro e sua exploração turística.

29 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_25_de_Abril
30 Ver bibliografia – “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (elaborado pela Universidade de Évora) -Volume IV, pgs. 130 a 136
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O relevo existente e a ocupação do solo possibilitam a criação dum efeito de surpresa e deslumbramento
para quem vem de sul pela Ponte 25 de Abril e chega de repente à abertura das vistas sobre o rio e sobre
o pano de fundo de Lisboa.
É apenas na zona SE que se constitui uma zona mais ampla de aproximação ao rio, que antes se encontrava
ocupada por instalações logísticas e portuárias, abrangendo a Estação Fluvial da Transtejo e elementos
singulares, como o Pórtico da Lisnave.
(...) A situação privilegiada junto ao estuário e de frente para Lisboa, apesar de corresponder a características
paisagísticas muito especiais, não tem expressão em termos de raridade, uma vez que os elementos
desqualificadores presentes assumem um grande peso, desvalorizando aquelas características. (...)
Em resultado do processo intenso de transformação e desenvolvimento urbano e industrial, já referido, é
evidente uma desadequação dos usos com o caráter biofísico e potencial de aproveitamento dos recursos
naturais.
Assim, à exceção das arribas já referidas e frente ribeirinha na zona do cais fluvial, esta unidade é
fortemente marcada pela falta de consistência do tecido urbano e pela falta de qualidade das construções,
o que leva a que as sensações que dominam correspondam às de congestionamento, confusão e
desorganização geral.
Como se pode verificar no Desenho 14, a sua qualidade visual é, portanto, muito díspar, variando
radicalmente entre parcelas com valores muito elevados e outras, de maior amplitude, com valor médio a
baixo. Por outro lado, face à grande concentração de observadores e pontos de atração turística (não só
localmente, mas também a partir de Lisboa e de quem circula no rio), a capacidade de absorção de
alterações é baixa a muito baixa, nas faixas junto ao rio, conforme espelhado no Desenho 15. A sua
sensibilidade visual é, consequentemente, muito variável, como se pode verificar pela leitura do Desenho
16, variando entre média a muito elevada, nas encostas orientadas para o Tejo.
Dentro da área de estudo, distinguem-se as subunidades:
•

subUP79a - zona urbana;

•

subUP79b - zona de espaços agrícolas e naturais;

•

subUP79c - zona portuária.

5.13.2.4.1

SubUP79a - zona urbana

Como o nome indica, esta subunidade corresponde ao conjunto dos aglomerados urbanos de Cacilhas,
Almada, Pragal e de parte da Cova da Piedade, incluindo-se ainda pequenas parcelas a poente do
alinhamento da ponte – o bairro do Miradouro, com o complexo hospitalar Garcia da Orta e o
prolongamento para a Pousada da Juventude e para as instalações da antiga EP, SA, e o prolongamento
do aglomerado do Raposo.
Apesar de existirem zonas mais pitorescas, sobretudo na zona histórica de Almada e Cacilhas e do claro
valor panorâmico da zona de crista, materializado no Santuário do Cristo Rei (ver vistas para a zona de
intervenção no Anexo Fotográfico: ponto 1) e do Miradouro de Boca do Vento, trata-se duma zona
marcada pela falta de consistência do tecido urbano e pela falta de qualidade das construções e
ordenamento urbano.
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5.13.2.4.2

SubUP79b - zona de espaços agrícolas e naturais

Nesta subunidade, apesar do nome atribuído, coexiste uma densa rede de vias e linhas ferroviárias
(principalmente na confluência da ponte) e outras intrusões visuais – como depósitos de combustíveis e
gás e silos com unidades de exploração cerealífera (ver Anexo Fotográfico: ponto 4) na foz de pequenas
linhas de água de regime torrencial – que limitam ulteriormente o aproveitamento do potencial
panorâmico e natural das arribas e da frente rio.
Persistem ainda algumas antigas quintas, mas a exploração agrícola de grande parte do território foi
abandonada. A orografia das arribas impõe condicionamentos evidentes ao seu aproveitamento e sérios
problemas com deslizamentos de terras, limitando grandemente a aproximação ao rio, quer lúdica, quer
comercial e industrial, apesar de, comparativamente à costa de Lisboa, esta apresentar profundidades
maiores e, portanto, maior adequação à circulação de navios de maior calado.
A vegetação das encostas, porquanto deixasse pressupor que teria uma boa capacidade de suporte para
o desenvolvimento espontâneo de espécies vegetais de enquadramento e criação natural de habitats
(dada a dificuldade que a sua humanização e aproveitamento apresentam), apresenta uma baixa riqueza
biológica, não se tendo encontrado referências à presença de espécies raras ou com interesse para a
conservação.

5.13.2.4.3

SubUP79c - zona portuária

Como o nome indica, corresponde à zona SE da área de estudo, que apresenta uma zona mais ampla e
plana de aproximação ao rio, na Margueira, abrangendo a Estação Fluvial da Transtejo e elementos
singulares como o Pórtico da Lisnave.
Esta unidade mantém, mesmo atualmente, uma forte identidade, apesar de continuar em processo de
mudança, nomeadamente pela desativação de grandes complexos como o da Lisnave, encontrando-se
toda essa área englobada no Plano de Urbanização de Almada Nascente – Cidade da Água, que inclui os
objetivos de “reabilitar uma zona de antigos estaleiros, desenvolvendo o conceito de cidade de duas
margens”.31
A implementação do Plano referido, no entanto, ainda não apresenta efeitos evidentes, de vivência ou
ordenamento e aproveitamento local.

5.13.2.5 Quadro síntese
Seguidamente apresenta-se uma tabela que esquematiza a correspondência entre os valores de
qualidade, capacidade de absorção e sensibilidade visual, para cada subunidade de paisagem, conforme
a leitura dos Desenhos 14, 15 e 16, respetivamente.

31

Fonte: http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=325893127
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Tabela 5.46 – Quadro síntese das unidades e subunidades de paisagem abrangidas pela área de estudo

Unidades de
Paisagem

UP77A - Lisboa Centro Histórico

UP77B - Lisboa Envolvente do
Centro Histórico

Subunidades de
Paisagem

Qualidade visual

Capacidade de
Absorção Visual

Sensibilidade Visual

subUP77Aa Baixa Pombalina
e Centro
Histórico

Muito elevada

Média a muito baixa;
parcelas de baixa;

Elevada a média;
parcelas de mt. elevada
nos principais pontos
notáveis da paisagem

subUP77Ab zona de transição
do Centro
Histórico

Elevada; parcelas de
elevada a mt. elevada
(património) ou média
(intrusões e rede viária)

Média a elevada;

Maioritariamente
elevada

subUP77Ac zona portuária

Média (locais mais
desorganizados) e
elevada nos locais com
(património e marina)

Média a baixa;
pontualmente baixa.
Pontualmente elevada.

Maioritariamente
elevada e média,
devido ao seu
enquadramento na
zona ribeirinha

subUP77Ba zona urbana

Elevada; parcelas de
média ou baixa
(intrusões e rede viária)

Média a mt. elevada;
pontualmente baixa a
muito baixa

Parcelas de elevada,
mas maioritariamente
média

subUP77Bb colina de
Monsanto

Elevada (património e
área florestal) ou média a
baixa (eucaliptal,
intrusões e rede viária)

Média a mt. elevada;
parcelas de baixa

Parcelas de elevada e
média, mas
maioritariamente
média

Média a Baixa

Elevada a mt. elevada;
pontualmente média

Baixa; pontualmente
média

Muito elevada

Mt. baixa a baixa;
pontualmente média
ao longo da margem
norte e margem
sudeste

Mt. elevada; faixa de
elevada ao longo da
margem norte e
margem sudeste

subUP79a - zona
urbana

Média; parcelas de
elevada a mt. elevada
(património e espaços
verdes) ou baixa
(intrusões e rede viária)

Abrange todas as
classes mas
maioritariamente mt.
elevada; baixa a mt.
baixa nas encostas
viradas para o rio e
cumeadas

Baixa; parcelas de mt.
elevada a média, nas
encostas viradas para o
rio e cumeadas a oeste

subUP79b - zona
de espaços
agrícolas e
naturais

Média; parcelas de
elevada (património e
espaços agrícolas) ou
baixa (indústria e rede
viária)

Mt. baixa nas encostas
viradas para o rio e
cumeadas; varia até mt.
elevada para o interior

Mt. variável; mt.
elevada nas encostas
viradas para o rio e
baixa para o interior

subUP79c - zona
portuária

Média; pontualmente
baixa (áreas ocupadas
com estaleiros ou
infraestruturas ou
elevada (encostas com
vegetação orientadas
para o rio Tejo)

Maioritariamente baixa

Baixa; pontualmente
mt. elevada a média

subUP77Bc zona de
infraestruturas de
transporte

UP77/79 - Rio Tejo

UP79 - Arco
Riberirinho
Almada-Montijo

Análise Cénica
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5.14

Património Construído, Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico

5.14.1 Património em meio terrestre
5.14.1.1 Enquadramento e objetivos
No presente capítulo apresenta-se o desenvolvimento do Descritor Património Cultural em Meio Terrestre,
sendo o Património Cultural em Meio Náutico e Subaquático objeto de capítulo específico, realizado por
Técnico com valência em Arqueologia Náutica e Subaquática.
Para efeitos do presente trabalho foi assumida como área de Estudo a apresentada na Figura 5.74, sendo
que na presente componente, apenas foi tida em consideração a área situada em meio terreste, para Norte
do Terminal de Contentores, que é delimitada, sensivelmente: para oeste pela travessa da Galé; para norte
pela Rua 1.º de Maio, Largo do Calvário, Rua das Fontaínhas, Rua Prior do Crato, Praça da Armada, Rua do
Sacramento a Alcântara, Travessa Castro, Rua Santos Pinto, Rua do Prior e Travessa da Paz; Para este pela
Rua de São Domingos e Travessa José António Pereira.

Figura 5.74 – Área de Estudo e Envolvente, s/ escala

O projeto localiza-se na margem norte do rio Tejo, no Cais de Alcântara Sul, freguesia de Alcântara,
concelho e Distrito de Lisboa (Coordenadas Geográficas do ponto central: 38°41'57.78"N, 9°10'18.79"W,
altitude 6m).
Na área de estudo definida, foram relocalizados e registados todos os elementos patrimoniais,
inventariados nos documentos oficiais existentes, Inventário de Bens Classificados da Direção Geral do
Património Cultural e Plano Diretor Municipal de Lisboa, dando-se primazia aos elementos com relação
direta, física ou visual, com o projeto, e, por tal, suscetíveis de afetação, direta ou indireta. Pese embora o
facto de terem sido tidas em conta as ocorrências de natureza arqueológica, as características do projeto,
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no que concerne as potenciais afetações em meio terrestre e a ocupação urbana consolidada da área de
estudo, a totalidade dos bens inventariados pode ser integrada na categoria de Património Edificado,
fundamentalmente na vertente Arquitetónica dada a sua qualidade.
De acordo o Plano de Trabalhos, enviado à Tutela para a solicitação da devida autorização de trabalhos
arqueológicos, o qual recebeu uma aprovação condicionada (conforme Ofício apresentado no Anexo J.1),
o presente estudo tem como objetivo a identificação, registo e preservação de afetação de potenciais
realidades a identificar na área concessionada do Terminal de Contentores do Porto de Lisboa, na qual se
integram três edifícios sujeitos a classificação legal, nomeadamente:
•

Gare Marítima de Alcântara, classificada como Monumento de Interesse Público pela Portaria n.º
740-FC/2012, DR, 2.ª Série n.º 252 (suplemento) de 31.12.2012, que determina igualmente a Zona
Especial de Proteção;

•

Edifício Pedro Álvares Cabral, Antigos Armazéns Frigoríficos do Bacalhau, atual Museu do Oriente,
classificado como Monumento de Interesse Público pela Portaria 401/2010, DR, 2.ª Série n.º 114 de
15.06.2010, que determina igualmente a Zona Especial de Proteção;

•

Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, classificada como Monumento de Interesse Público
pela Portaria n.º 740-FC/2012, DR, 2.ª Série n.º 252 (suplemento) de 31.12.2012, que determina
igualmente a Zona Especial de Proteção.

Figura 5.75 – Património Classificado na Área de Estudo, s/escala
(http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm)

Salienta-se ainda que os três edifícios se encontram englobados na mesma Zona Especial de Proteção, que
abarca a quase totalidade da área em estudo, neste contexto a realização de alterações ao abrigo do presente
projeto, carece de autorização por parte da Tutela, através da realização de um Estudo Prévio de acordo com
as determinações do no Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho. O Relatório Prévio terá obrigatoriamente
de dar cumprimento ao legalmente disposto, devendo por isso conter os seguintes elementos:
•

Breve descrição do projeto;

•

Descrição pormenorizada do projeto na área da ZEP;

•

Critérios que fundamentem tecnicamente as obras ou intervenções de reconstrução, ampliação,
alteração e conservação propostas;
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•

Adequação das obras ou intervenções em relação às características do imóvel, tendo em conta o
grau de classificação de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal, bem
como o interesse cultural que a fundamenta, designadamente o interesse histórico, arquitetónico,
artístico, científico, social ou técnico;

•

Compatibilidade dos sistemas e materiais propostos em relação aos existentes;

•

Medidas minimizadoras a implementar (se for esse o caso - se não se preconizarem medidas
minimizadores dever-se-á apresentar a devida justificação);

•

Avaliação dos benefícios e riscos das obras ou intervenções propostas;

•

Consequências das obras ou intervenções no património arqueológico;

•

A utilização proposta para o imóvel;

•

Bibliografia e fontes documentais relevantes no âmbito das obras ou intervenções propostas;

•

Levantamento fotográfico ou videográfico geral, de conjunto e de detalhe do interior e do exterior;

•

As peças desenhadas possíveis (ex. perfis tipo e sistemas de drenagem, etc.);

•

Currículo do responsável.

Para além da área concessionada, foi estudada a área envolvente determinada na cartografia anexa, na
qual se encontram os seguintes edifícios classificados:
•

Igreja de São Francisco de Paula, classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 28
536, DG, I Série, n.º 66, de 22-03-1938, com Zona Especial de Proteção definida na Portaria n.º
512/98, DR, I Série-B, n.º 183, de 10-08-1998 (sem restrições) (ZEP do Museu Nacional de Arte
Antiga e dos imóveis classificados na sua área envolvente) (Número 1, na Figura 5.76)

•

Edifício do Museu Nacional de Arte Antiga, classificado como Imóvel de Interesse Público pelo
Decreto n.º 516/71, DG, I Série, n.º 274, de 22-11-197, com Zona Especial de Proteção definida na
Portaria n.º 512/98, DR, I Série-B, n.º 183, de 10-08-1998 (sem restrições) (ZEP do Museu Nacional
de Arte Antiga e dos imóveis classificados na sua área envolvente) (Número 2, na Figura 5.76)

•

Aqueduto das Águas Livres, seus aferentes e correlacionados, classificado como Monumento
Nacional, pelo Decreto n.º 5/2002, DR, I Série-B. n.º 42, de 19-02-2002, integrado na Zona Especial
de Protecção definida na Portaria n.º 512/98, DR, I Série-B, n.º 183, de 10-08-1998 (sem restrições)
(ZEP do Museu Nacional de Arte Antiga e dos imóveis classificados na sua área envolvente). Deste
elemento, com extensão superior a 60km, localiza-se na área em estudo o Chafariz das Janelas
Verdes e o ramal que o serve, mas que se encontra enterrado (Número 3, na Figura 5.76).

•

Edifício situado na Rua das Janelas Verdes, 70 a 78, classificado como Imóvel de Interesse Público,
pelo Decreto n.º 8/83, DR, I Série, n.º 19, de 24-01-1983, integrado na Zona Especial de Proteção
definida na Portaria n.º 512/98, DR, I Série-B, n.º 183, de 10-08-1998 (sem restrições) (ZEP do Museu
Nacional de Arte Antiga e dos imóveis classificados na sua área envolvente) (Número 4, na Figura
5.76)

•

Palácio do Conde de Óbidos, classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 45/93,
DR, I Série B, n.º 280, de 30-11-1993. (ZEP do Museu Nacional de Arte Antiga e dos imóveis
classificados na sua área envolvente) (Número 5, na Figura 5.76)

•

A envolvente em estudo encontra-se ainda parcialmente integrada na Zona Especial de Proteção
do Conjunto do Palácio das Necessidades, definida por Portaria n.º 552/96, DR, I Série-B, n.º 232,
de 07-10-1996. No entanto este conjunto não foi alvo de caracterização individual por se encontrar
muito afastado da área sujeita a alterações. (Número 6, na Figura 5.76);
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•

Dispensário de Alcântara, classificado como Monumento de Interesse Municipal, pelo Edital nº
62/2017, de 05/07/2017, publicado no BM nº 1221 de 13/07/2017. (ZPE do Conjunto do Palácio
das Necessidades, abrangendo todo o edifício conventual (...), da torre e da capela (...), os seus
jardins e o respetivo parque, com elementos escultóricos e decorativos, e ainda a fachada palaciana,
incluindo a fonte monumental) (Número 7, na Figura 5.76).

No que concerne o Património em Vias de Classificação localizam-se na área em estudo (a branco na
imagem supra) dois elementos que correspondem:
•

Antiga Unidade Industrial a Napolitana em Vias de Classificação Anúncio n.º 191/2017, DR, 2.ª série,
n.º 206, de 25-10-2017 (Número 8, na Figura 5.76).

•

Ponte 25 de Abril em Vias de Classificação Anúncio n.º 205/2018, DR, 2.ª série, n.º 234, de 5-122018 (Número 9, na Figura 5.76).

Figura 5.76 – Património na envolvente da Área de Estudo, s/escala
(http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm)
Legenda: (1) Igreja de São Francisco de Paula; (2) Museu Nacional de Arte Antiga; (3) Aqueduto das Águas Livres;
(4) Edifício situado na Rua das Janelas Verdes; (5) Palácio do Conde de Óbidos; (6) Palácio das Necessidades; (7)
Dispensário de Alcântara; (8) Antiga Unidade Industrial a Napolitana; (9) Ponte 25 de Abril.

Igualmente na área de Afetação Indireta estão referenciados na Base de Dados Endovélico da
responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural as ocorrências patrimoniais:
•

CNS20509 – Rua de Cascais Após a demolição do antigo edifício do supermercado "Pingo Doce"
de Alcântara e começo da escavação para as fundações da urbanização "Alcântara Rio", pela
empresa Obriverca, foram detectados vestígios de estruturas pré-existentes ao referido edifício. A
cartografia antiga representa este local, primeiramente, como praia na confluência da Ribeira de
Alcântara com o Tejo e, depois, como ilha incorporada no delta da foz da referida ribeira. Nessa
cartografia é representada uma estrutura interpretada como doca e alguns pequenos edifícios. Nº
CNANS

7409.

Doca

assente

em

tabuado

e

estacaria

de

madeira.

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2336815
•

CN37359 – Convento do Santíssimo Sacramento. Convento edificado em época moderna, foi
fundado por escritura de doação em 1605, pelos condes de Vimioso, para a Ordem de S. Domingos.
A intervenção realizada em 2016 permitiu a identificação de diversas infra-estruturas de canalização
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e, já em época moderna, de alguns muros de antigas divisões do espaço. As estruturas constituídas
por pedra calcária e argamassa cinzenta, que apresentam no interior canais em tijoleira ou em
cerâmica vidrada, possam ser mais antigas, datando de inícios do século XVII. Corresponderão ao
sistema

de

esgotos

original

do

convento,

entretanto

desactivado.

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=3384587 . Este edifício não
foi alvo de caracterização individual por se encontrar muito separado da zona ribeirinha por um
muro, que protege a integridade do conjunto, o mesmo acontecendo em relação ao Conjunto do
Tribunal Marítimo de Lisboa.

5.14.1.2 Antecedentes
No decurso do processo instrutório do Estudo de Impacte Ambiental, foi solicitado à Direção Geral do
Património Cultural, na qualidade de entidade Tutelar do Património, a devida autorização de Trabalhos
Arqueológicos, tendo os trabalhos sido autorizados, pelo Ofício S-2018/458922 (C.S:1263914) de 11 de
maio, condicionados à inclusão na equipa de um Arqueólogo com valência em meio náutico e
subaquático, situação a que se deu resposta, pelo que o presente descritor contempla a vertente
subaquática, desenvolvida por técnico especializado.
No que se refere à vertente terrestre, o relatório que se apresenta constitui a súmula do trabalho, de
gabinete e de campo, realizados com o objetivo de efetuar o reconhecimento sistemático da área em
estudo, numa perspetiva alargada, e um levantamento, tão exaustivo quanto possível, do património
localizado na envolvente do Projeto. O trabalho realizado teve por base: a consulta da bibliografia
disponível, o contacto com instituições administrativas e trabalho de campo (relocalização in situ, dos
elementos identificados na fase de trabalho de gabinete, e identificação de eventuais novos elementos
patrimoniais).
Pretendeu-se efetuar o diagnóstico da situação da área a afetar, direta e indiretamente, pelo Projeto,
identificar os elementos patrimoniais que possam vir a ser sujeitos a impacte, e preconizar as medidas
ambientais consideradas adequadas à minimização de impactes negativos, e à potenciação de impactes
positivos.
Dada a dimensão da envolvente e o número de edifícios nela contidos, deu-se prioridade, no
levantamento efetuado, aos edifícios e conjuntos localizados nas proximidades do Terminal de
Contentores e que têm uma relação visual direta com a área sujeita a alterações no âmbito do Projeto em
estudo

5.14.1.3 Metodologia
5.14.1.3.1

Metodologia geral

Definição das áreas de estudo
Para efeitos do presente estudo, foi definida como Área de Afetação Direta toda a área de projeto do
Terminal de Contentores de Alcântara, incluindo o parque de estacionamento de camiões, onde serão, de
acordo com os termos técnicos do projeto, efetuadas todas as alterações previstas (Figura 4.5).
Como Área de Afetação Indireta, respeitou-se a área definida na Figura 5.77, sendo que no presente
relatório apenas se contempla a faixa terrestre. Esta área foi definida para prevenir possíveis impactes
negativos sobre o património, relacionados indiretamente com o projeto, nomeadamente: aumento de
vibrações, e poeiras e ruído, nas fases de construção e exploração e seus efeitos sobre as edificações,
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aumento dos níveis e frequência do tráfego de viaturas nas imediações de edificações e acautelar o
impacte visual das alterações a efetuar na área do Terminal de Contentores e estruturas associadas.
Nesta área apenas foram localizados os elementos patrimoniais que se considerou passíveis de virem a
sofrer impactes resultantes quer da construção, quer da exploração do Terminal de Contentores, dandose prioridade aos bens sujeitos a classificação legal, supra referidos.
Não foram inventariados os bens localizados nos limites da área de Afetação Indireta que se considerou
estarem a uma distância do projeto que garantisse a sua não afetação, como é o caso dos edifícios das
Antigas Instalações da Standard Eléctrica, classificado como Imóvel de Interesse Público, por se encontrar
no limite da Área de Afetação Indireta a cerca de 500m do projeto, separado da via de circulação de
veículos procedentes do Terminal de Contentores pela linha de caminho-de-ferro de Cascais e pela
Avenida da Índia, ou dos edifícios do Palácio Sabugosa e Jardins, classificado como Monumento de
Interesse Público ou do Edifício da Antiga Escola Marquês de Pombal, classificado como Imóvel de
Interesse Público, integrados na malha urbana de Alcântara, a uma distância de cerca de 500m do projeto,
em áreas não afetadas pelo tráfego procedente do Terminal de Contentores.

Figura 5.77 – Área de Afetação Indireta, Google Earth s/ escala

Contactos
No decurso do trabalho de gabinete e de campo foram contactados investigadores e instituições ligados
à investigação, inventariação e divulgação do Património Cultural, no sentido de proceder a consultas
bibliográficas, recolher informações sobre os elementos patrimoniais existentes na área em estudo
(envolvente direta e indireta), e comunicar o objetivo e âmbito dos trabalhos realizados.
Os contactos efetuados foram os seguintes:
•

Direção Geral do Património Cultural – Solicitação de autorização de Trabalhos Arqueológicos.
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Foram consultados o Plano Diretor Municipal de Lisboa, a Base de Dados Endovélico da responsabilidade
da Direção Geral do Património Cultural e a Base de Dados IPA da Ex.DGEMN.

Faseamento e metodologia geral
Os trabalhos desenvolvidos para o património cultural respeitaram a seguinte metodologia, desenvolvida
em três fases sequenciais:
1ª Fase – Pesquisa Bibliográfica

•

Numa primeira fase efetuou-se pesquisa bibliográfica tão exaustiva quanto possível, em bibliotecas
e arquivos, com o objetivo de recolher e atualizar dados sobre o património cultural existente na
área de estudo (envolventes direta e indireta). Esta fase aproveitou em muito os elementos já
recolhidos para anteriores trabalhos. A fase de pesquisa bibliográfica serviu de orientação às fases
subsequentes, nomeadamente através do levantamento e inventário dos elementos patrimoniais a
incluir no presente estudo.
2ª Fase – Trabalho de Campo

•

O trabalho de campo consistiu no reconhecimento integral das Áreas de Afectação Directa e
Indirecta e no levantamento, inventariação e caracterização dos elementos patrimoniais, na
componente Património Edificado, ali existentes. Neste levantamento deu-se prioridade ao
Património sujeito a classificação legal e ao património inventariado no Plano Director Municipal
de Lisboa.
Tal como anteriormente referido dada a dimensão da envolvente e o número de edifícios nela
contidos deu-se prioridade, aos edifícios e conjuntos localizados nas proximidades do Terminal de
Contentores e que têm uma relação visual directa com a área sujeita a alterações no âmbito do
Projecto em estudo.
Cada um dos elementos identificados foi objecto de registo fotográfico, georeferenciação e
descrição em ficha própria (Anexo J.2), procurando determinar-se o seu valor patrimonial,
significado e estado de conservação.
3ª Fase – Tratamento dos dados e Relatório Final

•

No presente relatório, compilam-se todos os dados recolhidos nas anteriores fases de trabalho, de forma
a poder realizar o diagnóstico da situação, prever impactes associados ao projeto e preconizar as medidas
de minimização consideradas aplicáveis. Referem-se, de forma clara, os limites ao conhecimento e
preconizam-se, em forma de plano de salvaguarda, os trabalhos futuros a realizar no caso da aprovação
do projeto. No presente relatório incluem-se todos os registos efetuados.

5.14.1.3.2

Metodologia de aferição do valor patrimonial

As ocorrências identificadas e/ou relocalizadas no trabalho de campo foram estruturadas em três
categorias consideradas relevantes na ótica das principais entidades com tutela sobre o Património, a
saber:
•

Categoria 1: património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de proteção;

•

Categoria 2: património arqueológico; nesta categoria enquadram-se os bens móveis e imóveis que
pela sua natureza, se inscrevem na alínea 2 do artigo 74 da Lei de Bases do Património Cultural, “O
património arqueológico integra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos
arquitetónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o
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respetivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio
submerso, no mar territorial ou na plataforma continental”;
•

Categoria 3: património arquitetónico, artístico, etnológico e construído. Património arquitetónico e
artístico, corresponde a edificações com valor patrimonial e histórico-cultural, com ou sem especial
valor arquitetónico e com alguma especificidade, raridade, marcado regionalismo, que merecem ser
destacadas da arquitetura comum (casas de habitação, casais rurais, arquitetura popular, religiosa e
civil, pública e privada); o património etnológico e construído corresponde a elementos patrimoniais
sem um valor patrimonial histórico-cultural relevante, mas que são caracterizadores de uma vivência
regional sendo caracterizadora desta (fontes, estruturas de apoio a atividades agrícolas e pastoris,
vias, levadas, zonas extrativas).

Para cada ocorrência (sítios ou estruturas de interesse arqueológico, arquitetónico e etnográfico), foi
elaborada uma ficha individual apresentada no Anexo J.2, onde se incluirá:
•

Designação;

•

Localização, em folha da Carta Militar de Portugal e em planta de projeto;

•

Georeferenciação, com recurso a coordenadas lidas com GPS em campo, onde se efetuará a
delimitação da área de dispersão de materiais ou estruturas com indicação de pontos (achados
isolados, construções ou outras ocorrências com reduzida implantação no terreno); linhas (estruturas
lineares expressivas) e manchas (para delimitação de áreas de dispersão de vestígios arqueológicos
ou zonas de potencial arqueológico);

•

Tipologia, para classificação deste item seguiu-se genericamente a classificação constante no
Thesaurus da base de dados Endovelico do IGESPAR;

•

Cronologia, para classificação deste item seguiu-se genericamente a classificação constante no
Thesaurus da base de dados Endovelico do Instituto Português de Arqueologia. Para as ocorrências
não referidas na tipologia optámos por utilizar a designação corrente, sempre que possível utilizando
o termo regional;

•

Descrição sumária;

•

Valor patrimonial (hierarquização da sua importância científico-patrimonial, de acordo com os
critérios definidos na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro);

•

Estatuto de proteção legal (referência ao tipo de classificação, definição de zona de proteção ou
zona especial de proteção, decreto lei de classificação;

•

Bibliografia;

•

Fotografia.

Para

a

concretização

do

valor

patrimonial

de

cada

elemento,

monumento

ou

conjunto,

independentemente da sua categoria de pertença, foi definido um conjunto de 8 critérios, de acordo com
o articulado da Lei 107/2001 de 8 de setembro (Artigo 17º do Título IV da), a saber:
•

Valor criativo - Relacionado com a qualidade artística do elemento e o génio do seu criador.

•

Valor Sócio Religioso – Valor do elemento enquanto objeto de culto ou de especial relevância para
a comunidade em que se insere, independentemente do seu valor criativo.
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•

Valor Histórico – Valor do elemento enquanto testemunho histórico relevante, a nível local, regional
ou nacional.

•

Valor Científico – Valor do elemento, conjunto ou sítio para a investigação científica nas suas
diversas vertentes, relacionado com a potencialidade científica e grau de conhecimento.

•

Valor Estético – Referente à qualidade estética do elemento patrimonial, difere do valor
arquitetónico pela sua maior abrangência e independência em relação ao génio do criador, podendo
ser aplicada a elementos de arquitetura popular, ou mesmo etnográficos.

•

Valor de Integração – Qualidade da integração do elemento patrimonial da sua envolvente
paisagística, topográfica, orográfica e relação com o meio envolvente.

•

Valor Estilístico – Integração do elemento patrimonial nos cânones da sua categoria de pertença.

•

Valor de Pertença – Adequação do valor estilístico à dimensão local e regional.

A cada um dos critérios definidos foi atribuído um valor igual a 1, resultante da sua presença, que permitirá
a quantificação do valor patrimonial global de cada ocorrência patrimonial.
O valor global de cada elemento patrimonial corresponde ao somatório dos valores definidos em cada
um dos critérios em análise, correspondendo um valor patrimonial:
•

Reduzido – entre 1 e 2 valores

•

Médio – entre 3 e 5 valores

•

Elevado – 6 e 8 valores

•

Excecional - Maior de 8 valores o que corresponde à presença de classificação legal, nos
seguintes moldes:
o

1 valor - em caso de classificação como Imóvel de Interesse Municipal

o

valores - em caso de classificação como Imóvel de Interesse Público

o

valores - em caso de classificação como Monumento Nacional

o

valores - em caso de classificação como Património Mundial da Humanidade.

Associado ao valor patrimonial atribuído por cada um dos critérios supra definidos, considerou-se o Grau
de Conhecimento sobre o elemento patrimonial, nas dimensões de observação, investigação, registo e
divulgação, sendo que, quanto menor for o conhecimento sobre o elemento patrimonial, maior a
necessidade da sua preservação. Assim, para este critério foi definida uma escala gradual de 1 a 5 valores,
correspondendo o valor 5 ao total desconhecimento e o valor 1 a um grau de conhecimento e divulgação
que permitam um completo conhecimento sobre o elemento patrimonial.
Quando não for possível determinar o valor patrimonial de um elemento este será considerado
indeterminado, correspondendo ao valor 0.

5.14.1.4 Enquadramento histórico
5.14.1.4.1

Enquadramento Histórico-Geográfico da Cidade de Lisboa

A complexa história geológica da envolvente do estuário do Tejo, beneficiou determinantemente a fixação
humana no território correspondente ao atual concelho de Lisboa.
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Recuando as suas mais antigas formações ao último período do secundário, o cretáceo, a região sofreu
radicais transformações, durante o terciário e o quaternário, gerando uma realidade geomorfológica
caracterizada pelas suas excelentes condições naturais.
Os afloramentos dominantes na região de Lisboa, formaram-se na sua maioria durante o terciário.
Integram esta cronologia, o manto basáltico de espessura diferenciada (a Serra de Monsanto chega a
possuir seis camadas) originado por erupções sucessivas, as areias, as argilas, e os grés calcários, fruto das
várias transgressões marinhas. Será, contudo, durante o período quaternário, que a oscilação do nível das
águas do mar, tornará a ação erosiva da rede hidrográfica do Tejo determinante para a criação dos dez
vales que atravessam o atual território de Lisboa.
Esta região, reúne as condições ideais para permitir o desenvolvimento de comunidades humanas, desde
os tempos mais remotos, pois alia a fertilidade dos solos do complexo basáltico, à suavidade do relevo,
ao clima ameno e a uma rede hidrográfica, marcada por abundantes pequenos cursos, canalizados para o
Oceano, pelo maior rio da Península Ibérica, via principal de comunicação com o hinterland e com o
exterior, e fonte quase inesgotável de recursos intensamente explorados ao longo da diacronia histórica.
Os mais antigos vestígios de ocupação humana localizam-se, no atual território de Lisboa,
maioritariamente na área de Monsanto/Montes Claros, Campolide e Vale da Ribeira de Alcântara.
Embora sejam conhecidos vestígios paleolíticos na colina do Castelo, a zona ocidental parece ter sido
preferida pelas populações pré-históricas. Luís Raposo e Júlio Roque Carreira (CARREIRA, 1994),
apresentam uma possível justificação para a ocupação humana, nesta fase recuada da nossa história
comum. Analisando a distribuição dos sítios com ocupação do Paleolítico, conhecidos à data, identificam
a preferência pelos vales e encostas dos principais cursos de água, onde a matéria prima, e os recursos
venatórios seriam mais abundantes. Desconhecendo-se a real situação arqueológica dos cursos de água
que atravessavam a Baixa, cedo integrados na densa malha urbana da cidade, e os cursos de água mais
orientais, com exceção do Trancão, menos ricos em matéria prima, a preferência parece incidir sobre o
Vale da Ribeira de Alcântara e áreas adjacentes (a ocidente) e sobre o vale do Rio Trancão (a oriente).
A eleição das áreas de implementação e fixação era determinada pelo modelo económico de cada
sociedade, sendo percetíveis preferências distintas que se relacionavam, essencialmente, com o tipo de
exploração do espaço geográfico, com os seus recursos tecnológicos e com as suas necessidades
defensivas/ofensivas.
As comunidades paleolíticas deram primazia aos grandes vales formados durante o quaternário
(identificando-se materiais atribuíveis a esta cronologia em Campolide, Alcântara, Lumiar…) enquanto que
as estações neo-calcolíticas, sedentárias e com uma economia baseada na agricultura que exploravam
com uma tecnologia ainda incipiente, se localizam no manto basáltico com solos férteis.
António faustino de Carvalho, refere para o território da cidade de Lisboa, duas estações datáveis do
Neolítico Antigo: Palácio dos Andrades, localizado no Bairro Alto, onde, em trabalhos dirigidos por A.
Valera e I. Filipe, foram identificadas estruturas de combustão, entre outros vestígios, num continuum de
ocupação que remonta possivelmente ao Mesolítico, e Encosta de Sant’Ana, onde escavações dirigidas
por João Muralha permitiram identificar igualmente estruturas de combustão. (CARVALHO, 2015).
Para o território do atual concelho de Lisboa, João Luís Cardoso (CARDOSO, 1994 (1), referencia a estação
arqueológica de Montes Claros, integrável cronologicamente no Neolítico Final, com extensão até à cronocultura Campaniforme.
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No

interior

do

núcleo

central

da

cidade,

nomeadamente no sopé da colina de Santana
(Martim Moniz e Praça da Figueira), São Roque e São
Jorge, Lídia Fernandes e Jacinta Bugalhão, referem a
identificação de vestígios de ocupação que se
estendem desde o Neolítico à Idade do Bronze
(FERNANDES e BUGALHÃO, 2017).
Em área mais marginais, trabalhos arqueológicos
recentes

permitiram

a

identificação

de

comunidades Neo-calcolíticas na zona da Boa Hora,
onde foram identificados vestígios de povoamento
de considerável dimensão, cujos vestígios são
fundamentalmente caracterizados por “numeroso

Reprodução de uma sepultura da Idade do Bronze da
Tapada da Ajuda.1

conjunto de fossas escavadas no substrato geológico
de idade cretácica, constituído essencialmente por argilas e margas, as quais se encontravam defendidas por
um fosso de assinaláveis dimensões, que as evolve, situado na parte inferior da extensa e suave encosta que,
descendo do alto de Monsanto, atinge o estuário do Tejo”, (CARDOSO et alli, 2017, p. 82).
Os sítios arqueológicos destes períodos, numa matriz de ocupação que se estende para os períodos
posteriores, situam-se genericamente a cotas superiores aos 70 metros o que poderá indiciar o início de
preocupações defensivas, possivelmente ligadas ao excedente de produção alimentar, que permite a
diferenciação social no interior da comunidade e a criação de riqueza invejada por grupos humanos
exteriores à comunidade.32
De acordo com a bibliografia consultada (CARDOSO, 1994(1), localiza-se na Tapada da Ajuda, um pequeno
povoado aberto datável do Bronze Final, onde foi exumada uma construção ovalada em pedra seca,
associada a uma abundante cultura material e restos de fauna, que indiciam uma ocupação permanente.
De acordo com Ana Arruda (ARRUDA, 1994) este povoado faria parte de uma rede de povoamento
regional, que associaria povoados abertos de pequena e média dimensão com outros, fortificados e de
maior dimensão, possivelmente desempenhando o papel de lugares centrais.

33

Á luz dos dados arqueológicos disponíveis, terá sido em tempos proto-históricos que a ocupação humana
do território central da cidade de Lisboa conheceu um forte desenvolvimento, possivelmente devido ao
estreitar das relações com o mundo mediterrânico.
Durante a Idade do Ferro, terá sido, uma população com fortes ligações ao mundo mediterrânico a
implantar, no sítio onde se situa atualmente Lisboa, uma cidade, e a conferir-lhe a centralidade que a foz
de um grande rio navegável na fachada atlântica da península, justificava. Pela sua posição estratégica,
junto a uma enseada de fácil acesso, cedo as populações começaram a desenvolver contactos com as
civilizações do Mediterrâneo, conhecendo um desenvolvimento considerável que impressionou os
romanos, que lhe atribuíram a categoria de Município, com a designação de Felicitas Júlia Olisipo,
gozando os seus habitantes de pleno usufruto da cidadania romana.

32 CARDOSO, PDM de Lisboa, pp.4-9
33

“Durante o Bronze Final, a rede de povoamento da Península de Lisboa não difere do que se conhece em todo o actual território português. Assim, pequenos povoados abertos ombreiam com
habitats de grandes dimensões, implantados em altos cabeços e e rodeados de fortes aparelhos defensivos. Os primeiros, onde podemos incluir por exemplo a Tapada da Ajuda, Casal de Rocanes, Alto
dos Cabeços estariam integrados na órbita politico-militar e económica dos segundos (Outeiro de S. Mamede, Cabeço do Jardo, Columbeira, Pragança…). Para além do comércio, as actividades
económicas destas populações dividem-se entre uma intensa prátia agrícola, a pesca, a pastorícia, a caça e a tecelagem. Tudo indica estarmos em presença de uma sociedade fortemente hierarquizada.
As redes de comérco estabelecidas só podiam ter-se constituído no caso de existirem élites, centralizadas em povoados dominantes, que asseguravam o controlo do comércio e dos recursos mineiros”
(ARRUDA, 1994, p. 54)
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Os testemunhos arqueológicos recolhidos no subsolo de Lisboa, mostram que, no século VIII-VII a.C34. se
intensificam os contactos com o Mediterrâneo, fundamentalmente através da Colónia Fenícia de Gadir
(Cádiz). Estes intensos contactos comerciais, mas também civilizacionais, entre as populações locais e os
navegadores mediterrânicos, aproximam culturalmente os dois mundos, criando condições para a
existência de um povoado de considerável dimensão que se estenderia, ainda que possivelmente de forma
descontínua (ARRUDA, 1999-2000), da atual colina do Castelo até Baixa, acompanhando a orografia
natural, e adaptando diferentes atividades e ocupações. às condições topográficas.
Segundo Estrabão, quando Décimo Júnio Bruto ocupou o território, em 138 a.C. terá encontrado uma
importante, e dinâmica, cidade portuária “um oppidum, em Olisipo”. Nesta fase da vida da cidade a
ocupação humana parece estender-se do Castelo, até à baixa, como testemunham os achados
arqueológicos identificados na Rua dos Correeiros musealizados nas caves do edifício sede do BCP. A
grande dimensão da cidade, estimada em c. 15ha (ARRUDA, FREITAS, SANCHEZ, 2000), faz dela o maior
povoado orientalizante do atual território português justificando plenamente as palavras de Estrabão 35.
A riqueza mineralógica do território da Península Ibérica, terá conduzido à sua integração nas rotas
comerciais das cidades Fenícias, fundando de raiz, ou estabelecendo importantes contactos comerciais
com diversas povoações, ao longo do curso dos principais rios navegáveis, como é o caso do Tejo.
Com a fundação de Cartago, cidade fenícia do
Norte de África, intensificam-se os contactos
comerciais com o ocidente atlântico, como
testemunham os vestígios arqueológicos com
origem no mediterrâneo oriental (incluindo
cerâmica Ática) identificados em diversos
povoados sidéricos (incluindo na cidade de
Lisboa o Núcleo Arqueológico da Rua dos
Correeiros), associadas a estruturas de planta
retangular, ás quais os responsáveis pela
Principais áreas industriais romanas da cidade de Lisboa 1

escavação, atribuem um possível função
industrial e comercial, pela sua localização
próxima da área portuária.

Em 138 a.C. na sequência da terceira Guerra Púnica, os romanos expulsavam os Cartagineses da foz do
Tejo e o general supracitado ocupava o anterior Oppidum, adaptando o Urbanismo romano, ortogonal às
condições da orografia e às preexistências urbanas. A cidade romana desenvolvia-se principalmente na
Colina do Castelo e na zona ribeirinha, estendendo-se o seu centro da Baixa até ao Terreiro do Trigo.
(conferir SILVA, 2010).
A área central da cidade estender-se-ia, nesta fase, “do Castelo à Rua dos Bacalhoeiros, da Rua Augusta ao
Chafariz d’El Rei. Fora desta área ficavam as necrópoles. Uma, na actual Praça da Figueira, foi descoberta
em 1961, aquando dos trabalhos para a instalação do metropolitano. Outra, ficava na área do Campo de
Santa Clara, na encosta sobranceira à Estação de Santa Apolónia. No troço da muralha medieval que no
séulo XVIII ainda subsistia perto do Largo de Santo António, e que foi demolido entre 1758 e 1763,
encontraram-se diversas inscrições funerárias, o que permite conjecturar a existência de uma terceira
De acordo com Elisa Sousa, os mais antigos materiais atribuíveis à Idade do Ferro, datáveis do Séc. VIII, foram recolhidos na Rua de São Mamede, em níveis subjacentes ao edifício das Termas dos
Cássios (SOUSA, 2011)
34

35 “Independientemente de cualquier cálculo demográfico seguro, lo que es innegable es que la extencion de Olisipo, la cantidad de materiales arqueológios que se han recuperado y la dispersion de

las áreas que, en la colina del Castillo, mostraron vestigios de ocupación durant la Edad del Hierro, dejan entrever un lugar de importancia capital y una población probablemente muy numerosa”.
(ARRUDA, 1999-2000, p. 129)
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necrópole no lado meridional da cidade” (ALARCÃO, 1994, p. 60), possivelmente associada à via identificada
aquando das escavações arqueológicas realizadas no claustro da Sé. Carlos Silva, citando, Vasco Mantas,
referencia uma outra necrópole da Ribeira Velha, sensivelmente onde a Rua dos Bacalhoeiros entronca na
Rua do Cais de Santarém, o mesmo autor referencia uma outra necrópole nas proximidades da Igreja de
São Nicolau. (SILVA, 2010).
Será durante o governo deste imperador que Lisboa conhecerá uma profunda renovação urbanística, com
a construção de grandes edifícios públicos: teatro, termas, fórum, anfiteatro, aqueduto. É possível que date
igualmente do tempo de Augusto a muralha romana, pese embora o facto de Estrabão referir a construção
de uma estrutura defensiva aquando da conquista da cidade.36 (ALARCÃO, 1994).
Desta Muralha, posteriormente refeita ou reforçada já em período tardo-romano, restam ainda vestígios
visíveis, no suporte do Miradouro de Santa Luzia e ocultos sob o casario mais recente, nomeadamente
sob os edifícios sitos na Rua dos Bacalhoeiros, n.º 16 a 16D, Graveto entre a Rua dos Bacalhoeiros e o Arco
Escuro, Armazéns Sommer, Arco de Jesus, que seria então uma porta de acesso ao interior da Urbe e Casa
dos Bicos, só para citar as mais próximas do edifício em estudo. Na casa dos Bicos, encontra-se
musealizado um troço considerável da Cerca Moura, resultado da reconstrução das muralhas em época
tardo-romana, que coincide, em grande parte do seu percurso com a muralha anterior. Neste local CNS
274, sob uma torre quadrangular de época medieval foi identificada uma outra, semicircular de cronologia
romana (SILVA, 2010).
A zona industrial localizava-se na baixa, nos esteiros do Tejo e da Ribeira de Valverde, que recolhia as
águas das Ribeiras de São Sebastião e Arroios e que atravessava o vale então bastante mais encaixado do
que no presente (conferir SILVA 2017), sensivelmente na área da atual Rua Augusta.
Nesta ampla zona viria a desenvolver-se uma importante indústria de transformação de preparados
piscícolas que seria o garante económico da prosperidade da cidade.
Aproveitando os recursos que o Tejo, e as suas margens providenciavam, nomeadamente pescado, sal,
madeira e barro de boa qualidade, a economia romana desenvolveu-se, fundamentalmente a partir do
Século I d.C., ancorada na produção de preparados de peixe, como testemunham os vestígios identificados
no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, Rua Augusta, Armazéns do Chiado, Rua dos Fanqueiros,
Rua dos Bacalhoeiros, Casa dos Bicos e Casa do Governador da Torre de Belém 37, para consumo interno e
exportação, tendo-se identificado ânforas de origem lusitana em locais como Óstia, Roma ou Cartago.
Para transportar os preparados piscícolas, uma importante indústria cerâmica, desenvolveu-se na margem
esquerda do rio, de que o Porto dos Cacos é o expoente máximo.
A pedra, outro recurso abundante, (fundamentalmente o calcário) explorada em ambas as margens do rio,
em pedreiras (Monsanto, Ajuda, Vale de Alcântara, São Sebastião) de que restam ainda algumas memórias
toponímicas, permitiu o crescimento, e engrandecimento da cidade, dando lugar a edifícios de que restam
ainda as ruínas, identificadas em diversas intervenções arqueológicas sob o solo de ocupação atual, por
vezes a grandes profundidades.
Não displicente, em termos de fator de atratividade, apesar da sua relativa escassez, é a presença de ouro
de aluvião nas praias fluviais do Tejo, explorado até ao período medieval (GASPAR, 1994).

36 MATOS e BRAGA, 1998, pp 20-21
37 “A área industrial e portuária forma, assim, um arco envolvendo a Sul/Sudoeste, a área residencial, administrativa, religiosa e lúdica numa extenção já identificada de cerca de 500m o que permite

avaliar da real extensão e importância que esta actividade económica teria na vida da cidade e no seu quotidiano através de outras actividades complementares: pesca; exploração de sal; construção
naval e de apetrechos vários; olarias; exploração de barreiros, resinas e outros”, FUNDAÇÃO MILLENIUM BCP, p. 14.
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A partir do povoado sidérico, os romanos desenvolveram uma cidade com infraestruturas e equipamentos
urbanos, que se estendiam, como referido, da colina do Castelo até ao Rio38, que estava então bastante
mais recuado, passando sensivelmente pelas atuais Rua da Conceição, descendo para Oriente em direção
à Rua dos Bacalhoeiros, que seria então uma das principais vias de ligação da cidade ao rio e, pela sua
margem ao interland (SILVA, 2010), e Rua do Cais de Santarém cobrindo totalmente a atual Avenida
Infante D. Henrique.
Para Ocidente, estendia-se até à zona da atual Praça do Município e Largo de São Paulo, com um espaço
peri-urbano que explorava os recursos naturais da sua envolvente, valorizando a componente portuária e
piscatória, garantida pelo Tejo, como comprova a identificação de um cais de cronologia romana na rua
das Canastras CNS 6158, e rural, beneficiada pela fertilidade do solo. 39
A construção da muralha junto ao rio fez recuar a margem integrando anteriores estruturas portuárias e
industriais, no entanto nos períodos de maior agitação as águas do Tejo bordejavam a muralha e entravam
pelas portas da ribeira.
A cidade fenícia e romana cresceu caracteristicamente portuária40, na retaguarda das suas praias ao longo
da ribeira do Tejo. Em trabalhos recentes, relacionados com a construção de um parque de
estacionamento subterrâneo, na Praça D. Luís I, foi identificado por técnicos da ERA-Arqueologia, um
importante fundeadouro romano, numa posição algo afastada ao que se considera ser o centro nevrálgico
da cidade. Salienta-se que a presença romana na margem ocidental da Ribeira de Valverde, encontra-se
perfeitamente documentada por trabalhos arqueológicos levados a cabo pela Empresa NEOÉPICA, que
permitiram a identificação de vestígios de ocupação desta cronologia, habitacionais e funerários, na Rua
das Janelas Verdes n.º 106-112, na Rua da Rosa, Rua de São Boaventura e Rua Nova do Almada 41
O desenvolvimento urbano da Olisipo obedeceu a um plano que se organizava em torno de um esquema
viário com três eixos principais, dois concêntricos à volta do Castelo e um terceiro que os atravessava. O
Decumenus Máximus, projetado de Oriente para Ocidente à semelhança das outras cidades romanas,
descia das Portas do Sol até à Baixa, passando pelas atuais Rua Augusto Rosa, Rua do Limoeiro e Largo
da Sé. No Claustro da Sé, foram descobertos vestígios de uma outra via, pedonal, que ligaria o teatro ao
porto.42 No Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, foi identificada uma via que ligaria o complexo
industrial ali localizado a um outro situado na Rua dos Bacalhoeiros, atravessando o Criptopórtico
preservado no subsolo entre as atuais ruas da Prata e da Conceição.
Os inúmeros vestígios da urbe romana demonstram a sua relevância durante o período de ocupação. Entre
os mais significativos destacam-se o teatro dedicado a Nero, situado entre as atuais ruas de S. Mamede e
da Saudade, a necrópole de Chelas 43, as Termas mandadas erigir pela poderosa família dos Cássios,
localizadas na confluência entre a Rua das Pedras Negras e a Travessa do Almada, o circo, localizado na
atual Praça da Figueira, entre outras estruturas que condicionaram o urbanismo de Lisboa durante toda a
Idade Média e parte da Época Moderna44 Desconhecida é ainda a localização exata do anfiteatro, outro
38 “Os romanos apoiaram-se no que seria um dos povaodos mais dinâmicos e já com influências mediterrêneas e, a partir daí, bordejando as encostas do actual Castelo, desceram até ao pequeno

esteiro que penetrava entre colinas até ao encontro de duas linhas de água, que correspondem hoje aos eixos Arroios-Anjos-Mouraria (…) e São Sebastião-Santa Marta-São José-Portas de Santo Antão.
A segurança, nas terras e nos mares, que gozou por séculos o Império Romano, permitiu que a nova urbe, voltada para o Mar da Palha, se esparramase pelas encostas até à praia (onde se desenvolveram
as actividades piscícola e portuária)e ao fundo dos vales, numa ocupação esparsa, pontuada pelas infra-estruturas que mais marcavam uma civilização: as termas, junto ao esteiro da Baixa, o Teatro, na
encosta do oppidum que olhava para o Rio, a fortificação principal no cimo da colina original. A partir deste núcleo organizava-se, na escala local, um espaço de apoio e directamente subordinado, que
é mais densamente ocupado, constituindo a um tempo, uma reserva e parte não dispicienda da base económica da já baptisada Olisipo. Essse território constituirá o vasto município, que, pela sua
importância e «romanidade», vai gozar o privilégio de ser regido pelo mesmo direito do município de roma”. (GASPAR, 1994, p. 15)
39 GASPAR, 1994, p.14
40 Na actual Rua das Canastras existia um cais, encontrando-se possivelmente outro na área depois ocupada pelo convento de São domingos.
41 Comunicação apresentada na Sociedade de Geografia de Lisboa em 20.09.2017.
42 MATOS e BRAGA, 1998, p. 22
43 Testemunhos de necrópole, com rituais de inumação e combustão, foram igualmente identificados no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correieros
44 AAVV, 1987, p. 22
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edifício fundamental das cidades romanas. Incerta é igualmente (ALARCÃO, 1994) a localização do fórum
augustano da cidade, uma vez que, de acordo com o mesmo autor, o fórum existente sobre o
Criptopórtico da Rua da Prata é de cronologia posterior, avançado com uma hipotética localização para a
área do Largo da Madalena45. Por seu lado Carlos Silva (SILVA, 2010) avança a hipótese deste fórum se
localizar nas imediações do Largo da Sé, localizando no Largo da Madalena um templo a Cibele, também
referido por outros autores, com base nos resultados de escavações ali realizadas CNS 6497. (SILVA, 2010).
No tocante a estruturas hidráulicas, de armazenamento e condução de água, existem, disseminadas pela
cidade de Lisboa, diversas construções que se atribuem, não sem alguma polémica 46 à dominação romana,
de entre elas destacando-se o grande reservatório da Rua da Prata e depósitos e canalizações no Rossio,
que captariam nascentes situadas a Norte. Recentemente foram identificados, na intervenção realizada
nos antigos armazéns Sommer, testemunhos de um poço e fontanário, associados a diferentes estruturas
murárias e pavimentos empedrados. No Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, associado às
estruturas industriais de salga de peixe, foi escavado um poço de planta circular. A questão do
abastecimento de água à cidade de Lisboa não está ainda definitivamente resolvida, mas parece estar
relacionada como um aqueduto que teria início na zona de Carenque, nas proximidades da nascente das
Águas Livres, associado a uma barragem e uma estrutura de proteção à nascente 47. Desta barragem
partiria um aqueduto cujo traçado, depois da Porcalhota, se desconhece em definitivo, mas que segundo
Irisalva Moita entraria na cidade pela Porta de Santo André.48
As infraestruturas descritas, e provavelmente outras que não terão ainda sido identificadas, permitiram à
cidade romana viver de forma relativamente desafogada, alimentando a indústria conserveira e os banhos
públicos e privados de que são exemplo os banhos existentes na Rua dos Correeiros ou as já referidas
Termas dos Cássios, entre outras.
Com a queda do Império Romano do Ocidente, Olissipo é tomada pelos Visigodos, em 496 de acordo
com a Crónica do Bispo Idácio, sem, no entanto, se verificar, uma alteração significativa da malha urbana
da cidade, ou na sua estrutura económica, uma vez a aculturação, entre ambos os povos, era já
significativa. A conversão ao cristianismo levou à construção de novos templos, possivelmente mesmo sob
a atual Sé49 posteriormente transformado em
Mesquita Aljama e novamente sagrada, após
a conquista de Lisboa, como igreja principal
da cidade (conferir SILVA, 2017).
É possível que date desta época, a edificação
de uma estrutura defensiva, a designada
“Cerca Moura”, para cuja construção não
existem certezas cronológicas, mas que
poderia ter sido alvo de restauro ou mesmo
reconstrução cerca de 877, de acordo com
Manuel Fialho Silva.50, depois de uma incursão
sobre Lisboa por parte das tropas cristãs sob
as ordens de D. Afonso III de Leão.
Reconstituição do traçado da Cerca Moura segundo Vieira da Silva1

Segundo o mesmo autor o castelo e uma nova
muralha monumental, que acompanhava em
grande parte do seu traçado a anterior

45

“Olisipo teve possivelmente um forum augustano e a localização que se nos afigura mais provável é a do Largo da Madalena, onde no século XVIII se descobriram vestígios de um templo de
ordem iónica, de fábrica grande e magestosa, como informa o Padre D. Tomás Caetano do Bem” (ALARCÃO, 1994,p. 58)
46 SEQUEIRA, 1967, p. 310
47 “A barragem fica, em linha recta, a cerca de 10km de Lisboa”, (ALMEIDA, 1969, p. 181. e LARCHER, 1937, p. 11).
48 MOITA, 1990, p. 9
49 A existência de um templo paleocristão sob a atual Sé de Lisboa não é totalmente certa, de acordo com SILVA, 2017, sendo mesmo possível, de acordo com o mesmo autor que, durante um

período breve da cidade de Lisboa as duas comunidades Muçulmana e Moçárabe tivessem partilhado o mesmo templo à semelhança do ocorrido noutras cidades europeias.
50 SILVA, 2009, p. 17
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muralha romana, terão sido construídas no século XI, “em plena época dos reinos de Taifas, quando as
ameaças de invasão tanto surgiam do lado dos cristãos como das guerras civis entre os senhores da guerra
muçulmanos” (SILVA, 2009).
Fora da área murada, por alturas da Rua de São Mamede, Cláudio Torres localiza uma templo funerário
Paleo-cristão, e respetiva necrópole, posteriormente substituído pela Igreja dedicada a São Mamede, cuja
localização exata se desconhece. (TORRES, 1994)
A ocupação muçulmana, em 714, influenciou determinantemente o urbanismo da cidade, contrapondo ao
traçado clássico, ortogonal e ordenado, o emaranhado de becos e ruelas que marcam as cidades islâmicas
e que, ainda hoje, caracterizam os bairros do Castelo, de Alfama e da Mouraria. O templo cristão terá dado
lugar à Mesquita Maior, a cidade administrativa continuaria encerrada dentro das suas muralhas.
A Civitas romana foi obliterada durante o domínio muçulmano. Al-Usbuna cresceu segundo o modelo
urbanístico islâmico, incluindo medina, alcáçova e arrabaldes especializados: a Baixa, comercial e artesanal,
e Alfama, ligada às atividades marítimo-fluviais51.
A cerca moura abarcava então os limites da cidade, encerrando no seu interior o seu centro cultural,
político, religioso e comercial, a Alcáçova, junto ao Castelo e a Medina “na órbita da Mesquita Maior” onde
se desenvolviam “além das atividades religiosas, também as sociais e cívicas, bem como os polos
comerciais (…) (SILVA, 2009, p. 18), protegendo a cidade próspera da constante insegurança provocada
por conflitos no interior do mundo islâmico, situação que se viria a acentuar durante a Reconquista Cristã52.
Fortemente protegida por pelo menos dois panos de muralha, a Alcáçova, de construção provavelmente
datada do século XI (SILVA, 2017) reservada à aristocracia e ao poder político, localizava-se no interior da
fortaleza que deu origem ao atual Castelo de S. Jorge, onde, não obstante a recuperação dos anos 30, é
percetível a tipologia muçulmana patente no seu traçado e torres de planta quadrangular. Esta hipótese
parece confirmar-se com os dados revelados por trabalhos arqueológicos, da responsabilidade de Ana
Gomes e Alexandra Gaspar, que revelaram a existência, na Praça Nova, de uma zona habitacional formada
por edifícios, cuja dimensão parece apontar para a existência de uma população abastada.
Para Sul, na encosta mais diretamente virada ao Rio e respetivo porto, ainda protegida pela forte muralha,
desenvolvia-se a Medina, em três patamares distintos acompanhando a orografia do terreno e as
principais vias de circulação. Em torno da Mesquita Aljama, localizada provavelmente sob a atual Sé
Catedral, servida pela via principal que unia duas portas da cidade a Porta dos Banhos (Bab al-Hamam), a
Oriente e a Porta Grande (Bab al-Kabir) a ocidente, localizar-se-iam alguns edifícios públicos, incluindo
um cujas ruínas se identificaram nos trabalhos arqueológicos realizados no Claustro da Sé, um dos
principais mercados da cidade e uma necrópole que, de acordo com SILVA, 2017, se localizaria junto ao
canto SW do templo.

51 “A cidade portuária de Lisboa segue as tradições mediterrânicas ao estruturar-se de acordo com dois polos geradores principais: a alcáçova, no alto da colina, e a cidade baixa da beira-rio. Na

alcáçova, amuralhada, ficam os paços do alcaide ou do senhor e respetiva corte, as habitações dos funcionários e dos militares. A medina desenvolve-se até ao rio, numa malha apertada e labiríntica,
protegida pela “Cerca Moura”. Junto ao rio e ao que resta ainda do esteiro, concentram-se os artesãos, pescadores e comerciantes na típica azáfama de um porto de abrigo e de construção e reparação
naval” (FUNDAÇÃO MILLENIUM BCP, s.d. (a), p. 19).

52 “As descrições dos geógrafos árabes oferecem-nos uma visão panorâmica da muralha, mencionando seis portas. No atual Largo de Santo António da Sé localizava-se a Porta Ocidental (Bab-alGarb), que seria a principal entrada na medina, descrita com uma certa monumentalidade, o que talvez evidencie que possuísse mármores de antgos edifícios públicos ou outras estruturas romanas.
Mais acima, na Colina do Castelo, hoje Rua do Milagre de Santo António, é referida a Porta da Alfôba (Bab al-Hawha), nome de clara etimologia árabe, que significa Porta do Postigo. A sul, abrindo
para o rio, encontrava-se a Porta do Mar (Bab al-Bahr) que se localiza na área do atual Arco Escuro, a oriente situava-se a porta das Termas (Bab al-Hamma) mais tarde denominada Porta de São
Pedro, localizando-se a meio da atual Rua de São João da Praça. O nome árabe al-Hamma, ou seja, banhos públicos, está na origem do topónimo Alfama, bairro que fica em parte no interior do recinto
amuralhado. A quinta porta, referida apenas por um geógrafo, seria a Porta do Cemitério (Bab al-Maqbara), qua mais tarde adquiriu o nome que ainda hoje mantém de Portas do Sol. Esta porta da
muralha abria para os cemitérios islâmicos localizados nas encostas da Graça e de São Vicente de Fora. Por último, encontramos também uma única referência à Porta dd Estreito (Bab al-Madiq) que
talvez coincidisse com o atual Arco de Jesus”, SILVA, 2009, p. 18
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A catedral e a sua envolvente em finais do século XII (reconstituição da sé por António do Couto53

No exterior dos limites protegidos pela cerca, cresciam os arrabaldes produtivos da cidade em pleno
desenvolvimento54, com uma população já significativa em termos demográficos, como se testemunharia
aquando do cerco de 1147 que levou á sua capitulação e tomada pelas forças cristãs do Norte, auxiliadas
por um grupo de Cruzados francos (GASPAR, 1994).
A Lisboa muçulmana era uma cidade importante com uma malha densa e recortada, à exceção da zona
comercial que pedia ruas mais largas. Foram reutilizados muitos edifícios romanos, mas também
construídos de raiz novos bairros, fontes termais e mesquitas, nomeadamente a Mesquita Maior de Lisboa
e os banhos quentes de Alfama55.
No arrabalde Ocidental, localizado entre o limite Ocidental da Muralha e a colina de São Francisco, a
cidade muçulmana espraiava-se pelo vale ocupado por bairros habitacionais e áreas industriais como
testemunham os vestígios arqueológicos identificados no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros
(onde foram identificados vestígio de olarias e áreas de armazenamento de frutos, utilizando antigas
estruturas de salga romanas) e no Mandarim Chinês, entre outros. A área urbana, estendia-se neste
período final do domínio do Islão, até à atual Praça da Figueira, onde intervenções arqueológicas dirigidas
por Rodrigo Banha da Silva, identificaram um bairro habitacional.
Localizava-se igualmente neste arrabalde, possivelmente já desde época Islâmica apesar de o primeiro
documento a fazer-lhe menção datar de 1205, a principal Judiaria de Lisboa, em torno da atual Igreja de
São Nicolau, nas proximidades da Corredoura, principal via que se dirigia a Norte e onde se localizaria
outro importante mercado.
Em 1147, ajudado por cruzados Francos a caminho da Terra Santa, D. Afonso Henriques toma a cidade de
Lisboa e quase de imediato tem início uma reorganização do espaço urbano, reservando o monarca para
si, e para os que lhe são próximos, a Alcáçova e algumas das principais áreas da cidade.

53

(SILVA, 2017, p. 113]
“No plano económico, ao tempo da conquista cristã, a cidade teria uma economia predominantemente agrícola, aproveitando, segundo os autores coevos, a fertilidade dos solos e riqueza de cereais,
sobretudo trigo, de oliveiras, vinhas e hortas férteis, com abundância de frutos, de mel, bem como de aves e caça, assentando a economia da Lisboa islâmica nos produtos da terra e do mar, cujas
receitas avultavam entre os impostos que o Estado recolhia. A pesca também era uma atividade importante em pesca também era uma atividade importante em al-Usbuna (…). Mas as riquezas naturais
como as salinas, ou os minerais como o ouro, a prata e o ferro, também contribuíam para a projeção da cidade que mantinha ligações comerciais com o Mediterrâneo e com territórios cristãos, sendo
mesmo referenciado na carta a Osberno, como o «mais opulento centro comercial de toda a África e de uma grande parte da Europa»”, SILVA, 2009, p.18.
54

55

“O crescimento da cidade faz-se ultrapassando os seus limites defensivos em direção a este, expandindo-se o bairro de Alfama pelo arrabalde, fora da medina, para uma zona mais desafogada e
abundante em águas, onde sei fixavam as famílias aristocráticas. O seu crescimento também se estruturou de forma labiríntica, com ruelas estreitas, becos, escadinhas e largos atestando bem a tradição
islâmica. Também a oeste, na direção do esteiro, nessa altura já muito assoreado, crescia o arrabalde ocidental de al-Usbuna. Nessa área foram olarias islâmicas (SILVA, 2009, p. 18)
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A 1 de Novembro de 1147, a Mesquita Maior é sagrada, pelo clérigo inglês Gilbert of Hastings, figura
muito próxima do monarca, como principal templo cristão, dando origem à Sé, e será a profusão de
monumentos religiosos nas colinas envolventes da cidade passará a marcar profundamente a paisagem
urbana.
Durante a Reconquista, com o cerco de D. Afonso Henriques, e a recolha ao castelo, da população dos
bairros exteriores, Lisboa conhece a primeira grave crise de falta de água. Situada à beira de um rio salgado
e poluído, a Lisboa medieval, depende para seu fornecimento de água de um pequeno conjunto de fontes
públicas – das quais só merecem memória o chafariz dos Paus (posteriormente denominado d’El Rei, após
as obras de melhoramentos efetuadas por D. Dinis), o Chafariz de Dentro e o Chafariz dos Cavalos – e de
um escasso e pouco saudável número de pequenas fontes e poços privados. Estas infraestruturas que
eram, em tempo de paz, suficientes para abastecer uma população relativamente pouco numerosa e com
poucos hábitos de higiene, tornavam-se, em tempo de guerra, manifestamente escassas, em virtude de
um dos seus mais abundantes chafarizes se encontrar fora da muralha, e portanto, inacessível.
Com a Reconquista Cristã, atraem-se colonos de diversas origens, povoam-se os arrabaldes, distribuemse e organizam-se os espaços, intra e extramuros, instalam-se Ordens Religiosas, em torno de cujos
conventos, e desenvolve-se uma economia e urbanismo locais, que servem a urbe e darão origem aos
bairros e freguesias periféricas. No entanto, neste período, a cidade de Lisboa parece conhecer uma
retração no seu crescimento, testemunhada por alguns trabalhos arqueológicos realizados nas últimas
décadas. Na Praça da Figueira, o bairro habitacional islâmico é abandonado e conhecerá uma função
eminentemente rural até ao século XV, tendo sido integrado na cerca do convento de São Domingos.
Algumas das estruturas industriais da Baixa são igualmente abandonadas, e extensas áreas periféricas da
cidade, como as encostas de São Francisco, São Vicente e Graça, encontram-se ainda escassamente
povoadas.
Em 1179, D. Afonso Henriques concede à cidade o seu primeiro Foral, no qual se legalizam privilégios
adquiridos, e se concede proteção especial aos muçulmanos, bem como uma área específica de residência
– a Mouraria56. A zona central continuava a ser no interior das muralhas.
Com D. Afonso III é Lisboa elevada à categoria de capital tendo-se aí fixado o Município e os serviços
administrativos, em edifício sobradado no Largo de Santo António, transformado no principal polo
administrativo e social da cidade.
Para a Ribeira, junto ao rio, seguindo uma politica paulatina de apropriação, aquisição e arrendamento, D.
Afonso III começa a deslocar as principais atividades económicas da cidade, criando no limite SE do
arrabalde ocidental uma área “industrial”, comercial e administrativa onde se situaram o Açougue do
Pescado, as Ferrarias, as Fangas entre outras importantes atividades, política essa que seria seguida por
seu filho. (SILVA, 2017).

56 “Após a conquista cristã será a Mouraria, que, tal como o nome indica, cristalizará por alguns séculos os modos de organização e de viver da comunidade islâmica e que recebe, em 1170, foral de

D. Afonso Henriques, autorizando a comunidade a permanecer em espaço fora do perímetro urbano. Para isso foi escolhido o arrabalde norte da cidade, na encosta da Sé, duplamente isolado por
um muro com três portas, SILVA, 2009, p. 19.
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Zona ribeirinha do Arrabalde ocidental (cerca de 1260)57

No século XII, Lisboa prossegue a sua vocação marítima e comercial, o aglomerado ultrapassa a cerca
avançando em direção ao rio e à Baixa. D. Dinis estimulando o crescimento económico da cidade manda
edificar o Paço da Alcáçova e a Rua Nova dos Mercadores, que protege, a partir de 1294, com uma muralha
ribeirinha58, e diversos cais que servem a navegação, à distância e de proximidade.
No limite Oeste da Rua Nova, possivelmente com uma muralha comum à muralha urbana (SILVA, 2017)
D. Dinis manda edificar junto ao Rio as Tercenas Régias, e um novo bairro de rendimento, ocupado pela
comunidade judaica que daria lugar à Judiaria Pequena. Entre as Tercenas e a Torre da Escrivaninha
desenvolvia-se, a sul da muralha, em terrenos ganhos ao rio por aterros, a rua da Ferraria. Entre ambas
(rua da Ferraria e Rua Nova) um conjunto de casas e tendas foi construído, tornando-se um importante
centro comercial. A oriente, junto à já referida Torre da Escrivaninha, localizavam-se algumas das principais
instituições administrativas, a alfândega, a casa dos pesos e a casa dos cambos, em edifícios
propositadamente construídos para o efeito, conferindo àquela zona da cidade uma organização
urbanística diferenciada da anterior de matriz islâmica.
Na nova malha urbana é percetível a charneira entre os períodos correspondentes ao domínio dos dois
credos, a primitiva, construída em pleno domínio muçulmano, densa e recortada por pequenas ruelas, e a
correspondente à expansão pós-reconquista, de tecido mais aberto e penetrável. 59

57

SILVA, 2017, p. 303

58

“Em quatro de Julho desse ano é celebrado um contrato entre o Rei D. Dinis e o concelho de Lisboa sobre a construção de uma muralha que defenderia todo arrabalde ocidental da cidade do
“muyto mal e muyto dano, per razõ daqeles q uiam pelo mar de fora parte”, ou seja da pirataria que ainda assolava o “mar” do Tejo em finais do século XIII56. A construção desta estrutura defensiva
teve um impacto considerável no urbanismo da Lisboa Medieval. Podemos mesmo afirmar que a construção da muralha de D. Dinis marca, em conjunto com a abertura da rua Nova (um momento
para o qual não possuímos documentação), uma viragem importante na evolução da forma da cidade. O centro económico e comercial desloca-se definitivamente do local que ocupava durante o
período de domínio islâmico, ou seja, das áreas circundantes à Sé, o souq que rodeava a mesquita aljama, para se instalar numa rua larga e paralela à margem do rio”. SILVA, s.d, pp. 21-22.
59

AAVV, 1987, 12-14 e MATOS e BRAGA, , p16
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Hipótese de reconstituição da Rua Nova e envolvente urbana (c.1300)60

É possível, que tenha existido, nas proximidades da Torre da Escrivaninha um edifício referenciado como
paço das naus do Rei, que a documentação coeva localiza na freguesia da Madalena, mas cuja localização
exacta se desconhece. Manuel Fialho da Silva levanta a hipótese de poderem estar com este edifício
relacionadas as estruturas identificadas por Lídia Fernandes
numa escavação realizada na Rua dos Bacalhoeiros e Rua da
Padaria, às quais é pela autora atribuída uma função portuária,
ainda incerta. (SILVA, 2017, p. 361 e FERNANDES, 2011, p. 245)
A reconquista cristã, ultrapassado o período de insegurança
bélica e incerteza política, transformará Lisboa em sede de um
reino e posteriormente em capital de um Estado. As dimensões
da cidade ampliar-se-ão, a área urbana desenvolver-se-á, mas
também a peri-urbana e a rural. Lisboa albergará três
comunidades distintas que partilharão o mesmo espaço. As
comunidades

funcionavam

autonomamente,

tendo

sido

concedidos, inclusive, foral à Mouraria em 1170 e à Judiaria em
1175. Durante a Idade Média e até à construção da Cerca

Rua Nova dos
Mercadores1

Fernandina, que marca o início de uma nova fase do urbanismo
de Lisboa, a cidade dividia-se então entre a zona cristianizada, no interior da cerca, e arrabaldes. Fora de
portas a comunidade muçulmana ocupava a zona da Graça, Alfama e Mouraria e os judeus exploravam o
porto, desenvolvendo-se a Judiaria Velha, de acordo com Vieira da Silva61 na área urbana localizada entre
as Igrejas da Madalena, São Nicolau e São Julião, em plana Baixa Pombalina atual. 62
Enquanto no exterior da muralha as comunidades se organizavam segundo a sua religião, no interior da
muralha a cidade transmutava-se ao nível socioeconómico. A zona aristocrática expande-se durante os
séculos XIII, XIV e XV, no sentido de S. Vicente de Fora, onde são construídos os mosteiros das Mónicas, a

60

(SILVA, 2017, p. 333)

61 Citado em SILVA, 2012, pp. 182-183.
62 MATOS e BRAGA, 1998,, pp22-24
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Igreja de Santa Marinha, entre outros monumentos religiosos, e inúmeros palácios, transformando a orla
de S. Vicente na zona nobre da cidade.63
O Tejo começava a lentamente retrair, no entanto nas grandes marés atingia ainda o atual Rossio, razão
pela qual esta zona, só viria ser repovoada no séc. XIII, quando os frades dominicanos, em 1241, aqui
construíram um imponente convento do qual resta a Igreja.
Aos poucos a cidade foi crescendo, nela se começaram a instalar diversos ofícios e o seu porto foi-se
tornando atrativo para os mercadores estrangeiros. A Rua Nova dos Mercadores, localizada sensivelmente
no topo da atual Praça do Comércio tornou-se a principal rua comercial, em substituição da Rua Nova D’El
Rei, que se desenvolvia no sentido N/S, e por tal contrária às novas espacialidades pensadas para a zona
portuária, protegidas pela muralha da Ribeira, recuperada do esquecimento por trabalhos arqueológicos
realizados no edifício sede do Banco de Portugal.
No vale da Baixa que era, então já, terreno firme começam a construir-se habitações, lojas, oficinas e
palácios. Crescem os conventos com as suas oficinas e, à sua volta, novos aglomerados populacionais.
Entre os finais do Século XII e os finais do Século XIV a população de Lisboa conhecerá um forte
crescimento.
Foi ainda este monarca que instituiu, em Lisboa a Universidade, que posteriormente se transferirá para
Coimbra.
No reinado de D. Fernando, e apesar das diversas vicissitudes que assolaram o século XIV europeu, Lisboa
tinha extravasado completamente a “Cerca Moura” e tornara-se uma cidade cosmopolita e dificilmente
defensável, problema que se acentuou com
o cerco das tropas de Castela.
As dificuldades de defesa da cidade, levaram
o monarca, a mandar construir uma nova
barbacã, conhecida atualmente por Muralha
Fernandina,

que

integrasse

freguesias

extra-muros.

subsistem

ainda

parte

Desta

diversos

das

muralha

panos,

em

diferentes zonas da cidade, cujos vestígios
têm vindo a ser revelados por diversas
intervenções arqueológicas, levadas a cabo
no âmbito de obras públicas e particulares64.
Reconstituição da cerca moura e da muralha fernandina feita a partir dos
elementos existentes em 17611

A nova Lisboa, cercada a partir de 1376, é
totalmente distinta da existente no interior

da Cerca Moura, uma vez que englobava as duas judiarias, a antiga cidade árabe, as comunas cristãs de
origem moçárabe que circundavam a antiga igreja de Santa Maria de Alcamim, atual igreja de S. Cristóvão
e o Mosteiro de S. Vicente de Fora.65
O crescimento urbano foi assimétrico em dimensão e qualidade urbanística, beneficiando a vertente Oeste
da colina do Castelo, onde se viriam a instalar os principais edifícios públicos e privados, e as principais
GASPAR, 1994, p. 16
“O perímetro (5350m) das novas fortificações, que encerra uma área de cem hectares, dá-nos uma ideia do quanto a cidade crescera em dois séculos (…). A oeste a muralha arrancava do lado do Rio
em Cata que Farás (Corpo Santo/Cais do Sodré), subia até São Roque, descia envolvendo o Rossio, para adí subir para norte, de molde a conter o novo arrabalde da colina de Santana, descia de novo
atravessando oVale do Benformoso/Rua Direita da Mouraria e ia bater ao alcácer, deixando de fora o subúrbio dos mouros, a Mouraria. A leste, a partir do alcácer, flectia novamente para norte,
circundando os arrabaldes da Graça e de S. Vicente, deixando de fora um novo rossio (Campo de Santa Clara), descendo para o rio, de maneira que continha o denso bairro de Alfama. (GASPAR, 1994,
p. 18)
65
MATOS e BRAGA, 1998, pp. 34-40
63
64
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atividades económicas, em novos aterros que cobrem o antigo esteiro da Baixa e que vão permitir um
novo urbanismo mais ortogonal e ordenado do que o herdado da cidade medieval. Acompanhando a
descida dos principais edifícios públicos para as proximidades do Porto, o centro social da cidade alterase igualmente, transferindo-se dos largos da Sé e Madalena, para a Praça do Pelourinho Velho, situado no
extremo oriental da Rua Nova dos Mercadores (MOITA, s.d.)
Com o advento da Segunda Dinastia e o início da empresa da Expansão, abre-se a cidade definitivamente
ao rio, tornando-se o seu porto um dos mais concorridos da Europa, com uma constante azáfama de
embarcações, e de gentes, provenientes dos mais variados pontos do país e do mundo.
Nos reinados de D. João I e de D. João II, o Rossio tornou-se o coração da cidade, na sua face Norte
construiu-se o Palácio dos Estaus, por faltar um lugar condigno para receber as embaixadas estrangeiras,
que cada vez mais afluíam à cidade.
Para garantir o abastecimento de água à zona portuária da cidade, manda D. João II, em 1487, fazer obras
no Chafariz d’El Rei para desviar duas das
suas nascentes para a zona da Ribeira.
Com o aumento da população nacional,
que afluía à cidade em busca de
melhores condições de vida, e com o
constante trânsito de pessoas, mais se
fazia sentir a carência do precioso
líquido que continuava a ser abastecido
através de aguadeiros por toda a cidade.
É certo que esta escassez se fazia sentir
principalmente entre as classes mais
baixas, uma vez que a maioria das casas
nobres e palácios possuíam poços ou
Panorâmica de Lisboa em 1662 da autoria de Dirk Stoop1

cisternas privadas.

A falta de água e a consequente falta de higiene pública e privada, é uma das principais causas da
mortalidade pelas mais variadas doenças infectocontagiosas, conhecidas à data pelo nome genérico de
Pestes, que assolam a cidade. Para dar resposta a este flagelo, na atual Praça da Figueira construiu-se o
grandioso hospital de Todos os Santos.

Hospital Real de Todos-os-Santos, painel azulejar do séc. XVIII66

66 MOITA, 1990
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Lisboa, a maior cidade do país e uma das maiores cidades do mundo 67, é à Época de D. Manuel, uma
cidade imunda e infecta, sem grandes preocupações de higiene pública, onde os detritos são lançados à
rua, diretamente pelas janelas, antecedidos do arrepiante grito de “Água Vai” ou despejados diretamente
no rio por escravas negras, protegidos pelas canastras, produzidas na rua homónima.
A imagem poética da cidade, que se tem quando se chega pelo rio, com o seu casario harmonioso,
disperso em anfiteatro pelas colinas, é rapidamente substituído pela realidade de uma cidade suja e
enlameada, onde só se pode circular de montada ou liteira, e onde, constantemente se pode ser atingido
por detritos, que só não são mais abundantes porque as inúmeras matilhas de cães vadios se encarregam
de digerir toda a matéria orgânica.68
É por esta cidade que deambula uma população, que no séc. XV atingia os 50.000 habitantes e duplica
durante o reinado de D. Manuel, obrigando à criação de novos bairros e à divisão, ou mesmo à criação de
novas, freguesias69, que ocupam uma cidade que se estende, à beira rio, até Belém, onde é construído o
magnífico Mosteiro da Ordem de São Jerónimo, e a Torre para proteção e controlo do novo cais de
embarque para navios de grande calado que permite evitar as condições, por vezes adversas que assolavam
o porto mais central.
Para o interior, a edificação da Igreja de São
Roque, servirá como polo organizador de
uma nova área urbana, a primeira pensada de
forma ordenada e racional, o Bairro Alto.
Para Oriente, o Mosteiro da Madre de Deus,
limitará, como o fará, para ocidente, Santa
Maria de Belém o crescimento da urbe ao
longo do Rio.
O centro da cidade medieval da cidade
entrará em decadência a partir do século XVI
devido à transferência da residência real para
Panorâmica de Lisboa no Séc. XVII por Simon Benic
o Paço da Ribeira, onde se projetava a
expansão ultramarina70. A partir dessa data a zona antiga foi ocupada pelas camadas sociais menos
favorecidas, que viria a habitar as pequenas casas de loja e sobrado ainda hoje dominantes.
Do ponto de vista do urbanismo71, a cidade expande em direção ao rio, através da construção de aterros
que permitem a criação da grande plataforma onde será construído o Paço da Ribeira, em 1505, com todas
as suas dependências oficiais e privadas: a armaria, a Capela, a Varanda das Damas, bem como as estruturas
a ele associadas: as Casas da Índia e da Guiné, a Alfândega das Sete Casas, o Tesouro e o Celeiro do Trigo.

67 “Lisboa torna-se definitivamente capital de Portugal e cidade internacional que nos alvores do século XVI comanda o comércio mundial das especiarias do Oriente. A mancha urbana estende-se quase continuamente
de Xabregas, onde começam a ser construídos com D. Afonso III e D. Dinis, respetivamente um Palácio e um Convento, ao Mocambo (Madragoa). Para o lado da terra, a principal expansão será no século XVI a de uma
urbanização planeada (Vila Nova de Andrada), correspondente ao Bairro Alto, além de desenvolvimentos lineares ao longo das principais vias de acesso ao Centro: Caminho da Penha de França-Graça, eiro Arroios-AnjosMouraria, caminho que da Porta de Santana seguia para a Cruz do Tabuado e para Albalade, eixo das Portas de Santo Antão a São Sebastião da Pedreira, caminho que de São Roque seguia para Campolide” (GASPAR,
1994, p. 18)
68 A abundante literatura de viagens existente para esta fase da vida de Lisboa é bastante esclarecedora sobre este ponto.
69 Teresa Rodrigues, no seu trabalho Cinco séculos de Quotidiano, desenvolve, de forma bastante interessante o tema a evolução urbana e demográfica da cidade de Lisboa entre a Época dos Descobrimentos e o Séc.
XVIII, (RODRIGUES, 1997, principalmente pp. 25-31 e 38-39).
70 O final do século XV, início do XVI, marca o início de uma profunda reforma urbana que vai influenciar a arquitetura e o urbanismo da cidade e do país. Porventura tratar-se-á de uma verdadeira revolução que

c

rompe com o modelo Medieval de cidade para criar a cidade Moderna, planificada e regulada…Esta “nova” conceção de cidade não terá como modelo uma idade ideal e utópi a, traduzindo antes uma conceção de
cidade pragmática, utilitária, prática e praticável refletindo o poder fortemente centralizado e uma inteligência empreendedora culta que se radicaria na Câmara e na instituição real, surgindo aqui um espírito com
suficiente abstração para antever as necessidades e promover e planificar a expansão urbana. (MARQUES, 2000, p. 7)
71

Idem, Ibidem, p. 26
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O Terreiro do Paço era então bem mais pequeno do que atualmente. Perto do palácio ficava o Cais de
Pedra onde atracavam as naus vindas da Carreira Índias, ou, simplesmente, os barcos vindos da outra
margem.
Com a corte, desce à ribeira a nobreza que aqui começa a erigir os seus palácios, dos quais se destaca,
por ter chegado à atualidade a Casa dos Bicos, com a sua curiosa decoração exaltando a riqueza do seu
proprietário.
Mas à cidade falta um elemento essencial que a impede de atingir a verdadeira grandeza arquitetónica –
a água. Durante o reinado de D. Sebastião, Francisco d’Holanda apresenta ao monarca uma relação das
coisas, que na sua perspetiva de homem do renascimento, faltavam à cidade de Lisboa, para se tornar
verdadeiramente a maior cidade do mundo. Por entre a falta de monumentalidade dos edifícios, a falta
de calçadas entre outras ausências, refere a água, cuja carência provoca graves danos à população, mas
também à cidade, impedindo-a de ter à semelhança de outras suas congêneres, os fontanários
monumentais que as caracterizam. Neste documento72 apresenta o autor o projeto de conduzir a água da
Nascente de Carenque73 à cidade através de um aqueduto que levaria a água a duas fontes monumentais
a construir no rossio e na Ribeira das Naus.
Não se sabe se por influência deste autor, se por realmente considerar premente a resolução do problema,
D. Sebastião ordena em 1573 que se efetuem medições aos caudais da nascente das Águas Livres e demais
que se possam associar ao aqueduto a construir mas o elevado custo do empreendimento afastou o
monarca do projeto e a cidade continuou à míngua. Durante a dinastia Filipina, voltou o Senado da Câmara
de Lisboa a chamar a atenção dos monarcas para a necessidade de conduzir à cidade as águas da nascente
das Águas Livres, mas as suas súplicas não tiveram o devido acolhimento por parte do Monarca. Apesar
de não se ter concretizado nesta dinastia a construção do grande empreendimento, foi ainda considerável
o investimento destes monarcas na solução do problema, tendo-se construído nesta dinastia novos
chafarizes e efetuando-se obras nos já existentes na cidade oriental.
Na cidade a maior obra desta dinastia é construção, no reinado de Filipe II do torreão Sul do Paço, da
autoria de Filipe Térzi e que se tornou no cartão de visita da cidade.

Nossa Senhora de Porto Seguro velando pela cidade de Lisboa e seu comércio, 1620, da autoria de Domingos Vieira
Serrão e Simão Rodrigues74

72

Ver capítulo referente à Época Romana.

73

A propósito deste assunto a obra de ROSSA, Walter sobre a importância da nascente da Água Livre no contexto do abastecimento de água à cidade de Lisboa, como sendo a única
que se localiza a cota que permita a sua condução através de viaduto e que possui o caudal suficiente para justificar o empreendimento.
74

MOITA, 1990, p. 201
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Durante o domínio castelhano, Lisboa perde importância política ao ver a capital transferida para Madrid,
mas mantém a sua vocação cosmopolita e mercantil, não cessando de crescer.
A Ordem dos Jesuítas, recentemente chegada a Portugal, traz consigo o Maneirismo tornando a cidade
mais austera.
A água continua a escassear, principalmente nos anos em que o estio é mais acentuado, ou em que os
desvios das nascentes públicas, para utilizações privadas, são mais escandalosos.

Aqueduto das Águas Livres visto de Campolide, Séc. XIX,

Aqueduto das Águas Livres junto à Mãe de Água, 1838,

G. Rennie75

George Atkinson76

Finalmente no Reinado de D. João V, inicia-se a construção do Grandioso Aqueduto das Águas Livres que
viria a suprir parcialmente essa carência. Se se analisar a construção e o projeto do Aqueduto das Águas
Livres é possível observar que o seu traçado não respondeu apenas a necessidades de ordem técnica, mas
igualmente de ordem urbanística. A travessia do Vale de Alcântara a localização da Mãe de Água, o traçado
das galerias urbanas e principalmente a localização dos chafarizes, só por si criadores de espaços
urbanísticos próprios, revela uma intenção de não só levar a água às zonas mais povoadas da cidade, mas
igualmente para as novas áreas a urbanizar.
Foi sem dúvida com D. João V e o ouro do Brasil que a cidade se tornou mais opulenta. Elevada à categoria
de Patriarcado, pelo Papa Clemente X, Lisboa verá erguerem-se inúmeras igrejas e capelas, tendo início
os trabalhos de construção da Patriarcal, no atual Jardim do Príncipe Real e que seria totalmente
consumida por um violento incêndio. Apesar de opulenta, a nova arquitetura Joanina pouco traz de novo
em termos de qualidade, criando edifícios de volumetrias pesadas e austeras, sem elementos dignos de
nota.

75

MOITA, 1990(a), p. 203

76

MOITA, 1990(a)
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Por oposição ao ocorrido nos séculos anteriores, no séc. XVIII, pretendia-se a expansão da cidade para
norte criando novos polos urbanos. A própria obra
do Aqueduto em muito contribuiu para esta
expansão

ao

atrair

mão-de-obra

de

diversas

proveniências. Á sua volta foram crescendo bairros
de provisórios a definitivos. Excelente exemplo desta
situação é o bairro das Amoreiras, mandado construir
em torno de um polo industrial ligado às indústrias
da Seda e da Olaria.
Cada um na sua dimensão, o Aqueduto das Águas
Livres e o Terramoto de 1755, foram os maiores

Real Fábrica das Sedas1

responsáveis pelo ordenamento urbano da cidade de
Lisboa, criando uma nova forma de entender o espaço, com a criação de praças e ruas largas, mas também
de jardins e parques públicos, decorados pelos seus artísticos fontanários. A maior abundância de água
permitiu uma nova arquitetura urbana, pública e privada, trazendo à cidade uma nova conceção do
espaço, mais livre e mais harmoniosa.
A 1 de Novembro de 1755, dia de Todos os Santos, Lisboa é assolada por um violento sismo seguido de
um maremoto, que causaram uma grande destruição, principalmente na zona ribeirinha. Ao sismo
sucedeu-se um incêndio generalizado, em grande parte provocado pelas velas do culto do Dia de Todos
os Santos, que acabou por ser tão, ou mais destruidor do que o próprio sismo.
A Baixa e o Terreiro do Paço ficaram praticamente destruídos e era necessário tomar a rápida decisão de
reerguer a cidade ou transferi-la para Ocidente, para a zona de Belém, que pouco tinha sentido os efeitos
do sismo.
No poder como Ministro de D. José I, o
Marquês de Pombal encomenda a Manuel
da Maia, Engenheiro-mor do reino, um
plano para a reconstrução da cidade. Dos
projetos apresentados foi selecionado o
de Eugénio dos Santos, continuado por
Carlos Mardel. Deste projeto constava a
construção de uma ampla praça aberta ao
Tejo,

símbolo

da

cidade

moderna,

harmoniosa e aberta ao futuro, embora
baseada em símbolos neoclássicos, com
O Terramoto de 1755, João Gama Stromble, segunda metado do séc. XVIII.1

edifícios assentes em arcos de volta
perfeita e colunatas. As obras iniciadas

com o Decreto de 16-1-1758, estenderam-se pela Segunda metade do século XVIII e pelo primeiro quartel
do século XIX, datando os torreões de 1772 e 1840 respetivamente.
As obras de reconstrução de Lisboa, revestiram-se de carácter de prioridade nacional, canalizando os
maiores especialistas. Às ruas sinuosas e estreitas, que caracterizavam a Baixa Medieval, sucederam-se as
ruas largas e simétricas, construídas a Norte da Praça do Comércio, antecâmara da Baixa Pombalina.
Nestas ruas foram construídos edifícios, geralmente de quatro andares, sendo o andar térreo destinado
ao comércio e os posteriores destinados à habitação. Estes edifícios construídos sobre uma armação de
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madeira em forma de “gaiola” destinada a suportar futuros abalos sísmicos, caracterizam, ainda hoje a
Baixa Lisboeta.
No lado Ocidental da Praça do Comércio, na zona sensivelmente ocupada anteriormente pelos estaleiros
de construção naval, construiu-se um
vasto edifício que serviria como Arsenal da
Marinha.

Durante

as

obras

de

reconstrução da cidade, que em alguns
casos demoraram mais de um século,
grande parte da população abandonou o
centro em direção as áreas menos
atingidas pelo sismo, surgindo novos
bairros, como o da Ajuda, Campolide e
Alcântara.
O paço foi transferido para Ajuda, onde
viria a ser construído um imponente
palácio nunca acabado, e muitas das

Planta da Reconstrução de Lisboa, aprovada em 1758.1

igrejas que foram destruídas nunca mais
regressaram ao seu local de origem.
Desde essa época a Baixa Lisboeta, em termos de urbanismo, pouco de transformou, tendo as maiores
alterações ocorrido junto ao Tejo com a construção dos sucessivos aterros que foram ganhando espaço
ao Rio.
Com D. José I e o Marquês de Pombal, instalam-se definitivamente em Portugal as ideias Iluministas e,
com elas, os novos hábitos de higiene privada e urbana. A cidade moderna não se pode compadecer com
a falta de higiene e sanidade77, símbolo de um passado que se quer esquecer. As novas ideias de saúde
pública e de bem-estar necessitam de muita água pelo que se iniciam novos estudos para canalizar o
precioso líquido, agora de oriente.
Com a pressão demográfica que a cidade vai sofrendo, vai delineando-se a ideia de aterrar a zona que ia
do antigo Forte de São Paulo (sensivelmente sob atual praça D. Luís I e mercado da Ribeira) ganhando
assim ao Tejo o espaço suficiente para prolongar a atual Av. 24 de Julho até à atual Praça Duque da
Terceira, procedendo a grandes trabalhos de melhoramentos nas já obsoletas estruturas portuárias da
cidade. A partir de 1855, começa gradualmente a construir-se o aterro da Boavista, entre a Praia de Santos
e o forte de São Paulo, prolongando a Avenida e efetuando a ligação da cidade à zona industrial de
Alcântara e aos concelhos limítrofes.
A construção da Linha de Cascais, permitiu a ligação a áreas marginais da cidade e a concelhos que se
foram tornando cada vez menos áreas de veraneio, e cada vez mais áreas de dormitório de uma cidade
que permanece megacéfala.

A propósito do tema da alteração dos hábitos de higiene e da evolução do conceito de higiene em geral, recomenda-se a leitura de duas obras muito interessantes
que nos abstemos de transcrever para não delongar demasiado o relatório, são elas: FERNANDES, 2002; MADUREIRA, 1990 e ROCHE, 1998;
77
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Mas o rio continua a bordejar o Arsenal
da Marinha, permitindo a entrada das
águas para o seu dique, apenas nos anos
40 do séc. XX, foi o rio confinado à sua
atual dimensão.
A expansão da cidade para Norte tem
início com o projeto de Rosa Araújo, que
enquanto
Avenida da Liberdade. Estado das obras a 1 de julho de 1883.1

Presidente

da

Câmara

Municipal manda destruir o Passeio
Público

e

construir

a

Avenida

da

Liberdade. Assim, na segunda metade do século XIX, a população lisboeta vê-se privada do seu ponto de
encontro e de passeio habitual, em prol da expansão de uma cidade que era demasiado pequena para o
número de habitantes que a ela afluíam.
Ao plano da Avenida da Liberdade, segue-se o plano das Avenidas Novas de Ressano Garcia, que com a
abertura das artérias, atualmente batizadas como Avenidas Fontes Pereira de Melo e da República tornou
realidade o seu velho sonho de ligar a cidade ao Campo Grande.
A introdução da energia elétrica e o desenvolvimento do sistema de transportes, facilitou a
descentralização da cidade que passou a incorporar os antigos subúrbios, entre os quais os de Benfica e
do Areeiro.
As “Avenidas Novas” são construídas para perpetuar a diferenciação social já existente na “zona
Ribeirinha”. As avenidas estão diferentemente relacionadas com os eixos principais da cidade - Baixa e
Avenida da Liberdade - e por isso são construídas de forma desigual. As avenidas mais centrais - Av. da
República e Av. Cinco de Outubro - são artérias mais largas e melhor servidas de transportes do que as
artérias situadas num plano mais lateral - Av. de Roma, Praça do Areeiro, Praça de Alvalade, etc.
Tudo isto contribui para que cada
camada da população se instale numa
artéria determinada. Na zona do
Areeiro e Avenida de Roma são
construídos

bairros

de

renda

económica, que contrastam com as
faustosas casas de habitação uni
familiar das Avenidas da República e 5
de Outubro. De facto a riqueza dos
materiais e a sumptuosidade das
fachadas das chamadas “avenidas
nobres”, contrasta com a simplicidade
dos edifícios de rendimento das
restantes,

justificando

que,

nas

primeiras se encontre uma maior
concentração de valores patrimoniais,

Planta da cidade de um atlas corrente de 1902. Note-se a marcação do projeto
das Avenidas Novas.1

muitas vezes aliados a um estilo
arquitetónico em voga no início do século e denominado de Arte Nova.
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O estilo Arte Nova, entrado em Portugal por via de influência da escola francesa, já numa fase em que no
resto da Europa se encontrava em decadência, tem em Portugal diversos seguidores que legaram à
posteridade vários edifícios. Na Av. da República podemos encontrar, alguns exemplos ilustrativos desse
estilo de inspiração naturalista, um tanto barroco na profusão da decoração, que recupera, para a criação
arquitetónica, materiais, até aí considerados secundários, como o ferro. O trabalho do ferro, do vidro, a
incorporação de azulejos decorativos e a própria decoração dos edifícios conferem a este estilo um cunho
muito pessoal do autor.
À Arte Nova sucede, muito timidamente, em Portugal o estilo modernista, utilizado em edifícios privados
de habitação, mas igualmente em edifícios de serviços, edifícios públicos e mesmo religiosos. Trata-se de
um estilo mais simples baseado na composição, e decomposição, de figuras geométricas simples. Em
1938, o Arquiteto Pardal Monteiro projeta, com a ajuda de grandes artistas do panteão nacional, entre os
quais Almada Negreiros, a primeira Igreja Modernista em Portugal - a Igreja de Nossa Senhora de Fátima
- sita na atual Avenida Marquês de Tomar que receberá o primeiro Prémio Valmor atribuído a um edifício
religioso.
O estilo Modernista teve uma forte oposição por parte do Estado Novo que prefere e “incentiva” um estilo
mais nacionalista/regionalista, que associa a estética funcional e singela do modernismo, a uma decoração
mais “barroquizante”, composta pelos elementos que se considerava comporem, tradicionalmente, a
arquitetura popular portuguesa (beirais, elementos de ferro fundido, entre outros) Este novo estilo a que
se atribui a designação de Português Suave, graça em Portugal, em edifícios como os que integram a
Praça do Areeiro, a Avenida Padre Manuel da Nóbrega, ou a Av. António Augusto de Aguiar.
O advento da industrialização, traz à cidade um grande afluxo de populações vindas do mundo rural, a
quem urgia dar habitação condigna e que garantisse os mínimos cuidados de higiene, evitando assim a
propagação de doenças infectocontagiosas que periodicamente assolavam a cidade. Esta nova
preocupação criou na cidade de Lisboa alguns dos seus mais característicos edifícios de habitação, os
chamados pátios ou vilas que se disseminam um pouco por toda a cidade, principalmente junto dos
núcleos fabris.
Estes núcleos, construídos de raiz ou aproveitando estruturas
previamente

existentes,

como

quintas

ou

conventos

desativados com a extinção das ordens religiosas, eram
mandados construir por diversas pessoas e com diversos
objetivos. Desde o proprietário da fábrica, que assim podia ter
os seus operários estrategicamente perto do local de trabalho,
até sociedades filantrópicas, passando por certas camadas da
burguesia, que encontravam no aluguer de habitações uma
forma de suprir as suas carências financeiras. Devido às suas
características, a que não eram alheias as pessoas a quem se
destinavam, as vilas constituíam, praticamente, pequenos
núcleos rurais dentro da cidade, fechadas sobre si próprias,
tendo como único contacto com as artérias que as circundavam
um portão, de madeira ou ferro geralmente encimado por
grades.
Igualmente interessante é a nova arquitetura industrial

Planta da Freguesia de Santa Catarina em
1888.1

composta por edifícios da designada Arquitetura do Ferro – grandes edifícios industriais com grandes
vãos sustentados por traves de ferro, adaptando, muitas vezes de forma particularmente interessante, os
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novos materiais de construção, às necessidades funcionais dos edifícios. Esta arquitetura, que ocupa parte
significativa da zona ribeirinha de Lisboa, no Aterro da Boavista, na Zona Oriental, entre Santa Apolónia e
Chelas, tem alguns dos seus expoentes máximos na gare do Rossio e, mais recentemente da gare do
Oriente.
O crescimento da cidade é acompanhado por novos projetos urbanísticos, mais ou menos conseguidos.
A Avenida dos Estados Unidos da América faz parte do primeiro projeto de construção em altura da cidade
de Lisboa, integrada no chamado Projeto Cidade Jardim. Este, consegue, respeitando as exigências de
espaços verdes, aglomerar em pouco terreno uma grande quantidade de habitantes, graças à extensão
vertical dos edifícios.
Com a constante necessidade de criar novos espaços de habitação concentrada, na segunda metade do
séc. XX, áreas marginais e eminentemente rurais da cidade, foram sendo ocupadas por blocos de habitação
em altura, dando os antigos conventos e quintas da rica aristocracia e burguesia citadinas, lugar a bairros
habitacionais para ocupantes dos mais diversos estratos sociais, distribuídos pela cidade, conforme as suas
posses económicas.

5.14.1.4.2

O Porto de Lisboa

O crescimento da cidade, o advento da industrialização, principalmente nos bairros de Lisboa Oriental e
Alcântara, e a introdução do vapor nos transportes marítimos e fluviais, ditaram a necessidade de realizar
profundas áreas no Porto de Lisboa, adaptadas a uma frente ribeirinha em plena mudança, resultante da
construção do Aterro da Boavista, numa primeira fase e na construção da linha de caminho-de-ferro de
Cascais, numa fase posterior.
Até à construção do novo Porto, apesar da sua vocação marítima a cidade de Lisboa não possuía estruturas
modernas, que permitissem a atracagem de navios em condições de segurança, mas apenas algumas
pontes cais, sendo a descarga dos navios efetuada por transbordo para embarcações de menor calado
(DELLINGER, 2010).
Até meados do séc. XVIII, as obras executadas foram de carácter predominantemente militar. Data de
1727, em pleno reinado de D. João V, o primeiro projeto de melhoramento da estrutura portuária.
Encontram-se referidas no livro de 1730, “Description de la Ville de Lisbonne”.
Apesar de os primeiros projetos de construção de uma nova, e moderna infraestrutura portuária datarem
do tempo do Marquês de Pombal, integradas no plano geral de reconstrução da cidade de Lisboa pósterramoto, as obras demorariam mais de um século a ser concretizadas.
Durante a administração do Marquês de Pombal surge, cerca de 1750, o primeiro estudo global de obras
a realizar. Incluía a zona de Marginal, de Belém, ao Cais de Santarém, prevendo a construção de um grande
arsenal da Marinha, em Alcântara.
O projeto original da autoria de Carlos Mardel “era extremamente interessante, mas dispendioso, sem
dúvida. Previa a construção de um longo cais de atracagem que começaria no Terreiro do Paço e
terminaria em Belém e incluía já o cais da Rocha de Conde Óbidos e de Alcântara. Ao mesmo tempo.
Mardel projetou a construção de um grande arsenal na Junqueira, a jusante do caneiro de Alcântara e que
se estenderia até à cordoaria que nos tempos do Marquês ainda não existia e deveria estar separado da
terra firme por um canal navegável” (DELLINGER, 2010).
As diversas vicissitudes que o país atravessou na primeira metade do século XIX, com dilatados períodos
de conflito, externo e interno, levaram a uma alteração das prioridades e, apenas em 1854, se retomou o
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projeto do Porto de Lisboa, projeto esse que, apesar de ter chegado à fase de contrato – Contrato Leconte,
não foi implementado devido à sua dimensão e excessivo custo para os cofres nacionais.
No ano de 1883 é nomeada uma Comissão para o estudo dos vários projetos existentes e elaboração de
um plano definitivo de melhoramento do Porto. Em 25 de Abril de 1884, é apresentada uma proposta de
lei à Câmara dos Deputados para execução de grandes obras e respetivo financiamento, não chegando a
ser votada. No ano seguinte, é retomada com ligeiras alterações. É aprovada sob a forma de “Carta de Lei
de 16 de julho de 1885”.
Entre 1854 e 1887, diversos e diferentes projetos foram elaborados, apresentados, ou mesmo contratados,
sem qualquer efeito prático, pois efetivamente apenas nesta última data o Governo chefiado por Fontes
Pereira de Melo, deu início às obras de construção do Porto de Lisboa.

Planta do Rio Tejo Pertencente ao Plano Geral das Obras que Convém realizar nas Margens do Tejo em Frente a
Lisboa para o Desenvolvimento Marítimo, Comercial e Industrial do Porto e Cidade de Lisboa por Francisco
Pereira da Silva, 1884, Biblioteca Nacional de Lisboa

Dos diversos projetos apresentados foi selecionado o da Firma Hersant que se propunha construir a
infraestrutura num prazo de 10 anos, pelo valor de 10.800 contos (DELLINGER, 2010).
Adjudicadas no dia 20 de abril de 1887, as obras melhoramento do Porto de Lisboa, foram inauguradas,
com pompa e circunstância, no dia 31 de outubro, dia de aniversário do monarca D. Luís I.
As obras compreendiam a regularização da margem norte, desde Santa Apolónia até Alcântara, seguindose a construção do caminho-de-ferro do Cais do Sodré a Cascais e o troço marginal de Alcântara até à
Torre de Belém, execução de cinco docas de reparação de abrigo, de um anteporto, de duas docas de
reparação de navios, de aterros necessários à obtenção, de terraplenos, além do fornecimento e
montagem do equipamento do porto e construção de armazéns e telheiros. O andamento das obras
ressentiu-se de diversas dificuldades de ordem técnica, nomeadamente relacionadas com a pouca
consistência do rio, razão pela qual foi adotado um novo tipo de fundações, mas também razões
financeiras imperaram, resultantes de crise que alastra sobre o país a partir de 1891.
As dificuldades no cumprimento dos compromissos assumidos por parte do Empreiteiro Geral, levaram a
prolongados conflitos com o Governo e a uma dilatada demora na execução da obra. Tendo a situação
agudizado entre 1891 e 1892, finalmente, por Portaria de 26 de julho, o Governo toma posse das obras
entre 1892 e 1894, data em que por acordo entre as partes, a firma Hersant retoma os trabalhos que
termina apenas em 1907.
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Em 1907, através de Carta de Lei de 11 de março, foi criado um Conselho de Administração Autónoma
para o Porto de Lisboa, assinalável inovação em termos de gestão portuária, só mais tarde adaptada por
outros portos importantes, como o de Londres, cujo “Port of London Authority” remonta a 1909. A nova
estrutura imprimiu maior dinamismo, tendo o movimento de mercadorias aumentado durante os cinco
anos de indigitação.
Na sua dimensão final o novo Porto de Lisboa era constituído por diversas infraestruturas e edifícios.
“Para além dos molhes de acostagem com boa profundidade, construíram-se as docas de marés do Bom Sucesso, de
Belém, de Santo Amaro, da Alfândega e do Terreiro do Trigo e, bem assim, docas secas e planos inclinados. A doca
do Bom Sucesso foi destinada a embarcações de quarentena e as de Belém e de Santo Amaro a embarcações costeiras
e fluviais. A doca de Alcântara é a maior e mais funda, apropriada para navios de grande calado. Começa na zona
do então caneiro de Alcântara para terminar na Rocha do Conde Óbidos. O muro acostável que a limita exteriormente
tem 1500 metros de extensão, sendo a área da superfície líquida de 18 hectares. A face interior dos molhes desta doca
era em rampa, havendo a noroeste uma rampa de varadouro com 300 metros de extensão”. (DELLINGER, 2010).

Ao longo de quarenta anos persistiram normativos dispersos que articulam a gestão do Porto até serem
concentrados em único diploma: o Decreto – Lei n.º 36976, de 20 de julho de 1948, tornando-se Lei
Orgânica e mantendo os princípios de autonomia administrativa e financeira da personalidade jurídica. O
Decreto-Lei n.º 348 / 86, de 16 de outubro, fortalece esses princípios.

5.14.1.5 Condições de visibilidade
As condições de visibilidade em toda a área de incidência, direta e indireta do projeto na sua vertente
terrestre, são consideradas muito deficientes ou nulas, em virtude de se tratar de área urbana consolidada.
Efetivamente, a maioria das informações de cariz arqueológico existentes sobre a área em estudo, senão
mesmo a sua totalidade, procedem de trabalhos arqueológicos realizados no contexto de obras públicas
e privadas que implicaram revolvimento de solos.

Figura 5.78 – Condições de visibilidade do solo
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5.14.1.6 Resultados
5.14.1.6.1

Inventário dos Elementos Patrimoniais Identificados na Área em Estudo

Nas fases de pesquisa bibliográfica e de trabalho de campo realizados foram identificados 22 elementos
patrimoniais integráveis na categoria de património cultural entendido, segundo a legislação em vigor (Lei
n.º 107/2001 de 8 de Setembro) como “todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização
ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devem ser objecto de especial protecção e
valorização” (Alínea 1 do Artigo 2º do Titulo I). “O interesse cultural relevante, designadamente histórico,
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico,
social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá valores de memória,
antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade” (Alínea 3 do Artigo.
2º do Título I).
Os elementos patrimoniais identificados são descritos nas Fichas de Elemento Patrimonial constantes do
Anexo J.2 e sintetizados na tabela seguinte.
Esta mesma ficha é apresentada no relatório dos trabalhos arqueológicos, apresentado no Anexo J.5.
Os Elementos patrimoniais identificados, inscritos fundamentalmente na categoria de Património
Arquitetónico, com elementos pertencentes ao Património Edificado, testemunham a evolução urbana e
arquitetónica da cidade de Lisboa ao longo dos últimos séculos da sua existência, e a forma como se foi
modelando a sua zona ribeirinha, através da construção sucessiva de aterros que foram conquistando
espaço ao rio e dilatando o espaço urbano ao longo da sua margem até às freguesias e concelhos vizinhos.
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Tabela 5.47 – Elementos Patrimoniais identificados

Ref.ª

EP1

EP2

EP3

Ref.ª
PDMLx

71135

99956

71141

Valor
Patrimonial

Designação

Localização

Elevado

Gare Marítima de
Alcântara

Largo de Alcântaramar.
Área de Afetação
Direta

Elevado

Edifício Pedro Álvares
Cabral, antigos armazéns
frigoríficos do bacalhau e
atual Museu do Oriente

Avenida de Brasília,
Museu do Oriente
Área de Afetação
Direta

Elevado

Gare Marítima da Rocha
do Conde de Óbidos

Avenida Brasília, Rua
General Gomes
Araújo, Cais da Rocha
Área de Afetação
Direta

EP4

4672

Elevado

Palácio do Conde de
Óbidos, atualmente sede
nacional da Cruz
Vermelha Portugal

EP5

3310

Elevado

Museu Nacional de Arte
Antiga

EP6

4664

Elevado

Chafariz das Janelas
Verdes

EP7

3260

Elevado

Edifício situado na Rua
das Janelas Verdes, nº 70
a 78

EP8

3296

Elevado

Igreja de São Francisco
de Paula

EP9

02.50

MédioElevado

Carris - Estação de Santo
Amaro
(Antigo) Palácio dos
Condes da Ponte

EP10

26.48

MédioElevado

(Antigo) Convento de S.
João de Deus

EP11

26.50

MédioElevado

Pavilhão
Casa da América Latina
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Jardim 9 de Abril, 1/3
e Escadaria José
António Marques
Área de Afetação
Indireta
Rua das Janelas
Verdes, 9
Área de Afetação
Indireta
Largo Dr. José de
Figueiredo
Área de Afetação
Indireta
Rua das Janelas
Verdes, 70 a 78
Área de Afetação
Indireta
Rua Presidente
Arriaga, 86
Área de Afetação
Indireta
Rua Primeiro de
Maio, 101
Área de Afetação
Indireta
Rua Presidente
Arriaga, 9-17; Trav. da
Cruz da Rocha, 1ª
Área de Afetação
Indireta
Av. 24 de Julho,
118B-118D
Área de Afetação
Indireta

Classificação
Monumento de Interesse Público
pela Portaria n.º 740-FC/2012, DR, 2.ª
Série n.º 252 (suplemento) de
31.12.2012, que determina
igualmente a Zona Especial de
Proteção.
Monumento de Interesse Público
pela Portaria 401/2010, DR, 2.ª Série
n.º 114 de 15.06.2010, que determina
igualmente a Zona Especial de
Proteção.
Monumento de Interesse Público
pela Portaria n.º 740-FC/2012, DR, 2.ª
Série n.º 252 (suplemento) de
31.12.2012, que determina
igualmente a Zona Especial de
Proteção.
Imóvel de Interesse Público. Decreto
n.º 45/93, DR n.º 280, de 30-11-1993

Imóvel de Interesse Público. Decreto
n.º 516/71, DG n.º 274, de 22-111971
Imóvel de Interesse Público. Decreto
n.º 45/93, DR n.º 280, de 30-11-1993

Imóvel de Interesse Público. Decreto
n.º 8/83, DR n.º 19, de 24-01-1983

Imóvel de Interesse Público. Decreto
n.º 28 536, DG n.º 66, de 22-03-1938

Inventariado PDM de Lisboa

Inventariado PDM de Lisboa

Inventariado PDM de Lisboa
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Ref.ª

Ref.ª
PDMLx

Valor
Patrimonial

Designação

EP12

26.52

MédioElevado

(Antiga) Fábrica Nacional
de Moagens
Edifício de habitação
plurifamiliar

EP13

26.53

MédioElevado

(Antigo) Hotel Infante
Santo

EP14

26.54

MédioElevado

Apeadeiro de AlcântaraMar

EP15

26.55ª

MédioElevado

(Antigo) Armazém
Frigorífico
Delegação aduaneira

EP16

37.27

MédioElevado

(Antigo) Instituto do
Trigo e dos Cereais

EP17

37.33

MédioElevado

Edifício do Instituto
Português de
Conservação e Restauro
Palácio Pombal

EP18

37.35

MédioElevado

Conjunto das Tercenas
do Marquês

EP19

37.36

MédioElevado

(Antiga) Central TermoElétrica
Restaurante Kais

EP20

26.72

Elevado

Dispensário de Alcântara

EP21

02.42

Elevado

A Antiga Unidade
Industrial a Napolitana.

Localização
Av. 24 de Julho, 152156; Rua Tenente
Valadim, 6-6C
Área de Afetação
Indireta
Av. Infante Santo, 11F; Rua Tenente
Valadim, 14
Área de Afetação
Indireta
Av. da Índia
Área de Afetação
Indireta
Av. de Brasília
Área de Afetação
Indireta
Av. 24 de Julho, 68E68F; Pátio do
Pinzaleiro, 68E
Área de Afetação
Indireta
Rua das Janelas
Verdes; Trav. José
António Pereira
Área de Afetação
Indireta
Av. 24 de Julho, 82,
Trav. José António
Pereira, 4-10 e Beco
da Galheta, 13-21
Área de Afetação
Indireta
Av. de Brasília
Área de Afetação
Indireta
Av. Infante Santo n.º
3
Área de Afetação
Indireta
Rua

Cozinha

Económica

Classificação

Inventariado PDM de Lisboa

Inventariado PDM de Lisboa

Inventariado PDM de Lisboa

Inventariado PDM de Lisboa

Inventariado PDM de Lisboa

Inventariado PDM de Lisboa

Inventariado PDM de Lisboa

Inventariado PDM de Lisboa

Classificado como Monumento de
Interesse Municipal
Em Vias de Classificação
Inventariado PDM de Lisboa

Área de Afectação
Indireta
EP22

Elevado

Ponte 25 de Abril

Ponte 25 de Abril

Em Vias de Classificação

Estes elementos patrimoniais encontram-se localizados no Desenho 17.
Para além dos Elementos Patrimoniais inventariados e referenciados como pertencendo ao domínio do
Património Edificado/Arquitetónico, subsistem na área concessionada do terminal de contentores de
Alcântara 3 guindastes Mague atualmente desprovidos de função, mas que se consideram importantes
testemunhos da evolução quer da tecnologia portuária quer da própria paisagem industrial.
Os três exemplares datam da última campanha de ampliação da Doca de Alcântara – Rocha do Conde de
Óbidos datada dos anos 70-80 do Século XX, tendo, de acordo com o Engenheiro responsável, sido
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montados em 1987. Anteriormente a esta obra de ampliação operavam na Doca de Alcântara – Rocha do
Conde de Óbidos, guindastes da mesma companhia, adquiridos em 1963.

Cábrea António Augusto de Aguiar Transportando o Novo
Guindaste Mague, 196378

Guindaste Mague 79

Guindaste Mague, 198780

78 APL, 1992.
79 APL, s.d.
80 Informação pessoal do Engenheiro Responsável pela sua montagem
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5.14.1.6.2

Resultados da Análise Toponímica e Fisiográfica da Cartografia

Na cartografia atual da cidade de Lisboa, podem encontrar-se na área em estudo, no âmbito da questão
colocada dois tipos de topónimos:
−

Topónimos sem interesse para a análise patrimonial, em virtude de não conterem ou
apontarem qualquer informação sobre eventuais elementos patrimoniais quer na categoria de
Património Edificado, quer na categoria de Património Arqueológico. Estão neste primeiro caso
os topónimos:
1.

Evocativos de figuras históricas ou figuras relevantes para a cidade de Lisboa, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Rua Rodrigues Faria
Rua Maria isabel Saint-Léger
Travessa Teixeira Júnior
Rua Maria Luísa Holstein
Rua Fradesso da Silveira
Rua João de Oliveira Miguens
Rua Prior do Crato
Rua Gilberto Rola
Rua Vieira da Silva
Rua Tenente Valadim
Avenida Infante Santo
Rua Presidente Arriaga
Travessa José António Pereira
Travessa Castro
Rua Santos Pinto
Rua do Prior
Calçada Ribeiro Santos

Os topónimos evocativos de cidades ou países, tais como:
• Avenida da Índia
• Avenida Brasília
• Rua de Cascais

3.

−

Os topónimos evocativos de acontecimentos históricos relevantes, tais como:

• Rua 1.º de Maio
• Avenida 24 de Julho
Topónimos relevantes para a análise patrimonial por conterem informações sobre edifícios,
atuais ou pretéritos, ocupações anteriores à expansão urbana da cidade, acidentes geográficos
ou informações sobre atividades que se perderam na cidade mas que permanecem na sua
memória toponímica. Estão neste caso os topónimos:
1.

Que se reportam à paisagem anterior à expansão urbana da cidade, natural ou
antropizada, tais como:
• Rua da Junqueira, relacionada com a vegetação ripícola da margem direita do Tejo e
possivelmente também da Ribeira de Alcântara.
• Largo e Rua das Fontainhas
• Rua A à Rua das Fontaínhas
• Rocha do Conde de Óbidos, referente ao imponente acidente geográfico que separa
a zona ribeirinha da Rua das Janelas Verdes.
• Travessa do Olival, referente à ocupação rural da Zona ocidental da cidade de
Lisboa, afora das muralhas, que se manteve, de acordo com a cartografia histórica,
até, pelo menos à segunda metade do Século XIX.
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• Escadinhas da Praia, que denuncia a topografia da margem direita do tejo,
anteriormente à construção do Aterro da Boavista e seu prolongamento para
ocidente através da Avenida 24 de Julho no Século XIX.

Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, realizado por Filipe Folque, entre 1856-1858

Levantamento da Cidade de Lisboa, realizado por Francisco César Goullart em 1878
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2.

Que se reportam a actividades económicas pretéritas, tais como:
•
•

Travessa da Galé, potencialmente indiciadora de uma área dedicada à construção naval
Pátio do Pinzaleiro

Na cartografia histórica vem ainda referenciado o topónimo “Fornos da Cal”, associado a um edifício
de grandes dimensões que ocupa um quarteirão na margem Norte da actual Avenida da Índia.

Levantamento da Cidade de Lisboa de Duarte Fava, 1807

3.

Relacionada com presença de edifícios que pela sua dimensão, ou relevância marcam a
paisagem, atual ou anterior da cidade, e que informam sobre a presença de monumentos
e potencialmente sobre a existência de estruturas arqueológicas significativas, ocultas
sobre o edificado atual. Estão neste caso os topónimos:
•
•

•

Rua da Cozinha Económica, que perpetua a memória da cozinha económica, criada em
1895, no n.º 3 da atual artéria.
Rua do Sacramento a Alcântara, que perpétua a memória do Convento, dominicano do
Santíssimo Sacramento, fundado em 1605 pelos Condes do Vimioso, cujo edifício ainda
permanece, ainda que com funções diferentes das originais.
Praça da Armada, que perpetua a memória do antigo quartel de Marinha, construído
no século XIX parcialmente sobre as Ruínas de um antigo Baluarte, ao qual se eludirá
em entrada própria, e que ainda permanece atualmente acolhendo os serviços
administrativos da Armada. Este topónimo veio a substituir a denominação anterior do
espaço – Praça de Alcântara, presente na cartografia histórica pelo menos desde 1807.
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Levantamento da Cidade de Lisboa de Duarte Fava, 1807

•

Rua das Janelas Verdes, que perpetua a memória do edifício de grandes dimensões atualmente
ocupado pelo Museu Nacional de Arte Antiga, mandado construir nos finais do Século XVII por D.
Francisco de Távora, primeiro conde de Alvor. Na sua dimensão atual o edifício integra igualmente
o espaço do antigo Convento de Santo Alberto de Lisboa – convento das Albertas, fundado em
1584, pertencente ao ramo feminino das Carmelitas Descalças, arruinado. Na Cartografia histórica
é possível observar este edifício, bem como a sua cerca, atual jardim Nove de Abril.

Levantamento da Cidade de Lisboa de Duarte Fava, 1807
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•

Travessa de José António Pereira. Este topónimo tem a dupla evocação de José António Pereira,
importante armador da cidade de Lisboa e do edifício de grandes dimensões – Tercenas de José
António Pereira ou Cais de José António Pereira, construído pelo armador na 1.ª metade do Século
XIX e que ocupa todo um quarteirão entre as atuais Avenida 24 de Julho e Rua das Janelas Verdes,
desenvolvendo-se em patamares ao longo da Travessa, ligados por arcaria. Este edifício, que ainda
subsiste, aparece pela primeira vez cartografado com a sua forma atual no levantamento de Filipe
Folque de 1856.

Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, realizado por Filipe Folque entre 1856-1858

•

Travessa do Baluarte, evocativa da estrutura defensiva – Baluarte do Sacramento, construída no
século XVII, como parte do Plano de Defesa da Cidade de Lisboa, após a Restauração da
independência nacional em 1640. Este Baluarte, que de acordo com a bibliografia consultada nunca
teria sido terminado, e que viria a sofrer importantes danos com o Terramoto de 1755, aparece
representado na Cartografia Histórica entre 1780 e 1875, a norte e parcialmente sob a atual Avenida
24 de Julho. No Atlas da Carta Topográfica de Filipe Folque, é ainda possível identificar, em ambas
as laterais do baluarte, um conjunto de docas de diferentes dimensões.

•

Rua do Arco de Alcântara, evocativa de um paterna do Baluarte do Sacramento.
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Planta Topográfica de Lisboa de 1780

Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, realizado por Filipe Folque entre 1856-1858

•

Largo do Calvário, que perpetua a memória do Convento do Monte do Calvário, instituído em 1616
por D. Violante de Noronha e D. Maria Teresa de Meneses, pertencente ao ramo feminino da ordem
de São Francisco. O conjunto edificado do edifício ainda existe embora muito alterado, sendo
pertença da Polícia de Segurança Pública.
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•

Travessa dos Brunos, evocativa da memória do Convento e Igreja de São Bruno, instituído no século
XVII por D. Jorge de Ataíde. Nesta Travessa existiria o convento e respetiva capela.

•

Travessa da Cruz da Rocha, evocativa possivelmente de um cruzeiro cuja memória se perdeu, exceto
na toponímia.

Na envolvente do Projecto encontram-se ainda alguns topónimos cuja origem e evocação não foi
possível determinar, como:
•
•
•
•

Travessa da Trabuqueta
Travessa da Paz
Beco da Galharda
Corredor da Torrinha

Salienta-se no entanto que todos os topónimos supra referidos dizem respeito a uma área que se situa
a Norte, ou parcialmente sob a actual Avenida 24 de Julho sem qualquer relação direta com qualquer
elemento constituinte do Projeto em estudo. Efetivamente até ao início das obras do Porto de Lisboa,
cartografadas pela primeira vez, ainda em projeto, num levantamento datado de 1871, e posteriormente
já em construção num levantamento de 1911, toda a área limite da Concessão é ocupada pelas águas
do Tejo.

Carta Topográfica de Lisboa, 1871

Carta Topográfica de Lisboa, 1871
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Carta Topográfica de Lisboa da Autoria de Silva Pinto1871

Carta Topográfica de Lisboa da Autoria de Sila Pinto 1871

No interior da área concessionada todos os topónimos identificados estão relacionados com a obra do
Porto de Lisboa e com edifícios e estruturas com ele relacionados, como são dos casos:
•
•
•
•
•

5.14.1.6.3

Gare Marítima de Alcântara
Doca de Santo Amaro
Doca de Alcântara
Rua Cintura do Porto de Lisboa
Cais da Rocha do Conde de Óbidos

Resultados da Análise da Cartografia histórica

No que concerne à cartografia histórica, os levantamentos cartográficos, existentes no sítio da Câmara
Municipal de Lisboa, mostram que entre 1780, data da carta mais antiga que cartografa a área de estudo
– Planta topográfica de 1780, sem autor, e 1878, a ocupação desta zona da cidade, existia apenas a
Norte da atual Avenida 24 de Julho, construída em aterro sobre a língua de praia que se estendia desde
o vale de Alcântara, até ao Cais do Sodré.
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Planta Topográfica de 1780

Carta Topográfica de 1785
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Carta sem autor 1844

Carta sem autor 1844
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Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, realizado por Filipe Folque, entre 1856-1858

O que se pode observar nestes levantamentos, mais ou menos esquemáticos, é o paulatino crescimento
urbano desta área marginal da cidade que, no entanto, como observável no pormenorizado
levantamento de Filipe Folque, ainda se encontra, em boa medida ocupada por quintas de recreio e
conventos com suas cercas e áreas ajardinadas, sendo observáveis grandes espaços abertos de
ocupação agrícola. A Sul, ao longo do casario, uma língua de praia estabelece a ligação com o rio,
guardado por um baluarte no extremo SW da área cartografada nos levantamentos de 1780, 1785 e
1844.Numa primeira fase, esta nova artéria, sustentada sobre um muro ribeirinho construído em
alvenaria e cantaria de pedra, e cujos vestígios foram identificados nas obras de construção das
instalações do antigo Banco Mais, na Avenida 24 de Julho, seria uma área de lazer, marginal que atraia
a população nos seus passeios protegidos pela sombra de frondosas árvores.

Levantamento da Cidade de Lisboa, realizado por Francisco César Goullard em 1878
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Esta situação viria a alterar-se completamente com a construção da linha de caminho-de-ferro que
estabelecia a ligação entre Lisboa e Cascais e com as obras do Porto de Lisboa, cujo projeto surge no
levantamento datado de autor desconhecido, datado de 1871.

Carta Topográfica de Lisboa, 1871

Uma vez que as obras do Porto de Lisboa se encontram tratadas em capítulo anterior, referimos apenas
que, no levantamento de 1899-1948 é possível verificar que parte das obras projetadas já se encontram
realizadas, nomeadamente o cais de embarque e parte dos acessos.

Levantamento Topográfico de 1899-1948
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Finalmente no levantamento de Silva Pinto, datado de 1911, é possível verificar que a maioria dos
aterros e grande parte das infraestruturas portuárias se encontram já realizadas. Na envolvente Norte,
o casario é também muito mais denso, encontrando-as as áreas agrícolas e espaços de lazer, muito
mais diminuídas.

Carta Topográfica de Lisboa da Autoria de Silva Pinto 1871

5.14.2 Património em meio subaquático
5.14.2.1 Enquadramento
A identificação e a caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica náutica e
subaquática existente na área de incidência direta e indireta do Projeto, baseiam-se em pesquisa
bibliográfica, recolha de informação arquivística e avaliação do relatório da geotécnica (de acordo com as
condicionantes na autorização do Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos, com o Nº
2018/016 (C.S:175582).
De referir que os trabalhos arqueológicos são disciplinados pelo Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de
Novembro (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), que desenvolve a Lei de Bases do Património
Cultural a 107/2001 de 21 de setembro e pela Convenção Unesco 2001 para proteção do Património
Cultural Subaquática, a que Portugal aderiu por ratificação em 2006, e que foi tornado direito interno
através do Aviso MNE nº 6/2012 de 26 de Março (Republicação da Convenção sobre a Proteção do
Património Cultural Subaquático, aprovada na XXXI Sessão da Conferência Geral da UNESCO) e,
subsidariamente pelas disposições do Decreto-Lei nº 164/97 de 27 de Junho (Património Cultural
Subaquático). Ainda através da Circular 2004 de 10 de setembro (Termos de Referência para o Descritor
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental).

5.14.2.2 Metodologia
A metodologia geral de caracterização da situação de referência envolve três etapas fundamentais:
•

Recolha de informação
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•

Levantamento bibliográfico

•

Análise do relatório geotécnico

A recolha de informação incidiu sobre registos de natureza distinta:
•

Manancial bibliográfico– Caracterização sumária do Património Histórico-Arqueológico da área e
estado atual dos conhecimentos em meio náutico e subaquático;

•

Suporte cartográfico – base da pesquisa toponímica e fisiográfica (na escala 1:25 000 folha 431 da
CMP, IGeoE), batimétrica e hidrográfica (Carta Náutica do Porto de Lisboa, de Alcântara ao Canal
do Montijo, escala 1:15 000), manancial de cartografia antiga da cidade de Lisboa (http://dados.cmlisboa.pt/pt_BR/dataset/cartografia-historica-de-lisboa e http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/)
e da recolha comentada de potenciais indícios.

O levantamento bibliográfico baseia-se nas seguintes fontes de informação:
•

Inventários patrimoniais de organismos públicos (Portal do Arqueólogo e base de dado da
autarquia; Carta Arqueológica Subaquática do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e
Subaquática - CNANS);

•

Bibliografia especializada;

•

Instituições públicas;

•

Projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais desenvolvidos curso na
região.

Análise do relatório da Geotecnia, com os seguintes objetivos:
•

Avaliar os níveis antrópicos/recentes;

•

Despistar a existência de bens arqueológicos ou patrimoniais relacionáveis com meio aquático;

•

Avaliar a pertinência da metodologia e dos resultados numa perspetiva da arqueologia marítima.

A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica levou à obtenção de um levantamento sistemático
de informação de carácter fisiográfico e toponímico, batimétrico e hidrográfico.
O objetivo desta tarefa foi identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas de
origem antrópica e/ou outras informações relacionadas com naufrágios, peguilhos e obstáculos a
navegação.
A pesquisa bibliográfica permite traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com este
enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto mais amplo
da diacronia de ocupação da zona ribeirinha. Sistematização do conhecimento dos sítios arqueológicos
navais e náuticos.
A análise ao relatório geotécnico, apresentado no Anexo L teve como objetivo caracterizar os níveis
antrópicos, sistematizando e reconhecendo eventuais paralelos com outras zonas ribeirinhas.

5.14.2.3 Enquadramento histórico
A história da apropriação do espaço portuário de Alcântara está indubitavelmente associada a ocupação
e transformação de um território que tem como marca temporal a ribeira. Efetivamente, está afirmou-se
gradualmente como uma charneira de mobilidade ao longo das margens e de comunicação entre o rio e
o interior do território. Assistiu, em bom rigor, a transformação do vale desde a foz, e por conseguinte, do
entroncamento com o Tejo, até zonas mais remotas de Lisboa Ocidental.
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Apesar do seu papel como charneira entre o mundo rural e a cidade, Alcântara conseguiu manter-se como
um cenário campestre, onde foram aparecendo moinhos de maré, moinhos de vento e fornos de cal,
aproveitando os recursos naturais existentes nas margens da ribeira e do rio.
Este cenário bucólico, entre os finais do século XVI até meados do século XVIII, atraiu a construção de
palácios e quintas para a nobreza e a família real.
Depois da restauração da independência em 1640, D. João IV dá ordens para a elaboração de um projeto
geral de fortificação que vai definir as fronteiras da cidade até ao século XIX (Boiça, et all, 2001).
Para o EIA em apreço, é particularmente interessante o projeto da Linha Fundamental de Fortificação foi
elaborado pelos engenheiros militares Charles Legart, Jean Cosmander e Jean Girot. Efetivamente, no
âmbito deste projeto, em 1652 foram construídos os baluartes do Sacramento, identificado nas obras da
CUF, e das Necessidades, identificado nas obras do parque da antiga FIL, que formavam uma cortina
defensiva onde se encontrava uma das portas de entrada em Lisboa:
«O primeiro baluarte he o chamado do Sacramento, a cabeça da fortificação, e por isso se ordenou com duas
batarias, alta e baixa. Determinou-se logo o baluarte collateral de Nossa Senhora do Livramento, o qual por
corresponder ao sítio no meyo da cortina destes dous baluartes se fez a porta principal da Cidade, onde vem
desembocar a entrada de Santo Amaro.» (CASTRO, 1863). Adjacentes à ribeira de Alcântara e respetiva
caldeira, este complexo defensivo foi concebido para proteger esta entrada na cidade de Lisboa,
aproveitando o curso de água e os declives do terreno adjacente para criar um ponto de estrangulamento,
dominando a passagem da ponte de Alcântara, proporcionando uma forte posição defensiva. Estes dois
fortes encontravam-se ligados por uma cortina de tiro e, a poente, um fosso seco complementava a
fortificação (CUSTÓDIO, 1994).
Com o Terramoto de 1 de novembro de 1755 uma grande parte da cidade de Lisboa ficou destruída e
danificada. Para dar apoio à reconstrução da cidade, houve um grande aumento de laboração dos fornos
de cal existentes em Alcântara cuja matéria-prima vinha das várias pedreiras nas imediações. Alcântara
apresentava uma situação privilegiada para ocupação industrial, por se encontrar junto a cursos fluviais e
marítimos, sendo justamente ao longo destas marcas geográficas que as unidades industriais se
começaram a instalar. A presença da ribeira e a as boas acessibilidades proporcionadas pelo vale, que
servia de ligação ao interior da cidade, permitiram a instalação destas primeiras unidades industriais, nos
antigos terrenos agrícolas (Marques, 2015).
Ao longo da face ocidental do baluarte do Sacramento existia uma pequena caldeira, utilizada como doca
de abrigo para pequenas embarcações. Tal uso perdurou até à sua destruição, aquando da sua cedência
à Câmara Municipal de Lisboa para construção da Avenida 24 de Julho, em 1876, visto que: «A caldeira de
Alcântara, contígua ao baluarte do Sacramento, que então servia para recolha e reparação de barcos e
dos vapores das carreiras fluviais da empresa de Frederico Burnay, ficou cortada pelo aterro da rua (…)»
(SILVA, 1960)
Na sua fachada Nascente, a partir do século XVIII, é documentada uma área de maiores dimensões para
abrigo de embarcações, designada como Doca de Alcântara, onde se situam os atuais armazéns da
Marinha, os quais datam dos finais do século XIX, aquando da construção dos aterros. Na zona a Poente,
adjacente à caldeira, desde o século XVIII que são observáveis espaços de armazéns e edificado de apoio
às atividades navais. De acordo com Jorge Custódio, foi nesta zona de Lisboa que primeiro se instalou o
uso da máquina de vapor: «Localizaram-se também na freguesia de S. Pedro de Alcântara, na zona do
Baluarte, onde a máquina a vapor se instalou bem cedo, entre 1844 e 1849.» (CUSTÓDIO,1994). Devido ao
banco de calcário sobre o qual se encontrava instalado o Baluarte das Necessidades, existiam nas
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proximidades do terreno fornos de cal, documentados em plantas do século XVIII e XIX. Mais tarde, com
a construção dos aterros, a zona é convertida, na sua totalidade, em recinto industrial, no que vem mais
tarde a ser conhecido como fábrica SOL.
A construção do aterro foi o culminar do levantamento coordenado por Filipe Folque em 1856-58 que
deu bases rigorosas para o planeamento da nova cidade. Na segunda metade do século XIX, seguida de
uma série de debates e discussões, foram aprovados planos urbanísticos globais que definiram a
modificação da rede viária principal da cidade onde se destaca a construção de uma avenida ribeirinha
em toda a frente rio sobre novos terrenos de aterro. Para concretizar esses importantes infraestruturas
realizaram-se novos aterros na margem do rio que foram os mais extensos de área e de maior
profundidade (Durão 2012).
Projetaram-se, entre 1855 e 1884, a construção do novo Porto de Lisboa, que só seria concretizado
totalmente já em meados do século XX com a construção de docas para atracagem de barcos de pequeno
calado, diversos molhes para o desembarque de barcos de grande calado. Enquanto entre a avenida
ribeirinha e o rio surgiram edifícios administrativos do porto de Lisboa, armazéns e outros espaços
portuários que se edificaram ao longo de diversas décadas (Dellinger 2010).
Em Alcântara, estas obras foram de grande importância, uma vez que estimularam o desenvolvimento do
vale de Alcântara e marcaram definitivamente a fisionomia urbana desta área de Lisboa (Marques 2015).
O período correspondente à transição da Monarquia para a República marca uma fase muito importante
para a cidade de Lisboa. Em 1920, uma Sociedade Financeira apresentou à Câmara uma proposta de um
Plano de Desenvolvimento Sectorial de Lisboa que propunha, para além da continuação do
desenvolvimento do plano das Avenidas Novas e do porto de Lisboa, a construção de uma nova avenida
sobre o caneiro de Alcântara, ligando a Avenida 24 de Julho até Campolide – a Avenida de Ceuta. A
construção desta avenida iria permitir o desenvolvimento da cidade para norte e a ligação do interior às
infraestruturas portuárias e ferroviárias (Durão 2012).
Com a construção de infraestruturas viárias e de transporte no vale de Alcântara, as atividades industriais
e portuárias começaram a consolidar-se. O território começou a ficar marcado pela presença de pequenas
e médias unidades industriais e, consequentemente, foram diminuindo os espaços verdes e outros espaços
que se encontravam expectantes desde a construção do aterro no final do século XIX (Marques 2015).

5.14.2.4 Resultados
5.14.2.4.1

Pesquisa bibliográfica

Historicamente, a aterragem no porto de Lisboa fazia-se em vários fundeadouros cuja localização,
instariam sobretudo entre a Ribeira das Portas do Mar (atual Campo das Cebolas), a Oriente, e Belém, a
Ocidente, dando a conhecer três sítios: o ancoradouro do Restelo, o de Santo Amaro e o da Boa Vista ou
de Santa Catarina (Gomes, 2014, p. 81).
As mesmas fontes dão igualmente conta da existência de numerosos desembarcadouros naturais, na praia,
ou em cais em pedra e madeira, em zonas regularizadas, e de estaleiros, com estruturas mais ou menos
complexas (Bettencourt, 2017).
As sucessivas descobertas ao longo dos vários quilómetros da “Lisboa Ribeirinha” correspondentes ao
progressivo aproveitamento da margem fluvial, conjuntos de formas e funções muito variadas, são
indicadores de um potencial arqueológico específico, e, ao mesmo tempo, marcadores do meio intertidal
(Blot, 2004) Evidenciamos as principais descobertas que servem de comparativo:
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•

O Largo do Município viria a fornecer os primeiros vestígios de um espaço especializado, estaleiro
de construção naval, com materiais de construção naval dos séculos XIII-XIV (Alves, 2002), num
local que se presume corresponder a tercenas medievais (Pereira, 1994).

•

As descobertas no Largo Vitorino Damásio e na Avenida D. Carlos I (Blot e Henriques, 2004), viriam
a confirmar muita das expectativas criadas. A identificação de um tabuado inclinado, construído
sobre estacaria (Santos, 2006), que foi interpretado como embarcadouro e que correspondia ao
tipo de cais observáveis na iconografia de G. Braunius, entre outras fontes iconográficas.

•

Na Avenida D. Carlos I, uma cofragem em madeira para contenção de aterro portuário apresentava
a particularidade de estar construída com reutilização de elementos navais – cavernas de
embarcação, tabuado de casco e uma madre de leme na parede de contenção.

•

Na Praça D. Luís I foi identificado um fundeadouro romano, sob a estrutura em madeira
interpretada como grade de maré, varadouro ou rampa de estaleiro naval (datada entre finais do
século XII e inícios do século XVIII) e sob os níveis do aterro da Boavista. Para época moderna da
frente ribeirinha da cidade de Lisboa, documenta-se um cais de madeira com pavimentação em
pedra (século XVI); dos séculos XVI/XVII data uma estrutura portuária, tercenas (ou taracenas
correspondem às infraestruturas portuárias para fabricos de embarcação, integrando áreas de
armazenamento de embarcações e seus aprestos. Regista-se ainda um baluarte, escadaria e cais
do Forte de São Paulo, relacionado com o período da restauração; um troço do Cais da Casa da
Moeda, com reconstruções pós-terramoto de 1755; do Século XIX subsistiam vestígios da fundição
do Arsenal Real (embasamento das chaminés, utensílios, nomeadamente formas de pesos).
Subjacentes, registam-se estratos sedimentares ao aterro da Boavista.

•

Sede da EDP, Avenida 24 de Julho – Registaram-se os restos de duas embarcações, designadas de
Boa Vista 1 e Boa Vista 2. A escavação destes vestígios, permitiu ainda documentar uma importante
sequência estratigráfica, um provável ancoradouro (situado entre os 3 e os 6 metros abaixo do nível
média do mar); espólio cerâmico datado entre o período romano e o século XVIII, assim como
âncoras de ferro do início da Idade Moderna. Sobre estes contextos foram depositados os aterros
que constituíram a base para a construção em meados do século XIX da primeira central a gás de
Lisboa, que só viria a ser desativada em pleno século XX (Fonseca, et al., 2014, p. 957).

•

Boqueirão do Duro – Os trabalhos arqueológicos possibilitaram o registo de um conjunto de
vestígios que caracterizam a praia de Santos. Ocorreram achados mais recentes, que documentam
a atividade fabril, desde a utilização de tecnologia a vapor, até à introdução da energia elétrica, sob
os quais jaziam testemunhos de contextos de acostagem (cais) e estaleiro de construção naval do
século XVIII e inícios do XIX. Registou-se a instalação de diversas estruturas em madeira que
reaproveitam elementos navais na sua construção e delimitam áreas de estaleiro, com núcleos de
matéria-prima (peças náuticas em pré-forma). Destaca-se ainda uma grande estrutura em madeira,
possivelmente um cais palafítico, no qual foi adossado um cais com estrutura em madeira. O cais
consistiria numa rampa suspensa em madeira, que poderia corresponder ao Paço da Madeira,
situado junto ao Largo do Conde Barão. Destaca-se a identificação de restos de uma pequena
embarcação, uma âncora com alma em madeira e dois canhões de ferro (Macedo, et al., 2017, p.
1915).

•

Na Avenida 24 de Julho, outro plano inclinado em direção ao rio indicou-nos a possível
interpretação de um plano inclinado de estaleiro naval para lançamento de barcos à água.
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•

Num outro ponto da mesma Avenida, bem como em Alcântara (na margem do antigo estuário da
Ribeira de Alcântara) ocorreram estruturas de complexos industriais de fundição do século XIX,
numa posição ribeirinha reveladora da via escolhida para abastecimento e escoamento, a margem
fluvial, acesso direto à via aquática de circulação e transporte.

•

Em 2001, no âmbito da construção de um parque de estacionamento na antiga FIL de Lisboa, foram
colocadas a descoberto as ruínas do Porto Franco construídos nos finais do século XVIII, junto ao
Forte de São João

•

Recentemente, a intervenção arqueológica realizada em 2017, para a construção do Novo Hospital
da CUF, permitiu a identificação de um antigo molhe militar associadas ao Forte do Sacramento ou
de Alfarrobeira.

As primeiras descobertas no domínio da arqueologia náutica, em contexto urbano, materializaram- se na
exumação de uma embarcação do século XVI no subsolo do Cais do Sodré (Rodrigues et al, 2001), bem
como pelos vestígios de uma embarcação do século XIV no Largo do Corpo Santo (Alves, Rieth e
Rodrigues, 2001). De forma, igualmente sintética, evidenciamos os principais elementos descobertos:
•

Corpo Santo – Fragmento de popa de navio descoberto e escavado em 1996, a respetiva datação
C14 aponta para uma cronologia entre 1292 e 1412 cal. A.D., durante a desobstrução de um poço
do metropolitano. Esta estrutura corresponde ao navio mais antigo conhecido com leme central
cuja construção está associada à técnica “skeleton first” (Alves, et al., 2001).

•

Cais do Sodré – Restos de estrutura de navio, bem preservada, seccionado nas extremidades, no
decurso da abertura de um túnel do metro, no ano de 1995, sendo escavado. A respetiva datação
C14 aponta para uma cronologia entre 1435 e 1635 cal. A.D. As suas características tipológicas
enquadram-se na construção naval descrita por Fernando de Oliveira em 1570-1580. O local
corresponde ao aterro da Boavista feito em meados do século XIX e a estrutura naval assentaria na
antiga margem do Tejo (Rodrigues, et al., 2001).

•

Avenida D. Carlos I – Conjunto de peças reutilizadas na construção de uma cofragem de
regularização das margens do rio, entre as quais se destaca uma madre de leme. Este contexto foi
descoberto e escavado em 2004.

•

Praça D. Luís – Conjunto de peças reutilizadas na construção de uma grande grade de maré,
provavelmente de finais do século XVII ou inícios do século XVIII, de acordo com a datação do
espólio arqueológico dominante contido nos sedimentos que cobriam a estrutura.

•

Praça do Município – Conjunto de elementos desconexos para a construção naval que estará
associado a um dos antigos estaleiros da Ribeira das Naus (Alves, et al., 2001), vinte e uma peças
pré-cortadas para a utilização na construção de navio, descoberto e escavado em 1997. A respetiva
datação C14 aponta para uma cronologia entre 1020 e 1300 cal. A.D.

•

Boa Vista 1 – Estrutura conservada grosso modo entre a popa e meio dos restos de navio, coerente,
embora profundamente afetada por processos pós-deposicionais. A descoberta e escavação
ocorreram entre 2012 e 2013. A cronologia obtida para o espólio contido nos sedimentos que
envolviam estes vestígios aponta para uma datação entre 1650 e 1750. Não foi possível determinar
se se tratou de navio abandonado, abandono de navio ou naufrágio.

•

Boa Vista 2 - Estrutura conservada grosso modo entre a proa e meio do navio, coerente, embora
profundamente afetada por processos pós-deposicionais. A descoberta e escavação ocorreram em
2012. A cronologia obtida para o espólio contido nos sedimentos que envolviam os vestígios da

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

328

embarcação aponta para uma datação entre 1650 e 1750. Não foi possível determinar se se tratou
de navio abandonado, abandono de navio ou naufrágio.
•

Boqueirão do Duro – No âmbito da remodelação do edifício situado em o Largo Conde Barrão, Rua
Boqueirão do Duro e Rua D. Luís I foram descobertos em 2016 vestígios de uma pequena
embarcação, provavelmente em situação de depósito de abandono.

•

Campo das Cebolas - Descoberta e escavação em 2016 e 2017 de seis despojos de embarcação e
de um sistema water front no decurso da intervenção para a construção de uma parte de
estacionamento. A cronologia sugerida pelo espólio exumado e pelo tipo de construção naval
aponta para o século XIX.

•

Na construção do Hospital da CUF em Alcântara, na zona identificada como zona de fundeadouro
do Baluarte do Sacramento Foram registadas um total de 83 peças de uma pequena embarcação
em madeira que se podem associar a braços, cavernas e outros fragmentos de diferentes
dimensões que não ofereciam qualquer leitura. Destaca-se a identificação de uma pequena parte
da estrutura em conexão, que poderá corresponder à amurada do barco, se elevava num dos
bordos do navio

Embora brevemente enumeradas, cumpre-nos sublinhar que todas estas ocorrências confirmam a
paisagem cultural marítima, estuarina, intimamente ligada ao oceano e reveladora de recursos de ordem
e origens diversas (Freire, 2012), materializada por vestígios de equipamentos portuários construídos (cais,
embarcadouros), e por elementos de afeiçoamento da margem (tabuados, cofragens para aterros,
paliçadas de contenção) gradualmente sepultados pela implantação de outras estruturas – artérias
rodoviárias, vias ferroviárias, incluindo metropolitano, e estruturas portuárias dos séculos XIX e XX – cais,
docas, implantações de guindastes e outros equipamentos de utilização portuária, atualmente
classificáveis como património do domínio da arqueologia industrial.

5.14.2.4.2

Documentação histórica, fotográfica e cartográfica

Naufrágios
A consulta as diversas bases de dados permitiu recolher informação respeitante a um conjunto de
naufrágios. A informação não inclui a localização georreferenciada dos naufrágios, mas apenas a
localização aproximada em relação a zona potencialmente de incidência direta ou indireta.
Tabela 5.48- Ocorrências identificadas no arquivo da APL

Nº inventário

Data de naufrágio

Data do Salvamento

Descrição

5181

04/04/1928

02/07/1929

Salvamento de batelão afundado na Doca de
Alcântara

5188

29/07/1930

11/12/1930

Salvamento da Fragata registo L243 T.L,
afundada frente à boca da Doca de Alcântara

Tabela 5.49- Ocorrências identificadas no Endovélico/DGPC

Nº Inventário/ CNS

Nome do navio

Data

Descrição

Arquivo Lizé

N. S. Vitoria

1730

Incêndio no Porto de Lisboa

Arquivo Lizé

Navio Francês

1732

Naufrágio no Porto de
Lisboa
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Nº Inventário/ CNS

Nome do navio

Data

Descrição

29107

“Le Contenu”

1727

Abalroamento

Tabela 5.50- Ocorrências identificadas no arquivo central de Marinha

Arquivo

Nome do navio

Data

Descrição

Central de Marinha

Vapor Ville de Vitoria

1886

Abalroamento/ de Alcântara

Central de Marinha

Vapor Ares

1931

Incêndio/ Alcântara

Figura 5.79 - Vista da Carta Náutica do Porto de Lisboa, de Alcântara ao Canal do Montijo,
Escala 1:15 000, com indicação de dois naufrágios.
Tabela 5.51- Ocorrências identificadas no arquivo da DGPC - Carta Arqueológica Subaquática

Arquivo

Nome do
navio

Data

CNA-CNS

Carta Arqueológica

Le

1727

CA 208 (CNS 29107)

Subaquática – CA

contenu

Carta Arqueológica

Elisabeth

1871

CA 3458

1886

CA - 5204

Contemporâneo

CA- 5209

Subaquática – CA

Ann
Bright

Carta Arqueológica

Vapor

Subaquática – CA

Ville de
Vitoire

Carta Arqueológica
Subaquática -CA

Pegasus

(?)

O sítio arqueológico identificado como CA – 208 (CNS 29107) é referente ao naufrágio do navio francês
Le contenu no dia 13 de março de 1727, próximo de Alcântara, por abalroamento com outro navio quando
partia para Livorno.
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O sítio arqueológico identificado como CA – 3458 é referente a Galera inglesa Elisabeth Ann Bright
naufragado em janeiro de 1871 em frente ao baluarte de Alcântara após incêndio a bordo. O acidente é
descrito na imprensa da época, nomeadamente no Jornal do Comércio (6 janeiro de 1871).
O sítio arqueológico identificado como CA – 5204 é referente ao Ville de Vitoire descrito e geoposicionado
neste relatório. Ao contrário do que referido na ficha CA, os despojos estão identificados. Existe, porém,
ausência de trabalhos arqueológicos e de conservação que permitam a sua caracterização náutica e
subaquática. De referir que a localização deste sítio está ainda referida no Edital nº 1/91, instruções para
a Navegação e Permanência no Porto de Lisboa.
O sítio arqueológico identificado como CA – 5209 é referente ao naufrágio do Pegasus. Pela posição
aproximada que é dada no Edital nº 1/91, instruções para a Navegação e Permanência no Porto de Lisboa,
será tentativamente para este relatório o designado naufrágio desconhecido. Acresce ainda os
considerandos relativos ao Ville de Vitoire, não existe uma caracterização crono-tipológica do bem
submerso.
Cartográfica
Partindo da análise das principais plantas, cartas e alguns estudos dedicados a evolução urbana de lisboa,
foi possível ter uma visão comparativa e complementar da zona em estudo. Segundo Durão (2012), os
aterros realizados na frente ribeirinha permitiram a urbanização sobre os terrenos aluvionares do esteiro
da ribeira de Alcântara, sobre as praias, como aponta os trabalhos realizados na CUF e, mais tarde, sobre
o próprio leito do rio, onde inserimos as docas de Alcântara.

Figura 5.80 - SILVA, Francisco Maria Pereira da, 1813-1891. Plano hydrographico do porto de Lisboa /
levantado de 1845 a 1847. Biblioteca nacional de Portugal: CC-997-r

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

331

Figura 5.81 - GUERREIRO, João Veríssimo Mendes, fl. 1878-1909 Planta hydrographica da barra e porto de
Lisboa: com as curvas de iguaes profundidades desenhadas sobre as cartas hydrographicas. Biblioteca
nacional de Portugal: CC-998-r.

Figura 5.82 - SILVA, Francisco Maria Pereira da, 1813-1891 Planta do Rio Tejo pertencente ao plano geral das
obras que convém realizar nas margens do Tejo em frente de Lisboa para o desenvolvimento marítimo,
comercial e industrial do porto e cidade de Lisboa. Biblioteca nacional de Portugal: CC-436-a.

Ainda para o mesmo autor, o “mapeamento dos aterros”, podem classificar-se em três momentos
diferentes de crescimento do território da Cidade:
1)

Os primeiros aterros realizaram-se sobre o esteiro da Baixa de Lisboa há, pelo menos, 2000 mil anos;

2)

Os aterros das Praias e de terrenos das margens do rio iniciados no século XIV, mas com uma
importante reordenação pós-terramoto. É particularmente interessante um projeto gizado por Carlos
Mardel (1696-1763) antes do terramoto de 1755. Este projeto faz, atualmente, parte do acervo do
Arquivo Histórico das Obras Públicas, não só localiza o embarcadouro no espaço do agora conhecido
Cais das colunas como o seu programa é composto por “uma muralha geral entre o caes de Santarem
e a actual [em 1882] praça de D. Fernando em Belém; docas de abrigo ao longo, e em diversos pontos
da margem” (Paes 1882, p. 105).
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3)

Os grandes aterros na passagem do século XIX para o XX, de maior complexidade e que criaram a
frente ribeirinha atual, e que ultrapassou em muito os limites do interdital, passando a ocupar zonas
importantes do leito fluvial.

Às várias vistas cartográficas da zona de Alcântara dão-nos uma visão diacrónica do crescimento da malha
urbana, mas igualmente da evolução sedimentar.
Outra recolha particularmente importante foi o levantamento feito pelo engenheiro Folque e pelo Adolfo
Loureiro, sobretudo este último, que nos permite ter dados sobre os vários projetos pensados para as
docas de Alcântara. Efetivamente, a documentação coeva, transmite-nos as várias soluções de engenharia
através da qual é possível comparar com o relatório da geotécnica. Numa forma muito sintética, as
soluções passariam pela construção das docas com recurso aterro com embalsamento e/ou com
enrocamento.

Figura 5.83 - Projeto para a construção das Docas de Alcântara, contido na compilação de Adolfo Loureiro.
Podemos verificar a opção mista de aterro/e ou enrocamento.

Figura 5.84 - Projeto para a construção da Doca de Alcântara, com a solução de Aterro.

Outro dado, ainda que secundário pois não temos valores comparativos, a construção portuária projetada,
no final do século XIX, estava a cerca de 3 metros acima da média da preia-mar registada no final do
século, grosso ou modo, próximo dos valores registados no levantamento geotécnico.
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Fotográfica
A consulta de arquivos fotográficos online, essencialmente aqueles que a Câmara Municipal dispões, teve
como propósito informação complementar.Aquela que nos foi possível analisar, regista alguns dos
momentos da construção da doca.

Figura 5.85 - PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEX/000103 Obras do Porto de Lisboa no Aterro 1885

Figura 5.86 - Obras do Porto de Lisboa, construção do muro da doca flutuante,1890-11,
PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEX/000316
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Figura 5.87 - Obras do Porto de Lisboa, 1891, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEX/000327.
No canto esquerdo é possível ver o volume de aterro.

Figura 5.88 - PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/ACU/000314 /sem data
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Fontes documentais
São particularmente importantes para documentar a evolução dos seguintes documentos em arquivo na
Câmara Municipal de Lisboa:
•

Parecer nº 30, 1875-01-30: autorização para depósito de peças de ferro no sítio do Aterro na Rocha
Conde d’Óbidos (PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/06/0030)

•

Parecer nº 41, 1875-05-19: autorização construção da muralha do aterro ocidental, a partir da
Rocha do Conde de Óbidos (PT/AMLSB/CMLSB/UROB_PU/06/0041);

•

Ofício de João Pedro Carrére, com data de 1877: pedindo para que sejam liquidadas as contas que
estão pendentes, para com o requerente como empreiteiro dos trabalhos do aterro em Alcântara
(PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/06-01/0104)

•

Ofício de José Bento de Sousa Fava, com data de 1859: Marcação da vistoria ao aterro e cais em
Alcântara dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Belém a comunicar a realização da
vistoria no dia 8 de junho relativa ao aterro e cais que pretende construir na margem direita do rio
de Alcântara, na confluência deste com o rio Tejo e solicita a comparência. Contem outro ofício da
Intendência a adiar a vistoria para dia 11. Sessão de câmara de 8 de junho de 1859
(PT/AMLSB/CMBLM/GOMU/001/0005/0078)

•

Ofício do Ministério da Marinha e Ultramar, Adriano Maurício Guilherme Ferreira: dirigido ao
presidente da Câmara Municipal de Belém a conceder autorização para construir um grande aterro
do lado do poente da foz do rio de Alcântara, em continuação do caminho que desde a ponte de
Alcântara segue pela margem direita do mesmo rio até ao Tejo. Sessão de câmara de 27 de janeiro
de 1860 (PT/AMLSB/CMBLM/GOMU/001/0005/0090)

5.14.2.5 Análise Geotécnica
Analisar este projeto em curso de uma perspetiva da arqueologia marítima (nas componentes náutica e
subaquática), obrigou-nos a uma recolha de elementos que permitisse registar a multiplicidade de aspetos
que dizem respeito as condições de navegabilidade do tejo, aos eventuais fundeadouros,
desembarcadouros e estruturas terrestres relacionadas com a atividade portuária ou com sistemas
defensivos. Contudo, essa multiplicidade não se esgota na simples categorização dos bens culturais
(corpóreos) subaquáticos ou na sistematização e interpretação da cartografia antiga. Efetivamente, as
opções humanas, mesmo aquelas que estejam mais próximas da atualidade, obedecerem a um
conhecimento, muito do qual empírico, da mecânica hidrodinâmica e hidrológica do rio Tejo, e da ribeira
de Alcântara, herdado do passado.
Na verdade, os projetos desta natureza, independente da sua escala e do maior ou menor impacto,
fornecem, quando orientadas numa visão multiproxy, evidências paleoambientais de alta resolução e
específicas do local da intervenção que, depois de validadas, são integradas e inseridas num contexto
ambiental mais amplo que nos permite ter um padrão e sequencia das alteração ambientais, evolução da
linha costa, dinâmica sedimentar do rio, entre outros elementos que nos permitem estabelecer os modelos
evolutivos do ambiente holocénicos.
Esta abordagem multiproxy é, em bom rigor, as boas práticas internacionais para trabalhos de investigação
pura, mas igualmente para a minimização de impactos de obras públicas ou privadas, independentemente
da sua extensão.
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Ora, o levantamento geológico feito para esta obra, não foi adjudicado e realizado nesta ou noutra
perspetiva multidisciplinar. O método geotécnico utilizado foi baseado no ensaio SPT que, sumariamente,
consiste em cravar um amostrador standard, no fundo de um furo de sondagem, por meio de pancadas
de um martelo de 63,5 kg de peso e que cai de uma altura de 76 cm. O amostrador é um tubo cilindro
bipartido em aço, com diâmetro interior de 35 mm, com comprimento aproximado de 80 cm. Para facilitar
a penetração no subsolo, na extremidade inferior do corpo do amostrador é anexo um anel cortante
biselado; na extremidade oposta é colocada uma válvula de esfera anti-retorno.
De acordo com o relatório geotécnico, citando as boas práticas internacionais, os ensaios são
acompanhados pela recolha de amostras a cada 1, 5 metros ou quando haja uma mudança de unidade
geológica (YILPORT TCA, 2017).
Ainda segundo o mesmo relatório, o SPT é um dos ensaios in-situ de determinação das condições
mecânicas dos solos mais vulgarmente utilizados em todo o mundo. Comparativamente com outros tipos
de ensaios de penetração, apresenta como vantagem a simplicidade operacional, rapidez de execução,
recuperação de amostras de solo e baixo custo, aliadas a uma elevada experiência acumulada com a sua
aplicação (data de 1923). São, no entanto, apontados pela bibliografia como desvantagens ser um método
com diversidade de procedimentos, sujeito a eficácia do operador, pouco rigoroso, não tem registo
contínuo, ineficácia ou má correlação em solos de argila ou seixos.
As desvantagens da utilização deste método descritas pela bibliografia são reforçadas pelo relatório: “No
entanto, neste contexto, a possibilidade de interferência com enchimentos cujas espessuras são diferentes
das encontradas nos furos, não deve ser descartada, nomeadamente em áreas que não foram investigados
diretamente. Esta deve ser uma preocupação latente na caracterização das formações geotécnicas
existentes, necessariamente estendida à fase de construção, e não se limitando à apresentação deste
relatório ou a outros elementos da pesquisa geotécnica.”
Desta forma, para condicionante da DGPC, o levantamento geotécnico não nos permite reter conclusões
sobre os níveis classificados como antrópicos. Dá-nos, contudo, pistas sobre as variações sedimentares
possíveis, em contextos análogos de obtermos correlação. Assim, procurou-se através da descrição das
sub-camadas antrópicas descritas no relatório, obter uma leitura compara com os sítios de Lisboa
ribeirinha intervencionados arqueologicamente que tivemos oportunidade de sintetizar em subcapítulo
anterior.
Os depósitos mais recentes, de origem sedimentar, não consolidados, fazem o enchimento da Bacia do
Tejo, sobre uma topografia modelada ao longo de milhares de anos pela ação erosiva do Rio Tejo,
acompanhado por movimentos marinhos transgressivos e regressivos que, em última instância,
culminaram no recuo do nível do mar (Vie, 2009). Nas linhas de água afluentes, como a Ribeira de
Alcântara, estes movimentos eustáticos permitiram a deposição de aluviões espessas sobre as formações
vulcânicas e sedimentares cretácicas (Zbyszewski, 1963).
Na leitura que tivemos oportunidade de realizar ao relatório da geologia, foram, para área em apreço,
isolados três níveis geológicos: recentes, holocénicos e vulcânicos. Demos maior atenção aos
preenchimentos recentes que foram interpretados como a ocupação antrópica do local, pelo que parece
ter sido afetado por trabalhos de modelagem e nivelamento topográfico, usados nas construções
existentes ou mais antigas.
A espessura desta “unidade recente” varia entre os 2 metros (S1) e os 15 metros (S10). A litografia desta
unidade é variável. Foram identificados três tipos de preenchimentos:
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•

areias acastanhadas, acinzentadas e avermelhadas, argilosas ou sedimentadas com cascalhos;

•

sedimentos argilosos amarelados (originalmente depósitos miocênicos);

•

cascalhos grossos avermelhados e acinzentados (fragmentos basálticos e calcários).

Sond.

Nº/Unidades

Caracterização

S1

1

0m-2m

S2

5

0m - 4,5m

Areia acastanhada e avermelhada, siltosa, com grumos grosseiros

4,5m - 6m

Areia argilosa siltosa castanha escura

6m - 7,5m

Lodo argiloso amarelado

7,5m - 9m

Cascalhos grossos castanhos claros

Prof.

S3

3

Descrição
Areia castanha escura, muito solta, com cascalho fino

9m -12m

Areia siltosa heterométrica acastanhada e avermelhada

0m - 4,5m

Castanho escuro a amarelado, areia fina a média

4,5m - 6m

Cinza escuro, matriz arenoso-arenosa com cascalhos grosseiros

6m-11,5m

Areia siltosa heterométrica acastanhada e acinzentada com
cascalhos finos

S4

1

0m - 4,5m

Areias amareladas, com cascalhos no topo

S5

2

0m-7,5m

Areia siltosa acastanhada com cascalho fino

7,5m-10,5m
S6

3

S7

1

S8

2

0m - 4,5m

Areia siltoso, acastanhada e heterométrica com cascalho fino

4,5m-6m

Areia siltosa amarelada

6m- 9m

Areia amarelada fina a média sedimentada com argila siltosa
acinzentada

0m - 7m

Areia acastanhada e avermelhada, sedosa, com grumos grosseiros

0m - 3m

Castanho-escuro a castanho, areia siltosa com cascalho

3m-10,5m
S9
S10

2
4

0m - 3m

S12

2
1

Acastanhado, areia heterométrica
Areia acastanhada e siltosa com cascalhos

3m - 7,5m

Areia avermelhada, argilosa e siltosa com cascalhos

0m - 3 m

Areia amarelada fina a média.

3m - 10,5m

S11

Lodo argiloso amarelado

Areia acastanhada a cinza escura, sedosa, com cascalho (fragmentos
basálticos).

10,5m-13,5m

Areia avermelhada com cascalho (fragmentos de calcário).

13,5m-15 m

Areia cinzenta escura, argilosa e siltosa, com fragmentos basálticos
e de concha.

0m - 4,5 m

Areia amarelada, com cascalhos no topo

4,5m - 7,5m

Argila amarelada a acinzentada e siltosa

0m - 10,5m

Areia amarelada a acinzentada e argilosa com cascalhos

As 12 sondagens realizadas mostraram produtividade hidrogeológica. Os níveis de água registaram-se
nos furos durante o processo de perfuração a seco, variando de 2,0 metros a 3,5 metros de profundidade
em dezembro de 2017 / janeiro de 2018. A proximidade do rio Tejo e a baixa elevação da área em estudo
são as causas dos elevados níveis de água registados.
Apesar deste levantamento não nos permitir estabelecer relações com materiais arqueológicos
tipicamente de aterros, possibilita-nos mesmo uma interpretação, com reservas, do contexto.
As sondagens S1, S2, S3, S4 e S5, pelas seções apresentadas interpretamos como enchimentos que
aproveitaram os ripples marks resultantes da hidrodinâmica do Tejo e/ou da saída em “jato” do esteiro da
Ribeira de Alcântara. De referir que na cartografia consultada, existia a montante da ribeira um moinho de
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maré que, como é sabido, tinha uma caldeira de retenção de água para possibilitar a moagem entre marés
(citar…Adolfo). Ademais, a fraca espessura dos níveis recentes da S1 reforçam a tese de ser a margem
direita do esteiro da ribeira de Alcântara.
As sondagens S6, S7, S8, S9, S10, S11 e S12, foram concretizadas no núcleo do aterro usado para fazer o
cais. As fotografias que tivemos acesso, pelo menos a S9 e S10 estarão próximas de estruturas palafitas,
do tipo water front, realidade semelhante àquela que identificamos no acompanhamento e escavação
arqueológica do campo das cebolas. Estruturas que poderão ter sido utilizadas como cofragem das
muralhas dos molhes.
Apesar das soluções apresentadas pelos vários projetos para construção da doca de Alcântara, variar entre
o enrocamento e o aterro, os resultados da geotecnia parecem confirmar que este foi a solução usado
para a construção portuária.
Ainda que as amostras não possibilitem a reconstrução continuada dos níveis sedimentares, e que não
tenha sido identificado nenhum elemento náutico ou outro tipo de artefactos arqueológicos, a
documentação fotográfica permite-nos roborar que no enchimento foi também preenchido com cascalho.
Numa perspetiva de análise comparativa geral com outras zonas ribeirinhas, foram recolhidos objetos
arqueológicos e intervencionadas estruturas em níveis que oscilaram entre o 1 metro e os 9 metros de
profundidade. Terá sido o caso dos projetos de minimização de impactos, nos anos de 1990, ocorridos
entre o Cais de Sodré e o Campo das Cebolas (Blot, 2004).
Em obras mais recentes, as profundidades de intervenção sobre bens culturais subaquáticos entre 1, 5
metros e os 2, 5 metros de profundidade em relação ao zero hidrográfico, no caso da Praça D. Luís, os
dois vestígios da fundação EDP Boavista 1 e Boa vista 2 (Bettencourt 2015), nos seis despojos identificados
no Campo das Cebolas e na CUF (informação Oral)
Por fim, numa leitura centrado no esteiro de Alcântara, parece-nos que os níveis sedimentares tem
continuidades com aqueles que foram identificados na empreitada na construção do Hospital da Cuf, que
são essencialmente constituídos por siltes e lodos siltosos e areias siltosas e lodosas, variando entre o
castanho e o cinzento claro, às vezes com areão, areias finas a médias, seixos rolados e fragmentos de
conchas, que se apresentam muito solto.

5.15

Clima

5.15.1 Classificação Climática
O território de Portugal continental situa-se numa latitude de transição entre a zona de anticiclones
tropicais e a zona de depressões subpolares, o que se traduz numa variabilidade climática sazonal. Fatores
como o relevo, a distância ao mar e a orientação da linha de costa contribuem ainda para uma acentuada
variação regional.
A área de estudo encontra-se na região de Lisboa, possuindo assim caraterísticas que são influenciadas
pela latitude, a distância ao mar, a proximidade ao rio e a altitude.
Para a caraterização do clima na área em estudo, foi ainda tida em conta a Classificação Climática de
Koppen. Esta classificação considera 5 tipos de clima planetários, que se distinguem entre si através de
critérios de temperaturas médias mensais e anuais e precipitação:
•

Clima de tipo A – Clima Tropical;
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•

Clima de tipo B – Clima Árido;

•

Clima de tipo C – Clima Temperado ou Temperado Quente;

•

Clima de tipo D – Clima Continental ou Temperado Frio;

•

Clima de tipo E – Clima Glacial.

De acordo com a classificação anterior e respetivas sub-divisões, a área de estudo apresenta um clima do
tipo Csa – clima temperado húmido com Verão seco e quente com as seguintes características:
•

Clima temperado com estação seca no Verão. O Verão é quente e seco, e o Inverno é brando;

•

Clima com temperatura no mês mais frio acima de 10°C; no mês mais quente maior de 22°C;

•

Estações de Verão e Inverno bem definidas.

A caracterização do clima na região onde se insere o projeto foi efetuada com base na informação
disponível, contemplando-se os principais parâmetros meteorológicos e que maior influência terão no
projeto e na avaliação dos respetivos impactes: temperatura, precipitação e o vento.
De forma a caracterizar os parâmetros meteorológicos da temperatura e precipitação, consideraram-se os
registos disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a estação
meteorológica sinóptica do Geofísico em Lisboa. O período temporal em estudo é de 30 anos, no que se
refere às normais climatológicas de 1971 a 2000. Não foram consideradas, como informação base, as
normais climatológicas de 1981 a 2010, dado o carácter ainda provisório da informação, tendo sido
utilizadas como complemento, quando considerado pertinente.
Considerou-se a Estação de Monitorização (Meteorológica) de Lisboa (21C/02G) da rede de monitorização
do Sistema Nacional de Informação em Recursos Hídricos (SNIRH) da Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) para a recolha e tratamento dos dados disponíveis nos últimos 5 anos (2005 a 2009), com dados
disponíveis para o parâmetro meteorológico Vento (intensidade e orientação).
Por fim, complementou-se o estudo do clima com o Histórico Simulado das Normais Climatológicas de
1971 a 2000 para a Área Metropolitana de Lisboa constantes no Portal do Clima (Projeto da
responsabilidade do Instituto Português do Mar e da Atmosfera) e com o estudo desenvolvido pela
Universidade de Lisboa para a Câmara Municipal de Lisboa, designado por “Orientações Climáticas para
o Ordenamento em Lisboa” (Alcoforado, Lopes, Andrade, & Vasconcelos, 2005).
Tabela 5.52 – Principais características da Estação estudada – temperatura e precipitação. (Fonte: IPMA, 2018)

Características

Descrição

Nome

Lisboa - Geofísico

Tipo de estação

Sinóptica

Número

535

Período de funcionamento

1941 até à data.

Localização
Altitude (m)
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Latitude

38°43’N

Longitude

09°08’W
77
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Tabela 5.53 – Principais características da Estação estudada – vento. (Fonte: SNIRH - APA, 2018)

Características

Descrição

Código

21C/02G

Nome

Lisboa

Tipo de estação

Meteorológica

Número

21C/02G

Período de funcionamento

13-01-2005 a 20-05-2009

Localização

Latitude

38.745.482

Longitude

-9.130.975

Altitude (m)

52

Bacia

Tejo

5.15.2 Caracterização geral do clima de Lisboa
A cidade de Lisboa, local onde se desenvolve o projeto em estudo, apresenta um clima de tipo
mediterrânico, caracterizado por um verão quente e seco e pela concentração da maior parte da
precipitação no período entre outubro e abril. Apresenta as seguintes características, de acordo com a
bibliografia consultada:
•

Temperatura média anual da ordem dos 16°C, com mínimos a ocorrer durante os meses de
dezembro, janeiro e fevereiro (com 10°C) e máximos nos meses de julho a setembro (com valores
médios de 20 a 25°C);

•

Valores médios anuais de precipitação da ordem dos 650 mm aos 760 mm, com máximos mensais
a registarem-se durante os meses de novembro (com 160 mm) a fevereiro e mínimos, nos meses
de julho e agosto (valores de 3 a 7 mm);

•

Ventos predominantes do quadrante norte (N), embora os rumos noroeste (NO) e nordeste (NE)
apresentem igualmente algum significado; no verão, a nortada sopra em 70% das tardes e
continuamente durante todo o dia, em 45% dos dias; no inverno, os rumos N e NE atingem cerca
de 27%, enquanto o vento sopra de sudoeste (SW) e sul (S) em aproximadamente 29% das ocasiões;
os ventos são predominantes de norte durante a época de verão, de nordeste na estação de inverno
e de sudoeste, oeste e noroeste durante as estações intermédias.

•

Baixo número de registo de situações de nevoeiro; estes momentos ocorrem especialmente nos
meses de dezembro e janeiro, contrariamente ao período de verão;

•

Nebulosidade durante todo o ano, com maior intensidade durante o período de inverno, onde se
registam 10 a 15 dias por mês com nebulosidade de índice 8 (num intervalo compreendido entre
0 a 10).

Para além desta caracterização genérica, Lisboa é, por vezes, influenciada por estados do tempo
imprevisíveis, que conduzem a condições excecionais, nomeadamente:
•

Valores extremos de temperatura mínima (onde se chega a atingir valores negativos) ou máxima
(quando os registos se elevam a valores superiores a 40°C);
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•

Valores elevados de pluviosidade para períodos curtos, sendo variáveis nas diferentes sub-bacias;

•

Vento forte, muito forte e rajadas com velocidades muito elevadas;

•

Situações de trovoada.

As características do clima da região de Lisboa dependem dos seguintes fatores:
Geográficos, como a latitude e a proximidade do Oceano Atlântico, proporcionando uma certa

•

amenidade térmica e um regime de ventos marcado por uma elevada frequência de ventos de
norte e noroeste;
•

Topografia acidentada da cidade;

•

Posição à beira-Tejo.

5.15.3 Análise dos fatores meteorológicos
5.15.3.1 Temperatura
Para a caracterização da temperatura do ar foram utilizados os dados da estação meteorológica sinóptica
do Geofísico em Lisboa, tendo em consideração as Normais Climatológicas - 1971-2000.
Tabela 5.54 – Temperatura máxima diária, temperatura mínima diária e n.º de dias de temperaturas parametrizadas para a
Estação de Geofísico (Lisboa). (Normais Climatológicas - 1971-2000).
(Fonte: IPMA, 2018)
Mês

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Maior valor

20.6

24.8

28.3

29.4

35.0

41.5

Data
(dia/ano)

21/1981

28/1987

22/1992

28/1994

21/1974

Menor valor

4.2

8.2

9.4

10.4

Data
(dia/ano)

03/1971

21/1987

03/1990

Maior valor

15.0

15.0

Data
(dia/ano)

07/1974

Menor valor
Data
(dia/ano)

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez

Anual

40.6

37.9

37.1

32.6

25.6

23.2

41.5

14/1981

18/1991

24/1978

12/1978

02/1983

01/1995

02/1985

14/6/1981

13.6

16.7

19.6

19.0

18.2

13.5

10.7

7.6

4.2

23/1985

02/1978

03/1984

04/1982

26/1993

16/1975

18/1992

30/1982

14/1975

03/01/1971

16.8

20.0

22.8

27.6

27.4

27.6

23.6

20.9

19.2

16.9

27.6

15/1995

22/1992

30/1997

21/1974

14/1981

18/1991

27/1995

03/1982

02/1980

02/1995

09/1978

14/06/1981

0.4

1.2

2.9

5.5

6.9

10.3

13.1

13.8

10.7

8.0

3.9

2.4

0.4

02/1971

13/1983

09/1971

09/1986

01/1972

06/1972

04/1977

31/1977

30/1974

31/1974

27/1971

25/1975

02/01/1971

Temperatura Máxima Diária (°C)

Temperatura Mínima Diária (°C)

N.º de dias com:
Temperatura
Máxima ≥
30°C

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

3.7

8.0

7.5

4.6

0.3

0.0

0.0

24.8

Temperatura
Máxima ≥
25°C

0.0

0.0

1.0

1.8

5.3

13.1

22.4

24.4

18.4

5.7

0.1

0.0

92.2

Temperatura
Mínima ≥
20°C

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

1.7

4.6

4.7

2.8

0.1

0.0

0.0

14.1

Temperatura
Mínima ≤
0ºC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Na tabela e figura seguintes apresentam-se os valores médios (Média Temperatura Mínima, Média
Temperatura Média e Média Temperatura Máxima) ao longo dos 12 meses do ano.
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Tabela 5.55 – Média Temperatura Mínima, Média Temperatura Média e Média Temperatura Máxima para a
Estação de Geofísico (Lisboa). (Normais Climatológicas - 1971-2000). (Fonte: IPMA, 2018)

Parâmetro

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez

Média Temperatura
Mínima

8.1

9.2

10.4

11.5

13.3

15.9

17.9

18.1

17.3

14.6

11.5

9.5

Média Temperatura
Máxima

14.5

15.9

18.2

19.2

21.4

24.8

27.5

27.8

26.2

22.1

18

15.2

Média Temperatura
Média

11.3

12.6

14.3

15.3

17.3

20.3

22.7

23

21.7

18.4

14.8

12.4

Figura 5.89 – Representação gráfica da variação da temperatura do ar para a Estação de Geofísico (Lisboa)
(Normais Climatológicas - 1971-2000). (Fonte: IPMA, 2018)

Analisando os dados constantes da tabela e do gráfico anteriores, é possível constatar a amenidade das
temperadas para a estação e período de tempo analisados:
•

Temperatura Máxima Diária: os valores mais elevados da temperatura máxima diária ocorreram nos
meses de junho (41.5°C) e de julho (40.6°C) enquanto os valores mais baixos da temperatura
máxima diária ocorreram em janeiro (4.2°C) e dezembro (7.6°C).

•

Temperatura Mínima Diária: os valores mais elevados da temperatura mínima diária ocorreram nos
meses de junho (27.6°C) e de agosto (27.6°C) enquanto os valores mais baixos da temperatura
mínima diária ocorreram em janeiro (0.4°C) e fevereiro (1.2°C).

•

N.º de dias com Temperatura Máxima ≥ 30°C: ocorreram temperaturas máximas iguais ou
superiores a 30°C em maio, junho, julho e agosto, tendo maior expressão em julho (8 dias) e em
agosto (7.5 dias).

•

N.º de dias com Temperatura Máxima ≥ 25°C: ocorreram temperaturas máximas iguais ou
superiores a 25°C em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro,
tendo maior expressão em julho (22.4 dias) e em agosto (24.4 dias).

•

N.º de dias com Temperatura Mínima ≥ 20°C: ocorreram temperaturas mínimas iguais ou
superiores a 20°C em maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, tendo maior expressão em
julho (4.6 dias) e em agosto (4.7 dias).

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

343

•

N.º de dias com Temperatura Mínima ≤ 0°C: no período e estação em análise não ocorreram
temperaturas mínimas iguais ou inferiores a 0°C.

Figura 5.90 – Representação gráfica da média da amplitude térmica diária no período de 1971 a 2000 para Área
Metropolitana de Lisboa. (Fonte: Portal do Clima, 2018)

Pela análise do gráfico da Figura 5.90, é possível observar que a média da amplitude térmica diária
apresenta os valores mais elevados nos meses de julho e agosto, com cerca de 12°C, e os valores mais
baixos nos meses de dezembro e janeiro, com cerca de 6°C, correspondendo portanto a amplitudes
térmicas baixas.
Em termos de síntese, consideram-se os resultados fornecidos pelo Portal do Clima (Histórico simulado
1971-2000) para a AML. No que se refere ao parâmetro, Temperatura, o clima da zona onde se insere a
área de implantação do projeto caracteriza-se por uma temperatura média anual da ordem dos 16°C, com
valores mínimos médios a ocorrer durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro (cerca de 10°C) e
valores máximos médios nos meses de julho a setembro (com valores médios de 20 a 23°C).

5.15.3.2 Precipitação
Para a caracterização da Precipitação foram igualmente utilizados os dados da estação meteorológica
sinóptica do Geofísico em Lisboa, tendo em consideração as Normais Climatológicas - 1971-2000.
Tabela 5.56 – Média da quantidade de Precipitação Total para a Estação de Geofísico. (Normais
Climatológicas - 1971-2000). (Fonte: IPMA, 2018)
Mês

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez

Anual

107.1

121.8

725.8

Média da quantidade de Precipitação Total (09-09UTC), mm.
96.8
•

90.2

51.2

64.7

55.6

17.2

6.1

6.8

28.5

79.8

UTC - Universal Time Coordinated (Tempo Universal Coordenado). Referem-se ao dia climatológico, ou seja, ao período das 09 UTC
do dia D-1 até ás 09 UTC do dia D com os valores assignados ao dia D.

•

Horas UTC: Inverno (hora UTC = hora legal) / Verão (Hora UTC = - 1 hora em relação à hora legal)

Analisando os dados da Tabela 5.56, verifica-se os meses de novembro e dezembro apresentam os valores
mais elevados de precipitação (média da quantidade de precipitação total), respetivamente 107.1 mm e
121.8 mm. Os meses que apresentam valores mais baixos de precipitação são os meses de julho e agosto,
6.1 mm e 6.8 mm, respetivamente. A média da quantidade de precipitação total anual é de 725.8 mm.
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Tabela 5.57 – Maior valor da quantidade de Precipitação Diária e n.º médio de dias com precipitação parametrizada para a
Estação de Geofísico. (Normais Climatológicas - 1971-2000). (Fonte: IPMA, 2018)
Mês

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez

Anual

92.6

95.6

54.0

95.6
19/11/
1983

Maior valor da quantidade de Precipitação Diária (09-09UTC), mm.
Maior
valor
Data
(dia/ano)

46.4
08/1997

60.2
01/1972

46.0
19/1997

55.0
16/1995

59.6
12/1993

37.1
01/1977

34.0
04/1988

26.7
31/1976

57.7
19/1999

19/1997

19/1983

30/1981

Média da Quantidade Total de Precipitação (09-09UTC), mm.
Valor da
Média
da
quantida
de total
(mm)

96.8

90.2

51.2

55

55.6

17.2

6.1

6.8

28.5

79.8

107.1

121.8

Número médio de dias com:
Diária
(09-09
UTC) >=
0,1mm
Diária
(09-09
UTC) >=
1mm
Diária
(09-09
UTC) >=
10mm

•

13.3

13.0

10.4

12.7

9.5

4.8

1.9

2.5

5.8

11.0

12.2

14.9

112.0

10.1

9.6

6.5

8.6

6.5

2.5

0.8

1.4

3.3

7.8

8.9

11.3

77.3

3.4

3.0

1.6

2.2

1.9

0.5

0.2

0.1

0.8

2.6

3.5

4.2

24.0

UTC - Universal Time Coordinated (Tempo Universal Coordenado). Referem-se ao dia climatológico, ou seja, ao período
das 09 UTC do dia D-1 até ás 09 UTC do dia D com os valores assignados ao dia D.

•

Horas UTC: Inverno (hora UTC = hora legal) / Verão (Hora UTC = - 1 hora em relação à hora legal)

De acordo com a tabela anterior:
•

Maior valor da quantidade de precipitação diária: ocorreu em outubro (com 92.6mm) e novembro
(com 95.6mm);

•

Número médio de dias com precipitação diária ≥ 0,1 mm: os valores mais elevados ocorrem em
dezembro e janeiro, respetivamente 14.9 dias e 13.3 dias, enquanto os valores mais baixos ocorrem
em julho e agosto, respetivamente 1.9 dias e 2.5 dias;

•

Número médio de dias com precipitação diária ≥ 1 mm: os valores mais elevados ocorrem em
dezembro e janeiro, respetivamente 11.3 dias e 10.1 dias, enquanto os valores mais baixos ocorrem
em julho e agosto, respetivamente 0.8 dias e 1.4 dias;

•

Número médio de dias com precipitação diária ≥ 10 mm: os valores mais elevados ocorrem em
novembro e dezembro, respetivamente 3.5 dias e 4.2 dias, enquanto os valores mais baixos ocorrem
em julho e agosto, respetivamente 0.2 dias e 0.1 dias.
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Figura 5.91 – Representação gráfica da Precipitação para a Estação de Geofísico (Normais
Climatológicas - 1971-2000) (Fonte: IPMA, 2018)

A intensidade de precipitação num curto período de tempo pode originar chuvadas intensas e dar origem
a inundações. Pela análise das normais climatológicas 1971-2000, verifica-se, e considerando o mês de
fevereiro como referência, que o valor médio da quantidade total de precipitação é de 90.2mm enquanto
o valor da máxima diária é de 60.2mm. Por outro lado, a análise das normais climatológicas (1981-2010)
evidencia que, em fevereiro, a quantidade máxima diária atingiu 118.4 mm enquanto o valor da média da
quantidade total foi de 84.9 mm, ou seja, a intensidade da precipitação aumentou.
Em termos de síntese, consideram-se os resultados fornecidos pelo Portal do Clima (Histórico simulado
1971-2000) para a AML. No que se refere ao parâmetro Precipitação, o clima da zona onde se insere o
projeto caracteriza-se por um valor médio anual da ordem de 717 mm, com máximos médios mensais a
registarem-se durante os meses de novembro a janeiro (105mm, 112mm e 100mm) e mínimos nos meses
de julho e agosto (3.9mm e 6.0mm).

5.15.3.3 Vento
O vento desempenha um papel fundamental no ambiente climático das cidades, promovendo o
necessário arejamento; particularmente pela ação das brisas do mar ou do estuário, que transportam ar
fresco e húmido destes meios. No entanto, no inverno, um vento forte atua como fator desfavorável no
conforto térmico da população (Alcoforado et al., 2005).
As consequências do vento são normalmente benéficas para a remoção de poluentes (Andrade, 1994 e
1996), como é o caso da nortada. Pelo contrário, a circulação fechada associada às brisas do mar (tal como
nas brisas campo/cidade) pode ser ineficiente na remoção da poluição atmosférica e levar mesmo ao seu
incremento (Oke, 1987; Simpson, 1994).
Em termos anuais, dominam em Lisboa os ventos provenientes dos quadrantes norte (N) e noroeste (NW),
cujas frequências de ocorrência totalizam 41% (Figura 5.92).
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Figura 5.92 – Rumos do vento em Lisboa/Portela (médias horárias, período de 1971-1980).
(Fonte: Extraído de “Orientações Climáticas para o Ordenamento em Lisboa” (Alcoforado, Lopes,
Andrade, & Vasconcelos, 2005)).

No verão, a nortada sopra em 70% das tardes e continuamente durante todo o dia em 45% dos dias
(Alcoforado, 1987). As brisas do Oceano e do estuário do Tejo ocorrem em cerca de 35% dos dias de
verão, entre o fim da manhã e o princípio da tarde, com uma redução ao fim da tarde, período em que a
nortada é mais frequente (Alcoforado, 1987; Vasconcelos, Lopes, Neto, & Salgado, 2004). No inverno, os
rumos N e NE atingem cerca de 27%, enquanto o vento sopra de SW e S em aproximadamente 29% das
ocasiões.
No que respeita ao vento, o importante é a sua direção que é indicada apenas nos seguintes oito rumos:
N, NE, E, SE, S, SW, W, NW e a sua intensidade que, para fins gerais, será expressa em termos de intensidade
média a 10 m acima do solo.
Tabela 5.58 – Direção do vento horária e velocidade do vento média para a Estação de Lisboa entre 2005 e 2009.
(Fonte: SNIRH – APA, 2018)
Parâmetro

Unidade

N.º de Valores

Data de início de análise

Data Final de análise

Direção do vento horária

°

21611

03/11/2005

19/05/2009

Velocidade do vento
média diária

m/s

940

05/11/2005

19/05/2009

Para a análise do parâmetro da direção do vento (horária) foram tratados 21611 valores entre 03/11/2005
e 19/05/2009 e para a velocidade do vento (média diária) foram tratados 940 dados, tal como referido na
Tabela 5.58, não sendo por isso possível tabelar esses dados.
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Figura 5.93– Representação gráfica da velocidade do vento (média diária) na Estação de Lisboa entre 2005 e 2009.
(Fonte: SNIRH - APA, 2018)

Figura 5.94– Representação gráfica da intensidade média do vento à superfície no período de 1971 a 2000 para
Área Metropolitana de Lisboa. (Fonte: Portal do Clima, 2018)

O tratamento dos dados da velocidade do vento (média diária) na Estação de Lisboa entre 2005 e 2009
permitiu apurar que a velocidade média do vento (média diária) é de 4,3 m/s.
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Figura 5.95 – Representação gráfica da direção horária do vento na Estação de Lisboa entre 2005 e 2009.
(Fonte: SNIRH - APA, 2018)

O tratamento dos dados da orientação do vento horária na Estação de Lisboa entre 2005 e 2009 permitiu
apurar que os ventos predominantes sopram sobretudo do quadrante norte (N).
Em síntese, no que se refere ao parâmetro Vento, o clima da zona onde se insere o projeto caracteriza-se
por: Ventos predominantes do quadrante norte (N), embora os rumos noroeste (NO) e nordeste (NE)
apresentem igualmente algum significado; no verão, a nortada sopra em 70% das tardes e continuamente
durante todo o dia, em 45% dos dias; no inverno, os rumos N e NE atingem cerca de 27%, enquanto o vento
sopra de sudoeste (SW) e sul (S) em aproximadamente 29% das ocasiões; os ventos são predominantes de
norte durante a época de verão, de nordeste na estação de inverno e de sudoeste, oeste e noroeste durante
as estações intermédias.

5.16

Qualidade do Ar

5.16.1 Enquadramento local
De uma forma geral, as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos em Portugal são as
instalações industriais e o setor dos transportes, particularmente o rodoviário.
À semelhança do panorama nacional, as principais fontes de poluição atmosférica na Cidade de Lisboa
são essencialmente as emissões com origem nos setores do tráfego rodoviário, indústria, construção civil
e combustão doméstica.
A cidade de Lisboa, dada a sua ocupação de solo maioritariamente urbana e sendo o maior centro urbano
do país, apresenta valores elevados de circulação automóvel, que resultam na emissão de grandes
quantidades de poluentes atmosféricos e na consequente degradação da qualidade do ar da região.
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Na área em estudo não se verifica a presença de instalações de cariz industrial, sendo a circulação de
veículos na rede viária local, a circulação de comboios na linha de caminhos de ferro e o tráfego de
embarcações no estuário do Tejo as principais fontes de poluição atmosférica.
A principal fonte de degradação da qualidade do ar é constituída pelo tráfego de veículos motorizados,
pelo que é expetável que os principais poluentes atmosféricos presentes na área em estudo sejam os
característicos das emissões automóveis pela queima de combustíveis fósseis, nomeadamente: monóxido
de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2) e partículas em suspensão com diâmetro inferior a 10 µm (PM10).
Em Alcântara, por se situar junto ao Estuário do Tejo, a zona está mais exposta às brisas, pelo que haverá
uma maior capacidade de dispersão dos poluentes emitidos.

5.16.2 Fontes de emissão ocorrentes na área em estudo e no concelho por ela
abrangido
De uma forma geral, as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos em Portugal são, como já
referido, as instalações industriais e o setor dos transportes, particularmente o rodoviário.
O Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA), disponível na página web da APA, contém
informação sobre as emissões atmosféricas por concelho e por setor para o ano 2015. Embora existam
dados para anos anteriores, segundo indicação da APA, constante da sua página web “As metodologias
utilizadas neste trabalho seguem as diretrizes metodológicas internacionais mais recentes (2006 IPCC
Guidelines e 2016 EMEP/EEA Guidebook, não devendo por isso os resultados deste trabalho ser
comparados com exercícios anteriores”.
Alerta-se ainda para o carácter provisório dos resultados obtidos, que poderão vir a ser revistos em
trabalhos futuros, em função de uma eventual atualização dos dados utilizados ou de futuras revisões
metodológicas.
A informação disponibilizada compreende:
•

Relatório sobre emissões de poluentes atmosféricos por Concelho no ano 2015 relativo a gases
acidificantes e eutrofizantes, precursores de ozono, partículas, metais pesados e gases com efeito
de estufa.

•

Dados de emissões totais por Concelho em 2015 (formato Excel).

Os poluentes abrangidos são:
•

Compostos de enxofre, expressos como dióxido de enxofre (SO 2); inclui trióxido de enxofre (SO3),
ácido sulfúrico (H2SO4) e compostos reduzidos de enxofre tais como sulfureto de hidrogénio (H2S),
mercaptano e dimetilsulfureto;

•

Óxidos de azoto, expressos como dióxido de azoto (NO2);

•

Amoníaco (NH3);

•

Compostos orgânicos voláteis não-metânicos (COVNM), ou seja, todos os compostos orgânicos de
origem antropogénica, com exceção do metano, que podem originar oxidantes fotoquímicos após
reação com óxidos de azoto (NO2) na presença de radiação solar;

•

Monóxido de carbono (CO);

•

Partículas de diâmetro inferior a 2.5 μm (PM2.5);

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

350

•

Partículas de diâmetro inferior a 10 μm (PM10);

•

Carbono negro (BC), ou seja, partículas que contêm carbono na sua constituição e absorvem
radiação;

•

Chumbo (Pb);

•

Cádmio (Cd);

•

Mercúrio (Hg);

•

Dioxinas e Furanos, ou seja, dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD), dibenzo-pfuranos
policlorados (PCDF);

•

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs); para efeito de Inventários de Emissões, são
considerados os quatro compostos: benzo(α)pireno, benzo(β)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno e
indeno(1,2,3-cd) pireno;

•

Hexaclorobenzeno (HCB);

•

Compostos Bifenilpoliclorados (PCBs);

•

Metano (CH4)

•

Óxido nitroso (N2O);

•

Dióxido de carbono (CO2);

•

Gases fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto (FGases).

Os resultados do exercício de espacialização são apresentados a nível das categorias agregadas Grupo
NFR (GNFR) conforme descrito na tabela abaixo.
Tabela 5.59 – Categorias de fonte de emissão (Fonte: Relatório das emissões de poluentes atmosféricos
por concelho – 2015, maio 2017)
Grupo NFR

Categoria NFR (Código NFR)

A_PublicPower

Produção de energia elétrica e calor (1A1a)

B_Industry

Refinação de Petróleo (1A1b), Combustão Indústria Transf. (1A2a, 1A2c, 1A2d, 1A2e, 1A2f,
1A2gviii), Produção Industrial: Cimento (2A1), Cal (2A2), Vidro (2A3), Ácido Nítrico (2B2),
Outra Química (2B10a), Ferro e Aço (Siderurgias) (2C1), Aplicações de Revestimento (2D3d),
Pasta e Papel (2H1), Alimentar e de Bebidas (2H2), Processamento de Madeira (2I), Outra
Produção (2L)

C_OtherStationaryComb

Combustão: Serviços (1A4ai), Doméstica (1A4bi), Agricultura e Pescas (1A4ci)

D_Fugitive

Emissões Fugitivas (1B2)

E_Solvents

Uso de Produtos: uso doméstico de solventes (2D3a), Asfaltamento de estradas (2D3b),
Aplicações de Revestimento (2D3d), Desengorduramento (2D3e), Limpeza a seco (2D3f),
Produtos Químicos (2D3g), Impressão (2D3h), Outros usos de solventes (2D3i), Outros usos
de produtos (2G)

F_RoadTransport

Transportes Rodoviários (1A3b)

G_Shipping

Navegação Nacional (1A3dii) (excluída a navegação internacional)

H_Aviation

Aviação internacional e doméstica LTO/civil (1A3ai(i), 1A3aii(i))

I_Offroad

Transporte Ferroviário (1A3c), Combustão Agricultura e Pescas (1A4cii, 1A4ciii), Outras
fontes móveis (1A5b

J_Waste

Deposição de resíduos no solo (5A), Compostagem e Digestão Anaeróbia (5B), Incineração
de Resíduos (5C), Gestão de Águas Residuais (5D), Outros: queima biogás e incêndios áreas
urbanas (5E)
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Grupo NFR

Categoria NFR (Código NFR)

K_AgriLivestock

Fermentação Entérica (3A)*, Gestão de Efluentes pecuários (3B1, 3B2, 3B3, 3B4), Emissões
indiretas-Gestão de Efluentes pecuários (1B5)

L_AgriOther

Cultivo do arroz (3C)*, Aplicação de fertilizantes inorgânicos e orgânicos de diferentes
origens (3Da), Emissões indiretas-Solos agrícolas (3Db)*, Operações a nível das explorações
agrícolas (3Dc), Cultivo de culturas (3De), Queima de resíduos agrícolas no campo (3F),
Aplicação Corretivos calcários (3G)* e Ureia (3H)*

N_Natural

Incêndios florestais (11B), Emissões biogénicas de COVNMs (11C)

*Nomenclatura CRF

Na tabela seguinte apresentam-se as emissões de poluentes atmosféricos no concelho de Lisboa, por setor,
reportadas ao ano 2015.
Tabela 5.60 – Emissões de poluentes no concelho de Lisboa, por setor, em 2015 (Fonte: INERPA.
Emissões totais por Concelho em 2015)
NOx
NMVO
(as
C
NO2 )
kt
kt

SOx
(as
SO2 )
kt

NH 3
kt

A_PublicPower

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B_Industry
C_OtherStationary
Comb
D_Fugitive

0,05

0,98

0,01

0,00

0,05

0,37

0,93

0,12

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

E_Solvents

0,00

2,50

0,00

F_RoadTransport

2,31

0,93

G_Shipping

1,83

H_Aviation

P M2 . 5 P M1 0
kt
kt

P CD D /
P CD F
(d io x in P AH s
t
s/
fu r an s)
gl-TEQ
0,00
0,00

BC
kt

CO
kt

Pb
t

Cd
t

Hg
t

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

1,13

0,06

8,99

0,06

0,03

0,00

0,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,12

0,14

0,06

3,61

0,26

0,00

0,06

0,99

0,00

0,15

0,15

0,02

0,19

0,01

2,18

0,22

0,06

0,00

0,73

0,73

0,35

1,70

I_Offroad

0,17

0,03

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

J_Waste

0,00

0,07

0,00

0,06

0,04

0,04

K_AgriLivestock

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L_AgriOther

0,00

0,00

0,00

0,00

M_Other

0,00

0,00

0,00

N-Natural

0,00

0,00

0,00

Set o r (GNFR )

H CB
kg

P CBs
kg

0,00
0,00

0,77
0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

FGases
kt
CO2 eq

CO2
kt

CH 4
kt

N2 O
kt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,09

0,00

0,00

144,00

0,00

0,00

231,98

0,67

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,48

0,00

0,01

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

596,30

0,06

0,02

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

79,06

0,01

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,14

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

25,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

46,23

0,00

0,12

0,56

0,61

5,79

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No concelho de Lisboa, há a assinalar o seguinte:
•

o setor que mais contribui para as emissões de CO2 é o transporte rodoviário, seguindo-se, a grande
distância, a aviação e a combustão nos setores doméstico, serviços e agrícola;

•

as emissões importantes de dioxinas e furanos e de metano (CH4), associadas ao setor do
tratamento de resíduos;

•

as emissões significativas de dióxido de azoto (NO2) e monóxido de carbono (CO), com origem nos
setores do transporte rodoviário, da aviação e da navegação nacional e a combustão nos setores
doméstico, serviços e agrícola;

•

a emissão de compostos orgânicos voláteis não metânicos (COV) associadas aos usos domésticos
de solventes.

Na tabela seguinte apresenta-se a contribuição das emissões do concelho de Lisboa para os totais
nacionais (por setor e por poluente).
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Tabela 5.61 – Contribuição (%) das emissões do concelho de Lisboa para os totais nacionais
NOx
NMVO
(as
C
NO2 )
kt
kt

SOx
(as
SO2 )
kt

NH 3
kt

A_PublicPower

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B_Industry

0,13

1,87

0,03

0,07

0,26

C_OtherStationary
Comb

5,21

6,86

5,24

0,00

D_Fugitive

0,00

0,52

0,00

E_Solvents

0,00

3,70

0,00

F_RoadTransport

3,24

6,25

G_Shipping

29,70

H_Aviation

51,77

I_Offroad

P CD D /
P CD F
(d io x in P AH s
s/
t
fu r an s)
gl-TEQ

H CB
kg

P CBs
kg

CO2
kt

CH 4
kt

N2 O
kt

FGases
kt
CO2 eq

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,29

0,51

2,24

0,09

0,03

0,13

5,23

6,89

6,87

6,30

0,00

7,53

6,81

7,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,62

0,11

5,40

0,00

3,70

0,00

3,89

0,00

0,00

0,00

3,88

5,36

4,90

0,00

31,86

0,00

0,00

0,00

29,89

0,00

0,00

29,68

36,21

20,69

0,00

48,12

47,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,94

48,29

66,53

0,00

1,03

4,26

17,34

0,00

0,00

0,51

0,00

0,00

2,52

0,68

0,73

0,00

0,00

21,67

9,20

3,69

23,12

79,25

0,00

72,12

0,92

2,73

2,38

4,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BC
kt

CO
kt

Pb
t

Cd
t

Hg
t

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

0,33

0,13

0,00

0,00

0,06

0,37

6,85

6,85

6,55

6,88

6,99

6,88

9,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,78

2,52

3,73

3,70

3,68

5,31

4,73

29,04

29,70

0,00

29,71

29,71

27,73

29,85

50,53

49,90

0,00

50,38

50,38

50,10

38,42

0,90

1,07

2,34

0,00

0,48

0,48

0,53

J_Waste

0,00

3,13

0,00

4,69

8,29

8,30

K_AgriLivestock

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L_AgriOther

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Set o r (GNFR)

P M2 . 5 P M1 0
kt
kt

N-Natural

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

3,82

0,83

2,37

0,16

4,61

3,74

9,63

4,54

1,04

1,24

0,56

61,08

0,71

9,77

0,92

2,24

1,57

0,90

5,23

A sombreado azul estão assinaladas as situações mais relevantes. É, assim, possível verificar a importante
contribuição das emissões dos setores do transporte rodoviário, navegação nacional e tratamento de
resíduos, no contexto do total nacional das emissões com origem nesses setores. Os poluentes em causa
são o NO2, os NMCOV, o SO2, as partículas, o carbono negro (BC), o CO, o Pb, o Cd, o Hg, as dioxinas e
furanos, os PAHs, os HCB, o CO2, o CH4 e o N2O. Por outro lado, no contexto do total das emissões
nacionais, por poluente, destacam-se as dioxinas e furanos, com origem no tratamento de resíduos.
Atendendo ao padrão de ocupação do solo no interior da área de estudo, verifica-se que a grande maioria
das emissões atmosféricas aí produzidas tem origem no tráfego rodoviário. Com efeito, na envolvente da
área de estudo existem importantes eixos viários, destacando-se:
•

Avenida 24 de Julho (N6);

•

Avenida de Brasília;

•

Avenida Infante Santo;

•

Rua de Cascais;

•

Avenida da India;

•

Ponte 25 de Abril (A2).

A linha de caminho-de-ferro entre Cais do Sodré e Cascais, a circulação de barcos no rio Tejo e,
nomeadamente, o tráfego e operação de embarcações e máquinas no TCA, constituem igualmente fontes
de poluição.
Conforme já referido, o tráfego rodoviário é responsável pela emissão de óxidos de azoto, monóxido de
carbono e partículas em suspensão, entre outros. Alguns desses poluentes correspondem a gases com
efeito de estufa (GEE), destacando-se o dióxido de carbono.
A análise do uso e ocupação do solo no interior da área de estudo não identificou outras fontes de emissão
atmosférica dignas de referência, podem, no entanto, ocorrer influências de zonas ou unidades industriais
localizadas no concelho de Lisboa e concelhos vizinhos.
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5.16.3 Recetores sensíveis na envolvente da área de intervenção
No Desenho 19 estão identificados os recetores sensíveis existentes e previstos, bem como a área de
implantação do projeto e a via de acesso ao TCA. Nesse desenho apresentam-se as distâncias dos
recetores sensíveis à área de intervenção e à via de circulação das viaturas pesadas.

5.16.4 Caracterização da qualidade do ar na envolvente do projeto em estudo
Para a caracterização da qualidade do ar na envolvente da área de implantação do projeto consultaram-se
os dados da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar (RMQA), disponibilizados na página web da Agência
Portuguesa do Ambiente (Base de Dados Online da Qualidade do Ar – QualAr). Complementarmente,
tiveram-se ainda em conta as informações sobre as concentrações de poluentes e qualidade ao ar nas
estações de monitorização selecionadas para análise no âmbito do presente relatório, constantes do
Relatório de Avaliação da Qualidade do ar ambiente na Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR
LVT, outubro 2017).
O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, que estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade
do ar ambiente, atribui às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) competências
de avaliação e gestão da qualidade do ar e de garantia da qualidade das medições efetuadas na sua área
de jurisdição. Neste âmbito, cabe às CCDR, na sua área de competência territorial, a manutenção e gestão
das redes de monitorização. Na região onde se insere a área de estudo, a CCDR competente é a de Lisboa
e Vale do Tejo (CCDR LVT).
A Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da CCDR- LVT é atualmente constituída por 23 estações,
distribuídas por 4 zonas da região de Lisboa e Vale do Tejo. A atual rede de monitorização da qualidade do
ar da Área Metropolitana de Lisboa está dividida em 2 aglomerações - Área Metropolitana Norte e Área
Metropolitana Sul. A área de estudo está inserida na aglomeração “Área Metropolitana de Lisboa Norte”.
A base de dados QualAr disponibiliza o índice de qualidade do ar de uma determinada área. Trata-se de
uma ferramenta que permite uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar,
traduzindo, através de um indicador único e por intermédio de uma escala qualitativa composta por 5
classes (mau, fraco, médio, bom e muito bom), a qualidade do ar das várias zonas do território nacional,
com base nas medições dos poluentes dióxido de azoto, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozono
e partículas PM10. Este Índice pode ser calculado para diferentes períodos temporais, nomeadamente o
histórico diário, mensal e anual, por zona, com base em dados validados.
Na região de Lisboa e Vale do Tejo, o índice diário de qualidade do ar é disponibilizado para as suas 4 zonas,
sendo calculado com base nas medições efetuadas nas estações da Rede de Monitorização da Qualidade
do Ar da CCDR LVT.
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Figura 5.96 – Histórico anual da qualidade do ar na Aglomeração Área Metropolitana de Lisboa Norte em 2016
(Fonte: http://qualar.apambiente.pt/)

Na Figura 5.96 é possível observar o Índice de Qualidade do ar (histórico anual) na aglomeração “Área
Metropolitana de Lisboa Norte”, em 2016 (último ano com dados validados disponíveis). É possível
observar que na maioria dos dias (303), a qualidade do ar foi boa, em 31 dias muito boa, em 24 dias média
e em apenas 8 dias fraca.
A aglomeração da Área Metropolitana Norte, onde se insere a área em estudo, é composta por 14 estações
de monitorização, tal como apresentado na Tabela 5.62.
Tabela 5.62 – Estações de Monitorização de Qualidade do Ar da Aglomeração da Área Metropolitana de Lisboa Norte
(Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/)
Zona IQAr

Concelho

Estação

Tipo de Ambiente

Tipo de Influência

Amadora

Alfragide/Amadora

Urbana

Fundo

Amadora

Reboleira

Urbana

Fundo

Cascais

Cascais - Escola da
Cidadela

Urbana

Fundo

Lisboa

Beato

Urbana

Fundo

Lisboa

Olivais

Urbana

Fundo

Área

Lisboa

Entrecampos

Urbana

Tráfego

Metropolita de

Lisboa

Avenida da Liberdade

Urbana

Tráfego

Lisboa Norte

Lisboa

Restelo

Urbana

Fundo

Lisboa

Santa Cruz de Benfica

Urbana

Tráfego

Loures

Loures-Centro

Urbana

Fundo

Odivelas

Odivelas-Ramada

Urbana

Tráfego

Oeiras

Quinta do Marquês

Urbana

Fundo

Sintra

Mem Martins

Urbana

Fundo

Vila Franca de Xira

Alverca

Urbana

Fundo
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No que respeita à seleção da estação de monitorização para análise da qualidade do ar, e considerando
que não existem estações de monitorização no interior da área de estudo, consideraram-se as 2 estações
de monitorização mais próximas e com maior representatividade.
As estações podem ser classificadas em três tipos, consoante o ambiente em que se inserem, e em três
tipos consoante a influência que sofrem:
Ambiente:
•

Urbana (localizada em ambiente urbano ‐ cidades);

•

Suburbana (localizada na periferia das cidades);

•

Rural (localizada em ambiente rural).

Influência:
•

Tráfego (monitorizam a qualidade do ar resultante das emissões diretas do tráfego automóvel);

•

Industrial (monitorizam a qualidade do ar resultante das emissões diretas da indústria);

•

Fundo (não monitorizam a qualidade do ar resultante das emissões diretas de nenhuma fonte em
particular; representam a poluição a que qualquer cidadão, mesmo que viva longe de fontes de
emissão, está sujeita).

Foram selecionadas as estações de monitorização da Avenida da Liberdade com um tipo de ambiente
Urbano e um tipo de influência Tráfego e Restelo com um tipo de ambiente Urbano e tipo de influência
Fundo, que, pelas suas características, podem ser consideradas representativas da área de estudo.
Na Figura 5.97 e na Tabela 5.63 apresentam-se, respetivamente, a localização das referidas estações e as
suas principais características.
Tabela 5.63 – Principais características das Estações de Monitorização de Qualidade do Ar selecionadas
(Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/)

Estações

Características

Avenida da Liberdade

Restelo

Código

3075

3087

Data de início de funcionamento

1994-01-01

2002-02-20

Tipo de Ambiente

Urbana

Urbana

Tipo de Influência

Tráfego

Fundo

Freguesia

Santo António

S. Francisco Xavier e Sta. Maria
de Belém

Concelho

Lisboa

Lisboa

Latitude

38°43'13''

38°42'18''

Longitude

-9°08'45''

-9°12'37''

Altitude (m)

44

143

Rede

Rede de Qualidade do Ar de
Lisboa e Vale do Tejo

Rede de Qualidade do Ar de
Lisboa e Vale do Tejo

Instituição responsável pela Estação

Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo

Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo

Coordernadas
Geográficas WGS84
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Restelo

Figura 5.97 – Localização das estações de monitorização de qualidade do ar da Avenida da Liberdade e Restelo

Tendo em conta a informação disponibilizada pelo QualAr, foram analisados dados relativos aos poluentes
Dióxido de Azoto, Ozono, Monóxido de Carbono e Partículas <10 µm, cujas concentrações registadas são
as apresentadas na Tabela 5.64 e Tabela 5.65.
Tabela 5.64 – Concentrações médias anuais registadas para os poluentes monitorizados na Estação de Monitorização de Qualidade do
Ar da Avenida da Liberdade (Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/)
Poluente

Dióxido de
azoto
(NO2)

Ozono (O3)

Partículas
<10 g
(PM10)

Monóxido
de
Carbono
(CO)

2012

2013

2014

2015

2016

Média valor anual
(base horária) g/m3)

58,1

52,8

53,2

58,6

57,3

Eficiência (%)

91,7

94,7

96,6

98,7

94,8

Média valor anual
(base diária) (g/m3

58,3

52,7

53,1

58,5

57,4

Eficiência (%)

91,3

94,0

95,9

98,4

94,3

Média (g/m3)

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Eficiência (%)

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Sem dados

Média valor anual
(base horária)( (g/m3)

38,3

33,8

29,9

36,0

29,4

Eficiência (%)

98,9

95,8

98,7

94,3

96,1

Média valor anual
(base diária)( (g/m3

38,3

33,8

30,6

36,0

29,4

Eficiência (%)

98,6

95,9

97,8

93,7

95,9

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

98,3

93,2

98,4

93,8

99,0

Média valor anual
(base octo-horária)
(mg/m3)
Eficiência (%)

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

357

Tabela 5.65 – Concentrações médias anuais registadas para os poluentes monitorizados na Estação de
Monitorização de Qualidade do Ar do Restelo (Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do
Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/)
Poluente

Dióxido de
azoto (NO2)

Ozono (O3)

Partículas <10
g (PM10)

2012

2013

2014

2015

2016

Média valor anual (base
horária) (g/m3)

23,1

22,3

21,5

21,4

18,7

Eficiência (%)

95,7

89,8

85,7

97,1

97,5

Média valor anual (base
diária) (g/m3

23,0

22,4

21,6

21,4

18,8

Eficiência (%)

95,4

89,0

84,9

97,0

97,3

Média valor anual (base
horária) (g/m3)

58,9

67,2

60,6

55,3

54,1

Eficiência (%)

93,9

93,5

97,1

91,6

98,9

Média valor anual (base
8 horas) (g/m3)

59,0

67,2

60,6

55,3

54,1

Eficiência (%)

93,9

93,6

97,1

91,5

99,0

Média valor anual (base
horária) (g/m3)

30,4

21,3

25,4

45,6

24,6

Eficiência (%)

28,5

51,3

75,3

3,5

17,2

Média valor anual (base
diária) (g/m3)

30,4

21,4

25,3

44,2

24,7

Eficiência (%)

27,9

51,8

73,4

3,3

16,9

Média (mg/m3)

Sem
dados

Sem dados

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Eficiência (%)

Sem
dados

Sem dados

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Monóxido de
Carbono (CO)

Da análise da concentração dos poluentes monitorizados, as eficiências obtidas nas determinações
estatísticas dos poluentes são, regra geral, elevadas, chegando por vezes aos 100%, à exceção do
parâmetro PM10.
Tabela 5.66 – Resumo das excedências aos valores de limiar e limite para a Estação da Avenida da Liberdade (Fonte: Rede
de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/)
Poluente
NO2

O3

PM10
CO

Parâmetro de avaliação

2012

2013

2014

2015

2016

Nº de excedências ao limiar de alerta

0

0

0

0

0

Nº de excedências (horas) ao valor limite de proteção da saúde
humana

13

15

20

20

14

Nº de excedências ao limiar de alerta à população

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Nº de excedências ao limiar de informação à população

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Nº de excedências (8 horas) ao valor alvo de proteção à saúde
humana

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Nº de excedências (dias) ao valor limite de proteção da saúde
humana

76

38

31

66

20

Número de dias em que se verificou excedência ao valor-limite

0

0

0

0

0
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Tabela 5.67 – Resumo das excedências aos valores de limiar e limite para a Estação do Restelo
(Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt/)

Poluente

2012

2013

2014

2015

2016

Nº de excedências ao limiar de alerta

0

0

0

0

0

Nº de excedências (horas) ao valor limite de proteção da
saúde humana

0

0

0

0

0

Nº de excedências ao limiar de alerta à população

0

0

0

0

0

Nº de excedências ao limiar de informação à população

4

8

0

0

3

Nº de excedências (8 horas) ao valor alvo de proteção à
saúde humana

7

29

10

5

6

PM10

Nº de excedências (dias) ao valor limite de proteção da
saúde humana

9

2

4

3

1

CO

Número de dias em que se verificou excedência ao
valor-limite

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

NO2

O3

Parâmetro de avaliação

Tabela 5.68 – Resumo da legislação nacional (Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente,
http://qualar.apambiente.pt/)

Poluente

Descrição dos parâmetros de avaliação
Proteção da Saúde Humana: Base Horária (Decreto-lei n.º 102/2010)
•
•

NO2

Valor limite: 200 µg/m3
Nº de Excedências Permitidas: 18 horas

Proteção da Saúde Humana: Base Anual (Decreto-lei n.º 102/2010)
•

Valor limite: 40 µg/m3

Limiar de alerta (medido em três horas consecutivas) (Decreto-lei n.º 102/2010):400 µg/m3
Proteção da Saúde Humana: Base Horária (Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro) (Diretiva
2008/50/CE)
•
•
O3

Limiar de alerta à população: 240 µg/m3
Limiar de informação à população: 180 µg/m3

Proteção da Saúde Humana: Base Octo-Horária (Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro)
(Diretiva 2008/50/CE):
•
•

Valor-Alvo: 120 µg/m3
Nº de Excedências Permitidas: 25 dias/ano (num período de 3 anos)

Proteção da Saúde Humana: Base Octo-Horária (Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro)
(Diretiva 2008/50/CE)
•

Objetivo de Longo Prazo: 120 µg/m3

Proteção da Saúde Humana: Base Diária (Decreto-lei n.º 102/2010)
PM10

•
•

Valor limite: 50 µg/m3.
Nº de Excedências Permitidas: 35 dias/ano

Proteção da Saúde Humana: Base Anual (Decreto-lei n.º 102/2010)
•
CO

Valor limite: 40 µg/m3

Proteção da Saúde Humana: Valor máximo diário das médias octo-horárias (Decreto-lei n.º 102/2010)
•

Valor limite: 10 mg/m3
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Relativamente aos dados apresentados (constantes das tabelas anteriores), há a referir o seguinte:
Estação de monitorização da Av. da Liberdade
•

As concentrações médias anuais de dióxido de azoto (NO 2), entre 2012 e 2016, encontram-se sempre
acima do valor limite para proteção humana estabelecido no Decreto-Lei 102/2010, de 23 de setembro
(40 µg/m3); por outro lado, o valor limite de base horária para proteção da saúde humana (200 µg/m 3)
que não deve ser excedido em mais de 18 horas, é sempre excedido, sendo os valores mais altos do
nº de horas de excedência registados em 2014 e 2015; o limiar de alerta (400 µg/m 3), medido em 3
horas consecutivas, nunca foi excedido naquele mesmo período de tempo.

•

Relativamente à concentração de partículas com diâmetro inferior a 10 µm (PM10), para os anos de
2012 a 2016, verifica-se que as concentrações cumprem sempre o valor limite de base anual para
proteção da saúde humana (40 µg/m3); contudo, é sempre excedido em mais de 35 dias o valor limite
de base diária para proteção da saúde humana (50 µg/m3), registando-se em 2016 o número mais
baixo de excedências.

•

Relativamente ao monóxido de carbono (CO), o valor limite representado pelo valor máximo diário das
médias octo-horárias (10 mg/m3) é cumprido em qualquer dos anos em causa.

Estação de monitorização do Restelo
•

As concentrações de dióxido de azoto (NO 2), entre 2012 e 2016, encontram-se sempre abaixo dos
valores limite para proteção humana estabelecidos no Decreto-Lei 102/2010, de 23 de setembro; por
outro lado, o limiar de alerta nunca foi excedido naquele mesmo período de tempo.

•

Os valores médios horários de ozono (O3) encontram-se sempre abaixo do limiar de alerta (240 µg/m3)
e, entre 2012 e 2016, este poluente apresenta excedências do limiar de informação à população (180
µg/m3) nos anos de 2012, 2013 e 2016, não apresentando excedências em relação ao limiar de alerta
à população. No período analisado é sempre ultrapassado o nº de dias permitido em que poderão
ocorrer valores superiores ao valor-alvo para proteção da saúde humana (120 µg/m3), tendo em 2013
ocorrido o maior valor de excedências (29). Contudo, dado que se dispõe de dados anuais para
períodos consecutivos de 3 anos, o cumprimento do valo- alvo deve ser verificado para esse período.
Deste modo, e considerando o último período de 3 anos (2014, 2015 e 2016) o valor médio das
excedências é de 7, logo verifica-se a conformidade legal.

•

Relativamente à concentração de partículas com diâmetro inferior a 10 µm (PM10), para os anos de
2012 a 2016, verifica-se que as concentrações cumprem sempre o valor limite de base anual para
proteção da saúde humana (40 µg/m3); contudo, é sempre excedido em mais de 35 dias o valor limite
de base diária para proteção da saúde humana (50 µg/m 3), registando-se em 2016 o número mais
baixo de excedências.

A análise anterior é complementada com informação constante do Relatório de Avaliação da Qualidade
do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), em 2016, relativa aos seguintes aspetos:
•

qualidade do ar, em geral, na RLVT;

•

concentrações de poluentes e avaliação da sua conformidade legal nas estações de monitorização
Avenida da Liberdade e Restelo.
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Em termos gerais, da avaliação efetuada no referido relatório, para a ano 2016, salientam-se os seguintes
aspetos:
•

As concentrações mais elevadas dos poluentes com origem predominante nas emissões do tráfego
rodoviário, como o CO, benzeno (C6H6), partículas PM10 e PM 2,5 e NO2, observaram-se em estações
de tráfego, em particular na AML Norte, enquanto para o O 3 as concentrações mais elevadas
ocorreram em estações rurais e em estações urbanas de fundo;

•

Os poluentes atmosféricos SO2, C6H6, CO e as partículas PM2,5 registaram concentrações muito
baixas face aos valores limite e valores alvo legislados (no caso do SO 2 esta situação ocorre desde
2010);

•

Para o poluente O3, apesar de o valor alvo para a proteção da saúde humana ter sido apenas
ultrapassado numa estação (Chamusca), todas as estações, incluindo as da AML Norte, registaram
concentrações próximas deste valor;

•

Para o poluente NO2 observaram-se nas estações urbanas de tráfego da AML Norte, localizadas na
cidade de Lisboa, valores da média anual próximos do VLA legislado.

•

A qualidade do ar na RLVT apresentou em 2016 uma melhoria face aos resultados de 2015, ano em
que se registou alguma degradação da mesma, particularmente no que diz respeito às partículas
PM10, poluente para o qual, neste último ano, não se verificou o incumprimento dos valores limite.

•

Os valores dos poluentes atmosféricos registados nas estações da RMQA LVT, no ano de 2016,
permitem verificar que a qualidade do ar, em termos médios, foi boa, observando-se apenas
situações pontuais de incumprimento dos objetivos de qualidade do ar, para o NO 2, nas zonas de
maior tráfego, e, para o O3, em diversas estações da RMQA LVT, durante a ocorrência de ondas de
calor no período de verão.

Da análise por poluente efetuada no relatório da CCDR, apresentam-se de seguida as principais
conclusões, para as estações de monitorização consideradas para efeitos de caracterização da qualidade
do ar na área de estudo.
ÓXIDOS DE AZOTO (NOx)
Em áreas urbanas, a principal fonte de NOx são os veículos automóveis, pelo que as concentrações deste
poluente acompanham geralmente as variações do tráfego rodoviário. Nos veículos automóveis as
emissões de NOx ocorrem maioritariamente sob a forma de NO, sendo este posteriormente transformado
em NO2 por reação com o oxigénio (O2) do ar ou com o O3.
Na RLVT os NOx têm como principal origem as emissões do tráfego rodoviário, contribuindo este sector
para cerca de 63% das emissões totais deste poluente. Seguem-se as contribuições dos sectores da
Indústria e Construção (20%) e da Produção de Eletricidade e Vapor (6%).
As emissões mais elevadas de NOx devem-se à contribuição de veículos a gasóleo, categoria de veículos
com maior peso na frota em circulação na RLVT, representando estes, em 2014, 72% das emissões deste
poluente.
Na Figura 5.98 apresenta-se o ciclo diário das concentrações do poluente NO 2 nas estações da RLVT.
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Figura 5.98 – Ciclo diário das concentrações de NO2 nas estações da RLVT

A figura anterior traduz a influência do tráfego rodoviário na variação diária deste poluente, uma vez que
os valores mais elevados se observam nas horas de ponta da manhã e da tarde, em particular nas estações
urbanas de tráfego da AML Norte. Entre os dois tipos de estações urbanas - de tráfego e de fundo - não
se observam diferenças significativas do perfil diário, o que permite concluir que as emissões dos veículos
automóveis condicionam, de um modo geral, a variação diária das concentrações em todas as estações.
Na Figura 5.99 apresenta-se o ciclo semanal das concentrações do poluente NO 2 para as estações da
cidade de Lisboa.

Figura 5.99 – Ciclo semanal das concentrações de NO2 nas estações da cidade de Lisboa, nomeadamente
Restelo e Av. da Liberdade (Fonte: Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do
Tejo em 2016 (CCDRLVT, 2017))
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Essa figura reflete igualmente a influência do tráfego rodoviário e a variação das atividades diárias nos
dias úteis e fins-de-semana, dado que as menores concentrações deste poluente se observam ao fim de
semana devido ao menor volume de tráfego neste período. Verifica-se também o registo de
concentrações significativamente mais elevadas na Av. da Liberdade, ao longo de todo o ciclo semanal,
comparativamente com a estação do Restelo.
Na Figura 5.100 apresentam-se os indicadores média anual e 19.º máximo horário, que permitem avaliar,
respetivamente, o cumprimento do VLA e do VLH do NO 2 para proteção da saúde humana, no ano de
2016.

Figura 5.100 - Avaliação da conformidade legal do poluente NO2 em 2016 para a proteção da saúde humana
(Fonte: Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017))

Da análise dessa figura verifica-se que no ano de 2016 os valores mais elevados observaram-se nas
estações urbanas de tráfego da AML Norte, tendo-se registado apenas uma situação de excedência ao
valor limite anual (40 μg/m3) na estação da Av. da Liberdade. Salienta-se que nesta estação a média anual
deste poluente, apesar de ter vindo a diminuir ao longo dos anos, registou ainda um valor bastante
elevado (57 μg/m3), 43% acima do valor limite.
Relativamente às concentrações médias horárias, não se observaram neste ano mais de 18 valores (nº
horas de excedência permitidas) superiores ao valor limite horário de 200 μg/m 3, em qualquer das
estações da RLVT. Tal como em anos anteriores, o maior número de médias horárias superiores a 200
μg/m3 registou-se na estação da Av. da Liberdade (14 horas), tendo as mesmas ocorrido sobretudo no
período noturno e em dias de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes.
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PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO (PM10)
As partículas são emitidas para a atmosfera a partir de uma gama variada de fontes antropogénicas sendo
as mais importantes a queima de combustíveis fósseis, o tráfego rodoviário e determinados processos
industriais, podendo ainda ser resultantes de atividades agrícolas. Estas substâncias podem também ser
emitidas por fontes naturais como os vulcões, fogos florestais ou serem resultantes da ação do vento
sobre o solo e superfícies aquáticas.
Em zonas urbanas, os transportes rodoviários são considerados a maior fonte emissora de partículas,
observando-se as maiores concentrações na proximidade de vias de tráfego intenso. Estas substâncias são
não só consequência das emissões diretas do escape dos veículos, mas também provenientes dos
processos de abrasão (desgaste de pneus, travões e da superfície da estrada) e da ressuspensão das
poeiras das estradas. Em geral, os veículos a gasóleo emitem uma quantidade maior de partículas finas,
por veículo, do que os veículos a gasolina.
Na RLVT as partículas PM10 são essencialmente emitidas pelo tráfego rodoviário, mas têm também
origem em fontes industriais e naturais. De acordo com as estimativas de emissões deste poluente,
verifica-se que na RLVT o sector do Transporte Rodoviário tem um peso relativo de 62% nas emissões de
PM10, sendo que neste sector é significativa, não só a contribuição das emissões de escape,
principalmente de veículos a gasóleo, mas também a contribuição dos processos de abrasão (de pneus,
travões e da superfície da estrada).
Na Figura 5.101 e Figura 5.102 apresenta-se o ciclo diário e ciclo semanal das concentrações de partículas
PM10.

Figura 5.101 - Ciclo diário das concentrações de PM10 nas estações da cidade de Lisboa (Fonte: Relatório de
Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017)
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Figura 5.102 - Ciclo semanal das concentrações de PM10 em estações das aglomerações da RLVT
(Fonte: Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017))

Verifica-se que nas estações em causa, o ciclo diário das PM10 caracteriza-se pela ocorrência de dois picos,
praticamente coincidentes com as horas de maior intensidade de tráfego automóvel. O perfil diário das
PM10 é semelhante ao dos outros poluentes emitidos pelo tráfego automóvel (CO e NOx). Aos fins-desemana as concentrações de partículas são sensivelmente inferiores às registadas nos dias úteis,
paralelamente à diminuição do tráfego automóvel verificada no mesmo período.
Na Figura 5.103 e Figura 5.104 apresentam-se os resultados dos indicadores média anual e 36º máximo
horário, que permitem avaliar o cumprimento do Valor limite anual (VLA) e Valor Limite Diário (VLD),
respetivamente, para a proteção da saúde humana, no ano de 2016.

Figura 5.103 - Avaliação da conformidade legal do poluente PM10 em 2016, para o valor limite anual, para a proteção
da saúde humana (Fonte: Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016
(CCDR, 2017))
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Figura 5.104 - Avaliação da conformidade legal do poluente PM10 em 2016, para o valor limite diário, para a
proteção da saúde humana (Fonte: Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale
do Tejo em 2016 (CCDR, 2017)))

Pela análise das figuras anteriores, verifica-se que, em 2016, não ocorreram ultrapassagens ao VLA de
PM10 em qualquer dos locais monitorizados. Contudo, as estações de tráfego da AML Norte, onde se
enquadra a Estação da Av. da Liberdade, registaram o maior número de concentrações superiores ao VLD.
No ano de 2016 registou-se um número elevado de dias com eventos naturais (o maior dos últimos cinco
anos), tendo-se verificado o maior número de episódios nos meses de julho, agosto e outubro. A maioria
das excedências ao VLD de PM10, registadas nas estações da RMQA LVT, nomeadamente nas estações da
AML Norte, coincidiu com a ocorrência de eventos naturais nos meses de agosto, setembro e outubro,
pelo que após a aplicação da metodologia de desconto da contribuição dos eventos naturais às
concentrações de PM10 verificou-se uma redução de 100% do número de ultrapassagens na maioria das
estações da RLVT. Após desconto da contribuição dos eventos naturais apenas duas estações da AML
Norte, nomeadamente a da Av. da Liberdade, registaram excedências (8 no caso da estação da Av. da
Liberdade).
MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
Tal como para o NO2 e PM10, na RLVT o CO tem a sua principal origem nas emissões do tráfego rodoviário,
tendo este sector um peso significativo (78% das emissões) em relação aos restantes sectores que
contribuem para as emissões deste poluente. Assim, a variação diária das concentrações deste poluente
acompanha a variação diária do tráfego automóvel, observando-se um perfil semelhante nas estações de
tráfego e de fundo da RMQA LVT (Figura 5.105).
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Figura 5.105 - Ciclo diário das concentrações de CO nas estações urbanas de fundo e estações de tráfego da RMQA LVT
(Fonte: Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017)))

Na Figura 5.106 apresenta-se a avaliação da conformidade legal do poluente CO em 2016, para a proteção
da saúde humana.

Figura 5.106 -Avaliação da conformidade legal do poluente CO em 2016, para a proteção da saúde humana (Fonte:
Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017)))
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Da análise da figura anterior, verifica-se que em 2016 nenhuma estação da RMQA LVT registou um máximo
diário das médias de 8 horas superior ao valor limite definido para o CO. A estação da Av. da Liberdade é
das que apresenta as concentrações mais elevadas deste poluente.
OZONO (O3)
As concentrações mais elevadas de O3 observam-se normalmente na periferia das zonas onde são
emitidos os poluentes precursores (óxidos de azoto, compostos orgânicos voláteis e monóxido de
carbono), já que estes podem ser transportados pelas massas de ar a grandes distâncias. Em áreas urbanas,
na proximidade das fontes emissoras, o NO emitido pelos veículos automóveis pode reagir com o O 3,
reduzindo-se assim localmente as concentrações deste poluente.
Em ambiente urbano, a produção de ozono é forte durante o dia e a sua destruição rápida durante a noite,
sendo os picos normalmente bem marcados, devido à existência de NO, que contribui para a sua
destruição.
Na Figura 5.107 apresenta-se a variação média diária das concentrações de O3 nas estações da RMQA LVT.
Verifica-se que as concentrações deste poluente começam a aumentar logo após o período de maior
intensidade de tráfego e à medida que a radiação solar aumenta, atingindo-se os valores máximos nas
primeiras horas da tarde, quando a radiação solar é mais intensa e as condições de mistura mais eficientes.
O aumento das concentrações de O3 durante este período do dia é normalmente acompanhado por um
decréscimo das concentrações de NO2.

Figura 5.107 -Ciclo diário das concentrações de O3 nas estações rurais e urbanas de fundo da RMQA LVT
(Fonte: Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 (CCDR, 2017)))

Na Figura 5.108 apresenta-se a avaliação da conformidade legal das concentrações deste poluente no ano
de 2016 (média de 2014, 2015 e 2016), para as estações da RMQA LVT, relativamente ao valor alvo para a
proteção da saúde.
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Figura 5.108 -Avaliação da conformidade legal do poluente O3 em 2016 para o valor alvo (média de 2014,
2015 e 2016), para a proteção da saúde humana
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Figura 5.109 - Número de horas e dias com ultrapassagem do limiar de informação (180 ug/m3)
do poluente O3 em 2016 por estação

Verifica-se que, nesse ano, não se verificou o incumprimento deste valor na estação do Restelo. É de
salientar que em 2016 se registaram nos meses de julho, agosto e setembro, diversas ultrapassagens ao
limiar de informação de O3, em estações localizadas na nas três aglomerações da RLVT, nomeadamente
na AML Norte. (ver Figura 5.109). Estas ultrapassagens verificaram-se durante a ocorrência de ondas de
calor nesta região, em dias em que se registaram temperaturas muito elevadas (superiores ao valor
normal) e em condições meteorológicas caracterizadas por um anticiclone.
Principais conclusões
Os valores dos poluentes atmosféricos registados nas estações da RMQA LVT, no ano de 2016, permitem
verificar que a qualidade do ar, em termos médios, foi boa, observando-se, contudo, situações de
incumprimento dos objetivos de qualidade do ar, para o NO 2, nas zonas de maior tráfego, e, para o O3,
em diversas estações da RMQA LVT, durante a ocorrência de ondas de calor no período de verão.
A um nível mais local, pode inferir-se pelos dados e informações consultados, que a área de estudo está
inserida numa zona com problemas de qualidade ao ar, tendo sido registados incumprimentos legais,
nomeadamente no que se refere ao poluente NO2, na estação da Av. da Liberdade. Estes resultados devemse ao carácter marcadamente urbano da zona onde se insere a área de estudo, apresentando, como já
referido anteriormente, elevados padrões de circulação automóvel, que resultam na emissão de quantidades
significativas de poluentes atmosféricos e na consequente degradação da qualidade do ar da região.
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5.17

Alterações climáticas

5.17.1 Enquadramento legal e estratégico nacional
A resposta política e institucional no domínio das Alterações Climáticas encontra-se espelhada nas
propostas relativas ao Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) que inclui, nas vertentes de
mitigação e adaptação, os principais instrumentos de política nacional, dos quais se destacam o Programa
Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação
às Alterações Climáticas (ENAAC 2020).
De acordo com o referido no site da APA, o PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de
redução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa, de forma a alcançar uma meta de redução
de emissões de -18% a -23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030, em relação a 2005, garantindo o
cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos
europeus nesta matéria. Estabelece linhas de orientação para políticas e medidas setoriais, define metas
setoriais de redução de emissões e identifica um conjunto de opções de políticas e medidas setoriais, a
desenvolver futuramente em conjunto com os setores de política relevantes como transportes, energia,
agricultura e floresta. É assim promovida a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais e
preconizada uma abordagem dinâmica de planeamento, conferindo aos setores uma maior
responsabilidade na identificação de políticas e medidas.
A ENAAC 2020 estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento da
estratégia até 2020, tendo em vista um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da
contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas. Para
este efeito, propõe-se melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas, promover a
integração da adaptação às alterações climáticas nas diversas políticas públicas e instrumentos de
operacionalização, colocando maior ênfase na implementação de medidas de adaptação.
O QEPiC tem como visão o desenvolvimento de uma economia competitiva, resiliente e de baixo carbono,
estabelecendo um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal num contexto de Crescimento Verde.
A concretização da visão estabelecida para o QEPiC assenta nos seguintes nove objetivos:
i.

Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego,
contribuindo para o crescimento verde;

ii.

Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE;

iii.

Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação;

iv.

Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de
cooperação;

v.

Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento;

vi.

Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a ação
individual e coletiva;

vii.

Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização;

viii.

Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento;

ix.

Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos climáticos nos
domínios setoriais (mainstreaming).
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Para o setor dos Transportes e Mobilidade, destacam-se as seguintes medidas, relacionadas com o projeto
em causa, incluídas no vetor Gestão da Mobilidade:
•

T1.1.3 - Transferência modal para o transporte ferroviário de mercadorias em percursos com mais de
200 km:
✓

Promover iniciativas de promoção do transporte ferroviário e remover barreiras à sua utilização,
incluindo articulação entre operadores e empresas com elevadas necessidades de transporte de
mercadorias de curta-média distância.

•

T1.1.4 - Redução intensidade carbónica do sistema de transporte de mercadorias:
✓

Gestão eficiente do transporte de mercadorias, designadamente através da gestão logística,
incluindo logística inversa, gestão frotas, otimização de rotas, entre outras

✓
•

Otimização do funcionamento das cadeias logísticas multimodais

T1.1.5 - Dinamizar a transferência do transporte de mercadorias para a via marítima

No âmbito da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020, foram estabelecidos os
seguintes objetivos:
i.

Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas;

ii.

Implementar medidas de adaptação;

iii.

Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais.

As infraestruturas portuárias são referidas naquele documento, por duas vias:
•

por um lado, no contexto da gestão dos planos de adaptação das infraestruturas do sector da energia,
em que é considerado relevante e condicionante a interligação com os planos de adaptação de outros
sectores, nomeadamente, gestão das vias de transporte e instalações portuárias, a nível do seu
planeamento e respetiva adaptação;

•

por outro lado, no contexto do setor dos Transportes e Comunicações, e da constituição do Grupo de
Trabalho que no seu programa irá acomodar explicitamente os aspetos ligados à proteção das
infraestruturas, nomeadamente portuárias, dos efeitos das alterações climáticas.

No que concerne ao Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela
RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da
ENAAC 2020, destaca-se o seguinte, mais relacionados com o projeto em causa:
•

no contexto da Linha de Ação #7 - Redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos de
cheias e de inundações, o P-3AC preconiza intervenções em Infraestruturas, com o objetivo de
aumentar a sua resiliência, nomeadamente elevação de vias/da infraestrutura, proteções laterais,
intervenções nos sistemas de drenagem – transversal e longitudinal, relocalização da infraestrutura,
etc.

Faz-se ainda referência ao Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), aprovado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho. Esta resolução foi publicada num quadro de
comprometimento de Portugal a assegurar a neutralidade das suas emissões até 2050, traçando uma visão
clara relativamente à descarbonização profunda da economia nacional. O RNC2050 constitui assim a
Estratégia de Longo Prazo de Portugal submetida à Convenção Quadro das Nações Unidas para as
Alterações Climáticas (CQNUAC) a 20 de setembro de 2019.
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Na visão do RNC2050, atingir a neutralidade carbónica em 2050 implica, entre outras ações, alterações
profundas na forma como a energia e os recursos são utilizados, apostando numa economia que se sustenta
em recursos renováveis, que utiliza os recursos de forma eficiente e que assenta em modelos de economia
circular, na aposta de cadeias logísticas, com uma repartição modal que minimize a intensidade carbónica
e energética do sistema de transporte de mercadorias de curta e longa distância, valorizando o território e
promovendo a coesão territorial.
O RNC estabelece como principais vetores de descarbonização e linhas de atuação para uma sociedade
neutra em carbono, nomeadamente os seguintes (com maior relação com o projeto em causa):
•

Concretizar a transição energética, aumentando muito significativamente a eficiência energética em
todos os setores da economia, apostando na incorporação de fontes de energia renováveis endógenas
nos consumos finais de energia, promovendo a eletrificação e ajustando o papel do gás natural no
sistema energético nacional;

•

Descarbonizar a mobilidade, apostando na redução da intensidade carbónica dos transportes
marítimos e aéreos, apostando na inovação, na eficiência e em combustíveis mais limpos e de base
renovável, bem como, na descarbonização do transporte de mercadorias de curta e longa distância,
promovendo uma cadeia logística com uma repartição modal que minimize a intensidade carbónica e
energética do sistema de transporte, reafirmando o papel do transporte marítimo e fluvial conjugado
com o transporte ferroviário de mercadorias;

O RNC analisa a contribuição que os vários setores poderão dar para esse desiderato, realçando-se aqui o
setor da Mobilidade e Transportes.
Na análise do progresso alcançado na redução de emissões nacionais de gases com efeito de estufa pelos vários
setores, o RNC considera que na área do sistema de transportes de mercadorias, em particular, no transporte
marítimo e fluvial foram dados passos importantes em linha com a Estratégia para o Aumento da
Competitividade Portuária – Horizonte 2026, onde os portos nacionais constituem um pilar fundamental para
o desenvolvimento económico sustentável, encontrando-se em curso a adequação das suas
infraestruturas ao aumento da dimensão dos navios e da procura global, bem como, a adequação à
promoção do transporte fluvial, em paralelo com a crescente eletrificação dos seus equipamentos. A
implementação da Janela Única Logística que conduzirá à desmaterialização de processos e ao acompanhamento
das mercadorias com processos de «tracking and tracing» contribuirá significativamente para a promoção de
uma cadeia logística eficiente, como instrumento agregador e fundamental numa repartição modal de transporte
de mercadorias de menor intensidade carbónica.
Pese embora os progressos alcançados, o RNC refere que o setor dos transportes é um dos principais
emissores nacionais (representando cerca de 25% das emissões), sendo o setor com maior crescimento de
emissões nas últimas décadas. Este setor inclui o transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aviação
(apenas nas suas componentes nacionais), podendo distinguir-se entre transporte de passageiros e
transporte de mercadorias.
O subsetor rodoviário representa 96% das emissões dos transportes, sendo a ferrovia, a aviação e a
navegação nacionais responsáveis por apenas 4% das emissões. O uso do automóvel é responsável por 60%
das emissões em relação ao total do transporte rodoviário. Este é também o setor com maior intensidade
energética e com maior contribuição indireta para a importação de energia primária e dependência
energética associada.
Os principais drivers de descarbonização do setor dos transportes propostos são:
•

Mais eficiência e reforço dos sistemas de transporte público;
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•

Mobilidade ativa e suave;

•

Maior eficiência, associada à mobilidade partilhada e aos veículos autónomos;

•

Eletrificação;

•

Biocombustíveis e hidrogénio.

No que se refere aos investimentos necessários para garantir a transição energética, o setor da mobilidade
e transportes será um dos que terá uma maior substituição tecnológica e será o setor que concentrará cerca
de 40% do total de investimento previsto. Este nível de investimentos está associado a uma grande
transformação do parque automóvel de ligeiros de passageiros e dos veículos usados no transporte pesado
de passageiros ou de mercadorias. Neste contexto destaca-se o transporte pesado (mercadorias e pesados)
elétrico ou a hidrogénio.

5.17.2 Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas
A Câmara Municipal de Lisboa, em reunião pública de 29 de março de 2017, deliberou aprovar a Estratégia
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC), para efeitos de submissão à Assembleia
Municipal, a qual foi aprovada por unanimidade e aclamação, na Reunião da Assembleia Municipal do dia
18 de julho de 2017, sob a Proposta n.º 162/CM/2017.
O Plano de Ação para as energias sustentáveis e o clima (PAESC) foi elaborado no âmbito do Pacto dos
Autarcas para o Clima e Energia, que Lisboa subscreveu e tem por ambição contribuir para o cumprimento
de um conjunto de objetivos e metas, numa perspetiva operacional e transversal ao município. Este Plano,
desenvolvido nas vertentes da mitigação e da adaptação climática, constitui o plano de ação para as
políticas ambientais da cidade de Lisboa, constituindo-se simultaneamente como um instrumento de
monitorização do desempenho ambiental da Cidade.
Tendo por base o documento Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Lisboa
(EMAAC 2017), disponível na página web da Câmara Municipal de Lisboa, apresenta-se seguidamente um
conjunto de informação que caracteriza a situação atual e futura do concelho de Lisboa, no que concerne
a esta temática.
Conforme já referido, o concelho de Lisboa tem um clima mediterrâneo, do tipo Csa (temperado com
verão seco e quente), segundo a classificação de Köppen-Geiger. As principais alterações climáticas
projetadas para esse território são apresentadas de forma resumida na Figura 5.110.
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Figura 5.110 - Resumo das principais alterações climáticas projetadas para o município de Lisboa até ao final do
século (Fonte: EMAAC, 2017 (CML, 2017))

De entre as variáveis climáticas constantes na figura anterior, no contexto do projeto em análise, importa
analisar com detalhe as relativas à precipitação e à subida do nível médio da água do mar. Prevê-se que as
principais alterações sejam as seguintes:
Precipitação
•

Em termos de média anual: diminuição da precipitação média anual, sendo mais acentuada no final
do sec. XXI, e podendo variar entre 4% e 51% nesse período;

•

Precipitação sazonal: nos meses de inverno não se verifica uma tendência clara (podendo variar
entre -40% e + 6%), projetando-se uma diminuição no resto do ano, que pode variar entre 9% e
66% na primavera e entre 6% e 50% no outono;

Subida do nível médio da água do mar
•

Em termos médios: aumento do nível médio do mar entre 0,17m e 0,38m para 2050 e entre 0,26m
e 0,82m até final do sec. XXI (projeções globais), havendo estudos que projetam um aumento até
1,10m no cenário mais extremo (projeções globais);

•

Eventos extremos: Subida do nível médio do mar com impactes mais graves, quando conjugada
com a sobreelevação do nível do mar associada a tempestades (storm surge) (projeções globais).
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No âmbito do documento acima referido, foi realizada a análise dos impactos, vulnerabilidades e riscos
climáticos para o território do concelho de Lisboa. Os resultados obtidos indicam que os principais impactos
observados no município estão geralmente associados a um conjunto de eventos meteorológicos extremos,
sendo os mais relevantes a precipitação intensa, o vento forte ou a combinação de ambos.
A cartografia das ocorrências provocadas por precipitação intensa, ocorrida a 22 de Setembro de 2014, em
que foram registados valores de precipitação horária da ordem dos 17,3mm/h, em horário coincidente com
o pico de preia-mar (3,80 m), traduziu-se em situações de inundação em diferentes áreas da cidade,
conforme representado na Figura 5.111.

Figura 5.111 - Mapeamento das ocorrências devidas a precipitação intensa em 22 de setembro de 2014
(Fonte: EMAAC, 2017 (CML, 2017))

Verifica-se que a zona do TCA se caracteriza por uma suscetibilidade elevada a muito elevada às
inundações.
Quanto ao fenómeno storm surge (sobrelevação positiva do nível das águas associada a um temporal),
este evento não foi incluído na lista de eventos climáticos identificados na EMAAC por falta de dados de
registo local ao longo de toda a frente ribeirinha. No entanto, considera esse documento que este
fenómeno se reveste de uma especial acuidade, atendendo às características geomorfológicas da cidade
– frente ribeirinha estreita delimitada em toda a sua extensão pelo sistema de colinas que definem uma
série de bacias de drenagem a confluir para o estuário.
O documento refere ainda o seguinte: “Atendendo a que os cenários climáticos para o século XXI projetam
o agravamento da subida do nível médio do mar, este fenómeno poderá ter no futuro impactos agravados
– galgamento de costa, inundações, afetação na mobilidade, estacionamento, efeitos em estruturas e
infraestruturas.
Mais ainda, a magnitude das consequências deste evento poderá ser potenciada quando se verificar a
simultaneidade com a preia-mar, principalmente de águas vivas.
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Deste modo, é fundamental desde já monitorizar os 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. Por precaução, o planeamento
urbanístico está a adotar medidas em sede de instrumentos de planeamento, como foi o caso dos Planos
para o Parque das Nações e mais recentemente, o Plano Pormenor da Boavista Poente no qual se adotou
a cota de 3,80 m.”
No que respeita às respostas de adaptação, e considerando as soluções a adotar no presente e a médio
prazo, para fazer face à ocorrência de precipitação excessiva e de tempestades de inverno, que constituem
os maiores riscos, destaca-se a linha programática “Assegurar a resiliência do subsistema frente ribeirinha”,
inserida no Eixo estratégico A - Adaptar a cidade às alterações climáticas: fruir a água e preparar o território
para o calor”
Essa linha programática traduz-se em “Adaptar e planear o uso do solo na frente ribeirinha em função das
projeções climáticas e do aprofundamento do conhecimento nesta temática”.

5.17.3 Emissões de GEE
De uma forma geral, as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos em Portugal são as
instalações industriais e o setor dos transportes, particularmente o rodoviário.
À semelhança do panorama nacional, as principais fontes de poluição atmosférica na Cidade de Lisboa
são essencialmente as emissões com origem nos setores do tráfego rodoviário, indústria, construção civil
e combustão doméstica.
A cidade de Lisboa, dada a sua ocupação de solo maioritariamente urbana e sendo o maior centro urbano
do país, apresenta valores elevados de circulação automóvel, que resultam na emissão de grandes
quantidades de poluentes atmosféricos.
Na área em estudo não se verifica a presença de instalações de cariz industrial, sendo a circulação de
veículos na rede viária local, a circulação de comboios na linha de caminhos de ferro e o tráfego de
embarcações no estuário do Tejo as principais fontes de poluição atmosférica.
A principal fonte de degradação da qualidade do ar é constituída pelo tráfego de veículos motorizados,
pelo que é expetável que os principais poluentes atmosféricos presentes na área em estudo sejam os
característicos das emissões automóveis pela queima de combustíveis fósseis.
Os veículos motorizados emitem um conjunto de poluentes, onde se destacam os seguintes: monóxido
de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos (HC’s), dióxido de enxofre (SO 2) e partículas em
suspensão inaláveis inferiores a 10 μm, denominadas por PM10. Quanto aos GEE, destacam-se os
seguintes: dióxido de carbono (CO2), óxido Nitroso (N2O) e metano (CH4).
Para complementar a informação acima, foi ainda consultado o visualizador da Agência Portuguesa do
Ambiente, que apresenta a distribuição espacial das emissões de poluentes atmosféricos e de gases com
efeito de estufa estimadas, e tem como objetivo dar a conhecer a distribuição geográfica das emissões ao
nível do concelho e da NUT II.
Esse exercício teve como base os dados do inventário nacional submetido no ano 2019, no âmbito dos
compromissos comunitários e internacionais assumidos por Portugal, incluindo alterações pontuais
posteriores decorrentesdo processo de review realizado em junho de 2019. Este visualizador da APA
permite efetuar dois tipos de consultas, Emissões por concelho e Emissões por tipo de gás.
Na tabela seguinte são apresentadas as emissões de GEE no concelho de Lisboa, em 2015 e 2017.
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Tabela 5.69 – Emissões de gases com efeito de estufa no concelho de Lisboa, por setor (Fonte: INERPA. Distribuição
espacial de emissões)

SECTOR

2015

2017

dif

unit

Indústria & Electricidade

183

179

-4,26

kton CO2e

Residencial e Serviços

249

242

-6,46

kton CO2e

1 206

1 278

72,74

kton CO2e

167

152

-15,34

kton CO2e

Agricultura

0

0

0,00

kton CO2e

Fogos Florestais

0

0

0,00

kton CO2e

1 804,6

1 851,3

2,6%

-

Transportes
Resíduos

Pela análise da tabela anterior verifica-se que as emissões de GEE aumentaram em termos globais entre
2015 e 2017 no concelho de Lisboa, devido ao acréscimo muito significativo das emissões associadas ao
setor dos transportes.
Na interface gráfica, foram geradas as figuras que se apresentam de seguida.

Figura 5.112 – Emissões de metano (CH4) em 2015 e 2017 em Lisboa
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Figura 5.113 – Emissões de dióxido de carbono (CO2) em 2015 e 2017 em Lisboa

Figura 5.114 – Emissões de óxido nitroso (N2O) em 2015 e 2017 em Lisboa
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Figura 5.115 – Emissões de gases fluorados em 2015 e 2017 em Lisboa

Verifica-se, em relação aos principais gases com efeito de estufa o seguinte:
•

o setor dos resíduos é o que mais contribui para as emissões de metano (CH4), sendo a contribuição
do transporte rodoviário pouco importante, comparativamente com o setor dos resíduos. As emissões
de 2017 diminuíram face a 2015.

•

o setor que mais contribui para as emissões de CO 2 é o transporte rodoviário, seguindo-se, a grande
distância, o setor residencial e serviços. As emissões de 2017 aumentaram ligeiramente face a 2015.

•

as emissões mais significativas de óxido nitroso (N 2O) estão associadas ao setor dos transportes e dos
resíduos. As emissões de 2017 aumentaram ligeiramente face a 2015.

•

a indústria é setor que mais contribui para as emissões de gases fluorados, sendo a contribuição dos
outros setores residual. Em 2017 ocorreu um ligeiro aumento dessas emissões.

No capítulo 6.4.16 apresentam-se os impactes do projeto no que se refere às emissões de GEE.
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5.18

Gestão de Resíduos

5.18.1 Considerações gerais
Efetua-se neste capítulo a descrição das questões relacionadas com a produção e gestão de resíduos, no
que respeita à tipologia dos resíduos que serão potencialmente produzidos nas diferentes fases de
Projeto, das entidades/operadores que garantem a recolha/tratamento de resíduos, bem como um breve
enquadramento legal deste tema.
Os resíduos que serão produzidos na fase de construção são resíduos de construção e demolição,
enquadrados pelo Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17
de junho, e os resíduos equivalentes a urbanos.
Na fase de exploração, continuarão a ser produzidos resíduos, associados ao funcionamento do Terminal,
de diversas tipologias, incluindo resíduos perigosos.
É da responsabilidade da APL garantir a realização de todas as operações de receção, transporte,
armazenagem, pré-tratamento, tratamento e encaminhamento a destino final de resíduos provenientes
das embarcações que escalam ou operam na sua área de jurisdição, por terra, através de equipamentos
fixos ou de outros meios adequados para o efeito, ou ao largo, através de meios flutuantes apropriados.
Complementarmente, constitui uma competência da APL a remoção de resíduos sólidos urbanos
produzidos na sua área de jurisdição, assegurando o seu destino final adequado, bem como a limpeza
urbana nessa mesma área. A APL transferiu para entidade concessionada a execução desses serviços.
Contudo, neste âmbito, refere-se que compete aos concessionários ou outros titulares de terminais
portuários a gestão deste tipo de resíduos produzidos no interior das parcelas concessionadas,
assegurando o seu destino final, nos termos da legislação em vigor.

5.18.2 Enquadramento legal
A gestão de resíduos, em geral, encontra-se regulamentada através dos seguintes diplomas fundamentais:
•

Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto - Estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos
em aterro, as características técnicas e os requisitos a observar na conceção, licenciamento,
construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, transpondo para a ordem
jurídica interna a Diretiva 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de abril, relativa à deposição de resíduos
em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) nº 1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 29 de setembro, aplica a Decisão 2003/33/CE, de 19 de dezembro de 2002;

•

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, estabelece a terceira alteração ao Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de novembro de 2008,
relativa aos resíduos e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos;

•

Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho, aprova os modelos de guias de acompanhamento de
resíduos para o transporte de resíduos de construção e demolição (RCD);

•

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, estabelece o regime das operações de gestão de resíduos
de construção e demolição;

•

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro – estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de
resíduos. Este diploma que aprova o regime geral da gestão de resíduos e os requisitos a que deve
obedecer o processo de autorização prévia das operações de armazenagem, tratamento,
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valorização e eliminação de resíduos industriais, resíduos sólidos urbanos e outros tipos de
resíduos, foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto. Alterado pelo Decreto-Lei
n.º 173/2008, de 26 de agosto (revoga artigo 41º), pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro
(artigos 58º e 60º), pelo Decreto-Lei 183/2009, de 10 de agosto (artigo 76º) e pelo Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 de Junho, que o republica (e revoga os artigos 19º e 25º, os números 2 do artigo
28º e 4 do artigo 31º, as alíneas c), e), h) e l) do n.º 1 do artigo 32.º, os números 3, 4 e 5 do artigo
35.º, as alíneas b), d), e), f) e g) do n.º 2 e o n.º 3 do artigo 54.º e o artigo 72.º).
•

Portaria n.º 209/2004, de 3 de março – que aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER) em
conformidade com a Decisão da Comissão n.º 2000/532/CE, alterada pela Decisões n.ºs
2001/118/CE e 2001/119/CE, da Comissão e pela Decisão n.º 2001/573/CE, do Conselho;

•

Decreto-Lei nº 110/2013, de 2 de agosto - Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei nº 366-A/97,
de 20 de dezembro, e transpõe a Diretiva nº 2013/2/UE, da Comissão, de 7 de fevereiro, relativa a
embalagens e resíduos de embalagens;

•

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
162/2000, de 27 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de maio, que transpõe para a ordem
jurídica nacional a Diretiva n.º 2004/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
fevereiro, relativa a embalagens e resíduos de embalagens;

•

Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho - Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão
de óleos novos e óleos usados, assumindo como objetivo prioritário a prevenção da produção, em
quantidade e nocividade, desses resíduos, seguida da regeneração e de outras formas de
reciclagem e de valorização;

•

Portaria n.º 1028/92, de 5 de novembro - Estabelece as normas de segurança a serem observadas
aquando o transporte de óleos usados;

•

Decreto-Lei nº 132/2010, de 17 de dezembro - Altera o regime jurídico da gestão de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 230/2004, de 10 de dezembro,
e transpõe parcialmente a Diretiva nº 2008/112/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de dezembro;

•

Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de abril - Estabelece os princípios e as normas aplicáveis à gestão
de pneus e pneus usados, tendo como objetivos a prevenção da produção destes resíduos, a
recauchutagem, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir a quantidade de
resíduos a eliminar, bem como a melhoria do desempenho ambiental de todos os intervenientes
durante o ciclo de vida dos pneus. Os artigos 4.º, 9.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de
abril, foram alterados pelo Decreto-Lei n.º 43/2004, de 2 de março;

•

Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de dezembro (e posteriores alterações através do Decreto-Lei n.º
174/2005, de 25 de outubro, e do Decreto-Lei n.º 132/2010, de 17 de dezembro) que transpõe as
Diretivas 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, e
2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, alterada pela Diretiva
2003/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de dezembro de 2003 - São reiterados
os princípios fundamentais da gestão, que passam pela prevenção da produção de REEE, pela
promoção da reutilização, da reciclagem e de outras formas de valorização, por forma a reduzir-se
a quantidade e nocividades dos REEE a serem geridos;

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

382

•

Decreto-Lei n.º 101/2005 de 23 de junho – Limita o comércio e utilização de amianto e de materiais
contendo amianto. Retifica os Decretos-Lei de 1987, 1988 e de 1994.

•

Despacho nº 25297/2002, de 27 de novembro – Proíbe a deposição e descarga de resíduos de toda
a espécie em terrenos agrícolas, florestais e cursos de água ou noutros locais não submetidos a
uma atividade agrícola, mas que são parte integrante da nossa paisagem rural e do nosso
património natural.

•

Decreto-Lei nº 6/2009, de 6 de janeiro – Estabelece o regime de colocação no mercado de pilhas e
acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos resíduos de pilhas e
acumuladores. Retificado pela Declaração de Retificação n.º 18-A/2009, de 6 de março. Alterado
pelo Decreto-Lei n.º 266/2009, de 29 de setembro.

•

Decreto-Lei n.º 62/2001 de 19 de fevereiro - Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão
de pilhas e acumuladores, bem com a gestão de pilhas e acumuladores usados.

No contexto da atividade portuária, há que referir os seguintes documentos:
•

Diretiva 2007/71/CE da Comissão de 13 de dezembro de 2007 - Altera o anexo II da Diretiva
2000/59/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos meios portuários de receção de
resíduos gerados em navios e de resíduos da carga.

•

Diretiva (UE) 2019/883 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos
meios portuários de receção de resíduos provenientes dos navios, que altera a Diretiva 2010/65/UE
e revoga a Diretiva 2000/59/CE;

•

Decreto-lei nº 165/2003, de 24 de julho, que transpõe a Diretiva 2000/59/CE para a ordem jurídica
interna, alterado pelo Decreto-Lei 197/2004, de 17 de agosto, - Regula a instalação e a utilização
dos meios portuários de receção de resíduos gerados em embarcações e de resíduos da carga das
embarcações que escalam portos nacionais.

•

Convenção MARPOL 73/78 - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por
Embarcações, de 1973, alterada pelo Protocolo de 1978, aprovada pelo Decreto do Governo nº
25/87, de 10 de julho.

Por outro lado, em termos regulamentares, referem-se os seguintes documentos:
•

Regulamento da Autoridade Portuária da APL, S.A.;

•

Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e de Limpeza da APL;

•

Regulamento de Exploração- Regulamento de Gestão de Resíduos de Embarcações.

5.18.3 Resíduos de Construção e Demolição
Os resíduos de construção e demolição (RCD), que serão produzidos na fase de obra, são tipicamente
compostos por uma grande variedade de materiais. Segundo a EPA (U.S Environmental Protection Agency
– EPA – “Characterization of Building – Related Construction and Demolition Debris in the United States),
os principais materiais encontrados nos RCD são os seguintes:
•

Orgânicos: equivalentes a RSU e frações (papel, cartão, madeira, plásticos, entre outros);

•

Materiais: compósitos, material elétrico, madeira prensada, madeira envernizada, entre outros;

•

Inertes: betão, betão armado, tijolos, telhas, azulejos, porcelanas, vidro, metais ferrosos, metais não
ferrosos, pedra, asfalto, terra, entre outros.
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O regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras, demolições de edifícios ou de
derrocadas (RCD) compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha,
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação, são regidos pelo Decreto-lei n.º
46/2008, de 12 de março.
O Artigo 5.º deste Decreto-lei estabelece:
“A elaboração de projetos e a respetiva execução em obra devem privilegiar a adoção de metodologias e
práticas que:
a) Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de materiais
e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas;
b) Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via de utilização de materiais reciclados e
recicláveis;
c) Favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos
princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos.”
Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de atividade de construção
devem ser reutilizados no trabalho de origem da construção, ou equivalente na obra de origem. Os que
não forem reutilizados na respetiva obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a
licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e
de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela Câmara
Municipal nos termos do artigo 1.º do Decreto-lei n.º 139/89, de 28 de abril.
Os materiais que não sejam passíveis de reutilizar serão obrigatoriamente sujeitos a triagem e
fragmentação de modo a permitir o seu encaminhamento por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem
ou outras formas de valorização. Esta triagem poderá ser feita na própria obra ou por operador licenciado
para esse efeito. A deposição de resíduos em aterro é permitida apenas após a submissão a triagem. A
responsabilidade da gestão destes resíduos é do empreiteiro e do dono de obra.
A instalação de aterros para RCD obedece ao disposto no Decreto-lei n.º 183/2009, de 10 de agosto.
A informação sobre os operadores que se encontram devidamente autorizados/licenciados para gestão
dos RCD, em Portugal, em particular de terras sobrantes, betão e inertes e de misturas de resíduos de
construção, constam no site da APA (https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php), onde se
encontra a listagem completa, de todos os operadores licenciados para a gestão de Resíduos Não
Urbanos.
Associada à realização da empreitada de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal
de Contentores de Alcântara, é expetável a produção da tipologia de resíduos, incluindo RCD, apresentada
na tabela seguinte.
Tabela 5.70 – Resíduos expetáveis na fase de construção
Identificação do Resíduo
Óleos usados e resíduos de combustíveis
líquidos (exceto óleos alimentares e
capítulos 05, 12 e 19)
(LER 13)
Óleos de motores, transmissões e
lubrificação usados
(LER 13 02 00)
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Código LER

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e
lubrificação

LER 13 02 05

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação

LER 13 02 06

384

Identificação do Resíduo

Resíduos de embalagens
(LER 15)
Embalagens (incluindo resíduos urbanos e
equiparados de embalagens, recolhidos
separadamente)
(LER 15 01)

Absorventes, panos de limpeza, materiais
filtrantes e vestuário de proteção
(LER 15)
Absorventes, materiais filtrantes, panos de
limpeza, vestuário de proteção
(LER 15 02)
Resíduos Não Especificados
(LER 16)
Veículos em fim de vida de diferentes
meios de transporte e resíduos do
desmantelamento de veículos em fim de
vida e da manutenção de veículos (exceto
13, 14, 16 06 e 16 08)
Resíduos Não Especificados
(LER 16)
Resíduos de equipamento elétrico e
eletrónico
(LER 16 02)
Resíduos Não Especificados
(LER 16)
Pilhas e acumuladores
(LER 16 06)
Resíduos de Construção e Demolição)
(LER 17)
Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais
cerâmicos, usados na construção de
diversas instalações/ equipamentos
(LER 17 01)
Resíduos de Construção e Demolição
(LER 17)
Madeira, vidro e plástico
(LER 17 02)
Resíduos de Construção e Demolição
(LER 17)
Misturas betuminosas, alcatrão e produtos
de alcatrão (LER 17 03)

Resíduos de Construção e Demolição
(LER 17)
Metais (incluindo ligas)
(LER 17 04)
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Resíduos de embalagens –Embalagens de papel e cartão

15 01 01

Resíduos de embalagens –Embalagens de plástico

15 01 02

Resíduos de embalagens –Embalagens de madeira

15 01 03

Resíduos de embalagens –Embalagens de metal

15 01 04

Resíduos de embalagens –Embalagens compósitas

15 01 05

Resíduos de embalagens –Mistura de embalagens

15 01 06

Resíduos de embalagens –Embalagens de vidro

15 01 07

Resíduos de embalagens –Embalagens contendo ou
contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

15 01 10*

Materiais absorventes contaminados

15 02 02*

Pneus usados

16 01 03

Filtros de óleo

16 01 07*

Equipamento fora de uso contendo componentes
perigosos não abrangidos em 16 02 09 a 16 02 12
Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16
02 13

16 02 13*

Acumuladores de chumbo

16 06 01*

Acumuladores de níquel

16 06 02 *

Betão
Tijolos
Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos
Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos,
telhas e materiais cerâmicos com substâncias perigosas
Idem, não abrangidas em 17 01 06
Madeira
Vidro
Plástico
Vidro, plástico e madeira, contendo ou contaminados com
substâncias perigosas
Misturas betuminosas contendo alcatrão
Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01*
Alcatrão e produtos de alcatrão

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*

Cobre, bronze e latão
Alumínio

17 04 01
17 04 02

Chumbo
Zinco

17 04 03
17 04 04

Ferro e aço
Estanho

17 04 05
17 04 06

Mistura de metais
Resíduos metálicos contaminados com substâncias
perigosas

17 04 07
17 04 09*

16 02 14

17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04*
17 03 01*
17 03 02
17 03 03*

385

Identificação do Resíduo

Resíduos de Construção e Demolição
(LER 17)
Solos (incluindo solos escavados de locais
contaminados), rochas e lamas de
dragagem
(LER 17 05)
Resíduos de Construção e Demolição
(LER 17)
Materiais de isolamento e construção com
amianto
(LER 17 06)
Resíduos de Construção e Demolição
(LER 17)
Materiais de construção à base de gesso
(LER 17 08)
Resíduos de Construção e Demolição
(LER 17)
Outros resíduos de construção e
demolição
(LER 17 09)

Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos
Domésticos, do Comércio, Indústria e
Serviços (Incluindo as Frações Recolhidas
Seletivamente)
(LER 20)
Frações recolhidas seletivamente (exceto
1501)
(LER 20 01)

Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos
Domésticos, do Comércio, Indústria e
Serviços)
(LER 20)
Resíduos de jardins e parques (incluindo
resíduos de cemitérios)
(LER 20 02)
Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos
Domésticos, do Comércio, Indústria e
Serviços)
(LER 20)
Outros resíduos urbanos e equiparados
(LER 20 03)

Código LER

Cabos com hidrocarbonetos, alcatrão e substâncias
perigosas
Cabos não abrangidos em 17 04 10*
Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03*

17 04 10*

Balastro de caminhos-de-ferro com substâncias perigosas

17 05 07*

Balastro de caminho-de-ferro não abrangidos em 17 05
07*

17 05 08

Materiais de isolamento contendo amianto

17 06 01*

Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos
por substâncias perigosas
Materiais de isolamento não abrangido pelo 17 06 01*e 17
08 03*
Materiais de construção contendo amianto
Materiais de construção à base de gesso contaminados
por substâncias perigosas
Materiais de construção à base de gesso não abrangido
em 17 08 01*
Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio
Resíduos de construção e demolição contendo PCB
Outros resíduos de construção e demolição contendo
substâncias perigosas
Misturas de resíduos de construção e demolição não
abrangidos em 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*
Papel e cartão
Vidro
Solventes
Resíduos alcalinos
Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo
mercúrio
Tintas, produtos adesivos, colas e resinas, contendo
substâncias perigosas
Madeira contendo substâncias perigosas
Madeira não abrangida em 20 01 37
Plástico
Metal

17 04 11
17 05 04

17 06 03*
17 06 04
17 06 05
17 08 01*
17 08 02
17 09 01*
17 09 02*
17 09 03*
17 09 04
20 02 01
20 01 02
20 01 13
20 01 15
20 01 21
20 01 17
20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40

Resíduos biodegradáveis gerados na desmatação

20 02 01

Lamas de fossas séticas

20 03 04

5.18.4 Gestão de resíduos da competência da APL
Neste capítulo, descreve-se a situação de referência respeitante à gestão dos resíduos dos navios e dos
resíduos sólidos urbanos produzidos na área de jurisdição da APL. Salienta-se que a APL é a entidade
responsável pela gestão de resíduos na sua área de jurisdição.
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A informação de base utilizada é a que consta da página web desta entidade, complementada com a
consulta dos documentos regulamentares acima referidos.

5.18.4.1 Resíduos de navios
O Porto de Lisboa dispõe de um Plano de Receção e Gestão de Resíduos Gerados em Navios e Resíduos
da Carga, o qual visa diminuir as descargas de resíduos no mar, incentivando a sua entrega em porto,
dando assim cumprimento ao Decreto-Lei n.º 165/2003, de 24 de Julho, que transpõe para a ordem
jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/59/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Novembro,
relativa aos meios portuários de receção de resíduos gerados em navios e de resíduos provenientes de
carga, com origem em navios que utilizem portos nacionais, com as alterações introduzidas pela Diretiva
n.º 2002/84/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro. O plano foi implementado
segundo os conceitos da norma ISO 14001, pelo que conta com uma política de resíduos, uma
sistematização de procedimentos e um processo dinâmico de revisão com vista à melhoria contínua e à
satisfação do navio enquanto cliente do Porto de Lisboa.
O referido Plano constitui o documento de suporte da gestão de resíduos de navios e de resíduos de
carga do Porto de Lisboa, estabelecendo para o efeito:
•

a legislação aplicável nesta área;

•

os procedimentos de gestão de resíduos de navios e de resíduos de carga;

•

as responsabilidades dos intervenientes no processo;

•

o regime tarifário;

•

a documentação do sistema.

São abrangidos os navios que operam e escalam o porto (cais, concessionados ou outros, ao largo, nas
docas ou ainda em parques de reparação de embarcações de recreio), incluindo embarcações de recreio,
de pesca e navios de guerra, e aplica-se a todas as tipologias de resíduos produzidas a bordo e aos
resíduos da carga.
De acordo com o Regulamento da Autoridade Portuária da APL e com o Regulamento de ExploraçãoRegulamento de Gestão de Resíduos de Embarcações, identificam-se de seguida os tipos de resíduos
abrangidos:
a)

Resíduos e Misturas de Hidrocarbonetos: incluídos no Anexo I da Convenção MARPOL 73/78 e
classificados em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de
março). Os resíduos e misturas de hidrocarbonetos incluem:

b)

✓

Óleos usados – originados pela substituição de óleos nos equipamentos das embarcações.

✓

Misturas oleosas (slops), águas oleosas (bilgewater) e lamas (sludges) – acumulados nos tanques
e cavernas das embarcações.

✓

Resíduos sólidos contaminados com hidrocarbonetos – originados por atividades de
manutenção ou por derrames e incluem desperdícios (panos e papel), material absorvente e
filtros, embalagens de óleos e de combustíveis, etc.

Resíduos Sólidos: conjunto de materiais com consistência predominantemente sólida do tipo
doméstico, operacional e alguns resíduos embalados, excluindo o peixe fresco e partes do peixe,
produzidos durante o funcionamento normal da embarcação (Anexo V da Convenção MARPOL
73/78) e classificados em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de
3 de março). Os resíduos sólidos incluem:
✓

Resíduos sólidos não valorizáveis – constituídos por restos de alimentos, papel ou cartão sujo,
trapos, embalagens não valorizáveis e outros resíduos semelhantes.
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✓

Resíduos sólidos valorizáveis – constituídos por cartão e papel limpo, embalagens recicláveis,
madeira, metais ferrosos e não ferrosos e vidro.

c)

Esgotos Sanitários: qualquer substância líquida contendo quantidades apreciáveis de matéria
orgânica, facilmente biodegradáveis e que mantenha relativamente constante as suas características,
provenientes de instalações sanitárias, cozinhas, zonas de lavagem de roupas, piscinas,
compartimentos com animais vivos e de instalações médicas. Estão igualmente incluídas as águas
residuais submetidas a sistemas de tratamento a bordo (Anexo IV da Convenção MARPOL 73/78).

d)

Resíduos da Carga: restos das matérias transportadas como carga em porões ou em tanques de carga
que ficam das operações de descarga e das operações de limpeza, incluindo excedentes de carga ou
descarga e derrames. Estão ainda incluídas cargas danificadas, cujo dono ou seu representante legal,
as declare como resíduos e solicite à Autoridade Portuária a sua remoção e resíduos resultantes do
transporte da carga em batelões após baldeação.

e)

Resíduos Especiais: resíduos que podem ser entregues pontualmente por embarcações e que
resultam do seu funcionamento ou de outras atividades a bordo. Incluem lâmpadas, líquidos de
revelação de fotografias, pó de limpeza a seco de lavandarias, pilhas usadas/acumuladores, baterias,
resíduos de tratamento hospitalar medicamentos, entre outros.

Os resíduos de hidrocarbonetos ou contaminados com hidrocarbonetos, águas residuais e resíduos
perigosos são recolhidos por operadores licenciados pela APL, os quais cumprem os requisitos do
Regulamento do exercício da atividade de recolha de resíduos de hidrocarbonetos, águas residuais e
resíduos perigosos, a embarcações no Porto de Lisboa (O.S. n.º 2014017, de 03/11/2014).

No âmbito do regulamento anterior, encontram-se licenciadas as seguintes empresas:
•

EGEO, S.A.

•

RESICORREIA, Gestão e Serviços de Ambiente, Lda

•

GREENFLOW

Estas empresas, encontrando-se licenciadas para o exercício da atividade, asseguram um destino final
correto dos resíduos por elas recolhidos.
A recolha de resíduos de navios no Porto de Lisboa é garantida 24 horas por dia nos 365 dias por ano.
Os equipamentos e meios adequados para receção e recolha dos resíduos gerados a bordo e resíduos de
carga, disponibilizados pela APL são os indicados na tabela seguinte.
Todos os resíduos sólidos recicláveis recolhidos em contentores com capacidades iguais ou superiores a
6 m³ são devidamente valorizados; é o caso do papel/cartão, do vidro, dos plásticos, das madeiras, das
embalagens metálicas, das sucatas e dos equipamentos eletrónicos. Os navios de cruzeiro são os grandes
produtores de resíduos passíveis de valorização. Os contentores de maior capacidade são
obrigatoriamente encaminhados para a estação de triagem do operador licenciado e autorizado pela APL.
Aí todos os resíduos valorizáveis são separados, enfardados e enviados para empresas de retoma
autorizadas. Apenas o refugo da triagem é enviado para incineração. A maioria dos resíduos oleosos (cerca
de 69%) - lamas oleosas e de limpeza de tanques, resíduos líquidos e óleos usados – sofre operações de
valorização. De entre os resíduos rececionados diariamente, destacam-se os resíduos sólidos equiparados
a urbanos e recicláveis (plásticos, vidro, papel /cartão, madeiras), os resíduos e misturas de
hidrocarbonetos e os esgotos sanitários.
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Tabela 5.71 – Meios portuários de receção de resíduos (Fonte: Regulamento de Exploração- Regulamento de Gestão
de Resíduos de Embarcações (APL, s.d.)

5.18.4.2 Resíduos sólidos urbanos e frações
Conforme referido, recai sobre a APL a competência da remoção e destino final adequado dos resíduos
sólidos urbanos (RSU) na sua área de jurisdição (com exceção dos terminais portuários). Esse serviço está
concessionado à empresa EGEO, S.A., em regime de concessão por um período de 8 anos, em vigor desde
1 de julho de 2013.
Os resíduos abrangidos correspondem a resíduos sólidos urbanos, com a seguinte definição-resíduo
proveniente de habitações, bem como outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja
semelhante ao resíduo proveniente de habitações.
De entre os RSU abrangidos, referem-se ainda os seguintes: Monstros; bioresíduos (resíduos
biodegradáveis de espaços verdes); resíduos da limpeza urbana; dejetos de animais; resíduos comerciais
equiparados a RSU; Resíduos industriais equiparados a RSU; Resíduos Hospitalares não contaminados
equiparados a RSU.
Encontram-se ainda abrangidos os resíduos sólidos urbanos valorizáveis, nomeadamente os seguintes
materiais ou fileiras de materiais: vidro, papel e cartão, embalagens e pilhas/acumuladores (à exceção das
baterias de automóveis, de telemóveis e pilhas-botão).
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Os resíduos especiais – Resíduos industriais e Resíduos Hospitalares contaminados- não estão abrangidos
pelo sistema de gestão de RSU da APL, podendo, no entanto, ser incluídos no pressuposto de haver mútuo
acordo.
A APL, ou a entidade por esta concessionada, disponibiliza o equipamento necessário à deposição
indiferenciada e seletiva dos resíduos.
Os resíduos são posteriormente transportados para instalações de tratamento/valorização existentes na
região.
De acordo com o Artigo 10º do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e de Limpeza da APL, todas
as áreas licenciadas/concessionadas, bem como os novos projetos ou alterações de projetos existentes,
devem prever, no interior das suas instalações, espaço para a colocação de equipamentos de deposição
separativa e de deposição de resíduos sólidos indiferenciados, calculados de forma a satisfazer as
necessidades da atividade desenvolvida, em quantidade e tipologia, sujeitos à aprovação da APL.
A VALORSUL- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.
é a empresa responsável pelo tratamento e valorização das cerca de 950 mil toneladas de resíduos urbanos
produzidos, por ano, em 19 Municípios da Grande Lisboa e da Região Oeste, designadamente: Alcobaça |
Alenquer | Amadora | Arruda dos Vinhos | Azambuja | Bombarral | Cadaval | Caldas da Rainha | Lisboa |
Loures | Lourinhã | Nazaré | Óbidos | Odivelas | Peniche | Rio Maior | Sobral de Monte Agraço | Torres
Vedras | Vila Franca de Xira.
Os resíduos desses municípios são tratados e valorizados pela Valorsul através de um Sistema de Gestão
Integrada de Resíduos Urbanos (RU) que compreende as seguintes instalações: 2 Centros de Triagem; 1
Estação de Tratamento e Valorização Orgânica; 1 Central de Valorização Energética; 1 Instalação de
Tratamento e Valorização de Escórias; 2 Aterros Sanitários; 6 Estações de Transferência e 8 Ecocentros.
As operações de gestão levadas a cabo pela VALORSUL incluem: recolha seletiva, triagem de materiais
recicláveis, valorização orgânica, valorização energética, valorização de escórias e deposição em aterro.

5.18.5 Resíduos produzidos no TCA
Os resíduos produzidos no TCA compreendem os resíduos gerados nos navios, bem como resíduos
resultantes das diversas atividades realizadas, associadas à movimentação de contentores, e os originados
nos escritórios e instalações oficinais.
Todos os resíduos sólidos recicláveis recolhidos em contentores com capacidades iguais ou superiores a
6 m³ são devidamente valorizados; é o caso do papel/cartão, do vidro, dos plásticos, das madeiras, das
embalagens metálicas, das sucatas e dos equipamentos eletrónicos.
Os contentores de maior capacidade são obrigatoriamente encaminhados para a estação de triagem do
operador EGEO. Aí todos os resíduos valorizáveis são separados, enfardados e enviados para empresas de
retoma autorizadas. Apenas o refugo da triagem é enviado para incineração.
A maioria dos resíduos oleosos - lamas oleosas e de limpeza de tanques, resíduos líquidos e óleos usados
– sofre operações de valorização.
De entre os resíduos rececionados diariamente, destacam-se os resíduos sólidos equiparados a urbanos
e recicláveis (plásticos, vidro, papel /cartão, madeiras), os resíduos e misturas de hidrocarbonetos e os
esgotos sanitários.
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5.19

Evolução previsível do ambiente na ausência do Projeto
Uma análise por descritor permite antever uma evolução da situação de referência caracterizada pelos
seguintes aspetos:
•

Ao nível dos descritores de Geologia, Geomorfologia e Sismicidade, tendo em conta que aspetos
desta natureza são bastantes estáveis à escala do tempo da intervenção humana, não são expetáveis,
em princípio, alterações significativas da situação de referência.

•

Ao nível do Uso e ocupação do solo, e atendendo à dinâmica que caracteriza o território onde se
insere a área de estudo, bem como ao previsto nos instrumentos de gestão territorial,
nomeadamente no PDM de Lisboa e PU de Alcântara, perspetiva-se uma evolução da situação sem
projeto equivalente à que ocorrerá com projeto, caracterizada pela consolidação de espaços centrais
e residenciais da zona de Alcântara.

•

Ao nível dos Recursos Hídricos, em particular em relação à massa de água superficial Tejo WB1,
perspetiva-se a manutenção do estado atual desta massa de água, inferior a Bom, pelo menos até
2027, tendo em conta a informação constante do Plano de Gestão de bacia Hidrográfica (2º ciclo de
planeamento).

•

Ao nível da Qualidade do Ar, tomando em consideração o referido na caracterização da situação de
referência e as características urbanas da área de estudo, prevê-se que a circulação rodoviária
continue a ser uma fonte de emissão de poluentes atmosféricos relevante, sendo de prever um
aumento do tráfego rodoviário num horizonte temporal de curto-médio prazo. No entanto, nesta
análise, há que atender às melhorias e transformações tecnológicas, nomeadamente a crescente
tendência de utilização de veículos híbridos e elétricos. Deste modo, o aumento do tráfego
automóvel poderá ser compensado pela redução da pegada ecológica deste modo de transporte, o
que permite perspetivar que não haverá alterações significativas da qualidade do ar para a zona em
estudo, ou que poderá mesmo haver uma melhoria.

•

No que se refere ao Ambiente Sonoro e Vibrações, admite-se que o tráfego rodoviário continuará a
aumentar nos principais eixos de penetração e de distribuição na cidade e, em particular, nas vias
próximas do TCA. Por outro lado, o desnivelamento do nó ferroviário de Alcântara poderá ocorrer,
mesmo na ausência de projeto, propiciando novas condições de articulação da rede e de
desenvolvimento do transporte ferroviário na cidade e na ligação com as periferias. Estes fatores
atuam em sentido contrário em termos de afetação do ambiente sonoro, pelo que se admite como
provável um cenário em que a situação de referência não se altera significativamente, a curto-médio
prazo, ou eventualmente poderá sofrer um agravamento, devido à forte contribuição do tráfego
rodoviária para o ambiente sonoro local. Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente vibrátil
atual ao longo dos anos, em virtude de existir um infindo número de hipóteses de evolução das
principais fontes existentes e de um infindo número de outras fontes relevantes que poderão passar
a contribuir para o ambiente sonoro existente, afigura-se adequado admitir, na vigência de uma
política nacional e europeia direcionada para a proteção das populações, que as velocidade de
vibração atuais não deverão sofrer no futuro, para este cenário de evolução, grandes alterações, ou
seja, o ambiente vibrátil associado à alternativa zero, deverá assumir no futuro valores semelhantes
aos atuais.
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•

No que respeita aos sistemas biológicos, a área de estudo insere-se na zona ribeirinha de Alcântara,
integrando a malha urbana desta cidade. A área ocupada em meio terrestre é exclusivamente urbana,
caracterizando-se pela impermeabilização e ocupação dos solos com edifícios, estradas e outras estruturas
urbanas. Os espaços verdes existentes possuem uma área muito pouco significativa, reduzindo-se às
zonas ordenadas como os passeios dos arruamentos, os parqueamentos e rotundas. Dentro dos limites
da área de estudo, não existem quaisquer espaços verdes naturais e a fitocenose terrestre está reduzida a
espécies sem interesse conservacionista. A atividade portuária é intensa dentro dos limites da área de
estudo. Na área de estudo, as margens do rio Tejo não apresentam grande valor do ponto de vista da
ecologia, já que os limites naturais deste foram regularizados por paredões e enrocamentos. Assim, as
comunidades bentónicas e da região entremarés são colonizações relativamente recentes dessas
estruturas. Tendo em conta o pleno funcionamento atual do terminal de contentores de Lisboa e
empresas que surgem dentro dos limites da área do terminal, será de esperar que, se o projeto não for
executado, o panorama ecológico se manterá tal como se apresenta atualmente, ou seja, degradado e
com tendência para se agravar, dado o crescimento constante da cidade.

•

Para o Património arquitetónico e arqueológico não se perspetivam alterações dignas de registo,
prosseguindo uma linha de atuação das entidades oficiais no sentido da preservação e proteção dos
elementos patrimoniais existentes.

•

Para a Fisiografia e Paisagem, será de esperar que a não concretização do projeto não venha a
condicionar, de forma relevante, a evolução do ambiente na generalidade da área de implantação do
projeto, já que o projeto não prevê a alteração dos usos atuais, nem uma transformação do sistema
de vistas. No que se refere à maior parte dos aspetos eminentemente físicos do território onde incide
a intervenção, como seja a fisiografia, a não realização do projeto manterá as condições existentes,
uma vez que estas características se apresentam bastante consolidadas. Em termos da paisagem, a
não concretização do projeto previsto (no caso de não ocorrer qualquer outro tipo de alteração),
perpetuará as características visuais e sensoriais existentes.

•

Ao nível do Ordenamento do Território e Condicionantes, há que ter em conta que a área territorial
de implantação do projeto está integrada na área de jurisdição da Administração do Porto de Lisboa,
constituindo uma condicionante reconhecida e integrada nos IGT com incidência nesse território,
nomeadamente o PDM de Lisboa e o PU de Alcântara. Por outro lado, e no que se refere à evolução
previsível da área na ausência de projeto, no domínio do ordenamento do território, estando em
vigor instrumentos de gestão territorial recentes, não se perspetivam alterações significativas a curtomédio- prazo. Efetivamente, e em particular o PU de Alcântara vigorará pelo período de 10 anos a
partir da data da sua publicação (2015), permanecendo eficaz até à entrada em vigor da respetiva
revisão, podendo, contudo, ser alterado, revisto ou até suspenso, total ou parcialmente, situação
difícil de antecipar nesta altura.

•

Quanto aos aspetos sócio-económicos, num cenário de não concretização do projeto e tendo em
conta todos os fatores e descritores analisados com influência no quadro socio-económico local,
perspetiva-se que o processo de envelhecimento da população do concelho de Lisboa, incluindo as
freguesias da área de estudo, continue, pese embora poder ocorrer a um ritmo menos acentuado.
Perspetiva-se uma evolução menos negativa ao nível da taxa de desemprego no concelho de Lisboa,
pese embora nas freguesias da Estrela e de Alcântara, que são das que apresentam atualmente uma
maior perda de empregos, essa evolução favorável possa ser menos marcada. Por outro lado, é
provável que continue a verificar-se uma forte dinâmica em termos de consolidação de espaços
urbanos e recuperação imobiliária, quer para uso habitacional, quer para outros usos, nomeadamente
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comércio e alojamento. Conforme já referido, prevê-se que o tráfego rodoviário continue a aumentar
nos principais eixos de penetração e de distribuição na cidade e, em particular, nas vias próximas do
TCA. Na envolvente do TCA é expetável que as atividades marítimas de recreio ligadas às
infraestruturas existentes (docas de Alcântara, Belém, Bom Sucesso e Santo Amaro) continuem a ter
grande relevância ou, eventualmente, venham a sofrer um acréscimo, bem como atividades de
recreio, lazer e culturais associadas aos espaços verdes e a equipamentos e estabelecimentos, tais
como bares, restaurantes, espaços culturais, desportivos e de lazer, etc.
O projeto de modernização e aumento da eficiência operacional do TCA é considerado vital para a
melhoria das condições técnicas de operação do mesmo, ao mesmo tempo que promove melhorias ao
nível do seu desempenho ambiental. Na ausência da implementação do projeto, perspetiva-se uma
estagnação ou mesmo perda de cota de mercado por parte do TCA, com o encaminhamento dos naviosporta contentores para outros portos. Neste contexto, e sem a modernização prevista no projeto em
análise, ao nível do arranjo portuário e de equipamentos e tecnologias, o Terminal de Contentores de
Alcântara 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.
Esta situação terá reflexos ao nível do Porto de Lisboa, já que não se tirará partido de toda a potencialidade
da sua localização geográfica, havendo o risco de perder a oportunidade de mercado criada pela maior
procura mundial de portos para transporte de contentores, e a possibilidade de obter uma posição
privilegiada neste segmento de mercado.
Este cenário de perda de importância do Porto de Lisboa, em termos de captação de tráfego de
contentores, terá reflexos negativos no quadro socioeconómico concelhio, regional e nacional. De facto,
o Porto de Lisboa serve fundamentalmente a região de Lisboa e Vale do Tejo, a região económica mais
dinâmica do país. O TCA é o único terminal no Porto de Lisboa onde podem acostar navios com a
dimensão dos hoje utilizados no transporte de contentores de longo curso. A sua não modernização
implica a incapacidade para poder continuar a atender esta classe de navios em condições minimamente
satisfatórias, e assim poder manter em Lisboa escalas diretas destes serviços. A economia regional, ao não
poder dispor de serviços de transporte marítimo de contentores de longo curso num porto próximo, terá
que recorrer a transhipment de importações e exportações em portos terceiros, ou, alternativamente,
deslocar as mercadorias contentorizadas por terra para outros portos mais afastados onde escalem estes
serviços. Dado o elevado custo por t/Km, característico dos modos de transporte terrestre, qualquer destas
soluções agrava fortemente os custos logísticos totais, retirando competitividade à economia regional e,
consequentemente, à economia nacional, dado o peso da região no contexto nacional.
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6.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

6.1

Enquadramento
No presente capítulo são identificados e avaliados os principais impactes no ambiente suscetíveis de virem
a ser originados pelo Projeto Modernização e Melhoria da Eficiência Operacional do TCA.

6.2

Metodologia
A avaliação de impactes foi realizada por área temática, ou descritor, tendo-se dado especial destaque
aos descritores que, em função da caracterização do ambiente afetado, se concluiu serem mais críticos, e
que o projeto, dadas as suas características, mais interfere ou altera.
De uma forma geral, a metodologia utilizada neste capítulo baseou-se em:
•

Identificação dos potenciais impactes decorrentes do projeto, sobre cada um dos descritores,
associando-os, sempre que possível, à zona do projeto em que se farão sentir, e à atividade que
está na sua origem;

•

Avaliação dos impactes recorrendo à sua qualificação e, quando se revelou possível e relevante, à
sua quantificação.

Na identificação e avaliação de impactes teve-se em consideração a área de intervenção, a duração
prevista para os efeitos dos vários impactes, as fases em que os impactes se produzem (construção ou
exploração), a magnitude (quantificação) e significado (qualificação) dos mesmos.
Os impactes são classificados, no mínimo, quanto a:
•

Sentido: positivo ou negativo;

•

Efeito (ou relação com o projeto): direto ou indireto;

•

Probabilidade de ocorrência (associada à possibilidade de um impacte ocorrer ou não):
improvável/pouco provável, provável, certo;

•

Duração (reflete o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte): temporário, permanente;

•

Frequência (periodicidade): raro, ocasional/sazonal, diário;

•

Reversibilidade (reflete a medida em que o impacte pode ser alterado): reversível, parcialmente
reversível, irreversível;

•

Magnitude (reflete a grandeza do impacte): reduzida, moderada, elevada;

•

Valor do recurso afetado ou sensibilidade ambiental da área do impacte: reduzido, moderado,
elevado;

•

Escala (geográfica): confinado à instalação, não confinado, mas localizado, não confinado;

•

Capacidade de minimização ou compensação: minimizável, minimizável e compensável, não
minimizável nem compensável.

A atribuição do significado dos impactes resulta da ponderação de todos estes critérios, resultando numa
graduação em três níveis: significativo, moderadamente significativo e não significativo.
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A avaliação a seguir apresentada incide sobre todos os descritores estudados na situação de referência,
detalhando-se os impactes suscetíveis de ocorrerem durante as fases de construção e exploração, fases
essas que apresentam características muito diferenciadas, na sua duração e tipologia de intervenções e
atividades.

6.3

Identificação das principais ações do projeto geradoras de impactes
sobre o ambiente
1. Fase de Construção
Os principais impactes gerados por um projeto como o que está em apreço iniciam-se na fase de
construção, onde se verificam as principais interferências a nível da ocupação do solo e as potenciais
afetações a valores naturais, paisagísticos e socioeconómicos existentes.
No Projeto de Modernização e Melhoria da Eficiência Operacional do TCA, onde se encontram previstas
alterações a determinadas estruturas do TCA, especificadas no Capítulo 4.4, verifica-se uma afetação direta
das áreas de intervenção delimitadas no Desenho 3 (mais alargada e temporária durante a fase de
construção e mais localizada e permanente durante a fase de exploração), assim como da sua área
envolvente, correspondente a áreas afetas à implantação de estaleiro e zonas com ocupação temporária
pelas obras. Não se verificará, contudo, qualquer interferência direta ao nível das atividades
socioeconómicas ocorrentes na área de estudo, atendendo a que o terreno onde se implanta o projeto,
constituído pelo Terminal de Contentores de Alcântara, já se encontra concessionado ao proponente –
Liscont / Yilport há vários anos.
Considerando o maior significado das interferências introduzidas pelo projeto durante a fase de
construção, sistematizam-se nos pontos seguintes as principais atividades do projeto passíveis de originar
impactes ambientais:
•

Instalação e funcionamento de estaleiro(s);

•

Circulação de máquinas e veículos de apoio às obras de modernização do TCA;

•

Demolição de dois edifícios existentes (Edifício da Terlis e Edifício IPTM);

•

Construção de um novo edifício;

•

Obras de melhoria das áreas de empilhamento e de estacionamento e construção de
infraestruturas, incluindo sistema de drenagem de águas pluviais e instalações elétricas, envolvendo
movimentos de terras, melhoramento de solos, instalação de tubagens e pavimentações;

•

Prolongamento da via férrea.

O conjunto das áreas de intervenção previstas no projeto em análise encontra-se descrito e sistematizado
no Capítulo 4.4.
Durante a fase de construção do projeto será necessário providenciar a instalação de um estaleiro, o qual
ficará implantado no interior do TCA, em zona já artificializada e previamente infraestruturada, o que evita,
à partida, a ocorrência dos impactes mais significativos. Contudo, a implantação do estaleiro e a sua
exploração, bem como a realização das atividades inerentes à obra, poderão causar efeitos negativos no
ambiente, nomeadamente no que se refere a:
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•

Produção de poeiras em consequência das atividades de demolição, movimentações de terras e de
entulhos, assim como de outras operações de preparação do terreno;

•

Emissão de ruído em consequência das atividades de demolição e construção de novo edifício, da
circulação de veículos afetos à obra nas vias de acesso ao Terminal, das descargas de equipamentos
e materiais;

•

Produção de águas residuais e de resíduos;

•

Alteração local da paisagem.

Na análise de impactes da fase de construção, há que ter em conta o faseamento definido para a
concretização das intervenções previstas no projeto. Com efeito, e conforme já anteriormente referido, o
projeto será concretizado em 4 períodos temporais, ao longo de cerca de 20 anos, sendo a fase 2 a mais
crítica em termos de potenciais impactes, dado ser nesta fase que ocorrerá a demolição dos edifícios e a
construção de um novo edifício e a produção de uma maior quantidade de resíduos e terras escavadas a
transportar a destino final, sendo também a de maior duração temporal (cerca de 24 meses).
2. Fase de Exploração
Durante a fase de exploração, as atividades suscetíveis de originar impactes correspondem ao
funcionamento do Terminal, ocorrendo, igualmente, ações de manutenção, relacionadas com as normais
condições de operação das instalações portuárias.
Como referido anteriormente, o projeto de modernização e aumento da eficiência do TCA, para além de
pequenos ajustes de reconfiguração no terreno relacionados com o parqueamento de contentores e
parque de camiões, contempla um grande investimento na modernização dos atuais equipamentos e
maquinaria que já se encontram obsoletos ou em fim de ciclo de vida.
Outro fator potencialmente gerador de impactes está relacionado com o expetável aumento do tráfego
de navios porta-contentores de longo curso, bem como do tráfego fluvial de navios/embarcações de
menores dimensões.
Por outro lado, de acordo com as previsões de movimentação de contentores, ocorrerá um aumento
muito significativo do volume de carga transportada por via ferroviária e fluvial, decrescendo a importância
percentual do transporte por via rodoviária.
A modernização dos equipamentos a par com o aumento da utilização do transporte ferroviário e do
transhipment irão permitir gerar dois grandes benefícios ambientais:
•

Redução das emissões de poluentes atmosféricos;

•

Redução da emissão de ruído.

3. Fase de Desativação
Uma vez terminado o período de concessão do TCA à Liscont / Yilport, que se estenderá até 2038, o
mesmo será entregue à Administração do Porto de Lisboa (APL), prevendo-se que o mesmo poderá ser
renovado e, ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período. O TCA
poderá também, ser desativado e desmontado caso as condições económicas de exploração assim o
venham a determinar, face aos custos envolvidos.
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
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paisagísticas no sentido da recuperação dos locais desativados, sendo os impactes, de uma forma geral,
similares aos ocorrentes na fase de construção.
Face às incertezas se será concretizada a desativação e, a ocorrer, quando e os métodos e meios técnicos
que serão utilizados, não é feita a análise por descritor desta fase.

6.4

Análise de impactes por descritor

6.4.1

Fisiografia
Tendo em consideração as necessidades técnicas do projeto, nomeadamente de movimentos de terras
para execução de fundações (enterradas) do novo edifício ou para retirar as fundações dos edifícios a
demolir e a abertura de valas para colocação da rede de infraestruturas, os impactes sobre a fisiografia
resultantes da implantação do projeto não vão ter efeitos reais de alteração da morfologia existente, visto
que se trata duma zona aplanada e artificializada e ser reposta uma situação próxima da inicial, em termos
topográficos e fisiográficos.

6.4.1.1

Fase de Construção
Como referido na introdução, as operações de mobilização do terreno serão mais acentuadas na
escavação de valas para atravessamento das infraestruturas enterradas, bem como para execução de
fundações (enterradas) do novo edifício ou para retirar as fundações dos edifícios a demolir.
Tendo em conta estas características e não havendo no projeto propostas para alteração efetiva do relevo
existente, mas somente as escavações necessárias para a implantação dos edifícios e infraestruturas,
considera-se que os impactes na fisiografia são negativos, temporários e localizados, de magnitude média,
pouco significativos e reversíveis.

6.4.1.2

Fase de Exploração
Pela natureza do projeto, não é expetável que a presença e funcionamento do TCA, após implementação
do projeto, possam implicar impactes no que respeita à fisiografia.

6.4.2

Geomorfologia, Geologia e Sismicidade

6.4.2.1

Aspetos gerais
A avaliação dos impactes suscetíveis de serem provocados pelo Projeto baseou-se quer no conhecimento
das ações do projeto e das áreas afetas à sua implantação, quer no conhecimento das características
geológicas e geomorfológicas locais. Face às características da área de intervenção e do próprio projeto,
é expetável que os impactes ambientais sobre os descritores de Geologia e Geomorfologia sejam
inexistentes, conforme será analisado de seguida.

6.4.2.2

Fase de construção
Os impactes ao nível da Geologia e Geomorfologia resultantes da implantação do estaleiro de apoio à
obra, assim como da circulação de maquinaria e viaturas, serão nulos, pelos seguintes motivos:
•

a área de intervenção está já profundamente alterada nas suas características originais (a área de
implantação do TCA foi conseguida à custa de aterros no estuário);
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•

quer a área de intervenção quer a envolvente correspondem a zonas artificializadas e
impermeabilizadas, não sendo por isso produzidos impactes relacionados com a compactação de
solos.

Para além destas ações/atividades associadas ao projeto, há a referir a necessidade de criação de valas
para implantação das redes de infraestruturas, com recurso a escavação. Considera-se que estas
intervenções não afetam o ambiente geológico, tendo em conta a sua reduzida profundidade e dimensão,
bem com o facto de se tratar de uma zona já alterada em termos geológicos, pelo que não são gerados
impactes.

6.4.2.3

Fase de exploração
Nesta fase, não serão produzidos impactes sobre estes descritores.

6.4.3

Recursos hídricos superficiais e subterrâneos e qualidade da água

6.4.3.1

Aspetos gerais
A avaliação dos impactes suscetíveis de serem provocados pelo Projeto sobre os Recursos Hídricos, quer
nos aspetos qualitativos quer quantitativos, baseou-se no conhecimento das ações do projeto e das áreas
afetas à sua implantação, bem como no conhecimento das características hidrogeológicas e hidrográficas
locais e das massas de água superficiais e subterrâneas potencialmente influenciadas.
Face às características da área de intervenção e do próprio projeto, é expetável que os impactes sobre os
Recursos Hídricos sejam pouco significativos, conforme será demonstrado de seguida.

6.4.3.2

Fase de Construção
Funcionamento do Estaleiro e execução das atividades de obra
O funcionamento do estaleiro da obra dará origem à produção de águas residuais (de natureza
doméstica), as quais serão devidamente recolhidas e enviadas para destino final adequado ou
encaminhadas para a rede de drenagem local, de modo a não haver descargas para o meio hídrico.
Há ainda a referir outro tipo de efluentes passíveis de degradarem a qualidade da água, nomeadamente
os resultantes da lavagem de maquinaria ou do próprio estaleiro e do recinto da obra. O arrastamento
dos poluentes presentes e a consequente descarga no meio hídrico próximo (estuário do Tejo) poderá
originar alterações da qualidade da água, dependendo a sua magnitude e importância de diversos fatores,
em particular as quantidades transportadas e a perigosidade dos poluentes envolvidos. Atendendo a que
essas ações serão esporádicas e serão adotadas medidas minimizadoras adequadas (nomeadamente não
fazendo lavagens com grandes volumes de água ou nos períodos de pluviosidade significativa e a criação
de uma área específica no estaleiro para lavagem de maquinaria e a segregação das águas residuais
resultantes) de modo a evitar a descarga das águas de lavagem para o estuário, o impacte gerado é
praticamente inexistente.
Na fase de construção, os potenciais impactes com algum significado sobre o meio hidrogeológico e
hidrológico poderão resultar de descargas acidentais de substâncias poluentes utilizadas nos
equipamentos e maquinaria afetos à obra, no solo ou diretamente no meio hídrico, ou da perda de óleos
dos motores. A área de implantação do projeto é uma área pavimentada e impermeabilizada. Por outro
lado, as situações de derramamento de produtos químicos, a ocorrerem, serão prontamente resolvidas e
controladas através da implementação das medidas de minimização previstas para o efeito. As viaturas e
equipamentos serão sujeitos a manutenção e revisão periódica de forma a assegurar o seu funcionamento
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em condições adequadas. Deste modo, sendo adotados normas e procedimentos rigorosos tendentes a
evitar e a minimizar situações deste tipo, não é expetável que o meio hídrico seja atingido, pelo que não
haverá impactes.
Movimento de terras e demolições e construção de novo edifício
O movimento de terras e de outros materiais, bem como as demolições previstas e a construção do novo
edifício, poderão provocar um aumento do teor de sólidos suspensos no estuário do Tejo, quer por
arrastamento das partículas sólidas pelas águas pluviais, quer por ação do vento, traduzindo-se numa
degradação da qualidade da água, nomeadamente em termos de turbidez. De qualquer modo, o impacte
negativo associado ao efeito destas ações caracteriza-se por ser pouco significativo, dado que a
quantidade de sólidos que afluirão ao estuário nunca será elevada e este apresenta uma boa capacidade
de diluição. Por outro lado, há que atender ao carácter temporário, localizado e reversível desse impacte,
sendo ainda passível de minimização mediante a implementação das medidas de minimização
preconizadas ( como, p.e, humedecimento das áreas em que se possa observar maior levantamento e
concentração de poeiras, nas situações de maior intensidade de vento, ver ponto 8.2.2.2)

6.4.3.3

Fase de Exploração
Na fase de exploração há que ter em conta os seguintes fatores potencialmente geradores de impactes:
•

Aumento do número de escalas de navios porta contentores no TCA e consequente aumento da
necessidade de descarga das águas de lastro e da produção de águas residuais e resíduos;

•

Produção de águas residuais pluviais;

•

Aumento das atividades de reparação de navios e embarcações;

•

Ocorrência de derrames acidentais, com produção de efluentes líquidos.

Na fase de exploração há que ter em conta, ainda, o risco ambiental acrescido, nomeadamente no que se
refere à qualidade da água, representado pelo aumento do tráfego marítimo e fluvial e pelo parqueamento
de contentores com substâncias perigosas. Este assunto foi enquadrado na análise de Riscos, apresentada
no capítulo 7.
1.

Águas de lastro

As águas de lastro dos navios representam um fator importante de contaminação das águas do estuário
do Tejo por microrganismos patogénicos ou não autóctones, caso não sejam adotadas medidas de
controlo da sua descarga neste meio hídrico.
Por essa razão, e de acordo com informações constantes da sua página web, a APL tem a preocupação
ambiental de efetuar recomendações no sentido de prevenir estas situações e que vão para além de exigir
o cumprimento da obrigação legal de entrega do questionário de águas de lastro pelos navios que
escalam o porto. Assim sendo, para todos os navios é recomendado que as operações de lastro/deslastro
direto de e para o rio sejam efetuadas em alto mar e não no cais. Os navios devem, sempre que possível,
substituir o lastro por águas oceânicas durante as viagens de e para o porto, desde que as condições de
navegação, tempo e mar o permitam. Desde 1997 que a APL acompanha esta questão, não tendo sido
registado ou conhecido qualquer caso de contaminação do estuário por águas de lastro dos navios.
Ainda no que respeita às Águas de lastro, é de salientar que já se encontra em vigor, desde 8 de setembro
de 2017, a Convenção Internacional para o Controlo e Gestão das Águas de Lastro e Sedimentos dos
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Navios, que obriga a medidas de tratamento e controlo das águas de lastro dos navios, pelo que se prevê
uma melhoria da situação durante o período de exploração do projeto, por força da aplicação da mesma.
Em síntese, em relação a este fator, não serão gerados impactes negativos associados à fase de exploração
do projeto.
2.

Produção de águas residuais e resíduos

Tal como já anteriormente referido, os resíduos produzidos nos navios que escalam, operam ou se
encontram no porto (no cais ou fundeados), são recolhidos e geridos pela Administração do Porto de
Lisboa. As regras de gestão instituídas pela APL proíbem a descarga de qualquer resíduo ou água residual
nas águas estuarinas, nas redes de águas residuais e no solo.
Com o aumento do número de escalas de navios porta-contentores no TCA o volume de águas residuais
a recolher e a encaminhar a destino adequado também sofre um acréscimo, o que poderá constituir uma
pressão sobre os sistemas de tratamento de águas residuais que as receberão. Contudo, esse acréscimo
não tem expressão face à capacidade dos sistemas de receção e/ou tratamento para onde são
encaminhados.
Em síntese, em relação a este fator, não serão gerados impactes negativos associados à fase de exploração
do projeto.
3.

Reparações

Com o aumento do número de navios e embarcações que utilizam o TCA, é de admitir um acréscimo das
atividades de reparação. Esta atividade pode ter associados impactes ambientais, cuja significância
depende do local da reparação, dos meios técnicos utilizados e da dimensão dos navios/embarcações.
De acordo com informações constantes da página web da APL, quando os trabalhos de reparação são
efetuados em estaleiro não necessitam de autorização desta entidade. Contudo, é garantida a fiscalização
e controlo do desempenho ambiental da atividade do estaleiro. Os trabalhos de reparação de
embarcações fora daqueles locais, desde que não impliquem trabalhos a bordo, estão sujeitos a
apreciação e autorização da Direção de Segurança e Ambiente da APL. As empresas que efetuam a
reparação são responsáveis por proceder à recolha dos resíduos gerados e providenciar o seu
encaminhamento para destino final adequado.
Se a reparação for efetuada a bordo de navios, fora da área de estaleiro, os resíduos daí provenientes
deverão ser encaminhados pelo sistema de gestão de resíduos de navios da APL. São resíduos comuns do
trabalho de reparação os equiparados a urbanos, os óleos usados, filtros e desperdícios oleosos,
embalagens de tintas, solventes, diluentes e outras substâncias perigosas, resíduos de tinta e de
decapagens e baterias e acumuladores.
De forma a prevenir e minimizar os impactes desta atividade, nomeadamente ao nível da qualidade da
água, não é permitido:
•

o lançamento de óleos usados, tintas ou outros resíduos resultantes da reparação no sistema de
drenagem de águas residuais, nas águas estuarinas, no solo ou nos contentores da via pública;

•

a realização de operações de limpeza de casco tendo em vista a remoção de incrustações marinhas,
fora das zonas de estaleiros.

Especificamente no que se refere aos trabalhos de reparação efetuados no TCA, estes são pouco
relevantes e esporádicos, limitando-se a reparações de pequenas avarias nos navios provocadas
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no decorrer das operações. Estes trabalhos são efetuados sob controlo técnico da LISCONT, em
estreita observância da regulamentação da APL.
Em síntese, em relação a este fator, não serão gerados impactes negativos associados à fase de exploração
do projeto.
4.

Produção de águas residuais

O projeto prevê a drenagem das águas residuais pluviais, englobando a recolha das águas afluentes às
coberturas de todos os edifícios, pavimentos dos novos parques de contentores e respetivos arruamentos,
assim como a recolha das águas provenientes do parque de estacionamento de pesados e ligeiros. Essas
águas são encaminhadas para infraestruturas de drenagem existentes pertencentes ao Terminal.
Por outro lado, as águas sanitárias produzidas no novo edifício serão recolhidas, estando a rede doméstica
preparada para futura ligação à rede doméstica pública em fase de desenvolvimento pela LUSÁGUA.
Note-se ainda que o projeto prevê um separador de hidrocarbonetos para recolha e tratamento de
efluente oleoso, proveniente de lavagens de equipamento ou pavimentos no interior da oficina.
Face ao exposto, não haverá impactes acrescidos, devido à produção de águas residuais. Contudo,
considerando que haverá (à semelhança do que acontece atualmente) descarga de águas pluviais no rio
Tejo, admite-se a existência de um impacte negativo, de baixa magnitude e significância, atendendo às
características destas águas, e permanente (embora só ocorra aquando da existência de precipitação).
5.

Produção de efluentes líquidos em caso de derrames acidentais

Pode ainda ocorrer a produção e descarga no meio hídrico de efluentes líquidos, em caso de derrames
acidentais. Esta situação é enquadrada na análise de Risco, apresentada no capítulo 7.
Em síntese:
•

Em conformidade com o Regulamento da APL, é recomendado a todos os navios que as operações
de lastro/deslastro direto de e para o rio sejam efetuadas em alto mar e não no cais. Os navios devem,
sempre que possível, substituir o lastro por águas oceânicas durante as viagens de e para o porto,
desde que as condições de navegação, tempo e mar o permitam.

•

Ainda em relação às águas de lastro, já se encontra em vigor, desde 8 de setembro de 2017, a
Convenção Internacional para o Controlo e Gestão das Águas de Lastro e Sedimentos dos Navios, que
obriga a medidas de tratamento e controlo das águas de lastro dos navios.

•

Os resíduos produzidos nos navios que escalam, operam ou se encontram no porto (no cais ou
fundeados), são recolhidos e geridos pela Administração do Porto de Lisboa. As regras de gestão
instituídas pela APL proíbem a descarga de qualquer resíduo ou água residual nas águas estuarinas,
nas redes de águas residuais e no solo.

•

Os trabalhos de reparação efetuados no TCA são pouco relevantes e esporádicos, limitando-se a
reparações de pequenas avarias nos navios provocadas no decorrer das operações.

Face ao acima exposto, considera-se que não ocorrem impactes sobre o meio hídrico associados ao
acréscimo de embarcações e navios, atendendo aos procedimentos em vigor impostos pela APL, que
garantem que não existem descargas de águas residuais, águas de lastro ou resíduos de qualquer tipologia
no estuário do Tejo. A descarga de águas pluviais para o rio Tejo (que já ocorre atualmente) constitui um
impacte negativo, embora seja considerado pouco significativo.
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6.4.4

Solos

6.4.4.1

Aspetos gerais
Neste ponto, faz-se a avaliação dos impactes resultantes da implantação do Projeto, durante as fases de
construção e exploração, considerando as ações e características do mesmo potencialmente geradores de
alterações no solo. Face às características da área de implantação do projeto e sua envolvente próxima
(zona urbano-portuária consolidada), antecipa-se que os impactes neste descritor são irrelevantes,
conforme será explicitado de seguida.

6.4.4.2

Fase de construção
Os impactes possíveis para este descritor ocorrem predominantemente na fase de construção e resultam
quer da instalação do estaleiro quer das atividades de obra (como escavações, pavimentações, circulação
de viaturas, etc.) e da possível afetação de unidades pedológicas relevantes. Contudo, a área de
implantação do projeto corresponde a uma zona já intervencionada e artificializada, afeta ao Terminal,
pelo que não será afetada qualquer unidade pedológica, não havendo impacte.

6.4.4.3

Fase de exploração
Na fase de exploração, não existirão impactes sobre o solo, uma vez que terão continuidade as atividades
atualmente desenvolvidas no Terminal, não havendo qualquer alteração na natureza ou magnitude dessas
atividades e, ou nas características da área de implantação que determinem a ocorrência de impactes
negativos.

6.4.5

Uso e Ocupação do Solo

6.4.5.1

Aspetos gerais
Faz-se, de seguida, a avaliação dos impactes resultantes da implantação do Projeto, durante as fases de
construção e exploração, sobre o uso e ocupação do solo, considerando as ações do mesmo
potencialmente geradores de impactes, e as características da área de implantação e sua envolvente
próxima (zona urbano-portuária consolidada).

6.4.5.2

Fase de construção
Na fase de construção, o potencial impacte sobre o uso e ocupação do solo resulta da implantação do
estaleiro e do desenvolvimento das atividades de obra, nomeadamente movimentos de terras,
pavimentações e construção do novo edifício. No entanto, nas áreas propostas para estaleiro nas
diferentes fases de concretização do projeto, o uso do solo é portuário, não havendo qualquer
incompatibilidade de usos devido à implantação dessa infraestrutura, sendo o impacte nulo. Por outro
lado, as atividades de obra com potenciais efeitos negativos no uso e ocupação do solo decorrerão na
área abrangida pelo projeto, que se limita ao Terminal portuário. Pese embora poder haver uma
degradação do uso do solo nas várias fases de obra (cujas implicações são mais relevantes em termos da
imagem cénica da zona, sendo por isso mais pertinente a sua análise no âmbito do descritor de paisagem),
considera-se que o impacte sobre o uso e ocupação do solo, em todas as fases de concretização do
projeto, é negativo, mas de magnitude reduzida, sendo também direto, temporário, reversível, certo,
localizado e pouco significativo.
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6.4.5.3

Fase de exploração
Na fase de exploração, atendendo a que o projeto não induz qualquer alteração de usos e ocupação do
solo na área de implantação e zona envolvente, não serão produzidos impactes.

6.4.6

Socioeconomia

6.4.6.1

Aspetos gerais
Neste ponto procede-se à identificação e avaliação dos impactes nos aspetos socioeconómicos da área
de estudo e envolvente, considerando as fases de construção e exploração, bem como as escalas de análise
regional e local. Os aspetos socioeconómicos avaliados correspondem, sempre que possível, aos
analisados na situação de referência.

6.4.6.2

Fase de construção
Na fase de construção, os impactes expetáveis sobre os fatores socioeconómicos estão associados aos
seguintes aspetos:
1.

Emissão de ruído e de poluentes atmosféricos e produção de vibrações;

2.

Perturbação das acessibilidades locais;

3.

Alteração/afetação dos usos atuais, com desvalorização e perda de atratividade dos espaços, e das
atividades económicas;

4.

Presença de um maior número de pessoas na zona (trabalhadores afetos à obra);

5.

Criação de emprego.

Pelo exposto, resulta que são expetáveis alterações que configuram impactes de carácter positivo e
negativo, sendo que a maior parte dos impactes previsíveis nesta fase são certos e diretos. São também
localizados, temporários, maioritariamente minimizáveis e reversíveis.
Identificam-se e caracterizam-se seguidamente os principais impactes previsíveis, referindo as ações/
atividades do projeto que originam a sua ocorrência.
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 bemestar da população e sobre o potencial de recreio e lazer da zona envolvente à área de intervenção.
No que respeita ao ruído, vibrações e emissão de poluentes atmosféricos, com origem nas atividades de
obra (escavações, demolições, pavimentações, etc.) e na circulação de viaturas no interior da área de
intervenção e no acesso local às mesmas, as zonas mais problemáticas em termos dos potenciais
incómodos gerados, pela maior proximidade às zonas de obra e concentração de pessoas, são a Doca de
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Alcântara e a Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos. Efetivamente, nessas zonas serão realizadas
intervenções potencialmente impactantes em termos de emissão de ruído, circulação de veículos e
vibrações, relacionadas com a realização de movimentos de terras, remoção de pavimentos e
repavimentações, abertura de valas para instalação de tubagens, demolição de edifícios e a construção de
um novo edifício. Contudo, também na zona da Doca de Santo Amaro se farão sentir os efeitos das
demolições, construção do novo edifício e pavimentações, bem como do acréscimo da circulação de
veículos pesados.
A diminuição da qualidade ambiental por via dos fatores referidos, bem como pelo aspeto desorganizado
e desarmonioso típico de uma zona em obra, irá reduzir a atratividade dos espaços envolventes e afetar
as atividades económicas e de lazer, sendo de referir os bares e restaurantes, bem como os espaços
culturais, como o Museu do Oriente, existentes e a exercer a sua atividade.
Os impactes são classificados como negativos, diretos e indiretos, prováveis, temporários, localizados,
reversíveis, de magnitude potencialmente média/elevada e significativos. Contudo, são passíveis de
mitigação através da implementação de medidas de gestão ambiental tendentes a minimizar os
incómodos sobre a população, nomeadamente os relacionados com a emissão de ruído, medidas essas
que deverão incluir o estabelecimento e cumprimento escrupuloso de um plano de circulações em fase
de obra, que defina os acessos às frentes de obra e minimize, o mais possível, a perturbação dos espaços
mais sensíveis, nomeadamente os acima referidos. Esse plano é apresentado no ponto 8.2.2.4. Com a
implementação dessas medidas, nomeadamente desse plano de circulação, prevê-se que os impactes
sobre a população que usufrui/utiliza os espaços considerados mais sensíveis passem a ser
tendencialmente pouco significativos.
Relativamente às áreas sensíveis representadas pelo uso habitacional, deve ter-se em conta que a distância
a que as habitações mais próximas se encontram das frentes de obra atenua os incómodos produzidos
pelas atividades construtivas, sendo expetável que não sejam produzidos impactes significativos
relacionados com o ruído, as vibrações e a emissão de poeiras.
Em áreas localizadas, nomeadamente junto das Docas de Alcântara e Santos e espaços de lazer e
restauração adjacentes, poderá ser visualizada a alteração da qualidade visual, constituindo um impacte
negativo, de magnitude baixa, considerando o número de pessoas afetadas, temporário e reversível.
No que respeita à circulação de veículos pesados nas vias de acesso ao TCA e consequente perturbação
das acessibilidades e emissão de ruído e vibrações, o faseamento introduzido para a concretização do
projeto atenuará bastante os impactes negativos associado a estas situações. Efetivamente, as estimativas
efetuadas pela equipa projetista apontam para que o tráfego médio diário de viaturas pesadas seja o
seguinte, em cada uma das fases (ver ponto 4.9.1):
•

Fase 1- 39 camiões/dia, ou seja, cerca de 5 camiões/hora

•

Fase 2- 31 camiões/dia, ou seja, cerca de 3 camiões/hora

•

Fase 3- 23 camiões / dia, ou seja, cerca de 3 camiões/hora

•

Fase 4- 24 camiões / dia, ou seja, cerca de 3 camiões/hora

Perspetiva-se que a Fase 1 é aquela em que, em termos médios, haverá maior número de camiões a
circular por dia (ou por hora) de trabalho, embora o valor estimado não seja crítico. A este tráfego de obra,
acresce o tráfego de veículos pesados associado à operação do TCA. Deste modo, os impactes resultantes
do acréscimo do tráfego de veículos pesados devido à realização da obra são classificados como
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negativos, certos, temporários, localizados, reversíveis, de magnitude baixa/média e pouco significativos
ou significativos, dependendo da fase da obra.
O aumento temporário da circulação, em particular de pesados, durante a fase de construção, no Nó de
Algés irá contribuir para um aumento da perturbação junto a algumas zonas habitacionais. No entanto,
dado que a perturbação que atualmente se regista nesse nó é já bastante elevada, e que o acréscimo
previsto não é relevante, esta situação não se traduzirá em impactes significativos.
Por outro lado, há que atender também às características da zona adjacente à Av. de Brasília, vocacionada
para atividades de recreio e lazer, com grande procura turística e onde se localiza a Fundação
Champalimaud. O aumento do tráfego de veículos pesados poderá constituir um aspeto bastante
desfavorável, gerador de impactes negativos potencialmente significativos.
Contudo, e conforme referido em 4.9.1, a Entidade Executante deverá implementar soluções de
racionalização e otimização da circulação de pesados, de forma a otimizar o número de viagens de veículos
pesados do e para o estaleiro e uma maior uniformização da circulação ao longo da duração da
empreitada, bem como a limitação do número diário de veículos em circulação nas vias mais solicitadas,
nomeadamente a Av. de Brasília. A aplicação de medidas de racionalização e otimização do tráfego
traduzir-se-á na diminuição do tráfego de pesados, associado a cada uma das fases de obra.
Deste modo, os impactes negativos serão minimizados, tornando-se pouco significativos.
No que se refere à alteração/afetação de usos dos espaços, e das atividades económicas, há a salientar
que os espaços objeto de intervenção têm uso portuário, não sendo intervencionados outro tipo de
espaços para além dos inseridos na área de concessão do TCA. Contudo, pode admitir-se que durante a
fase de construção, por via dos aspetos negativos típicos de uma zona em obras (ruído, circulação de
veículos pesados, diminuição da qualidade cénica), ou seja, de forma indireta, haja uma perda de
atratividade dos espaços envolventes ao TCA, muito procurados para fins de lazer e recreio, bem como da
procura dos estabelecimentos comerciais (bares e restaurantes), o que representa um impacte negativo,
indireto, temporário, de âmbito local, reversível, de magnitude baixa a média, e pouco significativo.
Este efeito negativo poderá ser algo compensado pela presença de trabalhadores da obra, embora se
perspetive que essa compensação será muito pouco expressiva, face à natureza dos estabelecimentos
comerciais existentes (sobretudo vocacionados e direcionados para o turismo).
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.

6.4.6.3

Fase de exploração
Na fase de exploração, os impactes sobre os fatores socioeconómicos poderão resultar dos seguintes
aspetos:
•

Dinamização da economia local e regional devido a uma maior pujança do Porto de Lisboa;
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•

Aumento da oferta de emprego, no concelho e na região, direta ou indiretamente ligado ao Porto
de Lisboa;

•

Perturbação das acessibilidades devido ao tráfego de veículos pesados;

•

Emissão de ruído e de poluentes atmosféricos devido aos tráfegos rodoviário e ferroviário de
ligação ao Porto, bem como ao tráfego marítimo e fluvial e à movimentação interna de cargas.

O principal objetivo do Projeto é melhorar as condições operacionais no Terminal de contentores, de
modo a que as infraestruturas existentes possam ser aproveitadas em pleno por navios porta-contentores
de grandes dimensões, à semelhança do que acontece noutros portos nacionais e europeus. Realça-se
que estes navios são o futuro do transporte marítimo, pelo que os portos que queiram manter-se atrativos
e captar negócio terão de evoluir de forma a ir ao encontro de parâmetros de operação compatíveis com
essa categoria de navios.
A implementação do projeto é, deste modo, vital para a continuidade da exploração, em moldes
económicos sustentáveis, do Terminal de contentores e, indiretamente, para o Porto de Lisboa,
transformando-o numa infraestrutura portuária de vanguarda, capaz de concorrer com outros portos
nacionais e europeus, daí resultando benefícios sócio-económicos, não apenas para o concelho de Lisboa,
como também para a região onde se insere.
O impacte económico do Porto de Lisboa foi já referido na caracterização da situação de referência,
constatando-se a sua grande importância, em termos económicos e sociais. Também já foi referido que o
projeto será responsável pela criação de 195 postos de trabalho diretos e um elevado número de
empregos indiretos.
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.
No que respeita à circulação de veículos pesados e consequente perturbação das acessibilidades, o cenário
de investimento do projeto é aquele que prevê uma distribuição modal de contentores em que o
transporte rodoviário mais perde expressão, fator que associado a ganhos de eficiência no transporte de
contentores e à organização e racionalização do tráfego, resultam numa menor circulação de veículos
pesados ao longo de todo o período de concessão, face ao cenário BAU e ao cenário conservador.
Efetivamente, e em termos médios diários anuais, os resultados do estudo de tráfego realizado indicam
um valor de 375 camiões, no ano 2018. Para o ano de 2027, os valores são os seguites: 321 (Cenário BAU);
269 (Cenário com investimento); 323 (cenário conservador). No ano 2038, os valores de tráfego médio
diário estimados são: 309 (Cenário BAU); 277 (Cenário com investimento); 398 (cenário conservador).
Em síntese, com a implementação do cenário de investimento do projeto espera-se uma redução do valor
médio anual de camiões de cerca de 28% em 2027 e 26%, comparativamente com a situação atual.
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Tomando como referência os resultados do estudo de tráfego realizado para a fase de exploração e a
avaliação dos respetivos impactes (ver Anexo D.5 e 6.4.10.3.2) prevê-se que os impactes na circulação na
Av. de Brasília serão positivos, correspondendo a uma melhoria ligeira a moderada dos níveis de serviço
nesta via.
Para além dos veículos pesados, ainda há a referir que a implementação do projeto não irá originar
alterações na movimentação de ligeiros, mantando-se o movimento deste tipo de veículos nas principais
vias de acesso, sem acréscimo de tráfego associado ao projeto.
Refira-se ainda que o projeto prevê a implementação de um sistema TAS (Truck Appointment System)
destinado a racionalizar o tráfego de camiões nos acessos ao Terminal.
Os impactes resultantes das situações acima descritas (quer relacionadas com o tráfego de pesados quer
com o de ligeiros) são classificados como positivos, diretos e indiretos, certos, temporários, localizados,
reversíveis, de magnitude potencialmente elevada e significativos, para o cenário com investimento.
Relativamente aos impactes sobre o ambiente sonoro e a qualidade do ar resultantes do transporte
rodoviário, ferroviário e fluvial de contentores, bem como do tráfego marítimo e da movimentação de
cargas no interior do TCA, as principais conclusões dos estudos realizados apontam para os seguintes
resultados e conclusões:
•

Apesar do TCA gerar ruído, este não afeta de forma significativa os recetores sensíveis mais
próximos, independentemente do cenário e do horizonte de projeto.

•

Ao nível da Qualidade do ar, a concretização do projeto, qualquer que seja o cenário, contribui
para o nível de qualidade do ar de forma praticamente idêntica à manutenção da situação atual.
Ou seja, o projeto promoverá uma alteração pouco significativa da qualidade do ar na área
envolvente mais próxima da respetiva área de implantação e das principais vias de serventia do
mesmo, logo, gera um impacte negativo na qualidade do ar, no entanto, pouco significativo junto
dos recetores sensíveis.

Deste modo, face ao acima exposto, não se perspetiva a ocorrência de impactes negativos significativos
sobre o ambiente sonoro e a qualidade do ar devido ao projeto de modernização do TCA, pelo que se
considera que ao nível socioeconómico os impactes também terão reduzida magnitude e significância.
Salienta-se que a redução do teor máximo de enxofre nos combustíveis marítimos, de 3,5% para 0,5%,
obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2020 por imposição da Organização Marítima Internacional, Marpol,
Anexo VI, irá reduzir para valores muito inferiores aos atuais as emissões poluentes dos navios. Salientase ainda que a APL refere, no seu regulamento, um limite inferior (menor que 0,1%), aplicável aos navios
que atracam no Porto de Lisboa.
Relativamente às vibrações, verifica-se que os impactes são de magnitude reduzida e não significativos,
pelo que não há afetação da população devido a este fator.

6.4.7

Ordenamento do Território e estratégias setoriais de planeamento e
desenvolvimento

6.4.7.1

Aspetos gerais
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)
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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.
Tanto quanto possível e pertinente, a classificação dos impactes nestes descritores será efetuada
considerando todos os parâmetros pré-estabelecidos, referidos no capítulo 6.2.

6.4.7.2

Avaliação de impactes /verificação da compatibilidade
A avaliação de impactes, no domínio do ordenamento do território e do urbanismo, baseia-se na
verificação da conformidade do projeto com as orientações e disposições regulamentares constantes dos
instrumentos de gestão territorial em vigor, com incidência na área de intervenção.
Relativamente aos documentos de índole estratégica, pretende-se avaliar se o projeto em análise e o setor
que se pretende promover (marítimo-portuário) tem enquadramento nos objetivos e orientações neles
estabelecidos.
Nesta perspetiva, apresenta-se de seguida essa análise, separando os diferentes documentos em função
da sua natureza.
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1. Conformidade com os IGT
IGT

Avaliação da conformidade

Observações

Planos Municipais
Verifica-se a compatibilidade do projeto, atendendo ao
definido no regulamento do PDM de Lisboa para cada
PDM de Lisboa

✓

uma das categorias e subcategorias de espaços e
sistemas abrangidos pela área de intervenção do
projeto, bem como em relação à UOPG onde esta se
insere.

PU Alcântara

Verifica-se a compatibilidade do projeto, atendendo ao
definido no regulamento do PU de Alcântara para cada
uma das categorias e subcategorias de espaços e
sistemas (com exceção do sistema de circulação)
abrangidos pela área de intervenção do projeto.
✓

Em relação à compatibilidade com o esquema de
acessibilidade rodoviária à área portuária definido na
PU, de acordo com comunicação oficial da APL, a
situação prevista no projeto foi objeto de compromisso
entre a CML e a APL.
Planos Regionais

PROT AML (Proposta
de Alteração)

✓

Verifica-se que os objetivos e justificação do projeto
têm enquadramento numa das opções estratégicas
definidas no PROT-AML para a UT Cidade de LisboaIntensificar o processo de modernização e afirmação da
atividade portuária. Verifica-se ainda que a Proposta de
Alteração do PROT AML contém referências específicas
à atividade portuária, considerando-a como um dos
pilares de desenvolvimento e especialização económica
da região, e, em especial, ao TCA, incluindo uma norma
que se refere ao estudo de soluções alternativas
eficientes de escoamento das mercadorias a partir
desse mesmo terminal.
Planos setoriais e especiais

PGRH Tejo e Ribeiras
do Oeste (RH5)
PGRI Tejo e Ribeiras
do Oeste (RH5)

O PGRH estabelece medidas para ser alcançado o Bom
✓

dessas medidas está relacionada com a atividade portuária.
A área de estudo não está integrada em qualquer das
✓

22 Zonas críticas em termos de inundações que foram
identificadas.
A área de estudo não apresenta qualquer condicionante

(PROF) Área
Metropolitana de

Estado da massa de água Tejo-WB1 até 2027. Nenhuma

✓

Lisboa

do ponto de vista da gestão florestal, nomeadamente
não integra corredores ecológicos (não estão definidos
para o concelho de Lisboa).
Planos nacionais
Uma vez que o PNA é um instrumento de política
nacional da água, de caracter abrangente, definindo
estratégias a aplicar em instrumentos de âmbito

PNA

-

regional, considera-se que a análise efetuada ao PGRH
do Tejo dá resposta ao enquadramento do projeto nos
instrumentos de gestão territorial direcionadas para os
recursos hídricos.

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

409

IGT

Avaliação da conformidade

Observações
O PNPOT define um conjunto de medidas chave para
vários domínios. Os objetivos do projeto enquadram-se
no Domínio D4, em particular na seguinte medida:
Alargar

as

infraestruturas

físicas

de

conexão

internacional.
Os

PNPOT

✓

objetivos

operacionais

associados

que

mais

concordância têm com o projeto são:
1.

Aumentar/adequar/otimizar

a

capacidade

portuária e aeroportuária;
4. Melhorar o desempenho e a eficiência das cadeias
logísticas e de mobilidade;
5. Aumentar a interoperabilidade do sistema
ferroviário.

✓- Existe compatibilidade; ∕- Existe compatibilidade parcial
2.

Enquadramento nos documentos setoriais de natureza estratégica
IGT

Estratégia

Avaliação da conformidade

Observações

✓

No âmbito do Programa de Ação - Portos,
Transportes e Logística, e do Eixo de Ação –
Exploração, existe a aposta na Consolidação da
integração do sistema portuário comercial na rede
transeuropeia de transportes e nas cadeias logísticas
da fachada atlântica, através do reforço da posição
dos portos enquanto nós da rede e efetuando uma
aposta clara na logística, nas acessibilidades e na
integração multimodal, promovendo igualmente o
transporte marítimo e as autoestradas do mar, para
o que desempenha um papel decisivo a contínua
simplificação de procedimentos, integração modal
de fluxos informacionais e melhoria da infraestrutura
no âmbito do setor marítimo e portuário.

✓

São definidos objetivos estratégicos para a rede de
portos comerciais do Continente que enquadram os
investimentos e as metas a atingir, no horizonte
2026. Entre esses objetivos, destacam-se: Aumento
da movimentação de contentores nos portos
comerciais do continente; Garantia de padrões de
elevada eficiência, nas vertentes operacional, laboral,
ambiental, energética e de segurança. Como metas
a atingir, destacam-se as seguintes: Crescimento da
movimentação de contentores de 200%, em 2026, a
nível nacional, com um contributo de 1.229.099 do
Porto de Lisboa; Diminuição em 20 % das ligações
em transporte rodoviário de e para os portos, no
horizonte 2026.

Nacional

para o Mar 20132020

Estratégia

para

o

Aumento

da

Competividade

da

Rede

de

Portos

Comerciais

do

ContinenteHorizonte 2026

Plano Estratégico dos
Transportes

e

Infraestruturas 20142020
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Para o eixo de desenvolvimento prioritário “Corredor
✓

da Fachada Atlântica”, onde está inserido o Porto de
Lisboa, surge, como projeto prioritário no setor
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IGT

Avaliação da conformidade

Observações
marítimo-portuário, o projeto do Aumento da
eficiência do atual terminal - TC de Alcântara.
De entre os 4 eixos estratégicos definidos, o projeto
em análise enquadra-se no eixo Dinâmica Territorial
–Articular e conectar Lisboa, interna e externamente,
através

de

um

desenvolvimento

territorial

sustentado e qualificado. De entre os princípios de
intervenção territorial, destaca-se o seguinte, mais
Estratégia Regional,
Lisboa 2020

relacionado com o projeto em questão: Princípio da
integração

✓

dinâmica

internacional,
articulação

ibérico
e

nomeadamente

da

região

e

nacional,

reforço
portuárias,

de
de

no

contexto

através

da

infraestruturas,
acessibilidades

alargadas e qualificadas, incluindo o alargamento
das

capacidades

logísticas

e

funcionais,

conquistando um lugar mais proeminente na rede
europeia de cidades.

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.

6.4.8

Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública
A avaliação de impactes, no domínio das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública com
incidência na área de intervenção, baseia-se na verificação da conformidade do projeto com as disposições
constantes dos respetivos regimes jurídicos.
Nesta perspetiva, sistematiza-se na tabela seguinte a análise efetuada.
Condicionante, servidão ou
restrição de utilidade pública
Património Edificado- Zona
Especial de Proteção a Imóveis
Classificados ou de Interesse
Público
Servidão do Aeroporto de
Lisboa, incluindo Outer Marker

Área de jurisdição da APL

Proteção a ferrovias
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Avaliação da conformidade
Dependente de autorização da
entidade competente.

Observações
As intervenções no TCA, por se implantarem no
interior das ZEP, carecem de autorização expressa
por parte da Direção Geral do Património Cultural
(DGPC).

✓

Verifica-se a compatibilidade do projeto com esta
servidão, sendo cumpridos todos os requisitos
aplicáveis.

✓

Verifica-se a compatibilidade do projeto com esta
servidão. O TCA encontra-se concessionado à
LISCONT, que detém o direito de exploração em
regime de serviço público, conforme estabelecido
no Decreto-Lei nº 287/84 de 23 de agosto, e
objeto de renovação, conforme estabelecido no
Decreto-Lei nº 188/2008 de 23 de Setembro.

✓

Verifica-se a compatibilidade do projeto com
esta servidão, já que as intervenções não
conflituam com qualquer das disposições da
legislação aplicável.
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Condicionante, servidão ou
restrição de utilidade pública

Proteção a rodovias

Domínio Público Hídrico

Avaliação da conformidade

Observações

✓

As vias municipais existentes na envolvente
estão a distâncias da ordem de 100m, ou
superiores, da área de intervenção, não
havendo qualquer tipo de interferência com as
mesmas.

✓

Dado que a área de domínio público hídrico
está afeta à APL, a competência para
licenciamento e fiscalização da utilização dos
recursos hídricos considera-se delegada
naquela administração portuária.
O

Infraestruturas de
abastecimento de água, de
drenagem de esgotos e

projeto

foi

compatibilizado

com

a

informação fornecida pela LUSAGUA, pela EDP
✓

águas pluviais e elétricas

e pela Águas do Tejo Atlântico. Também não
há incompatibilidade com a rede de drenagem
da responsabilidade da Câmara Municipal de
Lisboa.

Marcos geodésicos

✓

Fora da área de intervenção.

Área de proteção de
fitomonumento

✓

Fora da área de intervenção.

Instalações militares

Sujeita a licença prévia da
autoridade competente

Fora da área de intervenção (mas abrangido
pela área de servidão geral de 1km)

✓- Existe compatibilidade; ∕- Existe compatibilidade parcial
Em síntese, considera-se que ao nível das Condicionantes e Servidões e Restrições de Utilidade Pública,
não existem impactes, atendendo à compatibilização do projeto com as restrições que lhes estão
associadas.

6.4.9

Ecologia

6.4.9.1

Principais Valores Ecológicos da Área de Estudo
A área de estudo do Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do TCA, localizada no
concelho de Lisboa, freguesia da Estrela, não interseta qualquer área classificada incluída no Sistema
Nacional de Áreas Classificadas (Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho) ou IBA.
A área caracteriza-se por se apresentar fortemente artificializada, estando presentes as instalações atuais
do Terminal de Contentores de Alcântara, áreas urbanas (onde se incluem edifícios e pequenas áreas
ajardinadas) e vias de comunicação asfaltadas. A nível aquático, a área de estudo abrange uma área já
sujeita a várias pressões humanas, nomeadamente, devido ao tráfego marítimo frequente.
Em resultado do trabalho de campo verificou-se que os biótopos dominantes são relativos a áreas
Humanizadas e a Estuário, não tendo sido identificados quaisquer habitats incluídos no Decreto-Lei n.º
156-A/2013, de 8 de novembro. Foram inventariadas para a área de estudo 86 taxa florísticos com
ocorrência potencial, sendo que nenhuma destas apresenta estatuto de conservação desfavorável.
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O elenco faunístico inventariado para a área de estudo conta com 112 espécies de vertebrados, das quais
11 apresentam estatuto de ameaça, os quais se incluem nos grupos da avifauna e vertebrados terrestres
e voadores, como os répteis e mamíferos. Tendo em conta a presença humana na área de estudo,
considera-se, de um modo geral, que a ocorrência destas espécies com elevado valor conservacionista é
muito baixa. Em resultado do trabalho de campo realizado foram identificadas, no total, apenas 5 espécies,
todas elas comuns em território nacional.
Face aos valores naturais presentes na área de estudo, não foram identificadas áreas de maior relevância
ecológica. No entanto, ressalva-se a importância do estuário do rio Tejo, como um todo, para a
conservação e proteção das comunidades de aves aquáticas migradoras, peixes e macroinvertebrados
aquáticos.

6.4.9.2

Metodologia
Nos pontos seguintes identificam-se e avaliam-se os potenciais impactes resultantes da construção e
exploração do Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores
de Alcântara na componente ecológica.

6.4.9.2.1

Identificação das principais ações e impactes

Atendendo à tipologia do Projeto em avaliação e aos valores ecológicos identificados nas áreas a
intervencionar, considera-se que os principais impactes para a ecologia decorrentes da Modernização e
Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara correspondem,
genericamente, aos listados abaixo:
•

Alterações comportamentais das espécies de fauna devido à perturbação (fases de construção e
exploração);

•

Poluição do meio aquático, incluindo ruído (fase de exploração);

•

Colonização por espécies invasoras marinhas devido às águas de lastro e biofouling (fase de
exploração).

Na Tabela 6.1 lista-se as ações consideradas geradoras de impacte ao nível da componente ecológica.
Tabela 6.1 – Ações consideradas na análise dos impactes do projeto da Modernização e Aumento de
Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara.
Fase
Construção

Ação
C1 – Circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra
E1 – Aumento de utilização humana e movimentação de veículos e

Exploração

equipamentos afetos à área do Terminal de Contentores de Alcântara
E2 – Aumento da movimentação do Terminal de Contentores de Alcântara
(incluindo aumento de tráfego fluvial associado às suas atividades)

6.4.9.2.2

Atributos caracterizadores dos impactes

Nos pontos seguintes pretende-se identificar e avaliar os potenciais impactes resultantes da construção e
exploração do empreendimento em análise nos componentes ecológicos dos ecossistemas.
A qualificação de cada um dos impactes identificados foi efetuada de acordo com os seguintes critérios:
•

Valor ecológico do recetor de impacte: indicador da importância ecológica do valor natural
potencialmente afetado, que tem como base a importância dos biótopos e das espécies presentes.
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Desta forma, consideram-se as espécies incluídas na IUCN Red List of Threatened Species
(http://www.iucnredlist.org/) ou no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP) (Cabral et
al., 2006). Consideraram-se as seguintes classes: espécies cujos estatutos de proteção, em pelo
menos um destes documentos, se incluam nas categorias Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo
(EN) e Vulnerável (V), espécies cujos estatutos de proteção em, pelo menos, um destes documentos,
se incluam na categoria Quase Ameaçado (NT), espécies cujos estatutos de proteção, em pelo
menos um destes documentos, se incluam na categoria Pouco Preocupante (LC) ou não existam
referências ao estatuto de conservação.
•

Sentido: positivo, quando existe algum efeito benéfico nos componentes ecológicos; negativo, no
caso contrário.

•

Duração: permanente ou temporário, dependendo do tempo de incidência do impacte.

•

Reversibilidade: consoante a possibilidade de reposição da situação de referência, sendo
irrecuperável (as consequências do impacte não são reversíveis mesmo com a ação humana),
recuperável (se através de ação humana é possível repor a situação inicial) ou reversível (o próprio
meio consegue repor a situação inicial com o decorrer do tempo).

•

Probabilidade: conforme a probabilidade de ocorrência, nomeadamente certa, muito provável,
provável, improvável.

•

Âmbito de influência: classifica os impactes consoante o seu grau de afetação dos biótopos ou
populações se reflita a nível mundial, europeu, ibérico, nacional, regional ou local.

•

Magnitude: considera-se muito elevada, elevada, média, baixa ou muito baixa, consoante o habitat
seja afetado, respetivamente, em mais de 80%, entre 60% e 80%, entre 40 a 60%, 20 a 40% e menos
de 20% da área total considerada. Uma vez que num estudo desta índole a quantificação dos
efetivos populacionais das espécies florísticas e faunísticas da região é uma tarefa impossível na
maioria dos casos, a magnitude dos impactes sobre estas populações será relacionada com a perda
dos seus habitats de ocorrência, recorrendo para tal à escala definida anteriormente.

•

Significância: representa uma agregação e avaliação de todas as características anteriormente
referidas. A sua classificação inclui a gradação de nula, muito baixa (ou muito pouco significativo),
baixa (ou pouco significativo), média (ou significativo) e elevada (ou muito significativo).

6.4.9.3

Resultados
O projeto em análise prevê a realização de um conjunto de trabalhos descritos no subcapítulo 4.4. Em
suma, são esperadas obras de demolição, movimentos de terras, melhoramento de solos, pavimentações,
prolongamento da via-férrea e construção de novo edifício.
Do ponto de vista ecológico, a área de implantação do projeto apresenta pouco interesse, já que estão
presentes comunidades faunísticas ou florísticas pobres, derivado da elevada ocupação humana ao nível
terrestre e utilização humana ao nível aquático. Nos pontos seguintes apresenta-se a análise de impactes
detalhada.

6.4.9.4

Fase de construção
Nesta fase, serão executados trabalhos exclusivamente em meio terrestre, não se prevendo a realização
de ações geradoras de impacte negativo sobre a flora e vegetação, nem a intervenção em áreas com
importância para estas comunidades.
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Utilizando Sistemas de Informação Geográfica, procedeu-se à quantificação da área dos biótopos afetados
pelos trabalhos de modernização do TCA. Verificou-se que o projeto irá implicar a intervenção de uma
área total extremamente reduzida, num total de 12ha. Por outro lado, a intervenção será realizada na sua
totalidade em área artificializada, com presença de biótopo Humanizado (com um valor ecológico
extremamente reduzido), pelo que se considera que não serão observados impactes negativos resultantes
das intervenções previstas nas comunidades florísticas observadas na área de estudo.
No que se refere a áreas intervencionadas de forma temporária, como a área de estaleiro, refira-se que
será instalado em áreas atualmente artificializadas. Não está prevista a abertura de novos acessos, sendo
utilizados os acessos já existentes.
Em suma, os impactes resultantes das ações de construção nas comunidades florísticas consideram-se
como não existentes, tendo em conta a inserção do projeto num ambiente essencialmente artificializado,
não sendo afetados quaisquer biótopos ou espécies florísticas com especial valor ecológico ou
conservacionista.
Quanto às comunidades faunísticas, prevê-se que, nesta fase, ações como a circulação de maquinaria e
veículos pesados afetos à obra (C1), conduzam ao aumento da presença humana e de ruído na zona, bem
como um ligeiro incremento da perturbação ecológica.
Tendo em conta que a construção do projeto apenas contempla a afetação de áreas artificializadas, não
será registada a perda de habitat de fauna. Por outro lado, o incremento de tráfego associado aos
trabalhos (movimento de máquinas e camiões na área de estudo) pode conduzir ao aumento muito ligeiro
do risco de atropelamento de répteis e mamíferos terrestres, dada a sua reduzida mobilidade. No entanto,
importa referir que a área de estudo já se encontra atualmente artificializada, apresentando comunidades
faunísticas aparentemente pobres. No que respeita a espécies faunísticas com estatuto de conservação
desfavorável, não se preveem impactes. Além disso, a área a intervencionar pelo projeto é extremamente
diminuta e localizada, pelo que estes impactes terão no geral uma significância ecológica muito baixa.
Em suma, os impactes negativos resultantes das ações de construção nas comunidades faunísticas
classificam-se com significância muito baixa, magnitude muito baixa e âmbito de influência local.

6.4.9.5

Fase de exploração
Durante a fase de exploração, o TCA estará em pleno funcionamento, prevendo-se que as principais ações
geradoras de impacte serão: o aumento da utilização humana e movimentação de veículos e
equipamentos (em meio terrestre) afetos à área do TCA (E1) e o aumento da movimentação de
contentores no TCA (incluindo aumento de tráfego fluvial associado às suas atividades) (E2). Os impactes
previsíveis estarão relacionados com o aumento de perturbação ecológica na zona e com o aumento do
risco de colonização por espécies invasoras marinhas.
De acordo com a avaliação efetuada, nesta fase apenas se preveem impactes no que concerne às
comunidades aquáticas, em particular nas comunidades faunísticas. Ações como o aumento da utilização
humana e movimentação de veículos e equipamentos afetos à área do TCA, em meio terrestre, pode
originar um ligeiro aumento do risco de atropelamento de espécies de menor mobilidade, como sejam os
répteis. Tendo em conta que as comunidades faunísticas já se encontram inseridas numa zona com
elevado grau de perturbação antropogénica, dada a presença do atual TCA, entre outras instalações e
equipamentos, considera-se que as ações acima referidas serão muito pouco significativas neste cenário.
Assim, não se preveem impactes significativos sobre as comunidades faunísticas terrestres.
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Os principais impactes expetáveis para a fauna aquática consequentes da exploração do projeto decorrem,
direta ou indiretamente, do aumento da navegação e acostagem de navios. Estas ações podem conduzir,
eventualmente, ao incremento da perturbação das espécies faunísticas, ao aumento da concentração de
poluentes na água, ao incremento de ruído subaquático e ao aumento do risco de colonização por
espécies invasoras marinhas e biofouling.
Considera-se que, no caso da flora, não ocorrem impactes significativos, já que não é previsível que o
aumento do tráfego fluvial se traduza em aumentos significativos da contaminação da água ou
sedimentos.
No caso da fauna importa referir que poderá ocorrer perturbação das espécies faunísticas, tendo em conta
que haverá um acréscimo do número de embarcações a utilizar a área. Será expectável que este impacte
tenha uma significância baixa, uma vez que se trata de uma zona que, pelo trânsito de navios existente,
apresenta um nível considerável de perturbação e alteração das condições naturais.
O eventual aumento da concentração de óleos minerais e hidrocarbonetos presentes na água devido à
sua utilização nos motores das embarcações, poderá afetar todos os grupos de fauna aquática. Este
impacte é reversível e terá uma baixa magnitude (admitindo que as quantidades lançadas na água
resultam de pequenas perdas que poderão ocorrer e não de ações deliberadas de derramamento dessas
substâncias) e, consequentemente, uma significância baixa. Será, também, provável, embora de forma
pouco significativa, que ocorra um incremento do ruído debaixo de água devido ao aumento do número
de embarcações. Este impacte poderá ter algum impacte nas comunidades ícticas porém, tratando-se já
de uma área portuária, não se prevê que este impacte seja significativo.
O aumento da movimentação do TCA irá implicar um aumento na afluência de embarcações ao local, o
que pode conduzir a um aumento do risco de colonização por espécies invasoras marinhas devido às
águas de lastro e biofouling (i.e., acumulação de microrganismos, plantas, algas ou animais em superfícies
molhadas). No meio marinho, a principal via de contaminação de espécies invasoras ocorre a nível das
próprias embarcações. As águas de lastro dos navios são dos principais vetores de contaminação de
espécies marinhas entre áreas geográficas bastante afastadas, potenciando a contaminação a nível global,
em particular, de micro-organismos e microalgas (Globallast, 2016). A este respeito, estudos indicam que
estes organismos podem sobreviver, na água de lastro, mesmo após viagens de vários meses de duração.
A colonização por espécies invasoras pode alterar significativamente a estrutura das comunidades
bentónicas na zona, em especial das comunidades subtidais e intertidais. Tendo em consideração acordos
internacionais recentes (e.g. Regulamentação Europeia para a prevenção e gestão de espécies exóticas
invasoras e a Convenção Internacional para o Controlo e Gestão das Águas de Lastro e Sedimentos dos
Navios), serão propostas medidas de minimização para prevenir a colonização de espécies invasoras
marinhas a nível do controlo das águas de lastro e da bio-incrustação no casco e equipamento.
Assim, o impacte resultante da modernização e aumento da eficiência do TCA nas comunidades faunísticas
apresenta significância baixa, duração permanente, incidência local e magnitude muito baixa, sendo,
contudo, recomendável o cumprimento das medidas de minimização propostas.

6.4.10 Ambiente Sonoro
6.4.10.1 Aspetos gerais
A avaliação dos impactes do Projeto visa estimar as alterações que o mesmo irá provocar no ambiente
sonoro, nas fases de construção e de exploração.
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Com base nos dados de projeto e nos dados recolhidos na avaliação da situação de referência, efetuouse uma estimativa dos impactes do projeto, que serviu de base à decisão sobre a necessidade de medidas
de minimização e de um plano de monitorização.

6.4.10.2 Fase de construção
Para a avaliação do impacte sonoro na fase de construção, considerou-se que as operações suscetíveis de
originar um aumento nos níveis de ruído nas áreas envolventes aos locais em obra estão relacionadas com
a execução de diversas atividades, como demolições e remoção de pavimentos, execução das fundações
do edifício, abertura de valas para instalação de infraestruturas e utilização de maquinaria diversa. Assim,
os impactes no ambiente sonoro dependem da distância das fontes de ruído aos recetores sensíveis.
Para o efeito, e atendendo à definição de recetor sensível do Regulamento Geral do Ruído (alínea q) do
art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, consideraram-se como recetores sensíveis, as
habitações, o futuro hospital da CUF e o Museu do Oriente localizados na envolvente da área de
implantação do projeto, a distâncias de cerca de 700m, 200m e 100m, respetivamente.
Relativamente ao ruído gerado pelas obras, estima-se que os níveis sonoros se poderão situar entre 80
dB(A) a 100 dB(A), apresentando-se na tabela seguinte uma estimativa dos níveis sonoros emitidos pelos
equipamentos de construção civil tipicamente utilizados em obras do tipo da que está em causa.
Tabela 6.2 – Estimativa dos níveis sonoros de referência emitidos por equipamentos de construção civil

Nível sonoro de referência (dBA)

Equipamento

Média

Min-Máx

Retroescavadora

86,5

79 - 89

Misturadora de betão

< 85

-

Autobomba de betão

< 85

-

Grua

100

97-102

Compressor

< 85

-

Bate estacas (martelo diesel e martelo de impacto)

98

82 - 105

Martelo pneumático

106

94 - 111

Vibrador

94,5

87 - 98

Há que atender ainda ao ruído produzido pela circulação de camiões de transporte de material e de
resíduos. Tipicamente, um camião emite um nível de ruído de cerca de 82 dB(A), a cerca de 15m, valor
este que naturalmente vai decrescendo com a distância, de acordo com o apresentado na tabela seguinte:
Tabela 6.3 – Níveis sonoros, LAeq, de camiões, em função da distância à fonte
Distância à fonte sonora
15m

30m

60m

120m

250m

500m

82

78

72

64

 

 

Verifica-se, assim, que os níveis sonoros dos equipamentos a utilizar em obra são bastante superiores aos
do ambiente sonoro característico da zona. Todavia, as atividades ruidosas relacionadas com as operações
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de construção caracterizam-se pela sua limitação no tempo, pelo que os impactes são sempre
temporários.
Observe-se, contudo, que, para uma distância superior a cerca de 80 a 100 m, não se prevê que ocorra
propagação sonora, atendendo ao decaimento de 6 dB, por duplicação da distância à fonte, em campo
livre, para fontes sonoras que irradiam ondas esféricas, tipicamente o que acontece com as emissões
sonoras geradas pelo equipamento utilizado em obras de construção civil. Para além deste fator, há ainda
a considerar as fontes de ruído existentes atualmente, nomeadamente o tráfego rodoviário e o tráfego
ferroviário, principalmente oriundo da ponte 25 de Abril, que “mascaram” o ruído proveniente dos
equipamentos utilizados em obra. Note-se que o efeito de “mascaramento sonoro” ocorre quando existe
um ruído de fundo, que estabelece um padrão sonoro, minimizando a percetividade de picos de ruídos
próximos e distantes, produzidos por outras fontes, criando uma sensação de mascaramento ou
abafamento dos ruídos existentes.
Concluindo, no caso dos recetores sensíveis mais próximos da área de intervenção, localizados a mais de
100 m, não se prevê que ocorra a perturbação do ambiente sonoro característico, devido às obras de
construção civil e ao funcionamento de equipamentos.
Relativamente ao tráfego de veículos pesados, prevê-se que os mesmos circulem pela CRIL, acedendo à
zona de obra pela Av. de Brasília, sendo que no seu percurso atravessarão uma zona onde predominam
espaços de lazer, infraestruturas marítimas (docas) e um estabelecimento de saúde (Instituto
Champalimaud). Os impactes expetáveis são negativos, certos, temporários, mas tendo em conta o
faseamento na concretização do projeto e a implementação de medidas de racionalização e otimização
do tráfego de pesados por parte da Entidade Executante, prevê-se que tenham magnitude baixa a média
(em determinados períodos, em que poderá haver maior número de viaturas pesadas em circulação,
nomeadamente nas fase 1 e 2), e significado baixo, atendendo ainda a que a zona se encontra atualmente
já perturbada em termos sonoros, devido às fontes existentes (tráfegos rodo e ferroviário).

6.4.10.3 Fase de exploração
6.4.10.3.1

Enquadramento

Para a avaliação dos impactes do projeto no ambiente sonoro durante a fase de exploração, foi realizado um
estudo de ruído, que se apresenta na íntegra no Anexo G deste Relatório.
Como enquadramento, importa identificar as alterações no terminal face ao que atualmente se verifica, ao nível
das operações geradoras de ruído.
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
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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.

6.4.10.3.2

Volume de Tráfego e capacidade das vias

A acessibilidade rodoviária ao TCA é efetuada, essencialmente, pela Avenida Brasília, que estabelece a
ligação entre o Terminal e a CRIL. Esta ligação garante, por sua vez, o acesso a vias de classe hierárquica
superior, como a A1 e a A8, eixos importantes no transporte de mercadorias com origem/destino ao Norte.
Particularmente no que se refere ao tráfego de veículos pesados associados ao TCA, a Avenida de Brasília,
entre o TCA e Algés, constitui um sistema fechado e inclui diversas interseções significativas.
O estudo de tráfego realizado para o projeto (VTM, 2020), disponibilizado no Anexo D.5 do EIA, analisou
5 interseções da rede viária, para caracterização dos tipos e fluxos de tráfego presentes, tendo concluído,
de forma geral, que, em todos os locais, o peso do tráfego de veículos ligeiros é muito superior ao de
veículos pesados, assim como os seguintes aspetos particulares:
•

Interseção da Avenida Brasília com o acesso do TCA (Posto 1) – as horas de ponta correspondem
aos períodos entre as 8h15 e as 9h15 e entre as 18h e as 19h. Neste nó, identifica-se o tráfego dos
veículos pesados entre a entrada do TCA e a Av. Brasília (zona abaixo do viaduto de Alcântara), em
ambos os sentidos, que incluem não só o transporte de mercadorias do TCA mas igualmente
autocarros turísticos com paragem junto da Rotunda do viaduto de Alcântara.;

•

Rotunda do Viaduto de Alcântara, Rua General Gomes Araújo e acesso ao TCA (Posto 2) – as horas
de ponta correspondem aos períodos entre as 8h30 e as 9h30 e entre as 18h e as 19h. Neste nó,
destaca-se o movimento de veículos pesados maioritariamente de saída do TC, assim como um
peso significativo de tráfego ligeiro associado ao viaduto de Alcântara, pelo seu acesso ao centro
da cidade;

•

Rotunda de Algés (Av. Brasília/ CRIL) (Posto 3) – as horas de ponta correspondem aos períodos
entre as 8h e as 9h e entre as 18h15 e as 19h15. Registam-se valores de tráfego ligeiro muito menos
expressivos que nos postos 1 e 2;

•

Intersecção da Avenida de Brasília com o acesso à Torre de Belém (Posto 4) – as horas de ponta
correspondem aos períodos entre as 8h15 e as 9h15 e entre as 17h45 e as 18h45. Neste nó destacase o movimento pendular dos fluxos de atravessamento de ligeiros, estando os movimentos de
acesso local maioritariamente relacionados com atividades de turismo e lazer;

•

Intersecção da Avenida de Brasília com o acesso ao Terminal Fluvial de Belém (Posto 5) – as horas
de ponta correspondem aos períodos entre as 8h15 e as 9h15 e entre as 18h e as 19h.
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Figura 6.1 – Localização das intersecções analisadas no estudo de tráfego (VTM, 2020)

Na figura seguinte apresenta-se a caracterização da distribuição horária de movimentos de camiões ao
longo dos períodos de contagem com origem e/ou destino no TCA:

Figura 6.2 – Distribuição horária de movimentos de camiões do TCA (VTM, 2018)

Verifica-se o seguinte:
•

No período da manhã, há um conjunto de várias horas de atividade acentuada no TCA (das 8h às
12horas), coincidindo com as HPM da rede viária adjacente;

•

No período da tarde regista-se um pico de procura das 18 horas às 20 horas, coincidindo a
primeira das horas deste período com as HPT da rede viária adjacente;

•

Após o período de almoço, verifica-se também um pico de procura (das 15 horas às 16 horas).
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Com a implementação do projeto, não se prevê a alteração das vias de circulação no exterior do Terminal,
mantendo-se em uso as que atualmente são percorridas pelo tráfego de mercadorias.
Para a avaliação da alteração dos volumes de tráfego rodoviário de pesados, para os três cenários (BAU,
com investimento e conservador), e de acordo com o estudo de tráfego realizado para o projeto (VTM,
2020) (Anexo D.5), foram considerados os seguintes pressupostos:
o

Cenário BAU

Neste cenário, assumiu-se que a procura no TCA (sem considerar transhipment) se mantém constante para
o horizonte de projeto – 134 426 contentores/ano e que a repartição modal do transporte de mercadorias
evolui ao longo do horizonte de projeto de forma a incorporar o modo de transporte fluvial.
No cenário da não concretização do investimento, não foi considerada a implementação de sistemas de
gestão de tráfego rodoviário (Truck Appointment System – TAS) que resultem em melhorias de eficiência
no transporte rodoviário, pelo que se considera um fator de conversão entre contentores e camiões
constante e igual ao verificado no ano de 2018, de 0,85 veículos/contentor.
o

Cenário com investimento

Neste cenário, foi considerado que associada à projeção de crescimento da procura do TCA, existe
igualmente uma evolução das quotas de repartição modal, prevendo-se uma tendência para o aumento
de modos de transporte mais agregados – ferrovia e fluvial – em detrimento do transporte rodoviário.
Adicionalmente, este cenário prevê a implementação de sistemas de organização de tráfego rodoviário –
Truck Appointment System (TAS), sendo o principal objetivo deste sistema a uniformização do tráfego ao
longo das 14 horas de trabalho do terminal. Mais especificamente, a implementação do TAS deverá
homogeneizar a intensidade de tráfego de pesados ao longo da jornada, mitigando o peso das horas de
ponta relativamente às restantes horas do dia.
Desta forma, e apesar de se prever um aumento constante na procura (no caso do cenário de
investimento), este não resultará num incremento constante de transporte rodoviário. Pelo contrário,
prevê-se que as medidas de incremento de eficiência, aliadas à evolução da repartição modal, venham a
resultar numa redução do número de veículos (camiões) utilizados no escoamento da mercadoria ao longo
do horizonte de projeto.
o

Cenário Conservador

O cenário conservador parte dos mesmos pressupostos que o anterior em termos do plano de aquisição
de equipamentos de movimentação de cargas, melhorias de eficiência e consequente aumento de fluxo
de mercadorias no TCA. Contudo, visa analisar o impacte deste aumento tendo em conta uma evolução
de repartição modal mais conservadora e aproximada da atual. Assim, para os anos 2027 e 2038, foram
considerados valores de repartição modal mais próximos daqueles que se verificam atualmente. Neste
cenário assume-se também a plena implementação do TAS a partir de 2027.
Para avaliação dos impactes na rede viária, no caso em estudo, o tráfego de veículos pesados de
mercadorias associado ao TCA está sobretudo relacionado com os períodos da manhã e da tarde de dia
útil. Por outro lado, a rede viária apresenta também, de uma forma geral, picos de procura nos períodos
da manhã e da tarde do dia útil. Assim, considerou aquele estudo adequado analisar os períodos de ponta
da manhã e da tarde de um dia útil representativo, tendo sido as estimativas de geração de tráfego do
cenário “com Investimento” desenvolvidas para estes períodos. Neste caso, quer nos termos da operação
atual (BAU), quer nos termos previstos para a situação futura (com investimento), considerou-se que esta
será a situação mais penalizante em termos de análise de capacidade.
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A determinação da geração de tráfego associada à operação de modernização do TCA, nos cenários
“Investimento” e “Conservador”, baseou-se nos seguites dados:
Tabela 6.4 – Síntese dos dados considerados na previsão dos impactes sobre o tráfego (Fonte: VTM, 2020)

Foram também calculadas taxas para a evolução do tráfego de pesados no cenário BAU, assumindo que
a procura atual se mantém e que a repartição modal evolui com o aumento do peso do modo fluvial e
diminuição do modo rodoviário e assumindo também a não implementação de sistemas de gestão do
tráfego de camiões que resultem em melhorias de eficiência.
Na tabela seguinte resumem-se os resultados, em termos de média diária anual de camiões, para os 3
cenários e para os 3 anos em análise.
Tabela 6.5 - Evolução dos movimentos de camiões nos 3 cenários
2018

2027

2038

Cenário BAU
375

321

309

Cenário com investimento
375

269

277

Cenário conservador
375

323

398

Os resultados obtidos para os 3 cenários permitem concluir que, dadas as características do cenário com
investimento, que prevê uma aposta expressiva na transferência modal, o tráfego rodoviário de
contentores irá reduzir-se, face aos valores atualmente registados. Efetivamente, as estimativas obtidas
apontam para um decréscimo dos valores médios diários anuais de movimentos de camiões registados
em 2018 (375 camiões /dia), de cerca 28% em 2027 (269 camiões/dia) e de cerca de 26% em 2038 (277
camiões/dia).
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No cenário conservador, esse efeito não se verifica, pelo contrário, regista-se uma subida do número de
camiões, apesar de também prever a implementação de sistemas de gestão e otimização do tráfego, como
consequência da não implementação do transporte fluvial e uma menor quota do transporte ferroviário,
entre 2027 e 2038, face ao cenário com investimento.
As análises de capacidade foram efetuadas nas intersecções contabilizadas nos trabalhos de campo e
também em secção, na Av. de Brasília, resumindo-se de seguida as princiapis conclusões:
•

No cenário Investimento - dado o decréscimo do tráfego de pesados, a rede viária adjacente não
sofrerá obviamente impacte direto negativo associado a esta operação. Efetivamente, as
alterações registadas às atuais condições de circulação estarão associadas ao crescimento do
tráfego de passagem considerado para os anos de análise;

•

No cenário Conservador - dado o reduzido acréscimo estimado de camiões em termos horários
face ao cenário Investimento (4 em 2027 e 8 em 2038, em ambas as HP), fruto de uma
transferência modal futura menos disruptiva, prevêem-se condições de circulação globalmente
similares às do cenário Investimento, podendo as conclusões referidas para o cenário
Investimento ser consideradas válidas para o cenário Conservador.

Importa ainda referir que as análises são efetuadas para o cenário mais penalizador (horas de ponta),
podendo admitir-se para os restantes períodos do dia melhor funcionamento.

6.4.10.3.3

Impactes sobre o ambiente sonoro

a) Metodologia de previsão dos níveis sonoros
A qualidade da avaliação do ruído ambiente por modelação depende da metodologia utilizada. O DecretoLei n.º 146/2006 definiu os algoritmos de cálculo a utilizar para cada tipo de fonte. Em 2011, de forma a
homogeneizar a metodologia a aplicar pelas entidades com responsabilidade na elaboração de mapas de
ruído, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) definiu diretrizes para apoiar a sua elaboração no
documento “Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído – Versão 3” (APA, 2011). Em 2019 o Decreto-Lei
n.º 146/2006 foi alterado pelo Decreto-lei nº136-A/2019 tendo sido atualizados os algoritmos de cálculo a
utilizar para cada tipo de fonte de acordo com a Diretiva (UE) 2015/996.
No estudo realizado as previsões dos níveis sonoros foram calculadas a partir de um modelo de cálculo
onde foram aplicados os métodos de cálculo propostos na Diretiva (UE) 2015/996, tal como recomendado
no Anexo II (Métodos de avaliação dos indicadores de ruído) no Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de Julho,
alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 136-A/2019. Foram assim aplicados os métodos resultantes do
projeto CNOSSOS-EU (Métodos Comuns de Avaliação do Ruído na Europa) para as fontes de tráfego
rodoviário, ferroviário e fontes industriais consideradas no TCA.
Devido à inexistência de indicações, na Diretiva (UE) 2015/996, quanto à metodologia a adotar para a
emissão de ruído proveniente dos veículos de transporte marítimo e fluvial, optou-se por utilizar a
metodologia publicada em 1996 pelo Instituto Federal de Hidrologia Alemão denominada “ABSAW,
Anleitung zur Berechnung der Luftschallausbreitung na Bundeswasserstraßen” (Instruções para o cálculo
da propagação do som no ar em vias navegáveis federais).
A modelação foi realizada para os locais de medição de ruído e foram também obtidos mapas de ruído
para a zona envolvente ao TCA. A modelação realizada para os locais de medição considerou a altura a
que foram realizadas as medições de ruído para caracterização da situação atual em termos de ruído na
envolvente ao TCA.
Para os mapas de ruído apresentados, os indicadores de ruído Lden e Ln, foram ambos calculados a uma
altura acima do solo de 4 metros e numa malha de 20 por 20 metros.
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Para a criação do modelo digital do terreno, a cartografia base incluiu a altimetria do terreno (curvas de
nível cotadas), a localização e altura dos edifícios e as vias de tráfego rodoviário, cujos dados foram
fornecidos pela Câmara Municipal de Lisboa, sendo estes dados fornecidos os utilizados na atualização
do MER da Cidade de Lisboa, cuja revisão está a ser realizada atualmente.
O software de previsão de níveis sonoros utilizado para a obtenção dos níveis sonoros e dos mapas de
ruído foi o IMMI - Noise Prediction & Noise Mapping Software, versão 2019.

b) Validação do modelo
De acordo com as “Diretrizes para Elaboração de Mapas de Ruído definidas pela Agência Portuguesa do
Ambiente” (APA, 2011) e de forma a conferir robustez aos dados de entrada e resultados do modelo,
foram utilizadas as medições realizadas, bem como as contagens de tráfego efetuadas aquando das
medições para a validação do modelo.
O elevado número de fontes de ruído na área envolvente ao TCA faz com que a elaboração de um modelo
ajustado à realidade tenha uma elevada complexidade, desta forma considerou-se vantajoso e necessário
efetuar um ajuste inicial a cada tipo de fonte sonora com recurso aos MER que existem para essas fontes
sonoras. Este ajuste permite garantir que algumas das características de cada tipo de fonte sejam ajustadas
de forma independente umas das outras, tornando o ajuste final do modelo mais próximo da realidade.
Para a validação inicial foram considerados os seguintes MER:
•

MER Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa;

•

MER das Grandes Infra-Estruturas de Transporte Ferroviário – Linha de Cascais;

•

MER das Grandes Infra-Estruturas de Transporte Ferroviário – Linha de Cintura;

•

MER Ponte 25 de Abril.

Após o ajuste inicial, foram introduzidos os dados de tráfego obtidos durante as medições de ruído e os
indicadores de ruído Lden e Ln obtidos por modelação foram comparados com valores obtidos em
medições de campo. Uma vez que a simulação realizada se reporta a intervalos de tempo de longa
duração, as medições acústicas para a validação do modelo foram realizadas com a metodologia definida
no “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo
em conta a NP ISO 1996” (Matos J., et al., 2011). Tal como anteriormente referido as medições foram
efetuadas pelo laboratório acreditado MonitarLab (o certificado de acreditação L0558 pode ser consultado
no

sítio

internet

do

Instituto

Português

de

Acreditação

(IPAC)

http://www.ipac.pt/pesquisa/ficha_lae.asp?id=L0558).
Os locais de validação do modelo são os 9 locais da avaliação acústica, na Tabela 6.6 é apresentado o
resumo das informações dos locais medição, tais como localização, altura de medição relativa ao solo e
resultados das medições para os indicadores de ruído Lden e Ln.
Tabela 6.6 - Informações dos locais de medição de ruído e de validação do modelo.
DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE MEDIÇÃO /VALIDAÇÃO

Zona de Lazer/Restauração - Doca de
Alcântara - R1
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LOCALIZAÇÃO

ALTURA DE

COORDENADAS

MEDIÇÃO RELATIVA

(PT-TM06/ETRS89)

AO SOLO (METROS)

M: -90710 P: -106868

4

LDEN
dB(A)

LN
dB(A)

72

62
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DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE MEDIÇÃO /VALIDAÇÃO

ALTURA DE

COORDENADAS

MEDIÇÃO RELATIVA

LDEN
dB(A)

LN
dB(A)

(PT-TM06/ETRS89)

AO SOLO (METROS)

M: -90643 P: -106588

7

70

62

TCA - R3

M: -90164 P: --106942

4

64

53

Museu do Oriente - R4(1)

M: -90182 P: -106646

6

69

61

Unidade Hoteleira Vila Galé - R5

M: -91072 P: -106992

4

78

69

Centro Social José Luís Coelho - R6(1)

M: -90471 P: -105081

9

66

57

Fundação Champalimaud - R7

M: -94678 P: -107630

12

65

57

M: -92175 P: -107358

4

73

64

M: -89619 P: -106537

10

70

61

Conjunto de habitações na envolvente da
Unidade de Saúde (CUF Tejo) - R2

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
(MAAT) - R8
Cruz Vermelha Portuguesa - R9
(1)

LOCALIZAÇÃO

Os níveis de ruído utilizados para a modelação do modelo não contemplam a correção de 3dB(A) efetuada no

Relatório de Ensaio devido a estes locais serem medidos a menos de 3 metros de uma superfície refletora, visto que o
modelo contempla as reflexões.

Para a validação do modelo foram consideradas as seguintes fontes de ruído:
•

•

•

Tráfego rodoviário
o

Av. de Brasília

o

Av. da Índia

o

Av. Infante Santo

o

Rua de Cintura do Porto de Lisboa

o

Rua de Cascais/Rua João de Oliveira Miguens

o

Ponte 25 de Abril

o

Av. de Ceuta

o

Av. 24 de Julho

o

Acesso TCA

Tráfego rodoviário
o

Linha de Cascais

o

Linha da Azambuja

o

Eixo Norte-Sul (Pt. 25 de Abril)

o

Ramal de Alcântara (ligação TCA – Alcântara-Terra

Tráfego aéreo
o Aeroporto Humberto Delgado

•

Ruído Industrial proveniente do TCA
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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 optouse por considerar o tráfego fornecido pela Câmara Municipal de Lisboa pois foram os dados utilizados na
atualização do 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 utilizados na validação do modelo são apresentados
no estudo do Anexo G.
As emissões de ruído industrial foram calculadas tendo em consideração a potência sonora dos
equipamentos e as horas trabalhadas por cada um dos equipamentos no TCA e distribuídas
uniformemente pelo tempo de trabalho diário. No estudo do Anexo G são apresentados os dados
utilizados na validação do modelo. A potência sonora considerada foi 110 dB(A) para dada um dos
equipamentos e a mesma foi validada pelas medições de ruído realizadas no interior do TCA. No período
diurno o TCA funciona 12h, no período do entardecer funciona as 3h do período e no noturno apenas 1h.
Para as emissões de ruído proveniente do tráfego marítimo foi considerado, para efeitos de cálculo, que
o tráfego marítimo apenas ocorre durante o período de funcionamento e que é igualmente distribuído
por todas as horas de funcionamento. No estudo do Anexo G são apresentados os dados de tráfego
utilizados na validação.
Os níveis de pressão sonora obtidos por medição foram comparados com os níveis de pressão sonora
obtidos por aplicação do modelo de cálculo e os resultados são apresentados na Tabela 6.7.
Tabela 6.7 - Comparação dos níveis de pressão sonora obtidos por medição e por aplicação do modelo de
cálculo

DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE MEDIÇÃO /VALIDAÇÃO

INDICADOR
DE RUÍDO

LAEQ

LAEQ

MODELAÇÃO

MEDIÇÃO

[dB(A)]

[dB(A)]

DIFERENÇA ABSOLUTA
(LAEQ MODELAÇÃO LAEQ MEDIÇÃO)
[dB(A)]

Zona de Lazer/Restauração - Doca de

Ln

64

62

2

Alcântara - R1

Lden

74

72

2

Conjunto de habitações na envolvente da

Ln

62

62

0

Unidade de Saúde (CUF Tejo) - R2

Lden

71

70

0

Ln

55

53

2

Lden

65

64

1

Ln

59

61

2

Lden

68

69

1

TCA - R3

Museu do Oriente - R4
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DIFERENÇA ABSOLUTA

LAEQ

LAEQ

MODELAÇÃO

MEDIÇÃO

[dB(A)]

[dB(A)]

Ln

68

69

1

Lden

77

78

1

Ln

58

57

1

Lden

66

66

0

Ln

56

57

1

Lden

66

65

1

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia

Ln

64

64

0

(MAAT) - R8

Lden

74

73

1

Ln

59

61

2

Lden

69

70

1

DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE MEDIÇÃO /VALIDAÇÃO

INDICADOR
DE RUÍDO

Unidade Hoteleira Vila Galé - R5

Centro Social José Luís Coelho - R6

Fundação Champalimaud - R7

Cruz Vermelha Portuguesa - R9

(LAEQ MODELAÇÃO LAEQ MEDIÇÃO)
[dB(A)]

A diferença dos níveis sonoros para os indicadores de ruído L n e Lden entre o modelo e as medições
efetuadas encontra-se no limite de ±2dB(A) cumprindo com o recomendado nas “Directrizes para
Elaboração de Mapas de Ruído – Versão 3” (APA, 2011).

c) Previsão dos níveis sonoros
A previsão dos níveis sonoros teve como base os dados de tráfego e os dados das fontes de ruído
associadas ao funcionamento do TCA. Os dados de tráfego foram obtidos nos seguintes documentos:
•

no documento “Estudo de Impactes de Tráfego do Novo TCA, Lisboa – Elementos
Complementares”, elaborado pela VTM e apresentado no Anexo D.5, onde são apresentados os
valores estimados para as movimentações de contentores e a distribuição por tipo de transporte
de chegada/partida ao TCA;

•

no documento “Adenda ao Estudo de Impacte de Tráfego do Novo Terminal de Contentores de
Alcântara, Lisboa” elaborado pela empresa Engimind, e apresentado no Anexo D.6, onde são
apresentadas as projeções de tráfego rodoviário, ferroviário e marítimo/fluvial para os diferentes
cenários e horizontes de projeto, com o objetivo de proporcionar os dados necessários para a
elaboração dos mapas de ruído ambiente.

Foram também tidos em consideração os dados fornecidos pela Yilport e pela Takargo (Anexos D.3 e
D.4).
Relativamente ao tráfego aéreo, manteve-se, para todos os cenários e horizontes de projeto, o tráfego
aéreo apresentado no último MER do aeroporto Humberto Delgado.
Foram elaborados mapas de ruído ambiente e de ruído particular para os indicadores de ruído L n e Lden,,
para os diferentes cenários e horizontes de projeto, bem como calculados os níveis de ruído ambiente,
particular e residual para os locais onde foram efetuadas as medições de ruído ambiente, podendo assim
verificar o cumprimento dos valores limite aplicáveis, nomeadamente os valores limite de exposição
definidos no artigo 11º e o critério de incomodidade definido no artigo 13º do Regulamento Geral do
Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007).
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1)

Situação de referência

A previsão dos níveis sonoros para a situação de referência foi considerada para o ano base do projeto.
Para a determinação do ruído ambiente foram utilizados os dados das fontes de ruído apresentados
no estudo do Anexo G (tabelas 26 à 30 desse estudo).
A determinação do ruído particular apenas teve em consideração as fontes de ruído associadas ao
funcionamento do TCA, ou seja, as fontes de tráfego rodoviário, ferroviário e marítimo e as fontes de
ruído proveniente dos equipamentos do TCA.
Os níveis de pressão sonora obtidos para o ruído ambiente e particular, obtidos por modelação para
o cenário da situação de referência são apresentados na Tabela 6.8, onde são também apresentados
os níveis calculados do ruído residual. Os resultados obtidos para os locais de medição R4 (Museu do
Oriente) e R6 (Centro Social José Luís Coelho) contemplam a correção de 3dB(A) referindo-se assim
aos níveis na fachada dos edifícios.
Tabela 6.8 - Níveis de pressão sonora obtidos por modelação para o cenário da situação de referência
DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE MEDIÇÃO /VALIDAÇÃO

INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

RUÍDO PARTICULAR

RUÍDO RESIDUAL

LAEQ [dB(A)]

LAEQ [dB(A)]

LAEQ [dB(A)]

Zona de Lazer/Restauração - Doca de

Ln

68

52

68

Alcântara - R1

Lden

76

61

76

Conjunto de habitações na envolvente da

Ln

67

49

67

Unidade de Saúde (CUF Tejo) - R2

Lden

74

56

74

Ln

58

55

55

Lden

67

64

63

Ln

58

31

58

Lden

66

39

66

Ln

70

50

70

Lden

79

58

78

Ln

57

42

57

Lden

65

50

65

Ln

58

41

58

Lden

67

50

67

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia

Ln

67

50

67

(MAAT) - R8

Lden

75

59

75

Ln

62

40

62

Lden

70

50

70

TCA - R3

Museu do Oriente - R4

Unidade Hoteleira Vila Galé - R5

Centro Social José Luís Coelho - R6

Fundação Champalimaud - R7

Cruz Vermelha Portuguesa - R9

Os mapas de ruído da situação de referência são apresentados nas cartas MRTCA.01 e MRTCA.03 para
os indicadores de ruído ambiente Ln e Lden, respetivamente e nas cartas MRTCA.02 e MRTCA.04 para
os indicadores de ruído particular Ln e Lden, respetivamente, apresentadas no estudo do Anexo G.
2)

Horizonte de projeto 2027
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A previsão dos níveis sonoros do ruído ambiente para os diferentes cenários para o horizonte de
projeto de 2027, foi efetuada tendo em consideração os dados apresentados no estudo do Anexo G
(Erro! A origem da referência não foi encontrada. a 36 desse estudo). Salienta-se que neste
horizonte de projeto é considerado o tráfego fluvial gerado com destino à plataforma logística de
Castanheira do Ribatejo
A determinação do ruído particular apenas teve em consideração as fontes de ruído associadas ao
funcionamento do TCA, ou seja, as fontes de tráfego rodoviário, ferroviário e marítimo e as fontes de
ruído proveniente dos equipamentos do TCA.
Os níveis de pressão sonora obtidos para o ruído ambiente e particular, obtidos por modelação para
horizonte de projeto de 2027 e para os diferentes cenários são apresentados na Tabela 6.9, onde são
também apresentados os níveis calculados do ruído residual. Os resultados obtidos para os locais de
medição R4 (Museu do Oriente) e R6 (Centro Social José Luís Coelho) contemplam a correção de
3dB(A), referindo-se assim aos níveis na fachada dos edifícios.
Os mapas de ruído obtidos para o horizonte de projeto de 2027 e para os diferentes cenários são
apresentados nas cartas (constantes do Anexo G):
•

•

•

BAU
o

Ruído Ambiente: MRTCA.05 e MRTCA.07 para os indicadores de ruído ambiente Ln e Lden,

o

Ruído Particular: MRTCA.06 e MRTCA.08 para os indicadores de ruído ambiente L n e Lden,

Investimento
o

Ruído Ambiente: MRTCA.09 e MRTCA.11 para os indicadores de ruído ambiente L n e Lden,

o

Ruído Particular: MRTCA.10 e MRTCA.12 para os indicadores de ruído ambiente L n e Lden,

Conservador
o

Ruído Ambiente: MRTCA.13 e MRTCA.15 para os indicadores de ruído ambiente L n e Lden,

o

Ruído Particular: MRTCA.14 e MRTCA.16 para os indicadores de ruído ambiente Ln e Lden,
Tabela 6.9 - Níveis de pressão sonora obtidos por modelação para o horizonte de projeto de 2027

DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE
MEDIÇÃO/VALIDAÇÃO

Zona de Lazer/Restauração
- Doca de Alcântara - R1
Conjunto de habitações na
envolvente da Unidade de
Saúde (CUF Tejo) - R2
TCA - R3

Museu do Oriente - R4
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INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

RUÍDO PARTICULAR

RUÍDO RESIDUAL

LAEQ [dB(A)]

LAEQ [dB(A)]

LAEQ [dB(A)]

BAU

INV.

CONS.

BAU

INV.

CONS.

BAU

INV.

CONS.

Ln

68

68

68

51

51

51

68

68

68

Lden

76

76

76

60

61

61

76

76

76

Ln

67

67

67

35

42

42

67

67

67

Lden

74

74

74

53

57

58

74

74

74

Ln

57

58

58

53

55

55

55

55

55

Lden

66

68

68

64

66

66

62

63

63

Ln

58

58

58

29

36

36

58

58

58

429

DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE
MEDIÇÃO/VALIDAÇÃO

Unidade Hoteleira Vila
Galé - R5
Centro Social José Luís
Coelho - R6
Fundação Champalimaud R7
Museu de Arte, Arquitetura
e Tecnologia (MAAT) - R8
Cruz Vermelha Portuguesa
- R9

3)

INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

RUÍDO PARTICULAR

RUÍDO RESIDUAL

LAEQ [dB(A)]

LAEQ [dB(A)]

LAEQ [dB(A)]

BAU

INV.

CONS.

BAU

INV.

CONS.

BAU

INV.

CONS.

Lden

67

67

67

39

46

46

67

67

67

Ln

71

71

71

46

46

46

71

71

71

Lden

79

79

79

58

58

58

79

79

79

Ln

57

58

58

20

20

20

57

58

58

Lden

65

66

66

46

50

50

65

65

65

Ln

59

59

59

41

41

41

58

58

58

Lden

67

67

67

50

50

50

67

67

67

Ln

67

67

67

50

50

50

67

67

67

Lden

76

76

76

59

59

59

76

76

76

Ln

62

62

62

40

43

43

62

62

62

Lden

71

71

71

50

53

53

70

70

70

Horizonte de projeto 2038

A previsão dos níveis sonoros do ruído ambiente para os diferentes cenários para o horizonte de projeto
de 2038, foi efetuada tendo em consideração os dados apresentados no estudo do Anexo G (abelas 38 a
42 desse estudo). Salienta-se que neste horizonte de projeto é considerado o tráfego fluvial gerado com
destino à plataforma logística de Castanheira do Ribatejo.
A determinação do ruído particular apenas teve em consideração as fontes de ruído associadas ao
funcionamento do TCA, ou seja, as fontes de tráfego rodoviário, ferroviário e marítimo e as fontes de ruído
proveniente dos equipamentos do TCA.
Os níveis de pressão sonora obtidos para o ruído ambiente e particular, obtidos por modelação para os
diferentes cenários e para o horizonte de projeto de 2038 são apresentados na Tabela 6.10, onde são
também apresentados os níveis calculados do ruído residual. Os resultados obtidos para os locais de
medição R4 (Museu do Oriente) e R6 (Centro Social José Luís Coelho) contemplam a correção de 3dB(A)
referindo-se assim aos níveis na fachada dos edifícios.
Tabela 6.10 - Níveis de pressão sonora obtidos por modelação para o horizonte de projeto de 2038

DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE
MEDIÇÃO/VALIDAÇÃO

Zona de Lazer/Restauração
- Doca de Alcântara - R1
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INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

RUÍDO PARTICULAR

RUÍDO RESIDUAL

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO ATUAL

LAEQ [dB(A)]

LAEQ [dB(A)]

LAEQ [dB(A)]

BAU

INV.

CONS.

BAU

INV.

CONS.

BAU

INV.

CONS.

Ln

68

68

68

50

50

51

68

68

68

Lden

76

76

76

60

61

62

76

76

76

Ln

68

68

68

35

41

41

68

68

68
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DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE
MEDIÇÃO/VALIDAÇÃO

INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

RUÍDO PARTICULAR

RUÍDO RESIDUAL

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO ATUAL

LAEQ [dB(A)]

LAEQ [dB(A)]

LAEQ [dB(A)]

BAU

INV.

CONS.

BAU

INV.

CONS.

BAU

INV.

CONS.

Lden

75

75

75

53

59

58

75

75

75

Ln

57

58

58

53

54

54

55

55

55

Lden

66

68

68

64

66

66

63

63

63

Ln

58

58

58

29

35

35

58

58

58

Lden

67

67

67

39

46

46

67

67

67

Ln

71

71

71

45

46

46

71

71

71

Lden

79

79

79

58

59

59

79

79

79

Centro Social José Luís

Ln

58

58

58

20

20

20

58

58

58

Coelho - R6

Lden

66

66

66

46

52

51

66

66

66

Fundação Champalimaud

Ln

59

59

59

40

40

41

59

59

59

- R7

Lden

67

67

67

49

49

50

67

67

67

Museu de Arte,

Ln

67

67

67

49

49

50

67

67

67

(MAAT) - R8

Lden

76

76

76

58

58

59

76

76

76

Cruz Vermelha

Ln

62

62

62

40

42

42

62

62

62

Portuguesa - R9

Lden

71

71

71

50

52

52

71

71

71

Conjunto de habitações na
envolvente da Unidade de
Saúde (CUF Tejo) - R2
TCA - R3

Museu do Oriente - R4

Unidade Hoteleira Vila
Galé - R5

Arquitetura e Tecnologia

Os mapas de ruído para o horizonte de projeto de 2038 e para os diferentes cenários são apresentados
nas cartas (Constantes do Anexo G):

•

•

•

BAU
o

Ruído Ambiente: MRTCA.17 e MRTCA.19 para os indicadores de ruído ambiente Ln e Lden,

o

Ruído Particular: MRTCA.18 e MRTCA.20 para os indicadores de ruído ambiente Ln e Lden,

Investimento
o

Ruído Ambiente: MRTCA.21e MRTCA.23 para os indicadores de ruído ambiente Ln e Lden,

o

Ruído Particular: MRTCA.22 e MRTCA.24 para os indicadores de ruído ambiente Ln e Lden,

Conservador
o

Ruído Ambiente: MRTCA.25 e MRTCA.27 para os indicadores de ruído ambiente Ln e Lden,

o

Ruído Particular: MRTCA.26 e MRTCA.28 para os indicadores de ruído ambiente Ln e Lden,
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d) Análise dos resultados
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.
1)

Zona de lazer / Restauração Doca de Alcântara

Na Tabela 6.11 são apresentados os resultados obtidos por modelação para a Zona de Lazer/Restauração
- Doca de Alcântara (caracterizada pelo local de medição R1) para os vários cenários, sendo efetuada a
avaliação do critério de incomodidade para os períodos de referência diurno, entardecer e noturno.
Considera-se que o ruído proveniente do TCA não possui características impulsivas ou tonais (K1 + K2
=0). Na Tabela 6.12 são apresentados os resultados para os indicadores de ruído Ln e Lden para os diferentes
cenários modelados e são também apresentados os resultados da avaliação efetuada, sendo os resultados
comparados com o valor limite de exposição definido para zonas mistas.
Tabela 6.11 – Avaliação do critério de incomodidade, para a Zona de Lazer/Restauração - Doca de Alcântara (caracterizada
pelo local de medição R1)

INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

ANO

BAU

INV

Referência
Ld

BAU

INV

VALOR LIMITE

CONS

74

74

74

74

74

74

74

2038

74

74

74

74

74

74

72

5 (5+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

72

Inferior ao VL

2027

72

72

72

72

72

72

2038

72

72

72

72

72

72

68

RESULTADO DA
AVALIAÇÃO
Inferior ao VL

2027

Referência
Ln

CONS

74

Referência
Le

RUÍDO RESIDUAL

4 (4+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

68

Inferior ao VL

2027

68

68

68

68

68

68

2038

68

68

68

68

68

68

5 (3+2)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

Tabela 6.12 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às
atividades do TCA, para a Zona de Lazer/Restauração - Doca de Alcântara (caracterizada pelo local de medição R1)

ANO

INDICADOR DE RUÍDO Ln
BAU

INV

CONS

INDICADOR DE RUÍDO Lden
BAU

INV

CONS

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Atual (medição)

62

72

Superior ao VLE

Referência

68

76

Superior ao VLE

2027

68

68

68

76

76

76

Superior ao VLE

2038

68

68

68

76

76

76

Superior ao VLE
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De acordo com os resultados obtidos por modelação, verifica-se que na Zona de Lazer/Restauração - Doca
de Alcântara (caracterizada pelo local de medição R1) as fontes de ruído associadas ao TCA não têm uma
influência significativa no ambiente sonoro. Não se prevê que haja alterações significativas no ambiente
sonoro ao longo dos anos e não existem diferenças significativas entre os cenários considerados. A
diferença observada entre os valores medidos em julho de 2020 e os valores modelados deve-se,
essencialmente, à diferença observada no tráfego aéreo que sofreu uma diferença significativa durante a
pandemia, como anteriormente referido, e ao tráfego ferroviário proveniente do TCA que não ocorreu nos
dias das medições de ruído. Este local é influenciado de forma significativa pelo tráfego aéreo, como pode
ser visto pelo MER do Aeroporto Humberto Delgado.
2)

Conjunto de habitações localizadas nas imediações da CUF Tejo

Na Tabela 6.13 são apresentados os resultados obtidos por modelação para o conjunto de habitações
localizadas nas imediações da CUF (caracterizadas pelo local de medição R2) para os vários cenários,
sendo efetuada a avaliação do critério de incomodidade para os períodos de referência diurno,
entardecer e noturno. Considera-se que o ruído proveniente do TCA não possui características
impulsivas ou tonais (K1 + K2 =0). Na Tabela 6.14 são apresentados os resultados para os indicadores
de ruído Ln e Lden para os diferentes cenários modelados e são também apresentados os resultados
da avaliação efetuada, sendo os resultados comparados com o valor limite de exposição definido
para zonas mistas.
Tabela 6.13 – Avaliação do critério de incomodidade, para o conjunto de habitações localizadas nas imediações da CUF
Tejo (caracterizadas pelo local de medição R2).

INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

ANO

BAU

INV

Referência
Ld

BAU

INV

VALOR LIMITE

CONS

(VL + D)

71

71

71

71

71

71

71

2038

71

71

71

71

71

71

69

5 (5+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

68

Inferior ao VL

2027

69

69

69

69

69

69

2038

69

69

69

69

69

69

67

RESULTADO DA
AVALIAÇÃO
Inferior ao VL

2027

Referência
Ln

CONS

71

Referência
Le

RUÍDO RESIDUAL

4 (4+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

67

Inferior ao VL

2027

67

67

67

67

67

67

2038

68

68

68

68

68

68

5 (3+2)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

Tabela 6.14 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às
atividades do TCA, para o conjunto de habitações localizadas nas imediações da CUF (caracterizadas pelo local de medição
R2).

ANO

INDICADOR DE RUÍDO Ln
BAU

INV

CONS

INDICADOR DE RUÍDO Lden
BAU

INV

CONS

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Atual (medição)

62

70

Superior ao VLE

Referência

67

74

Superior ao VLE

2027

67

67

67

74

74

74

Superior ao VLE

2038

68

68

68

75

75

75

Superior ao VLE
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De acordo com os resultados obtidos por modelação, verifica-se que na proximidade das habitações
localizadas nas imediações da CUF (caracterizadas pelo local de medição R2) as fontes de ruído associadas
ao TCA não têm uma influência significativa no ambiente sonoro. Não se prevê que haja alterações
significativas no ambiente sonoro ao longo dos anos e não existem diferenças significativas entre os cenários
considerados. A diferença observada entre os valores medidos em julho de 2020 e os valores modelados
deve-se, essencialmente, à diferença observada no tráfego aéreo que sofreu uma diferença significativa
durante a pandemia, como anteriormente referido, e ao tráfego ferroviário proveniente do TCA que não
ocorreu nos dias das medições de ruído. Este local é influenciado de forma significativa pelo tráfego aéreo,
como pode ser visto pelo MER do Aeroporto Humberto Delgado.
3)

Museu do Oriente

Na Tabela 6.15 são apresentados os resultados obtidos por modelação para o Museu do Oriente
(caracterizado pelo local de medição R4) para os vários cenários, sendo efetuada a avaliação do critério
de incomodidade para os períodos de referência diurno, entardecer e noturno. Considera-se que o ruído
proveniente do TCA não possui características impulsivas ou tonais (K1 + K2 =0). Na Tabela 6.16 são
apresentados os resultados para os indicadores de ruído L n e Lden para os diferentes cenários modelados
e são também apresentados os resultados da avaliação efetuada, sendo os resultados comparados com o
valor limite de exposição definido para zonas mistas.
Tabela 6.15 – Avaliação do critério de incomodidade, para o local R4

INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

ANO

BAU

INV

Referência
Ld

BAU

INV

VALOR LIMITE

CONS

(VL + D)

65

65

65

65

65

65

65

2038

65

65

65

65

65

65

63

5 (5+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

63

Inferior ao VL

2027

63

63

63

63

63

63

2038

63

63

63

63

63

63

58

RESULTADO DA
AVALIAÇÃO
Inferior ao VL

2027

Referência
Ln

CONS

65

Referência
Le

RUÍDO RESIDUAL

4 (4+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

58

Inferior ao VL

2027

58

58

58

58

58

58

2038

58

58

58

58

58

58

5 (3+2)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

Tabela 6.16 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às
atividades do TCA, para o local R4

ANO

INDICADOR DE RUÍDO Ln
BAU

INV

CONS

INDICADOR DE RUÍDO Lden
BAU

INV

CONS

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Atual (medição)

58

66

Superior ao VLE

Referência

58

66

Superior ao VLE

2027

58

58

58

67

67

67

Superior ao VLE

2038

58

58

58

67

67

67

Superior ao VLE

De acordo com os resultados obtidos por modelação, verifica-se que no local R4 as fontes de ruído
associadas ao TCA não têm uma influência significativa no ambiente sonoro. Não se prevê que haja
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alterações significativas no ambiente sonoro ao longo dos anos, no entanto é expetável um aumento dos
níveis sonoros neste local. Não existem diferenças significativas entre os cenários considerados.

4)

Unidade Hoteleira Vila Galé

Na Tabela 6.17 são apresentados os resultados obtidos por modelação para a Unidade Hoteleira Vila Galé
(caracterizada pelo local de medição R5) para os vários cenários, sendo efetuada a avaliação do critério de
incomodidade para os períodos de referência diurno, entardecer e noturno. Considera-se que o ruído
proveniente do TCA não possui características impulsivas ou tonais (K1 + K2 =0). Na Tabela 6.18 são
apresentados os resultados para os indicadores de ruído L n e Lden para os diferentes cenários modelados
e são também apresentados os resultados da avaliação efetuada, sendo os resultados comparados com o
valor limite de exposição definido para zonas mistas.
Tabela 6.17 – Avaliação do critério de incomodidade, para a Unidade Hoteleira Vila Galé (caracterizada pelo local de
medição R5).

INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

ANO

BAU

INV

Referência
Ld

BAU

INV

VALOR LIMITE

CONS

(VL + D)

77

77

77

77

77

77

77

2038

77

77

77

77

77

77

74

5 (5+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

74

Inferior ao VL

2027

74

74

74

74

74

74

2038

75

75

75

75

74

75

70

RESULTADO DA
AVALIAÇÃO
Inferior ao VL

2027

Referência
Ln

CONS

77

Referência
Le

RUÍDO RESIDUAL

4 (4+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

70

Inferior ao VL

2027

71

71

71

71

71

71

2038

71

71

71

71

71

71

5 (3+2)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

Tabela 6.18 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às
atividades do TCA, para a Unidade Hoteleira Vila Galé (caracterizada pelo local de medição R5)

ANO

INDICADOR DE RUÍDO Ln
BAU

INV

CONS

INDICADOR DE RUÍDO Lden
BAU

INV

CONS

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Atual (medição)

69

78

Superior ao VLE

Referência

70

79

Superior ao VLE

2027

71

71

71

79

79

79

Superior ao VLE

2038

71

71

71

79

79

79

Superior ao VLE

De acordo com os resultados obtidos por modelação, verifica-se que na envolvência da Unidade Hoteleira
Vila Galé (caracterizada pelo local de medição R5) as fontes de ruído associadas ao TCA não têm uma
influência significativa no ambiente sonoro. Não se prevê que haja alterações significativas no ambiente
sonoro ao longo dos anos, no entanto é expectável um aumento dos níveis sonoros neste local. Não
existem diferenças significativas entre os cenários considerados.
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5)

Centro Social José Luís Coelho

Na Tabela 6.19 são apresentados os resultados obtidos por modelação para o Centro Social José Luís
Coelho (caracterizado pelo local de medição R6) para os vários cenários, sendo efetuada a avaliação do
critério de incomodidade para os períodos de referência diurno, entardecer e noturno. Considera-se que
o ruído proveniente do TCA não possui características impulsivas ou tonais (K1 + K2 =0). Na Tabela 6.20
são apresentados os resultados para os indicadores de ruído L n e Lden para os diferentes cenários
modelados e são também apresentados os resultados da avaliação efetuada, sendo os resultados
comparados com o valor limite de exposição definido para zonas mistas.
Tabela 6.19 – Avaliação do critério de incomodidade, para o Centro Social José Luís Coelho (caracterizado pelo local
de medição R6)

INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

ANO

BAU

INV

Referência
Ld

BAU

INV

VALOR LIMITE

CONS

(VL + D)

63

63

63

63

63

63

63

2038

64

64

64

63

63

63

61

5 (5+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

61

Inferior ao VL

2027

61

61

61

61

61

61

2038

61

62

62

61

61

61

57

RESULTADO DA
AVALIAÇÃO
Inferior ao VL

2027

Referência
Ln

CONS

63

Referência
Le

RUÍDO RESIDUAL

4 (4+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

57

Inferior ao VL

2027

57

58

58

57

58

58

2038

58

58

58

58

58

58

5 (3+2)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

Tabela 6.20 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às
atividades do TCA, para o Centro Social José Luís Coelho (caracterizado pelo local de medição R6)

ANO

INDICADOR DE RUÍDO Ln
BAU

INV

CONS

INDICADOR DE RUÍDO Lden
BAU

INV

CONS

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Atual (medição)

54

63

Inferior ao VLE

Referência

57

65

Superior ao VLE

2027

57

58

58

65

66

66

Superior ao VLE

2038

58

58

58

66

66

66

Superior ao VLE

De acordo com os resultados obtidos por modelação, verifica-se que na zona onde se localiza o Centro
Social José Luís Coelho (caracterizado pelo local de medição R6) as fontes de ruído associadas ao TCA não
têm uma influência significativa no ambiente sonoro. Não se prevê que haja alterações significativas no
ambiente sonoro ao longo dos anos, no entanto é expectável um aumento dos níveis sonoros neste local.
Não existem diferenças significativas entre os cenários considerados.
6)

Fundação Champalimaud

Na Tabela 6.21 são apresentados os resultados obtidos por modelação para a exposição ao ruído do
edifício da Fundação Champalimaud (caracterizada pelo local de medição R7) para os vários cenários,
sendo efetuada a avaliação do critério de incomodidade para os períodos de referência diurno, entardecer
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e noturno. Considera-se que o ruído proveniente do TCA não possui características impulsivas ou tonais
(K1 + K2 =0). Na Tabela 6.22 –são apresentados os resultados para os indicadores de ruído L n e Lden para
os diferentes cenários modelados e são também apresentados os resultados da avaliação efetuada, sendo
os resultados comparados com o valor limite de exposição definido para zonas mistas.
Tabela 6.21 – Avaliação do critério de incomodidade, para o edifício da Fundação Champalimaud (caracterizada pelo
local de medição R7).

INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

ANO

BAU

INV

Referência
Ld

BAU

INV

VALOR LIMITE

CONS

(VL + D)

65

66

66

66

65

65

65

2038

66

66

66

66

66

66

64

5 (5+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

63

Inferior ao VL

2027

64

64

64

64

64

64

2038

64

64

64

64

64

64

58

RESULTADO DA
AVALIAÇÃO
Inferior ao VL

2027

Referência
Ln

CONS

65

Referência
Le

RUÍDO RESIDUAL

4 (4+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

58

Inferior ao VL

2027

59

59

59

58

58

58

2038

59

59

59

59

59

59

5 (3+2)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

Tabela 6.22 – Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às
atividades do TCA, para o edifício da Fundação Champalimaud (caracterizada pelo local de medição R7)

ANO

INDICADOR DE RUÍDO Ln
BAU

INV

CONS

INDICADOR DE RUÍDO Lden
BAU

INV

CONS

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Atual (medição)

57

65

Superior ao VLE

Referência

58

67

Superior ao VLE

2027

59

59

59

67

67

67

Superior ao VLE

2038

59

59

59

67

67

67

Superior ao VLE

De acordo com os resultados obtidos por modelação, verifica-se que na zona onde se localiza o edifício
da Fundação Champalimaud (caracterizada pelo local de medição R7) as fontes de ruído associadas ao
TCA não têm uma influência significativa no ambiente sonoro. Não se prevê que haja alterações
significativas no ambiente sonoro ao longo dos anos, no entanto é expectável um aumento dos níveis
sonoros neste local. Não existem diferenças significativas entre os cenários considerados.
7)

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT)

Na Tabela 6.23 são apresentados os resultados obtidos por modelação para a exposição ao ruído do
edifício Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) (caracterizado pelo local de medição R8) para os
vários cenários, sendo efetuada a avaliação do critério de incomodidade para os períodos de referência
diurno, entardecer e noturno. Considera-se que o ruído proveniente do TCA não possui características
impulsivas ou tonais (K1 + K2 =0). Na Tabela 6.24 são apresentados os resultados para os indicadores de
ruído Ln e Lden para os diferentes cenários modelados e são também apresentados os resultados da
avaliação efetuada, sendo os resultados comparados com o valor limite de exposição definido para zonas
mistas.
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Tabela 6.23 – Avaliação do critério de incomodidade, para o edifício Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT)
(caracterizado pelo local de medição R8)

INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

ANO

BAU

INV

Referência
Ld

BAU

INV

VALOR LIMITE

CONS

(VL + D)

74

74

74

74

74

74

74

2038

74

74

74

74

74

74

72

5 (5+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

72

Inferior ao VL

2027

72

72

72

72

72

72

2038

72

72

72

72

72

72

67

RESULTADO DA
AVALIAÇÃO
Inferior ao VL

2027

Referência
Ln

CONS

74

Referência
Le

RUÍDO RESIDUAL

4 (4+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

67

Inferior ao VL

2027

67

67

67

67

67

67

2038

67

67

67

67

67

67

5 (3+2)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

Tabela 6.24 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às
atividades do TCA, para o edifício Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) (caracterizado pelo local de medição
R8)

ANO

INDICADOR DE RUÍDO Ln
BAU

INV

CONS

INDICADOR DE RUÍDO Lden
BAU

INV

CONS

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Atual (medição)

64

73

Superior ao VLE

Referência

67

75

Superior ao VLE

2027

67

67

67

76

76

76

Superior ao VLE

2038

67

67

67

76

76

76

Superior ao VLE

De acordo com os resultados obtidos por modelação, verifica-se que na zona envolvente ao edifício Museu
de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) (caracterizado pelo local de medição R8) as fontes de ruído
associadas ao TCA não têm uma influência significativa no ambiente sonoro. Não se prevê que haja
alterações significativas no ambiente sonoro ao longo dos anos e não existem diferenças significativas
entre os cenários considerados.
8)

Cruz Vermelha Portuguesa

Na Tabela 6.25 são apresentados os resultados obtidos por modelação para a área envolvente ao edifício
da Cruz Vermelha Portuguesa (caracterizado pelo local de medição - R9) para os vários cenários, sendo
efetuada a avaliação do critério de incomodidade para os períodos de referência diurno, entardecer e
noturno. Considera-se que o ruído proveniente do TCA não possui características impulsivas ou tonais (K1
+ K2 =0). Na Tabela 6.26 são apresentados os resultados para os indicadores de ruído L n e Lden para os
diferentes cenários modelados e são também apresentados os resultados da avaliação efetuada, sendo os
resultados comparados com o valor limite de exposição definido para zonas mistas.
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Tabela 6.25 – Avaliação do critério de incomodidade, para o edifício da Cruz Vermelha Portuguesa (caracterizado pelo local
de medição - R9)

INDICADOR
DE RUÍDO

RUÍDO AMBIENTE

ANO

BAU

INV

Referência
Ld

BAU

INV

VALOR LIMITE

CONS

(VL + D)

69

69

69

69

69

69

69

2038

69

69

69

69

69

69

67

5 (5+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

67

Inferior ao VL

2027

67

67

67

67

67

67

2038

67

67

67

67

67

67

62

RESULTADO DA
AVALIAÇÃO
Inferior ao VL

2027

Referência
Ln

CONS

69

Referência
Le

RUÍDO RESIDUAL

4 (4+0)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

62

Inferior ao VL

2027

62

62

62

62

62

62

2038

62

62

62

62

62

62

5 (3+2)

Inferior ao VL
Inferior ao VL

Tabela 6.26 - Resultados obtidos por medição do ruído ambiente e por modelação do ruído particular associado às
atividades do TCA, para o edifício da Cruz Vermelha Portuguesa (caracterizado pelo local de medição - R9)

ANO

INDICADOR DE RUÍDO Ln
BAU

INV

CONS

INDICADOR DE RUÍDO Lden
BAU

INV

CONS

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Atual (medição)

61

70

Superior ao VLE

Referência

62

70

Superior ao VLE

2027

62

62

62

71

71

71

Superior ao VLE

2038

62

62

62

71

71

71

Superior ao VLE

De acordo com os resultados obtidos por modelação, verifica-se que na zona envolvente ao edifício da Cruz
Vermelha Portuguesa (caracterizado pelo local de medição - R9) as fontes de ruído associadas ao TCA não
têm uma influência significativa no ambiente sonoro. Não se prevê que haja alterações significativas no
ambiente sonoro ao longo dos anos, no entanto é expectável um aumento dos níveis sonoros neste local.
Não existem diferenças significativas entre os cenários considerados.

e) Análise global dos impactes do projeto
Verifica-se, tal como apresentado ao longo do estudo, que existem várias fontes de ruído na envolvente
do TCA e, tal como demonstrado, as atividades do TCA têm um impacte muito reduzido, quando
comparado com o impacte de todas as fontes de ruído existentes.
Com a concretização do projeto e com a repartição modal poderá existir uma diminuição dos impactes
negativos, em algumas zonas, associado à eliminação do tráfego ferroviário no período noturno, o que
poderá permitir uma redução dos níveis sonoros neste período, impactes que terão caráter permanente,
visto que em nenhum dos cenários é considerado existir tráfego ferroviário neste período. Não se preveem
diferenças significativas no ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis para os diferentes cenários
considerados, pois para todos eles o impacte previsto no ambiente sonoro será pouco significativo.
De acordo com a análise efetuada conclui-se que o TCA tem e continuará a ter impactes negativos no
ambiente sonoro, no entanto estes impactes prevêem-se pouco significativos qualquer que seja o cenário
que venha a ocorrer.
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6.4.11 Vibrações
Para as vibrações não existem limites legais de vibração ambiente continuada, apenas existem limites legais
de Vibração para explosões ou solicitações similares (NP 2074: 2015).
Contudo, existem limites não vinculativos de vibração continuada, usualmente denominados por Critérios
LNEC de Vibração81, os quais se podem resumir e dividir da seguinte forma82:
•

Afetação humana devido à sensação da vibração como tal: Limite: vmax,ef,1s < 0.11 mm/s.

Considera-se haver Impactes Significativos, na fase de exploração, caso se preveja a ultrapassagem deste
limite não vinculativo.
•

Danos em edifícios/estruturas:

Os limites definidos associados a danos estruturais estão definidos na NP 2074: 2015, significativamente
mais permissíveis que os limites associados a afetação humana, e cujo cumprimento na fase de construção
será avaliada no âmbito do Plano de Segurança de Obra pelo empreiteiro.

6.4.11.1 Fase de Construção
A fase de construção será caraterizada essencialmente por intervenções a realizar no perímetro do
Terminal, nomeadamente a demolição dos edifícios Vasco da Gama e Terlis, construção do novo
edifício M&R, repavimentação de toda a área e alteração pontual do ramal ferroviário junto à entrada
para o TCA.
As operações de construção associadas à modernização da atual infraestrutura podem ser consideradas
obras de construção civil do tipo comum, e não estão previstos equipamentos geradores de vibrações
significativas.
Estando os recetores com ocupação humana sensível mais próximos localizados a mais de 300 metros da
área de intervenção propriamente dita, considera-se que na fase de construção a principal fonte indutora
de gerar vibrações, seja o tráfego de veículos pesados, tal como acontece atualmente, pelo considerando
os resultados obtidos na caraterização experimental, perspetiva-se que durante a fase de construção o valor
máximo de vibração junto de todos os edifícios seja v max,ef,1s ≤ 0.11 mm/s (valor de referência para afetação
humana devido à sensação da vibração como tal), ou seja, não se prevê afetação significativa dos recetores
sensíveis existentes.
De acordo com o explicitado anteriormente, para o descritor vibrações durante a fase de construção prevêse que o impacte seja: negativo, direto e indireto, provável, temporário, diário, reversível, de magnitude
reduzida, sensibilidade ambiental reduzida, não confinado, mas localizado e minimizável e não significativo.

6.4.11.2 Fase de exploração
6.4.11.2.1

Avaliação de impactes

Na fase de exploração, as principais fontes de vibração associadas ao terminal, serão as operações de
operações de carga e descarga na plataforma, e os tráfegos rodoviário de veículos pesados e ferroviário
para transporte de contentores.

81

“Schiappa de Azevedo, Fernando; Patrício, Jorge – Vibrações Ambientes: Critérios de danos e de incomodidade. Actualidade e perspectivas futuras. La Rioja,
Tecniacustica 2001”.
82

“Rosão, Vitor; Carreira, Ana – Sobre a necessidade de consideração da componente Vibração em projetos onde não é normalmente considerada. Viseu, CNAI 2014”.
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Importa destacar que o TCA já se encontra em exploração, referindo-se o projeto em avaliação à
remodelação da plataforma do TCA, mantendo-se a forma de exploração em vigor, ou seja, as fontes de
vibração futuras continuarão a ser as mesmas que existem atualmente, sendo apenas expetável que venham
a variar apenas na quantidade de eventos (quantidade de tráfego gerado), em função do cenário que
efetivamente venha a ocorrer.
Assim, no futuro, a indução de vibrações continuadas será semelhante à atual (caraterizada através de
medições experimentais), variando a incidência do número de eventos diários conforme o cenário que venha
efetivamente a ocorrer (BAU, Conservador e Investimento).
De acordo com os resultados obtidos através de medições experimentais nos 8 pontos caraterizados, da
vibração decorrente da passagem, conforme aplicável, de tráfego rodoviário ou ferroviário, perspetiva-se
que, no futuro, o valor máximo de vibração junto de todos os recetores sensíveis seja vmax,ef,1s ≤ 0.11 mm/s
(valor de referência para afetação humana devido à sensação da vibração como tal – critérios LNEC), ou seja,
não se prevê afetação significativa dos recetores. Relativamente ao ponto 2 no edifício da Gare Marítima de
Alcântara (integrado na Área Portuária de Lisboa), que se localiza a cerca de 8 metros da linha férrea de
acesso ao TCA, o valor Vef,1s,,max à passagem do comboio de mercadorias é ligeiramente superior ao limite
associado à afetação humana devido à sensação da vibração como tal (vmax,ef,1s < 0.11 mm/s), mas é
relativamente inferior ao limite vef < 0.28 mm/s, para o qual segundo os critério LNEC, define que a vibração
é percetível mas suportável para eventos de pequena duração, como é o caso.
Considerando a seguinte equação de propagação vibrátil geral, válida, por segurança, para uma propagação
à superfície83.

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑,𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 = 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓 (

𝑑
𝑑𝑟𝑒𝑓

−0.6

)

Para a variação da velocidade eficaz da vibração com a variação da velocidade de circulação das
composições (c) considera-se a expressão constante no documento “Suhairy, Sinan al – Prediction of ground
vibration from railways Swedish National Testing and Research Institute, 2000”:
𝑐

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑐2 =𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑐1 x ( 2)

0.9

𝑐1

e a expressão constante no documento “Federal Transit Administration (USA) - Transit Noise and Vibration
Impact Assessment Manual. 2018”:
𝑐

ajustamento em dB = 20log( 2 )
𝑐1

que é equivalente a:
𝑐

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑐2 =𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑓,1𝑠,𝑐1 x ( 2)
𝑐1

Com o objetivo de permitir uma a avaliação global da potencial afetação da vibração associada à passagem
do tráfego rodoviário e ferroviário, tendo por base os resultados das medições experimentais e a velocidade
de circulação praticada, 50 km/h, nas figuras seguinte apresenta-se o gráfico da variação expetável dos
valores máximos das velocidades eficazes de vibração em função da distância às vias.

83 Ver “Rosão, Vitor; Rodrigues, C. César; Conceição, Eusébio - Performing Railway Traffic Vibration Forecast Using In Situ Vibration Measurements. Lisboa, InterNoise

2010”.
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Figura 6.3 –Variação da velocidade de vibração com a distância a tráfego rodoviário

Figura 6.4 –Variação da velocidade de vibração com a distância a tráfego ferroviário

Dado que no futuro os recetores caraterizados pelos pontos de medição continuarão a estar expostos ao
mesmo tipo de fonte associada ao TCA (variando apenas o número de eventos / passagens indutoras de
vibração), e que efetivamente foram caraterizadas nas medições experimentais [no caso Pontos 1 e 3 –
atividade portuária (movimentação de camiões e porta-contentores na área portuária); Ponto 6 – apenas

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

442

tráfego ferroviário; Pontos 2, 4, 5 – tráfego ferroviário e rodoviário de camiões; Pontos 7 e 8 – apenas
tráfego rodoviário], julga-se adequado considerar que, no futuro, continuem a estar expostos aos mesmos
níveis de velocidade eficaz de vibração (vmax,ef,1s) a que estão expostos atualmente, e que cumprem os
limites de referência associados a afetação humana devido à sensação da vibração, como tal (vmax,ef,1s <
0.11 mm/s); percetível, suportável para pequena duração (vef < 0.28 mm/s), e os valores limite associados
a danos estruturais (3.5 mm/s para edifícios comuns e de 0,8 mm/s para edifícios extremamente sensíveis
a danos e monumentos).
Na tabela seguinte, tendo por base as medições efetuadas nas duas campanhas de monitorização,
apresentam-se os níveis de vibração vmax,ef,1s previstos para os pontos de medição, associados
exclusivamente às fontes particulares do TCA, nomeadamente à passagem de camiões carregados com
contentores e/ou do comboio de mercadorias carregado e da atividade de movimentação de portacontentores e camiões na plataforma do TCA.
Tabela 6.27- Níveis de vibração previstos para os pontos avaliados
Ponto de

Distância à fonte (m)

Medição

Resultados Vef,1s,,max

Limite de referência

[mm/s]

(Critérios LNEC)

Conformidade

Ausência de afetação
Ponto 1 (edifício

Tráfego pesados: 6

multiusos na área

Tráfego Ferroviário: 17

portuária)

Área do TCA: 17

Passagem pesados: 0.10

humana:

Passagem comboio: 0.09

< 0.11 mm/s;

Atividade no TCA (porta-

Danos estruturais

contentores): 0.07

(edif. comum):

Cumpre

3.5 mm/s
Afetação humana,
Ponto 2

Tráfego pesados: 25

(Gare Marítima

Tráfego Ferroviário: 8

de Alcântara)

Área do TCA: 20

Passagem pesados: 0.08

mas suportável:

Passagem comboio: 0.19

0.28 mm/s;

Atividade no TCA (porta-

Danos estruturais

contentores): 0.05

(monumentos):

Cumpre

0.8 mm/s
Ponto 3
(Gare Marítima

Tráfego pesados: 65

da Rocha do

Tráfego Ferroviário: 295

Conde de

Área do TCA: 15

Óbidos)
Ponto 4
(Museu
Fundação
Oriente)
Ponto 5
(futuro Hospital
CUF – em
construção)

Tráfego pesados: 290
Tráfego Ferroviário: 300
Área do TCA: 290

Tráfego rodoviário: 140
Tráfego Ferroviário: 30
Área do TCA: 350
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Passagem pesados: 0.07
Passagem comboio: N/A
Atividade no TCA (portacontentores): 0.07
Passagem pesados: N/A
Passagem comboio: N/A
Atividade no TCA (portacontentores): N/A
Passagem pesados: N/A
Passagem comboio: 0.09
Atividade no TCA (portacontentores): N/A

Afetação humana:
0.11 mm/s;
Danos estruturais

Cumpre

(monumentos):
0.8 mm/s
Afetação humana:
0.11 mm/s;
Danos estruturais

Cumpre

(edif. sensível):
0.8 mm/s
Afetação humana:
< 0.11 mm/s;
Danos estruturais

Cumpre

(edif. comum):
3.5 mm/s

443

Ponto de

Distância à fonte (m)

Resultados Vef,1s,,max

Limite de referência

[mm/s]

(Critérios LNEC)

Medição
Ponto 6

Tráfego rodoviário:

Passagem pesados: N/A

(Urbanização

1730

Passagem comboio: 0.07

Quinta do

Tráfego Ferroviário: 20

Atividade no TCA (porta-

Loureiro)

Área do TCA: 1950

contentores): N/A

Tráfego rodoviário: 5

Passagem pesados: 0.08

Ponto 7

Tráfego Ferroviário:

Passagem comboio: N/A

(Museu MAAT)

1300

Atividade no TCA (porta-

Área do TCA: 1500

contentores): N/A

Ponto 8
(Fundação
Champalimaud)

Tráfego rodoviário: 60
Tráfego Ferroviário:
3800
Área do TCA: 4000

Conformidade

afetação humana:
0.11 mm/s;
Danos estruturais

Cumpre

(edif. comum):
3.5 mm/s
Afetação humana:
0.11 mm/s;
Danos estruturais

Cumpre

(monumentos):
0.8 mm/s

Passagem pesados: 0.04

Afetação humana:

Passagem comboio

< 0.11 mm/s;

mercadorias: N/A

Danos estruturais

Atividade no TCA (porta-

(edif. sensível):

contentores): N/A

0.8 mm/s

Cumpre

Nota: N/A – refere-se à não influência de fontes vibráteis associadas ao TCA.

Assim, estando o TCA já está em exploração e considerando que no futuro está previsto o mesmo tipo de
fontes vibráteis (onde se destaca o tráfego rodoviário e ferroviário), os resultados obtidos permitem concluir,
com elevada segurança, não só da situação atual, mas também sobre a situação decorrente do projeto,
sendo previsível que os recetores continuem a estar expostos ao mesmo tipo de fonte e ao mesmo nível de
velocidade eficaz de vibração, compatíveis com os valores limite de referência estabelecidos nos Critérios
LNEC para afetação humana pela vibração.
Para a fase de exploração estão previstos 3 cenários para a operação do TCA, e que essencialmente se
traduzem na diferenciação do nível de atividade e na quantidade de eventos associados à movimentação
de contentores.
Neste contexto, em termos de diferenciação dos cenários da fase de exploração, estando prevista a
exposição ao mesmo tipo de fonte, é expetável que a afetação, em termos de velocidade eficaz de vibração

(vmax,ef,1s), seja também semelhante à situação atual e semelhante entre cenários, sendo variável apenas pela
quantidade de eventos vibráteis diários, em função da quantidade de tráfego de cada cenário que
eventualmente se venha a concretizar.
De acordo com os dados de tráfego do projeto, importa referir que o cenário BAU terá um tráfego rodoviário
inferior ao tráfego atual, para os anos 2027 e 2038, e um tráfego médio diário de comboios igual ao tráfego
atual nos mesmos anos, ou seja, caso se venha a verificar este cenário de evolução da atividade do TCA,
perspetiva-se menor potencial afetação pelo menor número de eventos vibráteis comparativamente à
atualidade e os restantes cenários.
No cenário conservador, o tráfego rodoviário será menor que o atual, em 2027 e semelhante em 2038, mas
o tráfego ferroviário deverá aumentar o número de viagens diárias atual de 3 para 6, no ano 2027, e para 8,
em 2038. Caso se venha a verificar este cenário, face à inexistência de edifícios com ocupação humana
sensível na imediata envolvente da linha, prospetiva-se que a afetação poderá ser considerada desprezável.
O cenário investimento traduzir-se-á na diminuição de cerca de 26% do tráfego rodoviário gerado,
passando a verificar-se no aumento do tráfego ferroviário atual de 3 viagens para 10 viagens, no ano 2038.
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Assim, perspetivando-se o cumprimento dos limites de referência em termos de velocidade eficaz de
vibração, associados à afetação humana e aos danos estruturais dos edifícios, como demonstram
atualmente os resultados das medições experimentais, temos:
•

A afetação potencial do tráfego rodoviário de veículos pesados ocorre na envolvente da Avenida
Brasília (Pontos 7 e 8), cujo ambiente vibrátil já é muito influenciado pelo elevado tráfego rodoviário
que aí circula e pelo tráfego ferroviário de comboios de passageiros na Linha de Cascais. Apenas no
cenário conservador se prevê o ligeiro acréscimo do tráfego rodoviário no ano 2038, pelo que até
próximo de 2038, para todos os cenários, perspetiva-se que o tráfego de camiões associados ao TCA
seja menor que a situação atual, ou seja, o projeto traduzir-se-á na diminuição do número de eventos
vibráteis diários comparativamente com a atualidade. Em 2038, para o cenário conservador, é
expetável que o tráfego rodoviário seja ligeiramente superior ao atual e ao dos restantes cenários,
no entanto, dado que se perspetiva o cumprimento dos limites do critério LNEC, considera-se que o
impacte gerado é não significativo, como acontece para os restantes cenários.

•

Em alternativa ao transporte rodoviário, é expectável o aumento do transporte ferroviário,
potencialmente gerador de impactes na envolvente da linha ferroviária que liga o TCA à Linha de
Cintura / Linha da Azambuja (Pontos 5 e 6). Como referido, é previsível que o TMDA ferroviário
aumente nos cenários conservador e principalmente no cenário investimento (em 2038), e seja igual
ao tráfego atual, no cenário BAU, ou seja, o cenário investimento será gerador de um maior número
de eventos vibráteis. Contudo, perspetiva-se o cumprimento dos valores limite de exposição
(Critérios LNEC), pelo que o impacte será não significativo e indistinguível entre os cenários.

Assim, caso a atividade portuária do TCA e o tráfego decorrente venha a ocorrer segundo o cenário BAU
prospetiva-se a diminuição de cerca de 14% no tráfego rodoviário comparativamente ao tráfego atual, e
que o ferroviário se mantenha igual, ou seja, o desenvolvimento do projeto segundo o cenário de evolução
BAU será gerador de um menor número de eventos vibráteis diário comparativamente com a atualidade e
com os restantes cenários.
O cenário conservador será gerador de maior quantidade de tráfego de veículos pesados, enquanto o
cenário investimento se traduzirá na diminuição de cerca de 26 % deste tráfego rodoviário, mas será gerador
de maior tráfego ferroviário em 2038, mas em ambos os casos os eventos vibráteis deverão cumprir os
limites de referência, e face aos valores de vibração medidos a afetação deverá ser pouco significativa ou
desprezável para os recetores sensíveis existentes.
Assim, considerando o número de recetores potencialmente mais afetados, a distância destes às diferentes
fontes de vibração (rodoviário e ferroviário) e ao potencial de afetação do tráfego ferroviário, considera-se
que o cenário investimento poderá ser potencialmente gerador de um maior impacte e a evolução segundo
o cenário BAU potencialmente gerador de menor impacte no ambiente vibrátil (menor tráfego), mas, dado
que o valor máximo da velocidade eficaz de vibração cumprirá os limites de referência Critério LNEC,
considera-se que a diferença na real afetação dos recetores é desprezável.
De acordo com o explicitado anteriormente, para o descritor vibrações durante a fase de exploração prevêse que o impacte seja: negativo, direto, provável, permanente, diário, reversível, de magnitude reduzida,
sensibilidade ambiental reduzida, não confinado, localizado, minimizável e não significativo.

6.4.11.2.2

Síntese conclusiva

Em conclusão, atualmente o TCA encontra-se já em exploração, tendo como principais fontes vibráteis o
tráfego rodoviário e ferroviário para transporte de contentores. Os resultados obtidos nas medições
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experimentais junto dos edifícios com sensibilidade humana, potencialmente mais afetados, são
característicos de ambiente urbano, caraterizado por tráfego rodoviário relativamente intenso nas rodovias
principais, nomeadamente na Avenida Brasília, Avenida da India e Rua de Cascais, e por tráfego ferroviário
de comboios de passageiros na Linha de Cascais e por tráfego de comboios de mercadorias e de passageiros
na Linha de Cintura / Linha da Azambuja.
Da análise e identificação dos edifícios com sensibilidade humana às vibrações, verificou-se que os edifícios
existentes distam a relativa distância das vias por onde circula o tráfego afeto ao TCA.
De acordo com os resultados obtidos, os valores Vef,1s,,max associados à passagem de tráfego rodoviário
(veículos pesados de mercadorias) e à passagem de comboios de passageiros, são relativamente baixos,
variando de forma geral entre 0.028 mm/s e os 0.078 mm/s junto dos edifícios com sensibilidade humana
existentes, cumprindo claramente os limites de referência associados a afetação humana devido à sensação
da vibração, como tal (vmax,ef,1s < 0.11 mm/s), e naturalmente os valores limite associados a danos
estruturais (3.5 mm/s para edifícios comuns e de 0,8 mm/s associada a edifícios extremamente sensíveis a
danos e monumentos).
De notar que o tráfego ferroviário de comboios de mercadorias afeto ao TCA, circula a baixa velocidade, e
de forma geral não possui na imediata proximidade recetores sensíveis ou outros edifícios relevantes, com
exceção do edifício da Gare Marítima de Alcântara (integrado na Área Portuária de Lisboa), que se localiza
a cerca de 8 metros da linha de acesso ao TCA, e cujo, valor Vef,1s,,max à passagem do comboio de
mercadorias é ligeiramente superior ao limite associado à afetação humana devido à sensação da vibração
como tal (vmax,ef,1s < 0.11 mm/s), mas é relativamente inferior ao limite vef < 0.28 mm/s, para o qual
segundo os critério LNEC, define que a vibração é percetível e suportável para pequena duração, como é o
caso (cerca de 1 minuto por passagem de comboio).
Assim, dado que o projeto em avaliação refere-se de forma geral à beneficiação da plataforma do TCA,
mantendo no futuro as mesmas fontes indutoras de vibração que existem atualmente (tráfego rodoviário e
ferroviário para transporte de contentores), perspetiva-se, tal como acontece atualmente, o cumprimento
dos limites de referência associados a afetação humana devido à sensação da vibração como tal (vmax,ef,1s
< 0.11 mm/s), conforme definido nos Critérios LNEC, e os valores limite associados a danos estruturais (3.5
mm/s para edifícios comuns e de 0,8 mm/s associada a edifícios extremamente sensíveis a danos e
monumentos), conforme estabelecido na norma NP 2074:2015.
Considerando o número de recetores potencialmente mais afetados, a distância destes às diferentes fontes
de vibração (rodoviário e ferroviário) e ao potencial de afetação do tráfego ferroviário, considera-se que o
cenário investimento poderá ser potencialmente gerador de um maior impacte e a evolução segundo o
cenário BAU potencialmente gerador de menor impacte no ambiente vibrátil (menor tráfego), mas, dado
que o valor máximo da velocidade eficaz de vibração cumprirá os limites de referência Critério LNEC,
considera-se que a diferença na real afetação dos recetores é desprezável.

6.4.12 Paisagem
6.4.12.1 Considerações prévias
Genericamente, a introdução de novos elementos na paisagem implica alterações na estrutura da mesma,
alterações essas que poderão ter maior ou menor magnitude, consoante a capacidade da paisagem em
conter a presença das modificações em causa. Essa capacidade manifesta-se em função da existência, ou
não, de barreiras físicas capazes de limitar o impacte visual do projeto, por um lado e, por outro lado, pela
dimensão, extensão e importância visual das alterações previstas.
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A avaliação dos impactes provocados pelo projeto em estudo na paisagem foi feita tendo em conta as
características antes descritas, para o mesmo descritor e os valores atribuídos de qualidade, capacidade
de absorção e sensibilidade visual. Esta avaliação teve em atenção, por um lado, as implicações na
estrutura da paisagem e, por outro, a possibilidade de visualização das alterações preconizadas por parte
de observadores potenciais. Assim, procedeu-se à distinção entre:
•

Impactes no carácter/estrutura da paisagem – que consistem em variações na estrutura, carácter e
qualidade da paisagem (ou seja, alterações na sua fisiografia, ocupação do solo, valores ecológicos,
etc.), como resultado do projeto;

•

Impactes visuais – que são uma causa-efeito dos impactes na estrutura da paisagem, relacionandose com as alterações provocadas em áreas visualmente acessíveis e com os efeitos dessas alterações
relativamente a quem as observa.

Os impactes para a Paisagem foram avaliados segundo a sua natureza, tipo, área de influência,
probabilidade, duração, reversibilidade, possibilidade de mitigação, desfasamento, magnitude (ou
intensidade) e significado global. A magnitude de um dado impacte na paisagem é calculada da seguinte
forma:
•

Magnitude elevada – onde se definem alterações significativas da qualidade da paisagem ou da
qualidade visual;

•

Magnitude média – onde se definem alterações sensíveis na qualidade da paisagem ou na
qualidade visual;

•

Magnitude reduzida – quando se verificam alterações pouco sensíveis na qualidade da paisagem
ou na qualidade visual.

Para além disso, a apreciação foi feita garantindo uma distinção entre a fase de construção e a fase de
exploração, uma vez que a magnitude dos impactes assume importâncias diferentes para cada uma das
fases.
De forma a complementar a apreciação dos impactes previstos sobre este descritor, foram elaboradas
bacias visuais dos elementos do projeto com maior incidência visual, comparando a situação de
visibilidade para a situação existente e para a de projeto. Estas bacias foram elaboradas dentro dum buffer
de 3 km, com base no MDT, à escala 1:25.000 e em transparência sobre carta militar a preto-e-branco.
Assim, apresentam-se os Desenhos 13.1 a 13.4, relativos à situação existente e os Desenhos 13.5 a 13.8,
relativos à situação de projeto. Para as bacias visuais tomou-se como base o local e alturas dos vários
edifícios e estruturas de projeto e a altura média dos olhos dum observador a cerca 1.60m.
Os Desenhos 13.1 e 13.5 permitem comparar a visibilidade para os edifícios, respetivamente, existentes
e de projeto, incluindo-se a portaria. No caso da situação atual, foram consideradas as seguintes alturas:
•

edifício Terlis – 13,50m;

•

edifício Vasco da Gama – 13,00m, com três blocos que atingem os 16,00m;

•

portaria existente – altura máxima de 7,95m.

No caso da situação de projeto, foram consideradas as seguintes alturas:
•

edifício – 14,30m;

•

portaria ampliada – altura máxima de 7,95m.
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Os Desenhos 13.2 e 13.6 permitem comparar a visibilidade para os blocos de empilhamento de
contentores, respetivamente, existentes e de projeto. Partindo-se do pressuposto que as medidas dos
contentores são semelhantes (cerca de 2,60 de altura), bem como a altura máxima do número de
contentores, considerou-se que as alturas máximas atingidas são as seguintes:
•

situação existente – 13,00m;

•

situação de projeto – 13,00m.

Salienta-se que na situação atual existem áreas de parqueamento de contentores vazios (a oeste, próximo
da Gare Marítima de Alcântara) e a este (próximo da Gare Marítimo Rocha Conde de Óbidos) em que o
empilhamento é feito normalmente a 3 alturas (7,8m).
Os Desenhos 13.3 e 13.4 e Desenhos 13.7 e 13.8 permitem comparar, na situação existente e de projeto,
a visibilidade para as gruas de maiores dimensões e de posição mais estável (porquanto se trate de
elementos móveis), nomeadamente, as gruas “Gantry Crane” (ou “Ship-to-shore”) e as RTG.
As “Gantry Crane” são pórticos de cais que carregam e descarregam os contentores nos navios atracados
no cais do Terminal. Movem-se sobre carris no sentido longitudinal do cais, não havendo alteração, da
situação atual para a situação com projeto, da extensão destes carris, pelo que as posições das gruas, mais
a nascente e mais a poente, são coincidentes. Presentemente operam 3 pórticos deste tipo e com o
projeto, no máximo, haverá 5 em funcionamento. Este tipo de gruas tem também mobilidade em altura.
Dada a sua mobilidade na horizontal e em altura, nas bacias visuais da Situação atual e da Situação com
projeto estas gruas foram colocadas em diferentes posições e com elevações também diferentes, para
uma avaliação mais abrangente das diferenças entre as duas situações.
Deste modo, para a Situação atual foram geradas duas bacias visuais (BV), representadas nos Desenhos
13.3 e 13.4. Na primeira BV, uma grua (GR2) está posicionada sensivelmente no centro do parque de
contentores e duas posicionadas a nascente desta (GR1e GR3), e com as seguintes alturas: GR1- 68,2m;
GR2-68,2m, GR3- 90m, correspondendo às elevações mais frequentes (lança na horizontal e na posição a
60º).
Na segunda BV da Situação atual, uma grua ocupa a posição mais a nascente (GR1), outra a zona central
(GR2) e outra a posição mais a poente (GR3) e foram-lhe atribuídas as seguintes alturas: GR1- 94,8m; GR268,2m e GR3- 94,8m. As alturas das gruas GR1 e GR3 correspondem às elevações mais desfavoráveis (com
o braço na vertical), contudo trata-se de uma situação que ocorre muito esporadicamente, quando se
encontram em manutenção.
Do mesmo modo, para a Situação com projeto, foram geradas duas bacias visuais, representadas nos
Desenhos 13.7 e 13.8.
Na primeira BV de projeto, as 5 gruas distribuem-se pela extensão de carril, sendo que uma ocupa a
posição mais a nascente e outra mais a poente e foram atribuídas as seguintes alturas: GR1-114m; GR279,2m, GR3- 79,2m; GR4- 79,2m e GR5-94,8m, correspondentes às elevações mais frequentes (lança na
horizontal e na posição a 60º).
Na segunda BV de projeto, as posições das gruas são iguais, mas foram atribuídas às gruas mais a nascente
e mais a poente as alturas máximas (124m) e 79,2m às restantes gruas. Tal como já referido, trata-se de
uma situação que ocorre muito esporadicamente, quando se encontram em manutenção.
Os RTG ou “Rubber Tyred Gantry Crane” são pórticos de parque, utilizados para movimentar contentores
de e para os blocos de contentores no parque. Os contentores são movimentados entre o cais (Gantry
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cranes) e os blocos em trailers. Deslocam-se sobre pneus no sentido longitudinal do cais, podendo ainda
deslocar-se para outras pilhas de contentores no sentido transversal. No Terminal operam presentemente
10 RTG, com cerca de 27, 4m de altura e o projeto prevê que passem a operar 13.
Este estudo foi desenvolvido com base nas observações no local e em trabalho de gabinete.
No Anexo I.2 apresentam-se simulações do projeto em fotografia real. Os pressupostos que foram
considerados para a elaboração dessas simulações são apresentados nesse mesmo anexo.
Refere-se ainda que também foi realizado um estudo de visibilidade e de impacte visual de um conjunto
de imóveis classificados, cujas conclusões foram tidas em conta pela equipa de arqueologia para a
respetiva análise de impactes (Anexo J.3). Nesse estudo são analisadas as condições de observação a
partir de imóveis classificados, designadamente, a Gare Marítima de Alcântara, Gare Marítima da Rocha
de Conde de Óbidos e Museu do Oriente, Conjunto do Palácio das Necessidades, Capela de Santo
Amaro/Palácio Burnay, Palácio Sabugosa, Museu Nacional de Arte Antiga/Palácio do Conde de Óbidos,
Palácio da Cerca e Quinta do Almaraz. A partir desses locais foi efetuada uma análise de visibilidade
potencial, tendo como base um modelo tridimensional do terreno, a qual considerou o território
abrangido pela bacia visual do projeto na área de estudo. Não é portanto uma análise sobre a sua
visibilidade real, já que não considera a existência de elementos na paisagem que possam “camuflar” a
presença das componentes do projeto, tais como edificações, infraestruturas e vegetação arbórea bem
desenvolvida.
De forma genérica, pode-se dizer que os impactes na paisagem se fazem sentir com maior intensidade
durante a fase de construção, atenuando-se durante a fase de exploração, em resultado da implementação
das medidas que visam a recuperação das áreas intervencionadas, bem como das zonas de depósito e de
estaleiro e das áreas envolventes às frentes de obra, em geral, e da implementação do PIP associado ao
projeto.
Na fase de exploração, no caso do projeto em causa, há que ter em conta que não se irá proceder a
qualquer alteração ao uso do solo e o efeito das alterações previstas serão avaliados de forma rigorosa,
nomeadamente recorrendo a técnicas de simulação das intervenções em fotografia real. Contudo, desde
já se refere que a implementação do PIP, a melhor organização e aproveitamento do espaço, a demolição
de edifícios antigos e a sua substituição por um edifício de arquitetura moderna, bem enquadrado no
local e envolvente, constituem fatores de atenuação de potenciais impactes negativos associados a outras
componenetes do projeto.
No que se refere ao PIP, na conceção da solução houve a preocupação de promover uma maior integração
do projeto na área em que se insere, não só em termos de volumetria pela forma e estrutura dos elementos
propostos, como pela expressão cromática dos mesmos, promovendo uma continuidade e interligação
entre os diferentes espaços. Deste modo, a solução de integração paisagística proposta para o TCA
contribui para relacionar e valorizar o património edificado existente na envolvente.

6.4.12.2 Fase de construção
6.4.12.2.1

Impactes na Estrutura da Paisagem

Durante a fase de construção, os impactes sobre a estrutura da paisagem irão decorrer da demolição dos
dois edifícios existentes e implantação do novo, bem como das restantes infraestruturas a construir ou a
alterar.
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A fase de construção irá provocar uma "desorganização" da paisagem nos locais mais próximos dos
trabalhos de construção. Tal irá provocar o aumento do efeito de descontinuidade visual e funcional do
espaço. Esta “desorganização” prende-se com:
•

alteração localizada da topografia, com introdução de escavações artificiais (fundações de
edifícios e abertura de valas para infraestruturas enterradas), de impacte visual e paisagístico
médio – duração temporária;

•

aparecimento de "descontinuidades visuais” (quer em termos de fisiografia quer de ocupação do
solo), estética e funcionalmente negativas, pela consequente diminuição da qualidade visual,
devido à presença das frentes de obra, intensificação de uso dos acessos e à movimentação de
terras – duração temporária;

•

desorganização espacial e consequente perturbação da continuidade atual da paisagem na zona
onde decorrem os trabalhos de construção – duração temporária;

•

introdução de elementos "estranhos" à paisagem (estaleiros, maquinaria pesada, materiais de
construção, etc.) – duração temporária a permanente (para o caso do novo edifício a construir,
novos empilhamentos de contentores na zona dos edifícios a demolir e novas gruas, de grandes
dimensões);

•

diminuição da visibilidade, ainda que pontual, essencialmente em épocas de baixa pluviosidade,
provocada pelo aumento dos níveis de poeiras e respetiva deposição na proximidade dos locais
em obras – duração temporária;

•

alteração das vistas anteriormente desfrutadas – duração temporária a permanente
(potencialmente positivo e de significado reduzido a médio).

Como se pode verificar, pela indicação dos impactes “permanentes”, os aspetos relativos à introdução de
elementos estranhos à paisagem e à alteração de vistas, que não se anulam completamente na fase de
exploração do projeto, são acentuados durante a fase de construção. Por outro lado, de maior importância
para o caso em análise, deve-se ter em conta que se trata de modificações pouco relevantes na ocupação
e vivência da zona envolvente e, portanto, com médio a reduzido significado visual e paisagístico.
Assim, durante a fase de construção, os impactes sobre o carácter da paisagem irão afetar uma área
superior à dos elementos a alterar, devido às mobilizações de terra já referidas, à maior intensidade de
utilização de acessos para a maquinaria e à criação de áreas de estaleiro.
Há que ter ainda em conta que os impactes na estrutura da paisagem relacionados com a demolição dos
dois edifícios e com a construção do novo edifício, far-se-ão sentir logo na fase de construção (na fase 2
de concretização do projeto), prolongando-se para a fase de exploração.
Durante esta fase de funcionamento do projeto, considera-se que haverá alterações evidentes,
nomeadamente, ao nível das suas componentes visuais mais importantes, tais como, a substituição e
aumento da dimensão de algumas das principais infraestruturas, designadamente, edifícios, pórticos e
gruas, no entanto, analisando e comparando os piores cenários possíveis em termos visuais, entre a atual
situação e a que se poderá verificar com o licenciamento do presente projeto, é possível afirmar que os
impactes gerados serão negativos, pouco significativos e temporários (ou permanentes no caso das
demolições dos edifícios e construção do novo) no caráter da paisagem, devido sobretudo à inexistência
da alteração do uso do solo, considerando-se ainda como locais e potencialmente reversíveis.
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6.4.12.2.2

Impactes Visuais

O projeto implanta-se numa zona com grande número de observadores sensíveis e em que a morfologia
e orientação do terreno envolvente permite uma visualização mesmo a grande distância, nomeadamente
desde a margem sul, embora se considere que a tais distâncias as intervenções previstas não tenham
significado relevante. Assim, consideram-se os potenciais impactes visuais como negativos, locais e
minimizáveis, com significado médio a elevado e magnitude média, uma vez que se tratará de um cenário
de obra, com circulação de pesados mais intensa, movimentações de solos, poeiras, etc. Contudo, o
faseamento associado à concretização do projeto permite minimizar a significância destes impactes, pelo
que é expetável que a sua significância não seja elevada.
Refere-se ainda que na fase 2, na qual ocorrerá a construção do novo edifício, os impactes visuais
relacionados com a sua construção serão graduais, à medida que for evoluindo a volumetria do edifício,
considerando-se também que serão atenuados à medida que o edifício for adquirindo o seu aspeto final.
O efeito será temporário a permanente (enquanto se mantiver este tipo de uso, o novo edifício, as novas
gruas e os contentores empilhados), localizados e reversíveis (apenas com a demolição do novo edifício a
construir e remoção das gruas e dos contentores empilhados, em particular na zona mais próxima da Doca
do Espanhol (ou Doca de Alcântara), na zona de confluência do Viaduto de Alcântara, à entrada da Doca
de Santo Amaro e a partir do rio).

6.4.12.3 Fase de Exploração
A análise dos impactes durante a fase de exploração do TCA tem em conta o efeito provocado pelo novo
edifício, novas gruas de maiores dimensões e contentores empilhados, sem alteração efetiva do uso do solo.
No entanto, há a considerar, relativamente à fase de construção e mesmo à situação atual, o facto da
implementação do projeto prever uma modernização, recuperação e melhor organização funcional do
espaço e dos volumes.

6.4.12.3.1

Impactes na Estrutura da Paisagem

Durante a fase de exploração, os impactes sobre o caráter da paisagem resultam do prolongamento de
alguns dos impactes induzidos na fase de construção.
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.84
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.

84

O cálculo indicado considera uma altura média de 2,60 m para cada contentor
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A esse nível consideram-se então os impactes positivos, de magnitude e significado reduzidos na estrutura
da paisagem.

6.4.12.3.2

Impactes Visuais

Conforme antes referido, apesar da zona de implantação do projeto ser visível por grande número de
observadores sensíveis e a grande distância, considera-se que o efeito visual da tipologia das intervenções
previstas terá significado relevante apenas para os observadores mais próximos.
Assim, consideram-se os impactes visuais como negativos, locais e permanentes (enquanto se mantiver
este tipo de uso, o novo edifício, as novas gruas e os contentores empilhados).
Tendo em conta todos os aspetos já referidos, considera-se que, durante a fase de exploração, os impactes
visuais terão significado reduzido a médio e magnitude baixa, dependendo da distância relativa aos
observadores mais sensíveis. Nesse sentido, e conforme mencionado no capítulo da análise de impactes
na fase de construção, dado que a implantação do projeto não implica uma alteração de uso, prevê-se
que o significado do impacte visual das alterações em causa se limite praticamente à presença do novo
edifício a construir numa zona onde (apesar de terem já existido edifícios) atualmente não existem volumes
permanentes, bem como à utilização das faixas limítrofes a norte da via férrea para empilhamento de
contentores, criando uma “parede” que poderá ser mais ou menos contínua, e à introdução de novas gruas
(com maior significado para os observadores que circulam ao longo do rio).
O significado do impacte será assim potencialmente mais elevado para os observadores mais próximos:
•

zona da Doca de Alcântara e do Jardim 9 de abril / Museu de Arte Antiga – no que se refere aos
novos alinhamentos de contentores;

•

zona de confluência do Viaduto de Alcântara na Doca de Santo Amaro e vias rodoviárias de acesso,
além da Doca de Alcântara e, em menor grau, do Jardim 9 de abril / Museu de Arte Antiga – no
que se refere ao novo edifício a construir no espaço atualmente vazio;

•

faixa mais próxima do rio e utilizadores da ponte 25 de abril – no que se refere às novas gruas.

A leitura e interpretação das bacias visuais elaboradas permite verificar que não existem diferenças muito
significativas na sua comparação entre situação existente e proposta. No caso dos edifícios, nota-se
inclusive que a situação existente permite uma visibilidade para zonas mais extensas, comparativamente
com a situação de projeto. No caso dos empilhamentos de contentores, pelo contrário, verifica-se que o
projeto implica um ligeiro aumento das áreas com visibilidade, mais notório nas zonas da Ajuda e de
Alcântara. Para o caso das gruas, a comparação entre a situação existente e de projeto é ainda menos
notória, verificando-se um muito pequeno aumento da visibilidade das gruas, na situação de projeto, nas
zonas da Ajuda, Alcântara e Campo de Ourique.
No entanto, à semelhança do que se referiu para o caso das cartas de capacidade de absorção visual e de
sensibilidade visual, deve-se recordar que o método de elaboração das bacias visuais não contempla os
edifícios e outros elementos com densidade suficiente para criar uma barreira visual, tais como cortinas
arbóreas, placards, outdoors ou outras infraestruturas. Uma vez que, conforme referido anteriormente, na
análise foi considerado o cenário mais negativo em termos de impacte visual, não tendo sido objeto de
análise a ocupação atual do solo enquanto obstáculo à visualização, pelo que a diferença entre situação
existente e de projeto se torna ainda menos relevante.
Com o objetivo de obter uma análise o mais realística possível, foram efetuadas várias simulações do
projeto sobre fotografia real, nas quais é possível constatar que as novas infraestruturas devido à sua
maior altura e o aumento potencial do volume de contentores serão, de facto, mais evidentes e
impactantes no cenário visual da cidade de Lisboa, sobretudo a partir do locais considerados de maior
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qualidade visual, tais como, as áreas e pontos notáveis da paisagem e edifícios de património classificado,
bem como, ao longo do rio Tejo, sobretudo, para o observador que se encontra a navegar no rio Tejo ou
se localiza na margem Sul.
No entanto, analisando as imagens das simulações do projeto, considerando os cenários mais
desfavoráveis possíveis entre a situação atual e a prevista com o licenciamento do projeto, não se pode
considerar que o impacte negativo gerado pelas alterações pressupostas represente um grande
significado ou magnitude, em termos globais, na paisagem da área de estudo (ver Anexo I.2).

6.4.12.3.3

Síntese dos impactes na paisagem na fase de exploração

Da análise efetuada com base na cartografia e simulações da presença do projeto sobre fotografia real,
denota-se que irá, de facto, 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. 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.
Note-se que a intervenção foi planeada cuidadosamente, nomeadamente ao nível da sua integração
paisagística, não extravasa a área concessionada para o uso portuário, a qual possui uma classificação que
varia entre a elevada e a baixa sensibilidade visual. Considera-se, portanto, dada a ligação e dependência
histórica da cidade à atividade portuária, que o presente projeto é passível de integração na paisagem
envolvente, mesmo sabendo que na envolvente ocorrem zonas de muito elevada qualidade visual
(sobretudo, zona património mundial e rio Tejo).
Na tabela seguinte apresenta-se a síntese dos impactes sobre a paisagem, na fase de exploração.
Tabela 6.28 – Tabela Síntese de impactes
Fator

Natureza

Magnitude

Probabili
dade

Duração

Reversibilida
de
Reversível

Possibilidade
de
minimização
Sim

Maior
perceção
visual dos
elementos
afetos à área
de projeto
Maior
movimento de
veículos e
barcos ligados
à atividade
portuária
Reorganização
e
modernização
do Terminal
Integração
Paisagística do
projeto

Negativa

Baixa

Certo

Permanente

Negativa

Baixa

Certo

Positiva

Baixa

Positiva

Baixa

Significância

Baixa/Média (*)

Permanente
(mas não
contínuo)

Reversível

Não

Baixa

Certo

Permanente

Reversível

Baixa

Certo

Permanente

Reversível

Baixa

(*)- dependendo da distância relativa aos observadores mais sensíveis
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6.4.13 Património Construído, Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico
6.4.13.1 Património em meio terrestre
Em primeiro lugar, é de referir que foi realizado um estudo de visibilidades e de impactes visuais, face aos
objetivos do projeto, sobre um conjunto de imóveis classificados, nomeadamente Gare Marítima de
Alcântara, Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos e do Museu do Oriente, Conjunto do Palácio das
Necessidades, Capela de Santo Amaro/Palácio Burnay, Palácio Sabugosa, Museu Nacional de Arte
Antiga/Palácio do Conde de Óbidos, Palácio da Cerca e Quinta do Almaraz. Esse estudo, apresentado no
Anexo J.3, foi desenvolvido por um especialista em paisagismo, sendo que as suas conclusões foram tidas
em conta na análise de impactes desenvolvida pela equipa de arqueologia.
Em complemento, foi também realizada uma análise dos impactes visuais, com base em imagens das
simulações em fotografia real, sobre os imóveis classificados, nomeadamente da Gare Marítima de
Alcântara, da Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos, do Museu do Oriente, atendendo aos novos
equipamentos e disposição dos contentores, bem como para o Palácio Sabugosa e a Quinta do Almaraz,
Essa análise é apresentada no Anexo J.4.
Pelo trabalho de gabinete e de campo realizados prevê-se que venham a ser potencialmente afetados por
impactes associados ao TCA, os seguintes elementos patrimoniais:

EP1 - Gare Marítima de Alcântara
Natureza

Probabilidade

Incidência

Fase

Duração

Reversibilidade

Relevância

Negativa

Certo

Indireta

Construção

Temporária

Parcialmente

Muito relevante

Positiva

Exploração

Permanente

reversível

Tendo em conta que o Projeto em estudo se desenvolve integralmente no interior da Zona de Proteção
da Gare Marítima de Alcântara, quaisquer alterações à situação atual, quer sejam positivas, quer sejam
negativas, são sempre, em virtude de se tratar de um Bem Classificado, muito significativas e carecem de
autorização e aprovação específica, por parte da Tutela – Direção Geral do Património Cultural, e
antecedidas de um Relatório Prévio, elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho,
(ver capítulo 2.2.).
Este relatório deverá detalhar, tecnicamente cada intervenção a realizar na envolvente imediata do imóvel
de acordo com o cronograma da obra e prever, para cada intervenção os impactes associados. Deverá
igualmente avaliar as condições de base do edifício e detalhar um plano de monitorização, durante a fase
de implementação e ao longo do prazo de vida do projeto. De acordo com os impactes previstos e com
os dados recolhidos na monitorização, deverão ser tomadas as devidas medidas corretivas e ser repostas
as condições ótimas de preservação do edifício.
No caso presente, prevê-se, à partida, face às características do projeto em análise, que o Elemento
Patrimonial, possa vir a sofrer impactes negativos, na fase de construção, em virtude de se estar perante
trabalhos de demolição, escavação e construção, etc que implicarão, um emprego significativo de
maquinaria pesada e pessoal afeto à obra, movimentações de cargas poluentes que poderão resultar num
aumento de vibrações e poeiras, resultantes dos trabalhos de demolição, escavação e construção, bem
como um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença do estaleiro de obra, que se
prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se estende até 2035.
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Apesar de o acesso proposto à obra se prever pelo lado oposto ao da Gare Marítima, os trabalhos de
modernização da infraestrutura portuária, de demolição e construção do novo edifício e de adaptação do
parque de estacionamento, ocorrem numa envolvente imediata e próxima do edifício, fundamentalmente
na Fase 3 em que está prevista a implantação de estaleiros imediatamente a Sul do Edifício da Gare e Fase
4 em que serão realizadas as principais obras na plataforma a Sul da Gare para a criação de uma nova área
de armazenamento de contentores.
Na fase de exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva. Os impactes de natureza
negativa, prendem-se fundamentalmente com um estimado aumento da circulação da circulação
ferroviária nas imediações do edifício, decorrente do aumento de eficiência operacional da Infraestrutura
Portuária que se pretende. Efetivamente, de acordo com o projeto prevê-se uma diminuição do transporte
rodoviário e uma intensificação do transporte ferroviário, o que acresce significância aos potenciais
impactes negativos uma vez que prevê uma maior circulação de contentores pela linha férrea localizada a
escassos metros da fachada principal da Gare Marítima de Alcântara.
Prendem-se igualmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do aumento da capacidade de
armazenamento de contentores, que pode atingir 5 alturas, embora seja uma situação que já ocorre
atualmente, prevendo-se contudo uma maior concentração de áreas de armazenamento. Esta última
situação será mais gravosa, após a Fase 4, quando se estenderá a área de contentorização para toda a
plataforma a Sul do edifício da Gare, bloqueando a relação do edifício, na sua origem uma Gare Marítima,
com o rio, descaracterizando a sua natureza original.
Apesar de atualmente existir já uma área de contentorização na plataforma a Sul do edifício, o que já
constitui um impacte negativo de significativa magnitude, o projeto em análise, não sendo responsável
primeiro por esta situação, prolonga-a no tempo, e agrava-a, na medida em que a área ocupada por
contentores será estendida a toda a plataforma, sendo a ocupação igualmente mais concentrada.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização,
integração paisagística, e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização
dos potenciais impactes negativos, poderá acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do
Terminal de Contentores, e estruturas associadas, harmonizando uma infraestrutura que, atualmente se
apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo valor ambiental, paisagístico e patrimonial
da envolvente.
O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento
e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui
igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do
parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.
Todas as ações passíveis de impacte, independentemente da sua natureza devem ser avaliadas e
explicitadas de forma clara, no Relatório Prévio, para que a Tutela se possa pronunciar com profundo
conhecimento de causa.
Todas as ações passíveis de impacte, independentemente da sua natureza devem ser avaliadas e
explicitadas de forma clara, no Relatório Prévio, para que a Tutela se possa pronunciar com profundo
conhecimento de causa.
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EP2 - Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau e atual Museu do
Oriente
Natureza

Probabilida

Incidência

Fase

Duração

Reversibilid

de
Negativa

Certo

Relevância

ade
Indireta

Exploração

Permanente

Parcialmente

Relevante

Reversível

Positiva

Tendo em conta que o Projeto em estudo se desenvolve integralmente no interior da Zona de Proteção
do Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau e atual Museu do Oriente,
quaisquer alterações à situação atual, quer sejam positivas, quer sejam negativas, são sempre, em virtude
de se tratar de um Bem Classificado, muito significativas, e carecem de autorização e aprovação específica,
por parte da Tutela – Direção Geral do Património Cultural, e antecedidas de um Relatório Prévio,
elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho.
No caso presente, dadas as características do Projeto e de o edifício se encontrar separado da área de
intervenção mais próxima – parque de estacionamento de camiões, com acesso particular, por uma via e
por uma cortina de edifícios, não são expectáveis impactes decorrentes da implementação do projeto, no
entanto, para acautelar quaisquer afetações, foi definida no EIA uma medida de minimização que prevê a
criação de um Plano de Circulação que assegura que não há circulação de veículos pesados nas imediações
do edifício. Pelo efeito, não se prevê impactes desta natureza.
A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de intervenção do projeto coloca-o a salvo de
quaisquer impactes diretos relacionados quer com a sua implementação quer com a sua exploração, no
entanto, o facto de existir uma relação visual direta e privilegiada entre o edifício e o Terminal de
Contentores de Alcântara pode ocasionar impactes indiretos que podem ser de natureza positiva e
negativa.
Na fase de construção, ocorrerá um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença
do estaleiro de obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se
estende até 2035.
Na fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício do
Museu do Oriente tem uma relação visual direta com a área do Porto. Os impactes de natureza negativa,
prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do aumento da
capacidade

de

armazenamento

de

contentores,

prevendo-se

uma

maior

concentração

do

armazenamento, que pode atingir 5 alturas, embora seja uma situação que já ocorre atualmente.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, integração paisagística,
organização, e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, se tiverem em conta a minimização dos
potenciais impactes negativos, poderá acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal
de Contentores, harmonizando uma infraestrutura que, atualmente se apresente algo caótica e pouco
harmoniosa com o significativo valor ambiental, paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento
e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui
igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do
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parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.
Todas as ações passíveis de impacte, independentemente da sua natureza devem ser avaliadas e
explicitadas de forma clara, no Relatório Prévio, para que a Tutela se possa pronunciar com profundo
conhecimento de causa.

Vista do terminal de Contentores a partir do restaurante do Museu do Oriente

EP3 - Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos
Natureza

Probabilidade

Incidência

Fase

Duração

Negativa

Certo

Indireta

Construção

Permanente

Positiva

Exploração

Reversibilidade

Relevância

Parcialmente

Muito

reversível

Relevante

Tendo em conta que o Projeto em estudo se desenvolve integralmente no interior da Zona de Proteção
da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, quaisquer alterações à situação atual, quer sejam
positivas, quer sejam negativas, são sempre, em virtude de se tratar de um Bem Classificado, muito
significativas, e carecem de autorização e aprovação específica, por parte da Tutela – Direção Geral do
Património Cultural, e antecedidas de um Relatório Prévio, elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º
140/09, de 15 de Junho, (ver capítulo 2.2.).
Este relatório deverá detalhar, tecnicamente cada intervenção a realizar na envolvente imediata do imóvel
de acordo com o cronograma da obra e prever, para cada intervenção os impactes associados. Deverá
igualmente avaliar as condições de base do edifício e detalhar um plano de monitorização, durante a fase
de implementação e ao longo do prazo de vida do projeto. De acordo com os impactes previstos e com
os dados recolhidos na monitorização, deverão ser tomadas as devidas medidas corretivas e ser repostas
as condições ótimas de preservação do edifício.
No caso presente, prevê-se, à partida, face às características do projeto em análise, que o Elemento
Patrimonial, possa vir a sofre impactes negativos, na fase de construção, em virtude de se estar perante
trabalhos de significativa magnitude (demolição, escavação e construção), que implicarão, um emprego
significativo de maquinaria pesada e pessoal afeto à obra, movimentações de cargas poluentes que
poderão resultar num significativo aumento de vibrações e poeiras, resultantes dos trabalhos de
demolição, escavação e construção, bem como um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos
e da presença do estaleiro de obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos
trabalhos que se estende até 2035.
Apesar de o acesso proposto à obra se prever pelo lado oposto ao da Gare Marítima, os trabalhos de
modernização da infraestrutura portuária ocorrem numa envolvente imediata e próxima do edifício,
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fundamentalmente na Fase 1 em que está prevista a implantação, na envolvente imediata do edifício, de
uma área de armazenamento de contentores.
Na fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva. Os impactes de natureza
negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do aumento
da capacidade de armazenamento de contentores, que pode atingir as 5 alturas, prevendo-se no entanto
uma maior concentração de áreas de armazenamento.
Esta última situação é agravada, uma vez que a área de contentorização se aproxima do edifício. Apesar
de atualmente existir já uma área de contentorização na plataforma a Oeste do edifício, o que já constitui
um impacte negativo de significativa magnitude, o projeto em análise, não sendo responsável primeiro
por esta situação, prolonga-a no tempo, e agrava-a, na medida em que a área ocupada por contentores
será estendida em direção a Este, sendo a ocupação igualmente muito mais massiva.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, integração paisagística,
organização, e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, se tiverem em conta a minimização dos
potenciais impactes negativos, poderá acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal
de Contentores, harmonizando uma infraestrutura que, atualmente se apresente algo caótica e pouco
harmoniosa com o significativo valor ambiental, paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento
e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui
igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do
parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.
Todas as ações passíveis de impacte, independentemente da sua natureza devem ser avaliadas e
explicitadas de forma clara, no Relatório Prévio, para que a Tutela se possa pronunciar com profundo
conhecimento de causa.
EP4 - Palácio do Conde de Óbidos, atualmente sede nacional da Cruz Vermelha Portugal
Natureza

Probabilidade

Incidência

Fase

Duração

Reversibilidade

Relevância

Negativa

Certo

Indireta

Construção

Permanente

Parcialmente

Relevante

Positiva

Exploração

reversível

A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projeto coloca-o a salvo de
quaisquer impactes diretos relacionados quer com a sua implementação quer com a sua exploração, no
entanto, o facto de existir uma relação visual direta e privilegiada entre o Palácio do Conde de Óbidos e o
Terminal de Contentores de Alcântara pode ocasionar impactes indiretos que podem ser de natureza
positiva e negativa.
Na Fase de construção ocorrerá um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença
do estaleiro de obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se
estende até 2035.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício tem
uma relação visual direta e privilegiada com a área do Porto.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos,
resultantes do aumento da capacidade de armazenamento de contentores, prevendo-se uma maior
concentração de áreas de armazenamento, que podem atingir 5 alturas (embora seja uma situação que já
ocorre atualmente).
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Estes impactes são agravados pelo facto deste elemento patrimonial, se localizar no limite Oeste de um
jardim/miradouro em posição privilegiada para a observação da zona ribeirinha de Alcântara/Rocha do
Conde de Óbidos e margem sul.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, integração paisagística,
organização, integração paisagística, e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a
minimização dos potenciais impactes negativos, poderá acarretar uma significativa melhoria ao ambiente
geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas, harmonizando uma infraestrutura que,
atualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo valor ambiental,
paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento
e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui
igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do
parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.
Todas as ações passíveis de impacte, independentemente da sua natureza devem ser avaliadas e
explicitadas de forma clara, no Relatório Prévio, para que a Tutela se possa pronunciar com profundo
conhecimento de causa.

Vista do Terminal de Contentores de Alcântara a partir do Jardim Fronteiro ao Palácio dos Condes de Óbidos

EP5 - Museu Nacional de Arte Antiga
Natureza

Probabilidade

Incidência

Fase

Duração

Negativa

Certo

Indireta

Construção

Permanente

Positiva

Exploração

Reversibilidade
Parcialmente

Relevância
Relevante

reversível

A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projeto coloca-o a salvo de
quaisquer impactes diretos relacionados quer com a sua implementação quer com a sua exploração, no
entanto, o facto de existir uma relação visual direta e privilegiada entre o Edifício do Museu Nacional de
Arte Antiga e o Terminal de Contentores de Alcântara pode ocasionar impactes indiretos que podem ser
de natureza positiva e negativa.
Na Fase de construção, ocorrerá um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença
do estaleiro de obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se
estende até 2035.
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Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício tem
uma relação visual direta e privilegiada com a área do Porto.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos,
resultantes do aumento da capacidade de armazenamento de contentores, prevendo-se uma maior
concentração de áreas de armazenamento, que podem atingir 5 alturas (embora seja uma situação que já
ocorre atualmente).
Estes impactes são agravados pelo facto deste elemento patrimonial se localizar no limite Este de um
jardim/miradouro em posição privilegiada para a observação da zona ribeirinha de Alcântara/Rocha do
Conde de Óbidos e margem sul.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, integração paisagística,
organização, integração paisagística, e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a
minimização dos potenciais impactes negativos, poderá acarretar uma significativa melhoria ao ambiente
geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas, harmonizando uma infraestrutura que,
atualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo valor ambiental,
paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento
e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui
igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do
parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.

Vista do Terminal de Contentores de Alcântara a partir do Jardim Fronteiro ao Museu Nacional de Arte Antiga

EP10 – (Antigo) Convento de S. João de Deus
Natureza

Probabilidade

Incidência

Fase

Duração

Reversibilidade

Relevância

Negativa

Certo

Indireta

Construção

Permanente

Parcialmente

Relevante

Positiva

Exploração

reversível

A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projeto coloca-o a salvo de
quaisquer impactes diretos relacionados quer com a sua implementação quer com a sua exploração, no
entanto, o facto de existir uma relação visual direta e privilegiada entre o (Antigo) Convento de São João
de Deus e o Terminal de Contentores de Alcântara pode ocasionar impactes indiretos que podem ser de
natureza positiva e negativa.
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Na fase de construção ocorrerá um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença
do estaleiro de obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se
estende até 2035.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício,
tem uma relação visual direta e privilegiada com a área do Porto.
Os impactes de natureza negativa prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos,
resultantes do aumento da capacidade de armazenamento de contentores, prevendo-se uma maior
concentração de áreas de armazenamento, que podem atingir 5 alturas (embora seja uma situação que já
ocorre atualmente).
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, integração paisagística,
organização, e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, se tiverem em conta a minimização dos
potenciais impactes negativos, poderá acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal
de Contentores, harmonizando uma infraestrutura que, atualmente se apresente algo caótica e pouco
harmoniosa com o significativo valor ambiental, paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento
e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui
igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do
parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.
EP11 – Pavilhão - Casa da América Latina
Natureza

Probabilidade

Incidência

Fase

Duração

Reversibilidade

Relevância

Negativa

Certo

Indireta

Construção

Permanente

Parcialmente

Relevante

Positiva

Exploração

reversível

A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projeto coloca-o a salvo de
quaisquer impactes diretos relacionados quer com a sua implementação quer com a sua exploração, no
entanto, o facto de existir uma relação visual direta e privilegiada entre o edifício e o Terminal de
Contentores de Alcântara pode ocasionar impactes indiretos que podem ser de natureza positiva e
negativa.
Na Fase de construção ocorrerá um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença
do estaleiro de obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se
estende até 2035.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício,
tem uma relação visual direta e privilegiada com a área do Porto.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos,
resultantes do aumento da capacidade de armazenamento de contentores, prevendo-se uma maior
concentração de áreas de armazenamento, que podem atingir 5 alturas (embora seja uma situação que já
ocorre atualmente).
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização,
integração paisagística, e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização
dos potenciais impactes negativos, poderá acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do
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Terminal de Contentores, e estruturas associadas, harmonizando uma infraestrutura que, atualmente se
apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo valor ambiental, paisagístico, e patrimonial
da envolvente.
O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento
e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui
igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do
parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.
EP15 - (Antigo) Armazém Frigorífico - Delegação aduaneira
Natureza

Probabilidade

Incidência

Fase

Duração

Reversibilidade

Negativa

Improvável

Indireta

Construção

Temporária

Reversível

Relevância
Pouco Relevante

Positiva

No caso presente, dadas as características do Projeto e de o edifício se encontrar separado da área de
intervenção mais próxima – parque de estacionamento de camiões, com acesso particular, por uma via e
por uma cortina de edifícios, não são expectáveis significativos impactes decorrentes dos trabalhos a
realizar, quer no Terminal de Contentores e edifícios relacionados, quer no parque de estacionamento.
No entanto, a proposta de circulação de camiões com acesso pela Rua da Gare Marítima de Alcântara,
aproxima a circulação de viaturas relacionadas com a obra, em todas as fases de implementação, do
edifício, uma vez que se localiza nas imediações da Avenida Brasília.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício se
localiza nas proximidades do Terminal de Contentores.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos,
resultantes do aumento da capacidade de armazenamento de contentores, prevendo-se uma maior
concentração de áreas de armazenamento, que podem atingir 5 alturas (embora seja uma situação que já
ocorre atualmente).
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, integração paisagística,
organização, integração paisagística, e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a
minimização dos potenciais impactes negativos, poderá acarretar uma significativa melhoria ao ambiente
geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas, harmonizando uma infraestrutura que,
atualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo valor ambiental,
paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento
e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui
igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do
parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.
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EP17 - Edifício do Instituto Português de Conservação e Restauro - Palácio Pombal
Natureza

Probabilidade

Incidência

Fase

Duração

Reversibilidade

Relevância

Negativa

Certo

Indireta

Construção

Permanente

Parcialmente

Relevante

Positiva

reversível

Exploração

A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projeto coloca-o a salvo de
quaisquer impactes diretos relacionados quer com a sua implementação quer com a sua exploração, no
entanto, o facto de existir uma relação visual direta e privilegiada entre o Edifício e o Terminal de
Contentores de Alcântara pode ocasionar impactes indiretos que podem ser de natureza positiva e
negativa.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício tem
uma relação visual direta e privilegiada com a área do Porto.
Os impactes de natureza negativa prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos,
resultantes do aumento da capacidade de armazenamento de contentores, prevendo-se uma maior
concentração de áreas de armazenamento, que podem atingir 5 alturas (embora seja uma situação que já
ocorre atualmente).
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, integração paisagística,
organização, integração paisagística, e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a
minimização dos potenciais impactes negativos, poderá acarretar uma significativa melhoria ao ambiente
geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas, harmonizando uma infraestrutura que,
atualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo valor ambiental,
paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento
e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui
igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do
parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.
Ainda, de acordo com informação do promotor, não está prevista a preservação dos Guindastes Mague,
cuja remoção será necessária à implementação das obras necessárias à reorganização do espaço do
Terminal de Contentores, pelo que os mesmos deverão ser desmontados e removidos do espaço.
EP22 – Ponte 25 de Abril
Natureza

Probabilidade

Incidência

Fase

Duração

Reversibilidade

Relevância

Negativa

Certo

Indireta

Construção

Permanente

Irreversível

Pouco relevante

Positiva

Exploração

Apesar de se tratar de um elemento em vias de classificação, a situação da Ponte 25 de Abril é
significativamente diversa da dos restantes bens inventariados, pelo que a análise de impactes terá
necessariamente de ser, igualmente distinta.
A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projeto coloca-o a salvo de
quaisquer impactes diretos relacionados com a sua implementação quer com a sua exploração, no
entanto, o facto de existir uma relação visual direta e privilegiada entre a estrutura e o Terminal de
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Contentores de Alcântara pode ocasionar impactes indiretos que podem ser de natureza positiva e
negativa.
No que se refere aos impactes indiretos, estes estão fundamentalmente relacionados com impactes visuais
e paisagísticos, uma vez que, em se tratando de um equipamento de transportes em plena utilização quer
para a circulação automóvel, quer para a circulação ferroviária, com uma infraestrutura responsável pela
sua monitorização e manutenção, considera-se que não é da competência do descritor Património
Cultural, avaliar potenciais impactes decorrentes de um possível aumento da circulação de veículos
pesados de mercadorias, pois tal fato não a afetará na sua dimensão de “monumento”, mais do que a
circulação atual.
No que se refere aos impactes negativos na componente visual e paisagística, estes serão mais
significativos na fase de implementação, decorrente dos trabalhos de construção e da presença de
estaleiro de obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se estende
até 2035.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que a estrutura tem
uma relação visual direta com a área do Porto. Os impactes de natureza negativa, prendem-se
fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do aumento da capacidade de
armazenamento de contentores.
No entanto, apesar de se considerarem estes impactes não minimizáveis dada a situação privilegiada da
Ponte 25 de Abril em relação a todo o estuário do Tejo, não se consideram estes impactes relevantes uma
vez que, tratando-se, tal como o Porto de Lisboa, onde se insere o Terminal de Contentores, de uma
infraestrutura de transportes que utiliza, em grande medida os mesmos materiais construtivos, considerase que os dois elementos não são conflituantes, mas complementares, quer em termos visuais, quer em
termos paisagísticos, uma vez que se inserem na mesma paisagem industrial estuarina, característica do
Bairro Fabril de Alcântara e que se estende, na margem Sul, ao concelho de Almada e que, apesar de estar
em mudança, está intimamente ligada à História das duas cidades, e da qual fazem parte igualmente os
edifícios da antiga Zona Industrial de Alcântara, o Cais do Ginjal, os terminais de combustíveis do Pragal
ou mesmo o Pórtico da antiga Lisnave, só para citar alguns exemplos com ampla presença na paisagem.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, integração paisagística,
organização, integração paisagística, e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a
minimização dos potenciais impactes negativos, poderá acarretar uma significativa melhoria ao ambiente
geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas, harmonizando uma infraestrutura que,
atualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo valor ambiental,
paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento
e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui
igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do
parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.
Outros elementos patrimoniais
Para além dos Elementos Patrimoniais inventariados na área de estudo, o Terminal de Contentores de
Alcântara tem uma relação visual direta com um conjunto de Monumentos Classificados para os quais foi
realizado um estudo de Visibilidade e Impacte Visual, são eles:
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•

Conjunto do Palácio das Necessidades;

•

Capela de Santo Amaro/palácio Burnay;

•

Palácio Sabugosa;

•

Palácio da Cerca;

•

Quinta do Almaraz.

Este estudo resultou na análise das Bacias Visuais a partir destes Monumentos, verificando-se que, para
todos, com a possível exceção do Palácio Sabugosa, cuja relação visual com o Terminal de Contentores
de Alcântara é mais limitada e atinge fundamentalmente as áreas sujeitas a projeto de integração
paisagística, e do Palácio Burnay, que apesar de integrar a Zona de Proteção Conjunta da Capela de Santo
Amaro, se localiza numa posição topográfica inferior, o que condiciona a sua relação visual com as
estruturas do Porto de Lisboa, existem impactes visuais, que podem ser significativos, em algumas
situações, decorrentes do projeto em análise. Face a esta situação e apesar de se considerar que o projeto,
na medida em que através da construção de novos edifícios, da modernização das infraestruturas e da
implementação de um Projeto de Integração Paisagística possa contribuir para significativa melhoria do
ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas, harmonizando uma infraestrutura
que, atualmente se apresenta algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo valor ambiental,
paisagístico, e patrimonial da envolvente, o impacte decorrente da presença concentrada de contentores
é um impacte não minimizável.

6.4.13.2 Património em meio subaquático
6.4.13.2.1

Área de Incidência direta

É reconhecido na vasta bibliografia, que a zona em estudo faz parte de uma antiga interface, no terminus
oceânico de um vasto complexo portuário flúvio-estuarino (Blot, 2003; 2004a, 2004b).
Em todos os trabalhos arqueológicos em meio aquático, incluindo aqueles em que o signatário deste
relatório teve com responsabilidade, é sintomático que todos estes vestígios sofreram processos pósdeposicionais complexos, quer por assoreamento progressivo dos vales fluviais dos afluentes do Tejo
(Amaro, 1999; Blot, 2004; Blot, M. L.,2004a, 2004b), quer pelos sucessivos aterros antrópicos que
acompanharam a progressão da malha urbana (Bettencourt, et all).
A metodologia aplicada na geotecnia, é inconclusiva nesta relação, e as amostras recolhidas não
registaram artefactos ou ecofatos arqueológicos.
Contudo, os trabalhos arqueológicos efetuados no âmbito da construção do novo Hospital CUF Tejo,
sugere-nos as mesmas realidades que se vão verificando em outras obras intervencionadas na zona
ribeirinha de Lisboa. Estão dão indicações quanto à ocupação do espaço litoral nesta zona da cidade.
A sequência arqueológica identificada indica que o aterro do século XIX, onde se vieram a construir as
oficinas da Câmara Municipal de Lisboa, cobria vestígios de um extenso varadouro/fundeadouro,
associado ao Baluarte do Sacramento, construído no século XVII, que terá funcionado até à 2ª metade do
século XIX.
A escavação arqueológica do interior da Doca do Baluarte permitiu o registo estratigráfico de um nível de
aterros, que assentava sobre uma camada de areias lodosas que, por sua vez, cobriam o substrato rochoso
(basaltos) (Rosa et al, 2017: 16 e 17). A embarcação detetada durante as obras na Doca do Baluarte do
Sacramento surgiu na camada de areias lodosas e terá ali sido abandonada até meados do século XIX e
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depois profundamente perturbada posteriormente pelos aterros oitocentistas e pela construção das
oficinas da CML.
Os níveis recentes do terminal de Alcântara são constituídos por aterros que terão sido iniciados no último
quartel do século XIX, dando continuidade a ocupação do extenso varadouro, e fundeadouro, bem como
a fase do encanamento do esteiro da ribeira de Alcântara. É, nestes aterros, que o potencial arqueológico
pode residir. Efetivamente, este eram essencialmente formados por materiais que, apesar de ter origem
cultural e proveniência diversa, permite-nos não só datar o aterro como exumar objetos de interesse
patrimonial. Em todas as obras recentes da zona ribeirinha, as intervenções nos aterros coevos aos séculos
XIX/segunda metade do século XX foram registados e avaliados arqueologicamente através de
acompanhamento arqueológico ou de medidas pontuais definidas pela DGPC:
O método utilizado para a geotecnia procurou sobretudo compreender a mecânica sedimentar do aterro.
Isto não invalida, a existência de elemento arqueológicos que possam caracterizar os níveis de aterro e a
existências de contextos coerentes pré-existentes a construção da Doca de Alcântara, como é exemplo os
despojos do campo das cebolas ou os vestígios do Boa Vista 1 e Boa vista 2. Em rigor, os restos das
embarcações do Campo das Cebolas as unidades de aterro não cobriam os vestígios náuticos, mas sim
uma camada de lodo e de areia, que selavam os contextos. Fora destes, e na mesma camada estratigráfica,
os materiais arqueológicos eram de menor dispersão.

6.4.13.2.2

Área de incidência indireta

Na fachada marítima do projeto, foram registados possíveis naufrágios. O cruzamento da cartografia com
a bibliográfica especializada, permite-nos a identificação de pelo menos um despojo subaquático.
O vapor francês Ville de Victoria, naufragou em 1886 em frente a doca de Alcântara. As imagens do sonar
de varrimento lateral efetuado pela EMEPEC e o registo Multifeixe pelo Instituto Hidrográfico, permitenos com alguma margem de segurança afirmar que se encontra em bom estado de conservação. Pelas
coordenadas obtidas, encontra-se a profundidade de 10 metros, a cerca de 100 metros da zona de
incidência direta (WGS 84: 38° 41.800'N/ 9° 10.300'W).
Além deste, um segundo naufrágio, no limite SW da zona de incidência, mas que sobre o qual não nos é
possível caracterizar. Pelas coordenadas obtidas, encontra-se sensivelmente aos 35 metros de
profundidade, a cerca de 430 metros a zona de incidência direta (WGS 84: 38° 41.750'N/ 9° 9.700'W)
Por definição jurídica, o Património cultural subaquático significa qualquer vestígio da existência do
homem de carácter cultural, histórico ou arqueológico que se encontre parcial ou totalmente, periódica
ou continuamente, submerso há, pelo menos, 100 anos. Antes de qualquer intervenção, privilegia-se a
preservação in situ.
A Convenção UNESCO 2001 para a Proteção do Património Cultural Subaquáticos recomenda
considerando a preservação in situ destes bens, antes de permitir ou participar em quaisquer atividades
dirigidas a este património (artigo 2.5).
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Figura 6.5 – Localização de naufrágios na envolvente ao projeto

6.4.13.2.3

Síntese de Impactes sobre o Património Cultural Subaquático

Na tabela seguinte apresenta-se a síntese da avaliação de impactes realizada.
Tabela 6.29 - Síntese de impactes – património subaquático
Qualificação do impacte

Ação/Atividade

Descrição do impacte

Revolvimento/solos

Afetação do potencial
arqueológico
(pavimentos,
fundações,
infraestruturas,
microestacas, jet
grounding)

Tráfego Marítimo
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Dir-Direto; Ind.-Indireto; CCerto; P. Provável; PP – Pouco
provável; I-Incerto; Temp. –
Temporário, Perm.
Permanente, Int- Intermitente,
Oc. Ocasional; Ver-Reversível,
Irrev. Irreversível

Avaliação do impacte
Magnitude: E-Elevada; MModerada; R-Reduzida, IIndeterminada.
Significância: Negligenciável
(Muito pouco significativa),
Moderada (Significativa),
Elevada (Muito Significativa),
Extrema (extremamente
significativa)

Parâmetro

Qualificação

Parâmetro

Avaliação

Sentido

Negativo

Magnitude

Indeterminada

Significância

Caracter

Direto

Ocorrência

Incerto

Duração

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Sentido

Negativo

Magnitude

Moderada

Caracter

Indireto

Significância

Moderada
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Qualificação do impacte

Ação/Atividade

Descrição do impacte

Afetação do potencial
arqueológico
(rotação dos navios)

Maquinaria

Implantação Estaleiro

Afetação do potencial
arqueológico
(poeiras, trepidação)

Afetação do potencial
arqueológico
(construção e
afetação do subsolo)

Dir-Direto; Ind.-Indireto; CCerto; P. Provável; PP – Pouco
provável; I-Incerto; Temp. –
Temporário, Perm.
Permanente, Int- Intermitente,
Oc. Ocasional; Ver-Reversível,
Irrev. Irreversível
Ocorrência

Provável

Duração

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Sentido

Negativo

Caracter

Direto

Ocorrência

Provável

Duração

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Sentido

Negativo

Caracter

direto

Ocorrência

Provável

Duração

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Avaliação do impacte
Magnitude: E-Elevada; MModerada; R-Reduzida, IIndeterminada.
Significância: Negligenciável
(Muito pouco significativa),
Moderada (Significativa),
Elevada (Muito Significativa),
Extrema (extremamente
significativa)

Magnitude

Reduzida

Significância

Negligenciável

Magnitude

Moderada

Significância

Moderada

6.4.14 Clima
6.4.14.1 Aspetos gerais
Para a avaliação dos impactes no clima associado ao Projeto em análise, foram analisadas as ações
previstas em cada uma das fases do mesmo e as suas implicações na eventual alteração do padrão natural
das condições climáticas, às escalas regional e local.

6.4.14.2 Fases de construção e exploração
As intervenções preconizadas no Projeto não terão qualquer influência sobre o clima do local ou da região
em que se insere. Assim, poder-se-á concluir que não haverá impactes a assinalar sobre este descritor,
quer durante a fase de construção quer durante a fase de exploração do Projeto.

6.4.15 Qualidade do Ar
6.4.15.1 Aspetos gerais
Na avaliação dos impactes na qualidade do ar, foram tidas em conta as alterações passíveis de ocorrerem
neste domínio, nas fases de construção e exploração do Projeto. A avaliação foi efetuada de forma
qualitativa e quantitativa (fase de exploração), atendendo às ações/atividades inerentes ao projeto e aos
poluentes atmosféricos típicos emitidos.

6.4.15.2 Fase de construção
As ações de Projeto, potencialmente indutoras de impactes na qualidade do ar, são as seguintes:
•

Circulação de maquinaria e veículos;

•

Realização de movimentos de terras;

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

468

•

Carga/descarga de solos e terras;

•

Demolições e remoção de pavimentos.

Deste modo, durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos na qualidade do ar, quer devido
ao processo construtivo e movimentação de máquinas, quer devido ao aumento do tráfego de veículos
necessários ao transporte de materiais e resíduos, nomeadamente os resultantes das demolições.
Os impactes serão sentidos nas zonas envolventes ao estaleiro e frentes de obra e nas zonas envolventes
aos percursos dos veículos pesados para transporte dos materiais necessários à obra e das terras sobrantes
e resíduos a destino final.
A atividade que poderá ser mais crítica em termos de emissão de partículas corresponde à demolição dos
edifícios existentes, que dará origem à emissão de grande quantidade de partículas. Contudo, pela sua
granulometria grosseira, estas depositar-se-ão no solo, a curtas distâncias do local, e, por outro lado, face
às medidas de minimização propostas em 8.2.1 e 8.2.2, não se prevê a ocorrência de impactes com
significado relevante.
O aumento temporário de tráfego de veículos, no local de implantação do Projeto, durante esta fase,
contribuirá também para um aumento das emissões de poluentes, típicos deste tipo de fontes (NOx e CO
principalmente) para a atmosfera.
Conforme já referido noutros capítulos, o projeto será concretizado de forma faseada, até 2035, em 4
fases, em que a duração da empreitada variará entre cerca de 12 meses e 24 meses. De acordo com a
análise feita no ponto 6.4.6, o número de viagens de viaturas pesadas em cada uma das fases nunca será
relevante, admitindo-se, no cenário mais desfavorável, um tráfego médio horário de 5 viaturas pesadas.
Conforme também referido naquele ponto, a adoção de um plano de racionalização e otimização da
circulação de viaturas pesadas na fase de obra por parte da Entidade Executante permitirá minimizar os
impactes associados a este fator.
Em síntese, apesar da natureza negativa dos impactes previstos sobre este descritor, considera-se que
serão pouco significativos, já que as emissões de poluentes não serão de molde a provocar problemas
graves de qualidade do ar, tanto mais que se trata de uma zona aberta, com boas condições de dispersão.

6.4.15.3 Fase de exploração
6.4.15.3.1

Fontes de emissão e quantificação das emissões

Para efeitos da concretização da avaliação dos impactes do projeto na qualidade do ar durante a fase de
exploração, procedeu-se à caracterização das atividades de operação do TCA que se prevê virem a ser
modificadas por ação do projeto de modernização, passíveis de contribuir para a interferência no presente
descritor.
De uma forma geral, as atividades de operação do Terminal com potencial para a interferência com a
qualidade do ar, pelo facto de gerarem emissões atmosféricas, correspondem a:
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.

Analisa-se, seguidamente, cada uma das atividades anteriormente listadas.

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

469

Transporte de contentores de e para o TCA, por via rodoviária, ferroviária e fluvial
Para a avaliação do efeito da operação do TCA, após a implementação do projeto de modernização,
recorreu-se às estimativas obtidas no estudo de tráfego do projeto (VTM, 2020), constante do Anexo D.5
do presente EIA.
Conforme descrito no capítulo 6.4.10.3, relativo ao descritor ambiente sonoro, a acessibilidade rodoviária
ao TCA é efetuada, essencialmente, pela Avenida Brasília, que estabelece a ligação entre o Terminal e a
CRIL. Esta ligação garante, por sua vez, o acesso a vias de classe hierárquica superior como a A1 e a A8,
eixos importantes no transporte de mercadorias com origem/destino ao Norte. Particularmente no que se
refere ao tráfego de veículos pesados associados ao TCA, a Avenida de Brasília, entre o TCA e Algés,
constitui um sistema fechado e inclui diversas interseções significativas.
Já no que se refere ao tráfego ferroviário de mercadorias, o TCA encontra-se ligado ao feixe de AlcântaraMar, que, por sua vez, se liga à estação de Alcântara-Terra e à rede nacional através da via de cintura. Os
ramais ferroviários pertencem à APL, dentro da sua área de jurisdição.
Com a implementação do projeto, as vias de acesso rodo e ferroviário, irão manter-se-ão idênticas ao que
atualmente se verifica, implementando-se, contudo, igualmente, o transporte fluvial (no cenário base e
BAU), atualmente inexistente.
•

Transporte rodoviário
Para a avaliação da alteração dos volumes de tráfego rodoviário de pesados, e de acordo com o
estudo de tráfego realizado para o projeto (VTM, 2020) (Anexo D.5), foi considerado um conjunto
de pressupostos descritos no capítulo 6.4.10.3. (Ambiente Sonoro).
Os resultados do estudo de tráfego realizado indicam que, dadas as características do projeto de
modernização, que integra cuidados específicos na organização e gestão de tráfego e na eficiência
dos processos de transporte, prevendo igualmente uma aposta expressiva na transferência modal,
o tráfego rodoviário de contentores irá reduzir-se ao longo de todo o período de concessão face
aos valores atualmente registados, no cenário com investimento.
No caso do cenário conservador, esse efeito não se verifica, prevendo-se uma subida do número
de camiões, como consequência da não implementação do transporte fluvial e uma menor quota
do transporte ferroviário, entre 2027 e 2038, face ao cenário com investimento.
No cenário BAU, verifica-se também um decréscimo do tráfego de viaturas pesadas ao longo do
período em análise, mas menos expressiva do que no cenário com investimento.

•

Transporte ferroviário
Tendo em conta os resultados dos estudos efetuados pela TAKARGO, referido no ponto 4.7, existe
capacidade, nas condições atuais, para a expedição do volume de carga do TCA até ao ano
horizonte da concessão, utilizando os canais horários disponíveis e realizando cinco ciclos diários
de transporte de contentores nos dias de semana, ou 4 ciclos diários nos dias de semana e ao fim
de semana.

•

Transporte fluvial

Conforme referido, atualmente não é realizado qualquer serviço fluvial de transporte de contentores no
estuário do Tejo. O projeto de modernização prevê que se venha a constituir, como opção viável de
destino de mercadoria movimentada no Terminal, o terminal rodo-ferroviário de Castanheira do Ribatejo,
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a construir em Vila Franca de Xira. Neste contexto, prevê-se, no Cenário Investimento, a utilização de
barcaças empurradas com um rebocador para estabelecer esta ligação. Prevê-se, para esse cenário que,
em 2038, circulem 2 barcaças por dia.
Às atividades de transporte estão tipicamente associadas emissões de poluentes atmosféricos, em
resultado do consumo de combustíveis fósseis pelos motores de combustão e da produção de energia
elétrica consumida em modos que sejam movidos por este meio. Estes processos libertam para a
atmosfera substâncias químicas com efeitos nocivos para o ambiente. A quantidade de emissões
poluentes depende do tipo de veículo/embarcação envolvido no transporte e nas distâncias totais
percorridas pelo mesmo.
De uma forma geral, o tráfego rodoviário constitui-se como fonte de óxidos de azoto (NOx), monóxido
de carbono (CO), partículas em suspensão (PM), benzeno (C 6H6) e outros compostos orgânicos voláteis
(COV);
Caracterizam-se, seguidamente, as emissões atmosféricas mais relevantes associadas aos referidos modos
de transporte, de acordo com o Inventário Nacional de emissões de 1990-2016 (APA, 2018) e o Inventário
informativo de 1990-2016:
•

Transporte rodoviário
O transporte rodoviário é um dos mais importantes emissores de poluentes atmosféricos, onde se
incluem óxidos de enxofre (SOx), óxidos de nitrogénio (NOx), monóxido de carbono (CO) e compostos
orgânicos não voláteis (NMVOC), que são indiretamente responsáveis pela formação do ozono (O3)
na baixa troposfera. Este modo de transporte é ainda responsável por emissões substanciais de
amónia, partículas e metais pesados. Além das emissões de escape, este tipo de transporte também
inclui as emissões por evaporação de NMVOCs, de veículos a gasolina, e emissões de material
particulado (PM) de desgaste de pneus e freios e desgaste da superfície da estrada.
Dos poluentes emitidos, destaca-se a emissão de gases de efeito estufa (GEE), como dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). As emissões de gases com efeito de estufa do
transporte rodoviário foram estimadas em cerca de 15.965 Kt CO 2 eq em 2016, representando um
aumento de 66,6% quando comparado a 9.586 Kt CO 2 eq estimado para 1990.
As emissões de N2O aumentaram por um fator de 4,5 entre 1990 e 2000 e, desde então, foram
lentamente diminuindo para metade desse valor recorde. A introdução de conversores catalíticos
tem algumas desvantagens, incluindo o aumento das emissões de CO2 e NH3, que contribuem para
as alterações climáticas e a deposição de compostos ácidos. É difícil avaliar em que medida as
emissões de CO2 aumentaram como resultado da instalação de conversores catalíticos, porque
houve melhorias na economia de combustível, ao mesmo tempo que o desenvolvimento dos
sistemas de controlo do motor necessários para minimizar as emissões de NOx e VOC.
As emissões fugitivas do transporte rodoviário incluem emissões da combustão do uso de
lubrificantes, que representaram, em 2016, 0,2% do total de emissões de escape do transporte
rodoviário. Emissões de gases com efeito de estufa provenientes do transporte rodoviário também
incluem emissões de CO2 não-combustivo do uso de aditivos à base de ureia em conversores
catalíticos. Em 2016, as emissões dos conversores catalíticos à base de ureia representaram 0,077%
do total de emissões de CO2 do transporte rodoviário.

•

Transporte ferroviário
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Embora tenha havido uma crescente eletrificação de linhas ferroviárias em Portugal durante os
últimos anos, locomotivas, locomotivas de manobra e vagões ainda são responsáveis por parte
substancial do transporte ferroviário e consequente emissão de poluentes atmosféricos e GEE nos
gases de escape. Neste caso, o tipo de poluentes é similar ao verificado para o transporte
rodoviário, com exceção das emissões decorrentes do desgaste de pneus e freios e desgaste da
superfície da estrada. Salienta-se, ainda, que neste tipo de veículos não se tem assistido às
melhorias na eficiência dos motores de combustão que se registam nos veículos de transporte
rodoviário.
Transporte fluvial

•

As emissões do transporte fluvial correspondem igualmente às decorrentes de motores de
combustão, variando com o tipo e dimensão da embarcação em causa e o combustível usado.
Para os diferentes cenários de modernização do TCA e para três anos chave (2018, 2027 e 2038), o estudo
de tráfego e de emissões atmosféricas (VTM, 2020), constante do Anexo D.5, procedeu à estimativa dos
principais poluentes atmosféricos associados às seguintes componentes do projeto:
tráfego marítimo, durante a estadia e as operações de aproximação e atracação/desatracação e as

•

associadas à navegação Barra-Cais;
•

movimentação interna de cargas no TCA;

•

modos de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial dos contentores;

Foram estimadas as quantidades emitidas para os seguintes poluentes: óxidos de azoto (NOx), os
compostos orgânicos voláteis não metânicos (NMVOC), o dióxido de enxofre (SO 2) e as partículas (PM).
Os pressupostos, fatores de emissão, cálculos e resultados parciais podem ser consultados no estudo
apresentado naquele anexo, apresentando-se aqui os principais resultados e conclusões.
A estimativa das emissões de GEE é apresentada no capítulo 6.4.15.
Seguidamente apresentam-se os resultados e principais conclusões, quanto às diferentes fontes de
emissão consideradas, bem como quanto à comparação entre os diferentes cenários. Desde já se esclarece
que o estudo, em relação às emissões associadas à movimentação interna de cargas e ao tráfego marítimo,
não analisou separadamente os cenários com investimento e conservador, dado que estes assentam na
mesma projeção de evolução de volume de mercadorias movimentado pelo TCA.
o

Tráfego marítimo

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados obtidos.
Tabela 6.30 – Emissões associadas a estadias e operações de aproximação e atracação/desatracação (Fonte:
VTM, 2020)
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Tabela 6.31 – Emissões associadas à navegação Barra-Cais (Fonte: VTM, 2020)

o

Movimentação interna de cargas

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados obtidos.
Tabela 6.32 – Emissões da movimentação interna de cargas (Fonte: VTM, 2020)

o

Modos de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial

Nas tabelas seguintes sistematizam-se os dados de emissões associadas ao novo TCA, relativos ao
transporte rodoviário, ferroviário e fluvial, por poluente.

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

473

Tabela 6.33 – Emissões de NOx para os modos de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial, para os diferentes
cenários
Poluente - NOx

Emissões (ton)
Modo

Cenário

Rodovia

BAU

2018

2027

2038

38,53

34,68

20,32

26,15

15,21

Conservador
Investimento

25,77

12,13

59,38

144,38

Conservador

50,95

100,68

Investimento

51,13

123,56

Ferrovia

BAU

Fluvial

16,24

BAU

-

1,29

1,55

Conservador

-

0,00

0,00

Investimento

-

1,48

2,35

Tabela 6.34 – Emissões de NMVOC para os modos de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial, para os
diferentes cenários
Poluente - NMVOC

Emissões (ton)
Modo

2018

2027

2038

2,04

Cenário

Rodovia

1,81

1,01

Conservador

BAU

1,37

0,75

Investimento

1,35

0,60

75,07

184,10

63,04

126,29

Ferrovia

BAU

15,77

Conservador
Investimento

63,23

154,05

BAU

-

0,21

0,25

Conservador

-

0,00

0,00

Investimento

-

0,24

0,38

Fluvial

Tabela 6.35 – Emissões de SO2 para os modos de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial, para os diferentes
cenários
Poluente – SO2

Emissões (ton)
2018

2027

2038

0,03

0,04

0,05

Conservador

0,03

0,04

Investimento

0,03

0,03

Modo

Cenário

Rodovia

BAU

Ferrovia

15,74

38,65

Conservador

BAU

13,17

26,45

Investimento

13,21

32,23

Fluvial

3,24

BAU

-

0,03

0,03

Conservador

-

0,00

0,00

Investimento

-

0,03

0,05
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Tabela 6.36 – Emissões de PM10 para os modos de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial, para os diferentes
cenários
Poluente – PM10

Emissões (ton)
2018

2027

2038

1,42

1,45

1,32

1,09

0,99

1,07

0,79

3,01

7,26

Conservador

2,65

5,16

Investimento

2,66

6,37

0,0014

0,0017

Modo

Cenário

Rodovia

BAU
Conservador
Investimento

Ferrovia

BAU

Fluvial

o

1,43

BAU

-

Conservador

-

0,000

0,00

Investimento

-

0,0016

0,0026

Emissões globais por poluente e por cenário

Na tabela seguinte apresentam-se as emissões globais por cenário e por poluente associadas ao TCA.
Tabela 6.37 – Emissões globais associadas ao novo TCA (Fonte: VTM, 2020)

De acordo com o exposto naquele estudo, verifica-se que o tráfego marítimo representa a componente
do transporte com maior peso nas emissões de NOx, partículas (PM) e SO2, da ordem de 80 a 85%, 70%
e 75 a 80% respetivamente, no ano horizonte, nos cenários de concretização do investimento.
Nos cenários de investimento, a total substituição dos equipamentos de movimentação interna de
mercadorias prevista para o ano horizonte deverá resultar numa redução do peso relativo desta
componente para valores abaixo de 1%, pela utilização de motores mais eficientes e menos poluentes.
Na tabela seguinte apresentam-se os valores das variações percentuais de emissões entre cada cenário
de investimento face ao cenário BAU.
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Tabela 6.38 – Variações percentuais de emissões dos cenários de investimento face ao BAU

Ainda de acordo com as conclusões daquele estudo, salienta-se que os resultados apresentados
contemplam o efeito da evolução considerada relativamente à eficiência dos veículos rodoviários - que
resulta em melhorias notáveis apoiadas na utilização de veículos Euro VI de forma expressiva no ano
horizonte – e não considera evoluções ao nível dos modos agregados, devido à inexistência de bibliografia
com robustez suficiente. Isto é particularmente relevante no caso do modo ferroviário, cujo cálculo de
emissões se apoia em fatores que por um lado remetem para uma situação média europeia (desde já
penalizadora relativamente ao contexto nacional de produção energética) e que, por outro lado, não tem
em conta progressões relativamente a motores de combustão (os fatores disponibilizados pela Comissão.
Europeia datam de 2010, para locomotivas). Assim, as quantidades apresentadas para os anos de 2027 e
2038 refletem uma projeção baseada no que atualmente são as emissões associadas à tecnologia existente
nos modos agregados e, por isso, devem ser considerados como valores por excesso. Este fator ajuda a
explicar as estimativas de emissões poluentes mais baixas no Cenário Conservador face ao Cenário
Investimento, ainda que com menores quotas modais associadas aos modos agregados e maior recurso
ao modo rodoviário.

6.4.15.3.2

Avaliação de impactes

No Anexo M apresenta-se na íntegra o estudo de dispersão e modelação dos poluentes e de qualidade
ao ar.
Resumem-se aqui os principais aspetos desse estudo e as suas principais conclusões.
Na modelação da dispersão de poluentes atmosféricos consideraram-se os vários cenários em estudo:
Cenário BAU, cenário Investimento e Cenário Conservador.
Para efeitos de modelação foram selecionados 4 locais representativos dos recetores sensíveis mais
próximos: o futuro Hospital CUF Tejo, a cerca de 200m a norte do limite do TCA (no presente estudo
denominado de AR1), a área de lazer, diversão e restauração da Doca de Alcântara no limite Oeste do TCA
(AR2), o Museu do Oriente, a cerca de 100m a norte do TCA (AR3) e as áreas habitacionais existentes junto
do eixo constituído pela Linha de Cascais e Avenidas da Índia e 24 de Julho (AR4).
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Figura 6.6 - Locais representativos dos recetores sensíveis mais próximos e utilizados na modelação

Durante a fase de exploração e normal operação do TCA, consideram-se mais significativas as emissões
de poluentes atmosféricos associadas às seguintes atividades:
▪

A circulação de viaturas pesadas, embarcações e de composições ferroviárias para transporte de
contentores;

▪

Tráfego de navios porta-contentores no TCA e respetivas operações de navegação desde a barra até
ao Cais de Alcântara, as manobras de atracação/desatracação e a estadia no porto;

▪

O funcionamento do diverso equipamento portuário para carga/descarga dos contentores nos navios
que atracam no Terminal.

Os pressupostos e fatores de emissão para a estimativa das emissões associadas a cada uma dessas fontes
são explicados em detalhe no Anexo M.
A modelação do contributo da atividade de exploração do TCA em termos de concentrações médias
anuais dos poluentes PM10, NO2 e SO2 para os diversos cenários projetados foi realizada através da
aplicação de um modelo de dispersão Gaussiano, tendo sido utilizado um software comercial (IMMI –
Meßsysteme).
Nesse mesmo documento são apresentados os mapas de dispersão de poluentes atmosféricos
provenientes da operação do TCA para uma análise quantitativa da sua dispersão relativamente à área
envolvente mais próxima ao projeto e às principais vias de serventia do mesmo.
Para uma análise mais simplificada e imediata do real impacte dos diferentes cenários de evolução do
projeto e aferir o seu real contributo, é apresentada na Tabela 6.39 a concentração média anual
proveniente do funcionamento do TCA para os poluentes NO 2, PM10 e SO2 estimada junto dos locais
representativos dos recetores sensíveis mais próximos identificados.
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Tabela 6.39 – Concentração média anual para os poluentes NO2, PM10 e SO2 provenientes da operação do TCA estimados
junto dos locais representativos dos recetores sensíveis identificados.
Concentração média anual proveniente do TCA (µg/m3)
Local

AR1

AR2

AR3

AR4

Cenário

Situação atual

Horizonte 2027

Horizonte 2038

NO2

PM10

SO2

NO2

PM10

SO2

NO2

PM10

SO2

BAU

0,73

0,19

0,98

0,71

0,18

0,98

0,71

0,18

0,98

Conservador

0,73

0,19

0,98

0,95

0,23

1,41

1,05

0,26

1,56

Investimento

0,73

0,19

0,98

0,94

0,23

1,41

1,05

0,26

1,56

BAU

1,05

0,31

1,22

0,93

0,26

1,21

0,91

0,26

1,21

Conservador

1,05

0,31

1,22

1,25

0,35

1,74

1,39

0,40

1,93

Investimento

1,05

0,31

1,22

1,25

0,35

1,74

1,41

0,42

1,93

BAU

1,31

0,33

1,77

1,30

0,32

1,77

1,30

0,32

1,77

Conservador

1,31

0,33

1,77

1,66

0,39

2,50

1,84

0,43

2,78

Investimento

1,31

0,33

1,77

1,66

0,39

2,50

1,84

0,43

2,78

BAU

1,21

0,30

1,67

1,20

0,30

1,67

1,20

0,30

1,67

Conservador

1,21

0,30

1,67

1,58

0,37

2,39

1,75

0,41

2,64

Investimento

1,21

0,30

1,67

1,58

0,37

2,39

1,76

0,41

2,64

Por análise dos resultados estimados junto dos recetores sensíveis constata-se que as concentrações
resultantes das emissões provenientes do funcionamento do TCA são muito reduzidas quando
comparadas com as concentrações de fundo médias obtidas na área metropolitana de Lisboa. Salienta-se
que a dispersão ocorre maioritariamente no sentido contrário aos recetores sensíveis por ação dos ventos
predominantes característicos da região.
A concretização do presente projeto, qualquer que seja o cenário escolhido, contribui, assim, para uma
alteração da qualidade do ar de forma praticamente idêntica à manutenção da situação atual.
Esta estabilidade e situação de equilíbrio justifica-se positivamente pela total substituição dos
equipamentos de movimentação interna de mercadorias por equipamentos significativamente menos
poluentes e a redução significativa do tráfego rodoviário prevista já no ano horizonte de 2027. Com peso
negativo nesta razão de equilíbrio identificam-se as emissões associadas ao aumento de tráfego marítimo,
ferroviário e fluvial no cenário de investimento para o ano de 2038, resultando, no entanto, num aumento
muito pouco significativo em termos de concentração média de poluentes junto dos recetores.
Em suma, o Projeto de Modernização e Aumento de Eficiência Operacional do Terminal de Contentores
de Alcântara provocará uma alteração pouco significativa da qualidade do ar na área envolvente mais
próxima ao projeto e às principais vias de serventia do mesmo 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).

6.4.16 Alterações climáticas
6.4.16.1 Emissões de GEE pelo TCA
Os principais gases com efeito de estufa gerados pelas atividades do TCA, incluindo o transporte
rodoviário, ferroviário e fluvial de contentores, estão associados à queima de combustíveis fósseis, sendo
eles o dióxido de carbono (CO2), o óxido nitroso (N2O) e o metano (CH4).
No Anexo D.5 apresenta-se o estudo de tráfego e de emissões atmosféricas que inclui a estimativa dos
GEE (capítulo 6).
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Nesse estudo foram estimadas as emissões de gases com efeito de estufa associadas às atividades
relacionadas com a exploração do Terminal de Contentores de Alcântara para os diferentes cenários
temporais e diferentes intervenções previstas, nomeadamente: três anos de análise – Ano Base, 2027 e
2038 – e três cenários de intervenção – cenário Business as Usual (BAU), cenário de Investimento e cenário
Conservador, num total de sete condições distintas de análise.
Na tabela seguinte resume-se a informação relativa às emissões de GEE previstas para a fase de
exploração.
De acordo com as conclusões daquele estudo:
•

•
•

•

Os cenários Investimento e Conservador projetados para 2027 apresentam um acréscimo de 43%
nas emissões globais de CO2eq face ao cenário de 2018. Os mesmos cenários projetados para
2038 apresentam um acréscimo de 61% face a 2018;
As emissões de GEE relativas ao transporte rodoviário mostram que o cenário Conservador para
2038 apresenta um acréscimo de 52% em termos de CO 2eq face a 2018;
As emissões de GEE relativas ao transporte ferroviário, para o cenário Conservador de 2027
quintuplicam em termos de CO2eq face a 2018, mantendo-se contudo abaixo das emissões
previstas para o tráfego rodoviário. Esta relação também se verifica no ano de 2038 para os
cenários Investimento e Conservador.
Em termos de GEE, são as atividades relacionadas com as operações Barra-Cais que apresentam
emissões mais significativas em qualquer dos cenários considerados.

Quanto à emissão de gases fluorados com efeito de estufa associados aos equipamentos de refrigeração
e ar condicionado, e tendo por base os aspetos metodológicos descritos no estudo já acima referido,
admite-se que no momento atual as emissões anuais de gases fluorados com efeito de estufa sejam da
ordem dos 12 kg/ano, a que corresponde uma emissão em termos de CO2 eq de 20 ton/ano. Comparando
este valor de emissão com o inventário publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente, no que se refere
às emissões de Gases Fluorados inventariados para o concelho de Lisboa, as quais ascendem a 162,247
kton/ano, verifica-se que a emissão relativa ao atual TCA corresponde a 0,012% das emissões globais do
concelho.
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Tabela 6.40 – Estimativas de GEE na fase de exploração do TCA em ton/ano (Fonte: VTM, 2020)

Conforme já referido, verifica-se que as emissões associadas ao tráfego marítimo têm grande peso.
O Projeto de Modernização e Aumento da Eficiência Operacional integra preocupações de redução de
emissões atmosféricas, nomeadamente de gases com efeito de estufa. Efetivamente, a eletrificação dos
RTG, conseguida pela eliminação dos geradores diesel que atualmente se encontram acoplados a cada
um dos pórticos (RTG), substituindo-os por equipamentos elétricos, permite uma redução das emissões
desse tipo de poluentes.
Salienta-se ainda que a utilização de gás natural liquefeito como combustível na indústria de transporte
marítimo, poderá ter larga aceitação e ser uma realidade num futuro próximo, em resultado das
Orientações do Governo para a Política de Transportes, tendo como objetivo a utilização de fontes
alternativas de combustíveis na atividade marítima e portuária. Neste âmbito refere-se também a
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disponibilização de energia elétrica nos portos para abastecimento dos navios atracados, bem como a
eletrificação de equipamentos portuários que funcionam a combustíveis fósseis.
Em termos globais, e dado que o estudo realizado conclui pelo aumento da emissão dos gases com efeito
de estufa, face à situação atual e ao cenário BAU, considera-se que é gerado um impacte negativo, para
os cenários conservador e investimento, de magnitude e significância médias. Contudo, sendo o tráfego
marítimo o maior contribuidor para esse aumento, ele tinha sempre de ocorrer, se não para o TCA, para
outro porto do país, pelo que se pode associar este impacte, não diretamente ao TCA, mas à atividade de
transporte marítimo de mercadorias.

6.4.16.2 Vulnerabilidade do TCA às Alterações Climáticas
No Anexo D.7 é apresentado um estudo da Vulnerabilidade do TCA às Alterações Climáticas.
Resumem-se aqui as suas principais conclusões.
Da análise às tendências observadas na cidade de Lisboa, identifica-se uma tendência para o aumento da
precipitação (entre + 43 mm e + 60 mm), sobretudo no outono, a que se associa um incremento do número
de dias de precipitação nessa estação do ano (+ 3 a 5 dias).
As projeções para a AML (2041-2070) convergem no sentido da redução da precipitação e do alargamento
e acentuação da estação seca no regime pluviométrico anual (decréscimo médio da precipitação anual de
cerca de 50 mm em 2070, no caso do cenário RCP 8.5; em termos percentuais a diminuição projetada para
este período pelos dois cenários – RCP 4.5 e 8.5 - será de cerca de 5% a 6%). Contudo, projetam-se alterações
significativas no tocante à frequência de dias de precipitação (concentração da precipitação num menor
número de dias chuvosos, em qualquer das estações do ano; aumento da frequência de dias com
precipitação muito intensa – superior a 20 mm):
As freguesias de Alcântara e Estrela, onde se insere a área de estudo, apresentem suscetibilidade baixa a
cheias rápidas e inundações, tanto nas condições atuais, como em condições futuras. Contudo, existe um
importante potencial de ocorrência de cheias rápidas, a W/NW da área de intervenção, nomeadamente no
final do vale de Alcântara. A execução do Plano Geral de Drenagem de Lisboa 2016-2030, nomeadamente
das intervenções para este território (túneis, reforço e reabilitação de coletores e sistemas elevatórios,
separação e controlo de caudais, …), permitirão limitar (inviabilizar) a ocorrência de cheias e inundações na
área de estudo.
Na área de estudo, a suscetibilidade às inundações estuarinas é média. Em condições futuras, a
suscetibilidade tenderá a manter-se moderada. Em termos médios, o aumento do NMM variará entre 0,17m
e 0,38m para 2050 (projeções globais).
A sensibilidade a cheias e inundações configura alguma preocupação, embora apresentando valores
reduzidos (na área de estudo, contabilizam-se 26 edifícios). Nas zonas ou vias consideradas como tendo
maior sensibilidade a cheias rápidas e a inundações encontra-se Alcântara (destaque para as infraestruturas
rodoviárias da rede municipal - Avenida 24 de julho, Avenida da India, e para as infraestruturas rodoviárias
- Linha de Cascais -Alcântara e Santos; estações na zona de Alcântara - Mar e Terra). Neste quadro, pode
concluir-se que – para a sensibilidade dos principais elementos – a precipitação intensa é o risco climático
mais impactante, pela sua relevância para as cheias rápidas e inundações.
A sensibilidade a inundações estuarinas é bastante elevada, existindo um importante conjunto de elementos
e espaços expostos. Toda a área de intervenção e os territórios tangentes ao estuário (que integram a área
de estudo), configuram uma elevada sensibilidade dos elementos expostos à potencial ocorrência de
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inundações estuarinas, pelo facto de poderem gerar uma importante acumulação de águas superficiais,
agravada pela incapacidade de resposta dos sistemas de drenagem urbanos.
Em termos de sensibilidade a inundações estuarinas, registe-se a presença de dois edifícios na área de
intervenção (os únicos classificados como edifícios na Base Geográfica de Edifícios: Capitania do Porto de
Lisboa e Federação Portuguesa do Remo), de outras estruturas de apoio às docas, edifícios de atividades
comerciais e de lazer e a zona envolvente ao Terminal (elevada sensibilidade a este risco). Também a
presença de diversos subsistemas de transportes na área de estudo (sobretudo, rodoviário e ferroviário, a
oeste da área de estudo) poderão ser fortemente impactados pela ocorrência de inundações estuarinas, o
que pode colocar em causa a segurança das pessoas, acrescido de eventuais impactes na continuidade do
fornecimento de transporte, incluindo no interior da área de intervenção (no limite podendo gerar
interrupções por indisponibilidade decorrentes do corte de vias). Como consequência, poderá existir um
aumento de congestionamento e a necessidade de procurar vias alternativas, para assegurar os serviços de
transporte e o desenvolvimento de atividades comerciais e de logística. Neste quadro, pode concluir-se que
– para a sensibilidade dos principais elementos – a subida do NMM é o risco climático mais impactante,
pela sua relevância para as inundações estuarinas.
Do levantamento sistemático de informação sobre os eventos climáticos extremos que afetaram a área de
estudo nos dois últimos decénios, conclui-se que possuem uma enorme expressão os eventos de
precipitação excessiva e, em menor escala, de vento forte. Dos impactes no território onde se localiza o
Terminal de Contentores de Alcântara – Porto de Lisboa, relevam com maior expressão as inundações e, em
menor escala, os danos em edifícios e para as infraestruturas.
A vulnerabilidade (atual e futura) aos principais riscos climáticos (cheias rápidas e inundações) é globalmente
reduzida na área de estudo. Não obstante, na área de intervenção, nos espaços tangentes ao estuário, é
elevada a probabilidade de atingir valores importantes em termos do índice de perigosidade de inundação,
da Vulnerabilidade Física Costeira, no ano horizonte (2050).
Na área de estudo, 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 anohorizonte 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).

6.4.17 Gestão de Resíduos
6.4.17.1 Fase de construção
Nesta fase, os resíduos expetáveis resultam das seguintes atividades:
•

Funcionamento/manutenção do estaleiro da obra;

•

Demolição de edifícios existentes;

•

Remoção e aplicação de novos pavimentos em betão;
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•

Execução de trabalhos envolvendo movimentações de terras (aterros e escavações) e desmatação
e decapagem de solo;

•

Instalação de infraestruturas;

•

Remodelação/desvio da atual via ferroviária;

•

Operação de máquinas, equipamentos e veículos afetos à obra;

•

Lavagem das betoneiras;

•

Aplicação de camadas de misturas betuminosas;

•

Substituição de equipamento elétrico e informático.

Na Tabela 5.70 estão identificados os principais resíduos que é expectável que sejam gerados pelas
atividades acima elencadas, verificando-se uma grande diversidade, em termos de tipologia.
A aplicação de boas práticas, ao nível da gestão dos resíduos, constitui um fator essencial para minimizar
os potenciais impactes negativos, quer sobre o ambiente, quer sobre os sistemas de gestão, associados à
produção desses resíduos.
Elencam-se, seguidamente, algumas diretrizes relativas à gestão deste tipo de resíduos, que configuram
boas práticas e permitem assegurar a minimização de impactes.
Resíduos de Construção e Demolição
Os Resíduos de Construção e Demolição (LER 17) apresentam características e especificidades que
condicionam e dificultam a sua gestão, nomeadamente a sua composição heterogénea, com frações de
dimensões variadas e diferentes graus de perigosidade. No entanto, apresentam o benefício de serem
constituídos por quantidades significativas de materiais inertes, reutilizáveis e recicláveis, podendo ser
tirado partido desse fator, através da aplicação de procedimentos de gestão ambientalmente sustentáveis,
diminuindo-se, assim, a utilização de recursos naturais e a necessidade de deposição final em aterro.
No caso do projeto em análise, estes resíduos resultam dos trabalhos de demolição e de construção civil,
nomeadamente a demolição dos edifícios, a remoção de pavimentos e infraestruturas, como por exemplo
redes de drenagem, e a execução do novo edifício, repavimentações e instalação de novas infraestruturas.
Há que ter em conta também os resíduos gerados devido a restos de material danificado/partido e
material sobrante.
Resíduos de embalagens
Os resíduos da fase de construção incluem ainda as embalagens usadas provenientes do
acondicionamento de materiais de construção e de produtos químicos utilizados na obra (óleos, solventes,
tintas, combustíveis, etc.).
Os resíduos de embalagem não contaminados deverão ser segregados de acordo com o tipo de material
constituinte, nomeadamente vidro, plástico, metais, papel e cartão, madeira, etc, pelo que deverão existir
locais separados para o seu armazenamento temporário. Deverá também ser evitado o contacto com
outros resíduos, nomeadamente com resíduos contaminados. As frações passíveis de serem recicladas,
como é o caso das paletes de madeira, elementos em ferro, filme de plástico, cartão, embalagens não
contaminadas, plásticos, (PEAD,PET,PVC, etc), entre outros, devem ser encaminhadas para empresas
recicladoras licenciadas.
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)
Prevê-se a produção de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).
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O utilizador não particular, enquanto produtor de resíduos não urbanos, é responsável pela sua gestão,
pelo que deve transferir a responsabilidade pelos REEE que produz a uma entidade gestora deste fluxo,
ou a operador de gestão de resíduos licenciado.
Solos e rochas
Estes resíduos são maioritariamente provenientes das atividades de terraplanagem, nomeadamente
decapagem e escavações. Deverá ser potenciado o aproveitamento de solos/terras sobrantes da obra,
através da sua utilização na regularização de taludes, como material e cobertura em aterros sanitários, na
requalificação de pedreiras abandonadas ou ainda em local licenciado pelas câmaras municipais, entre
outros.
Resíduos Sólidos Urbanos
Os resíduos produzidos no estaleiro (escritórios, cantina, alojamentos), pela sua natureza e composição, são
equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU). Uma parte significativa dos resíduos produzidos é passível de
valorização, pelo que deverá ser assegurada a sua separação, em função das diferentes fileiras presentes.
Óleos usados
A execução das atividades inerentes às obras previstas requer a utilização de maquinaria pesada, de veículos
pesados e de outros equipamentos/maquinaria de construção civil, dando origem a um conjunto de resíduos
associados às operações de manutenção e à trasfega de combustível e de óleos usados. Esses resíduos, na
sua maioria, são classificados, segundo a Lista Europeia de Resíduos, como resíduos perigosos.
É recomendada a recolha/ armazenamento em separado dos óleos hidráulicos e óleos de motor, de forma
a não comprometer o potencial de valorização. Com efeito, os óleos hidráulicos usados não necessitam de
desmetalização para a valorização energética, o que não acontece com os óleos usados com outra origem.
As operações de trasfega de óleos usados poderão originar derrames, o que poderá provocar a
contaminação de outros materiais (p.e. terra e brita contaminada com derrames, materiais absorventes,
entre outros). Os materiais contaminados acidentalmente deverão ser alvo dos mesmos procedimentos
de gestão aplicados aos resíduos perigosos. Em particular, a armazenagem temporária desses materiais
deverá ser efetuada tendo em atenção os mesmos cuidados, devendo ser entregues a uma entidade
licenciada para a sua eliminação/tratamento.
No Capítulo 8 (Medidas minimizadoras) são discriminadas as medidas a aplicar pela Entidade Executante,
ao nível da gestão dos resíduos, consideradas fundamentais para minimizar os impactes decorrentes da
sua produção.

6.4.17.2 Fase de exploração
Na fase de exploração, os principais resíduos gerados resultam da exploração dos próprios navios portacontentores.
No que se refere à tipologia dos resíduos produzidos no TCA nesta fase, não são expetáveis alterações
em relação à situação atual. Do mesmo modo, serão mantidos os procedimentos de gestão instituídos
pela APL, acima descritos, os quais garantem a remoção e um destino final adequado a todos os resíduos
produzidos nos navios que utilizam o TCA.
Deste modo, considera-se que nesta fase não serão gerados impactes, no que respeita à produção e
gestão de resíduos.
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6.5

Síntese de impactes
Na tabela seguinte apresenta-se a síntese dos impactes do projeto, na fase de exploração, no que se refere
à sua significância, considerando os diferentes cenários (e horizontes temporais) estudados para os
descritores em que tal poderá ter influência.
Tabela 6.41-Síntese dos impactes na fase de exploração
Cenário

Descritor

BAU
2027

Conservador
2038

2027

Investimento

2038

2027

Geomorfologia,
Geologia e
Sismicidade

Sem impactes

Recursos
hídricos

Sem impactes e Impactes pouco significativos

Solos

Sem impactes

Uso e ocupação
do solo

Sem impactes

Socioeconomia

Impactes positivos significativos a muito significativos

2038

Impactes negativos pouco significativos
Ordenamento
do território

Sem impactes

Condicionantes,
servidões e
restrições de
utilidade
pública

Sem impactes

Ecologia

Impactes pouco significativos

Ambiente
sonoro

Impacte
negativo
pouco
significativo

Impacte
negativo pouco
significativo

Impacte
negativo
pouco
significativo

Impacte negativo
pouco
significativo

Impacte
negativo
pouco
significativo

Impacte
negativo
pouco
significativo

Vibrações

Impactes
não
significativos

Impactes não
significativos (em
termos de
afetação média e
do valor máximo
da velocidade
eficaz de
vibração)

Impactes
não
significativos
(em termos
de afetação
média e do
valor
máximo da
velocidade
eficaz de
vibração)

Impactes não
significativos (em
termos de
afetação média e
do valor máximo
da velocidade
eficaz de
vibração)

Impactes
não
significativos
(em termos
de afetação
média e do
valor
máximo da
velocidade
eficaz de
vibração)

Impactes
não
significativos
(em termos
de afetação
média e do
valor
máximo da
velocidade
eficaz de
vibração)

(*1)

(*1)

(em termos
de afetação
média e do
valor
máximo da
velocidade
eficaz de
vibração)
Paisagem

Impactes positivos, de magnitude e significado reduzidos na estrutura da paisagem.
Impactes visuais negativos de baixa magnitude e baixa/média significância, dependendo da
distância do observador à área do projeto

Património

Impactes negativos muito relevantes, relevantes e pouco relevantes sobre os elementos
patrimoniais da envolvente devido, essencialmente, a impactes visuais e paisagísticos relacionados
com a maior presença de contentores;
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Cenário

Descritor

BAU

Conservador

Investimento

Impactes positivos sobre os elementos patrimoniais da envolvente pela reoorganização do espaço e
integração paisagística da área do projeto
Clima

Sem impactes

Qualidade do ar

Alterações
Climáticas

Impacte
negativo
pouco
significativo

Impacte negativo
pouco
significativo

Impacte negativo, de
significância baixa

Impacte
negativo
pouco
significativo

Impacte
negativo pouco
significativo

Impacte negativo, de
significância média. (*2)

Impacte
negativo
pouco
significativo

Impacte
negativo
pouco
significativo

Impacte negativo, de
significância média. (*2)

(*1)- Perspetiva-se mais impactante que os restantes cenários, considerando o número de recetores
potencialmente mais afetados, a distância destes às diferentes fontes de vibração (rodoviário e ferroviário) e ao
potencial de afetação do tráfego ferroviário.
(*2)-sendo o tráfego marítimo o maior contribuidor para o aumento das emissões de GEE, ele tinha sempre de
ocorrer, se não para o TCA, para outro porto do país, pelo que se pode associar este impacte, não diretamente
ao TCA, mas à atividade de transporte marítimo de mercadorias.

6.6

Impactes Cumulativos
Não foram identificados projetos associados ou complementares ao projeto em análise, passíveis de
provocar impactes cumulativos.
Contudo, foram identificados projetos na envolvente da área de intervenção, com potenciais impactes
cumulativos, nomeadamente ao nível do descritor de paisagem.

6.6.1

Impactes cumulativos sobre a Paisagem
No Desenho 20 apresenta-se uma carta de impactes cumulativos, onde estão assinalados os projetos
identificados na área de estudo alargada do descritor Paisagem (3km), os quais são descritos de seguida
de forma resumida.
Concelho de Lisboa
✓

Diversos projetos urbanísticos
Estão previstos diversos projetos urbanísticos, nomeadamente relacionados com edificações (hotéis,
complexos residenciais, etc) e alguns com requalificações urbanas, como o da margem ribeirinha de
Santos, a este do TCA.
De acordo com informações disponíveis on line
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, neste projeto, a proposta de intervenção ao nível

urbano passa pela regeneração e requalificação do Aterro da Boavista, na margem ribeirinha de
Santos. Os objetivos desta intervenção passam por desenvolver um novo plano urbano na cidade e
dotar este lugar de equipamentos náutico-desportivos, capazes, não só de fixar e integrar a
população, mas também caracterizar simbolicamente o aterro, tornando-o assim num espaço de
excelência em Lisboa, tendo como foco principal a projeção de um ‘centro marítimo’ na margem do
Tejo. Nesta intervenção está prevista a construção do Centro Português da Cultura do Mar e de um
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http://www.archiprix.pt/national/index.php?project=3750
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pavilhão que funcionará como Academia de Treino do Tejo e a criação de um Centro Expositivo de
Reparação Naval, com a construção de em edifício de apoio à reparação naval, na Naval Rocha.
Na proximidade do TCA, está previsto o Complexo de Alcântara. De acordo com informações
disponíveis on line86, nesse terreno, da antiga fábrica da Sidul, crescerá um complexo com escritórios
e habitação. O núcleo de escritórios, constituído por dois edifícios unidos por uma pala, lembra uma
janela debruçada sobre o rio. Já os edifícios de habitação remetem para a memória industrial
associada ao lugar. Com oito andares edificados, o piso térreo estará vocacionado para as áreas
comuns e de apoio. O núcleo de habitação será composto por dois corpos num total de 200
apartamentos.

Figura 6.7 – Imagem do Complexo de Alcântara

✓

Projeto do Hospitla CUF Tejo,

Em fase de conclusão, o Hospital CUF Tejo, na interseção das avenidas da Índia, Brasília e 24 de Julho,
ocupa 75 mil m2, dispersos por 10 pisos.

86 https://homehunting.pt/blog/2019/12/16/edificios-novos-lisboa/
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Figura 6.8 – Imagem do Hospital CUF Tejo

No que diz respeito aos impactes cumulativos, e conforme j´referido, foram identificados alguns projetos
que, em conjunto com o Terminal de Contentores de Alcântara, podem gerar impactes na paisagem local,
onde se destacam o Hospital CUF Tejo e o Complexo de Alcântara por serem os que se encontram
praticamente nas imediações da área de projeto.
Os impactes cumulativos previstos podem, de uma forma sintética, dividir-se nos seguintes:
Fase de construção
•

Alterações na morfologia do território afetado;

•

Perturbação da visibilidade junto dos locais onde se efetuam sobretudo, durante a fase de
construção, as obras de escavação e manobras de máquinas, incluindo os acessos, pelo aumento
do nível de poeiras no ar;

•

Deposição de poeiras no coberto vegetal envolvente (mais grave nos meses de menor precipitação,
correspondente ao período estival);

•

Existência de elementos “estranhos” no ambiente tradicional local, nomeadamente maquinaria
pesada, depósitos de materiais e escombreiras.

Relativamente à fase de construção destes projetos, o Hospital CUF Tejo está em fase final de construção,
pelo que se admite que não serão gerados impactes cumulativos com o Projeto do Complexo de Alcântara
e com o Projeto em análise.
Os impactes cumulativos poderão ocorrer se houver da sobreposição das fases de construção do Complexo
de Alcântara com o projeto do TCA e, neste caso, serão gerados impactes cumulativos negativos, mas de
carácter temporário.
Em suma, a implementação do Projeto de Modernização em conjunto com outros projetos contribuirá para
gerar impactes cumulativos na paisagem urbana local, prevendo-se que os mesmos sejam tanto ou mais
significativos, a nível visual, estrutural ou funcional, em função da simultaneidade das fases de construção e
consequente desorganização espacial de outros projetos na envolvente, nomeadamente o projeto do
Complexo de Alcântara.
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Fase de exploração
No entanto, durante a fase de exploração também são previstos impactes visuais gerados pela implantação
dos projetos, sobretudo, os de maior expressão visual na área de estudo (identificados no Desenho 20) e
que poderão contribuir com impactes negativos cumulativos no fator Paisagem, nomeadamente, alterações
da configuração urbana existente, aumento da volumetria do edificado, alteração das panorâmicas e
enfiamentos de vistas, redução da luminosidade e consequente aumento de áreas mais sombrias e maior
artificialização da paisagem. De facto, os impactes negativos na paisagem, assumem assim um carácter
cumulativo, cuja significância e magnitude dependerá muito, uma vez que se trata de uma área urbana já
por si bastante artificializada e densamente edificada, das suas etapas de concretização e funcionamento,
essencialmente, no que diz respeito às alterações ao nível do espaço local a intervencionar em dado
momento, a sua escala, o seu valor estético e arquitetónico e a forma como se integra paisagisticamente e
em termos de planeamento urbano no local onde se insere.
Nesse sentido, conforme referido anteriormente, o Hospital CUF Tejo (atualmente em construção) e o
Complexo de Alcântara (em fase de intenção/projeto), serão os projetos que, dada a sua proximidade com
o Terminal de Contentores de Alcântara, serão passíveis de gerar um impacte visual cumulativo negativo
mais significativo, uma vez que a sua presença será muito evidente na paisagem local, devido à sua excessiva
volumetria e altura que altera significativamente a linha de contorno do horizonte urbano, criando,
sobretudo, no que diz respeito ao Hospital CUF Tejo, uma vez que já se encontra implementado, a criação
de um elemento estranho e grande dimensão nesta paisagem que altera por completo o sistema de vistas
a partir de alguns pontos notáveis da cidade de Lisboa para o rio Tejo, inclusivamente, para a área do
Terminal de Contentores de Alcântara.
Em suma, a implementação do Projeto em conjunto com outros projetos contribuirá para gerar impactes
cumulativos na paisagem urbana local, prevendo-se que os mesmos sejam tanto ou mais significativos, a
nível visual, estrutural ou funcional, em função da simultaneidade das fases de construção e consequente
desorganização espacial dos outros projetos na envolvente, bem como, na fase de exploração, da sua
volumetria e forma como se integram esteticamente e arquitetonicamente no contexto local (tendo sido
considerados os projetos para os quais se obteve informação à data da realização deste estudo).

6.6.2

Outros impactes cumulativos
Não foram identificados projetos de equipamentos ou infraestruturas de natureza similar à do TCA que
pudessem estar na origem de impactes cumulativos.
Em termos de análise de impactes cumulativos, poder-se-á considerar os impactes resultantes das
atividades do TCA, nomeadamente o transporte rodoviário, ferroviário e marítimo-fluvial de contentores,
em simultâneo com o tráfego rodoviário normal da cidade, com o tráfego ferroviário de passageiros e com
o tráfego marítimo não associado ao TCA.
No âmbito do descritor de ambiente sonoro, foram analisados os impactes, com base em modelação, dos
tráfegos rodoviário, ferroviário e marítimo-fluvial associados ao projeto, em conjunto com os mesmos tipos
de tráfego, não relacionados com o projeto, e com o tráfego aéreo, para os diferentes cenários e anos
horizonte de projeto. Considera-se que esta análise configura, então, uma análise de impactes cumulativos,
tendo-se concluído, em termos gerais, que a zona onde se insere o TCA caracteriza-se por apresentar
atualmente e no futuro níveis de ruído que não cumprem os valores limite de exposição, que o TCA e as
atividades a ele associadas têm pouca influência no ambiente sonoro local e que o aumento dos níveis de
ruído associado às atividades do projeto é pouco significativo, qualquer que seja o cenário e o horizonte de
projeto considerados.
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Neste contexto, é de assinalar que o Projeto da Ligação Desnivelada da Linha ferroviária de Cascais e do
Porto de Lisboa à Linha de Cintura, com data e moldes de concretização incertos, contribuirá para a
minimização dos níveis de ruído na envolvente do TCA.
Este projeto, em fase de Estudo Prévio, foi desenvolvido pela ex-REFER, com os objetivos de:
•

Acabar com o cruzamento de nível entre a linha de caminho-de-ferro para passageiros Lisboa –
Cascais, e a linha de caminho-de-ferro de mercadorias que liga o Porto de Lisboa e a Linha de
Cintura;

•

Estabelecer uma nova ligação da linha de caminho-de-ferro para passageiros Lisboa – Cascais, à
parte Norte de Lisboa, seguindo a Linha de Cintura;

•

Acabar com o cruzamento de nível entre a linha de caminhos-de-ferro de mercadorias que liga o
Porto de Lisboa e a Linha de Cintura e as rodovias Av. Brasília, Av. Da Índia, Largo de Alcântara, com
a emissão sonora ao longo de todo o trajeto, nomeadamente ao longo da Rua Cascais e Rua João
Oliveira Minguéns;

•

Melhorar significativamente a fluidez do tráfego rodoviário na zona de Alcântara.

Com a concretização do projeto da Ligação Desnivelada da Linha de Cintura à Linha de Cascais e ao Porto
de Lisboa haverá uma melhoria das condições de circulação ferroviária, evitando-se igualmente a
interferência na circulação rodoviária na Avenida de Brasília, na medida em que se prevê a eliminação do
atual constrangimento que se verifica de interrupção do tráfego rodoviário quando do atravessamento dos
comboios de mercadorias.
De acordo com informações recolhidas no Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de
Contentores de Alcântara (ARQPAIS 2010/2011), do ponto de vista do tráfego ferroviário, as zonas mais
afetadas, tais como as urbanizações em torno da Rua de Cascais e da Avenida de Ceuta, deixarão de sofrer
a influência do ruído de circulação das composições, dado que a mesma, no âmbito do Projeto da Ligação
desnivelada da Linha ferroviária de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura, se passará a processar
parcial ou integralmente em túnel, dependendo da solução de projeto adotada. No entanto, mesmo com a
adoção da solução apenas parcialmente em túnel, os troços à superfície serão dotados com soluções
minimizadoras de ruído, no âmbito daquele projeto, pelo que resultarão impactes sempre positivos.
Com a concretização deste projeto é minimizada também a interferência com o tráfego rodoviário sempre
que houver necessidade de fazer sair uma composição ferroviária do terminal de contentores de Alcântara,
pelo que são gerados impactes positivos muito significativos ao nível da mobilidade da população.

7.

RISCOS

ASSOCIADOS

À

CONSTRUÇÃO,

PRESENÇA

E

FUNCIONAMENTO DO TERMINAL
7.1

Riscos originados em fase de construção
Os principais riscos identificados para a fase de construção prendem-se com a realização da obra e dos
trabalhos que lhe são inerentes e da presença e funcionamento do estaleiro, o que pressupõe a existência
dos seguintes fatores de risco:
•

Realização de atividades de demolição de edifícios e infraestruturas;
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•

Desmontagem de gruas e equipamentos obsoletos movidos a gasóleo;

•

Presença de substâncias poluentes, nomeadamente, combustíveis, lubrificantes, descofrantes,
tintas, etc.;

•

Presença de substâncias inflamáveis, nomeadamente, combustíveis, lubrificantes, etc.;

•

Circulação de veículos pesados transportando substâncias perigosas;

•

Produção de águas residuais.

Os principais perigos resultantes prendem-se com a ocorrência de derrames acidentais de substâncias
poluentes, passíveis de provocar a poluição do solo e das águas superficiais, bem como com a ocorrência
de explosões e incêndios.
A aplicação durante a execução da obra de um Plano de Gestão Ambiental e das medidas de segurança
previstas no Plano de Segurança e Saúde, a desenvolver e implementar pelo empreiteiro, permitirá
minimizar significativamente esses riscos e a probabilidade de ocorrência de acidentes.

7.2

Riscos originados pelo funcionamento do Terminal

7.2.1

Riscos associados ao tráfego de navios
Neste ponto, analisam-se os riscos potenciais que advêm do aumento do tráfego de navios e embarcações
menores e os efeitos ambientais previsíveis dos mesmos, no que se refere à qualidade da água.
A Administração do Porto de Lisboa dispõe de um conjunto de normas e instrumentos regulamentadores
das atividades portuárias (Regulamento da Autoridade Portuária de Lisboa), de cumprimento obrigatório
por parte de todos os operadores, o que permitir minimizar o impacte da circulação dos navios e a
ocorrência de acidentes.
A informação disponível na página da internet desta entidade refere o seguinte: “Através da Direção de
Segurança e Ambiente, a Administração do Porto de Lisboa, SA – exerce um conjunto de funções
estratégicas que contribuem proactivamente para o desenvolvimento sustentável do porto. Neste âmbito
a Autoridade Portuária garante a segurança de pessoas, navios, mercadorias, ambiente e ainda das
instalações portuárias sob o seu controlo. Suportado por sistemas e tecnologias de vanguarda e alinhado
com os mais exigentes códigos internacionais, o Porto de Lisboa posiciona-se, em matéria de segurança,
a par dos principais portos europeus. O mais completo VTMS – Vessel Traffic Management System, o
sistema de gestão da qualidade implementado nos serviços de pilotagem e de controlo de tráfego
marítimo e portuário, o inovador sistema de avaliação dinâmica do resguardo sob a quilha dos navios, os
poderosos sistemas de assinalamento marítimo, o Plano de Emergência Interno, o ambicioso sistema de
gestão ambiental, a certificação ISPS e o sofisticado sistema de inspeção não intrusiva de contentores (no
âmbito da CSI – Container Security Initiative) são apenas alguns dos instrumentos em que está suportado
o rigor extraordinário com que a segurança e o ambiente são preservados no Porto de Lisboa.”
A APL dispõe de um Plano de Emergência Interno e de capacidade de atuação em caso de acidente no
porto, em articulação com outras entidades, e devidamente enquadrado na resposta de emergência.
(http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/PORTO_LISBOA/SEGURANCA
_AMBIENTE/PEIPL).
De acordo com informação recolhida aí recolhida, a APL decidiu instituir o Plano de Emergência Interno
do Porto de Lisboa – PEIPL, por forma a prevenir na sua área de jurisdição a ocorrência de acidentes
(definidos como Tecnológicos, Naturais e Sociais) e/ou minimizar as suas consequências. Esta decisão foi
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consolidada com a aquisição de um package informático internacional de apoio à sua Gestão, em 1996.
O Plano de Emergência da APL é um sistema 'aberto' que integra outros Planos de Emergência /
Contingência, englobados na mesma área geográfica - cujas fronteiras naturais são as margens Norte e
Sul do Tejo, tendo a jusante, o alinhamento dos faróis de São Julião da Barra e do Bugio (Linha de EntreTorres) e a montante, o traçado da ponte Marechal Carmona em Vila Franca de Xira. Trata-se de um plano
dinâmico, atualizado diariamente e que dispõe de um serviço de atendimento permanente.
As características geográficas do porto de Lisboa, ocupação antrópica e a legislação aplicável
nomeadamente, Resolução de Conselho de Ministros nº 25/93 de 15 de Abril - Plano Mar Limpo e Lei nº
113/91 de 29 de Agosto - Lei de Bases da Proteção Civil, determinaram que o seu Plano de Emergência
conferisse especial relevância aos:
•

Planos Municipais de Emergência - o porto de Lisboa coabita jurisdicionalmente com onze
municípios;

•

Planos de Emergência Internos específicos para as Atividades Industriais assim definidas; e

•

Planos de Segurança dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços.

Tendo em vista a compatibilização da utilização portuária e industrial com a ocupação urbana e comercial,
com a conservação da natureza e com as legítimas aspirações das populações no que diz respeito ao
recreio e lazer, o PEIPL estabelece Medidas e Procedimentos, de acordo com os meios humanos e materiais
que pode mobilizar e em sintonia com as várias entidades envolvidas. Para a Direção e Coordenação de
todas as operações - na área de jurisdição da APL - relativas à gestão de acidentes / incidentes definidos
como de carácter tecnológico, natural e social, foi instituído o denominado Centro de Coordenação de
Operações (CCO) da APL, localizado no Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo e
Segurança (Terrapleno de Algés) e em serviço permanente TDA - Todos os Dias do Ano.
Possui igualmente um sistema de comunicações em VHF utilizando os Canais: Canal 12 - Chamada comum
do porto; Canal 16 - Socorro, Urgência e Segurança, em regime de escuta permanente.
Todos os acidentes / incidentes ocorridos na área de jurisdição da APL ficam registados na Base de Dados
para efeitos de histórico / estatística de acontecimentos. Ficam igualmente registadas, por ocorrência,
todas as ações / intervenções (com o custo financeiro associado a cada uma delas), todos os comunicados
emitidos bem como todos os relatórios progressivos de situação.
Neste contexto, admitindo um cenário, pouco provável, de um acidente envolvendo um navio de
transporte de mercadoria, o Porto dispõe dos meios adequados para, prontamente, fazer face a uma
situação desse tipo, pelo que as respetivas consequências seriam limitadas, nomeadamente no que se
refere à contaminação da água e dos sedimentos e à afetação da fauna e flora do estuarina e marítima.
Em suma, a ocorrência de derrames de substâncias poluentes para o meio hídrico na sequência de
situações acidentais, como a colisão entre navios, constitui um risco com reduzida probabilidade de
ocorrência, tendo em consideração as normas, procedimentos e regulamentos instituídos pela Autoridade
Portuária. Contudo, não se pode excluir de todo essa possibilidade, admitindo-se que a sua ocorrência
induzirá impactes negativos, cuja importância e magnitude dependerão da gravidade do acidente, ou seja,
das quantidades e natureza das substâncias poluentes introduzidas no meio hídrico. Os derivados de
petróleo, usados como combustíveis, nomeadamente os óleos combustíveis e o gasóleo marítimos, são
os que mais probabilidade têm de estar envolvidos em situações de acidente com navios de transporte
de mercadorias contentorizadas.
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7.2.2

Riscos associados aos contentores com substâncias perigosas
O projeto prevê o parqueamento de contentores que transportam substâncias perigosas, como acontece
atualmente, junto com os outros contentores, sendo respeitadas as distâncias de segregação previstas no
código IMDG. Caso haja um derrame, o TCA dispõe de meios próprios para fazer face a essa situação.
Efetivamente, atualmente o método de trabalho do terminal prevê que a alocação de matérias perigosas
em parque (carga IMO) se faça de tal modo que se respeitem as distâncias de segurança entre produtos
incompatíveis à luz do código IMDG, que não sendo obrigatório em contexto de infraestruturas terrestres,
é a boa prática de referência no setor. Esta abordagem permite a mitigação dos riscos de reações químicas
violentas entre materiais incompatíveis, em caso de ocorrência de derrames, bem como, incremento do
tempo disponível para resposta eficaz em caso de emergência face a cenários de incêndio.
Em termos de meios e procedimentos para fazer face a eventuais derrames, foram descritos de forma
detalhada no capítulo 4.4.4.5.3.
Resumindo, caso haja um derrame, o TCA dispõe de meios próprios para fazer face a essa situação,
nomeadamente ”bacias de contenção de derrame” móveis preparadas para receber contentores ISO de
20’, 40’ ou 45’. Estas bacias de retenção de construção metálica resistentes à corrosão por contacto com
substâncias ácidas ou alcalinas, foram concebidas para serem transportadas sobre os semirreboques do
terminal ou semirreboques de estrada para, quando necessário, poderem levar contentores avariados e
produtos derramados para locais de segunda intervenção. De referir também que o TCA disporá de Kits
avançados para derrames de hidrocarbonetos e químicos perigosos, para minimizar/conter o produto
derramado, até à remoção da unidade danificada para bacia de retenção dedicada.
Acrescenta-se ainda as ações ao nível da Formação e Competência das equipas operacionais da Liscont.

8.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

8.1

Enquadramento
Na sequência da etapa anterior, de identificação e avaliação de impactes ambientais, neste capítulo são
identificadas e descritas as medidas ambientais adequadas e necessárias que deverão ser adotadas de
forma a minimizar ou compensar os impactes ambientais negativos e potenciar os impactes ambientais
positivos do projeto, tornando-o, deste modo, ambiental e socialmente equilibrado e sustentável.
As medidas propostas podem ser agrupadas em dois tipos:
•

Medidas de caráter geral, consistindo em recomendações que configuram boas práticas ambientais
e que, portanto, beneficiam mais do que um descritor, sendo consideradas de âmbito transversal
e essencialmente direcionadas para a fase de construção;

•

Medidas de minimização e de compensação de impactes específicas, por descritor, consistindo em
ações a implementar, quer em fase prévia ao início da fase de construção, quer durante a
construção e exploração do projeto, podendo ser da responsabilidade do proponente ou do
empreiteiro.

Na definição das medidas gerais e medidas específicas, por descritor, foi tido em consideração o conteúdo
do documento “Medidas de minimização Gerais da Fase de Construção” da Agência Portuguesa do
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Ambiente (APA), tendo sido retidas as medidas passíveis de ser aplicadas ao projeto em causa. Em alguns
casos a redação das medidas foi alterada, de modo a adaptar-se, o mais possível, à situação concreta.
Nos pontos seguintes são apresentadas as medidas ambientais a adotar. Na secção 8.2 são apresentadas
as medidas de mitigação de caráter geral, e na secção 8.3 as medidas específicas, por descritor ambiental.

8.2

Fase de construção
Conforme já referido, serão seguidas, sempre que aplicável, e com as devidas adaptações, as medidas de
minimização constantes do documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção” da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Essas medidas serão identificadas com o código “APA- x”.

8.2.1

Medidas de minimização gerais

8.2.1.1

Fase de preparação prévia à execução das obras
APA1-Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza,
a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à
população, designadamente a afetação das acessibilidades.
APA2-Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações.
APA3-Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos
trabalhos.
APA5-Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento
paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e
respetiva integração na área envolvente.
APA6-Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos
os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na
fase da execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) das obras. No Anexo N apresenetam-se as diretrizes para a elaboração e implementação
de um SGA em obra.

8.2.1.2

Fase de execução da obra
8.2.1.2.1

Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais

APA7- O estaleiro e parque de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção.
APA8-O estaleiro e parque de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de
forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.

8.2.1.2.2

Escavações e Movimentação de terras

APA13-Deve-se efetuar o acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem a movimentação
dos solos, nomeadamente escavações e aterros, que possam afetar o património arqueológico.
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APA14-Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos,
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.
APA15-Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma
a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão
hídrica e o transporte sólido.
APA16 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade
e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo
deslizamento.
APA17-Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro,
de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).
APA18-Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser
armazenados em locais com características adequadas para depósito.
APA19-Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.
APA20-Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.
APA21-Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito
deve excluir as seguintes áreas: Áreas do domínio hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de proteção de águas
subterrâneas (áreas de elevada infiltração); Perímetros de proteção de captações; Áreas classificadas da
Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN);Outras áreas com estatuto de
proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; Outras áreas onde possam ser afetadas
espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; Locais sensíveis
do ponto de vista geotécnico; Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; Áreas de ocupação agrícola;
Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de proteção do património.
APA22-Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a execução das
obras respeitar os seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo:
•

As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais, o mais próximos possível, do local de
aplicação, para minimizar o transporte;
o As terras de empréstimo não devem ser provenientes de: terrenos situados em linhas de água,
leitos e margens de massas de água; zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada,
perímetros de proteção de captações de água; áreas classificadas da RAN ou da REN; áreas
classificadas para a conservação da natureza; outras áreas onde as operações de
movimentação das terras possam afetar espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; locais
sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas com ocupação agrícola; áreas na proximidade
de áreas urbanas e/ou turísticas; zonas de proteção do património.

Acessos
APA24-Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública,
tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações.
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APA25-Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos
ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.
APA26-Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização.
APA27-Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra.
Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
APA28- Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a
levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior da cidade e junto a recetores sensíveis
(como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas).
APA29-Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar impactes.
APA30-Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
APA31-Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruído possível.
APA32-Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação
acústica

nos

termos

da

legislação

aplicável

e

que

se

encontrem

em

bom

estado

de

conservação/manutenção.
APA33-Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas,
dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à
emissão de ruído.
APA34-Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se
restringem ao período diurno e dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
APA35-Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de
sistemas de drenagem de águas pluviais.
APA37-Se necessário, proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos
secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá
ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.
APA38-A saída de veículos das zonas de estaleiro e frentes de obra para a via pública deverá
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos
rodados dos veículos. Sempre que possível, e justificável, deverão ser instalados dispositivos de lavagem
dos rodados e procedimentos adequados para a utilização e manutenção desses dispositivos.
APA39-Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de
sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais
ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.
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Esta medida será integrada no Caderno de Encargos da empreitada e a Entidade Executante será obrigada
a apresentar ao Dono de Obra/Fiscalização, antes do início dos trabalhos, um estudo/plano onde
apresente as soluções que irá adotar para minimizar as emissões de ruído resultantes das atividades de
construção e do funcionamento dos equipamentos mais ruidosos utilizados em obra.
Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
APA40- Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a
Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos
finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.
APA41-Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas
margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
APA42-São proibidas queimas a céu aberto.
APA43-Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a
separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.
APA44-Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) devem
ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados.
APA45-Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.
APA46-Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais,
com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
APA47-Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de
acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques
ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.
APA48-A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma
a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os
solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.
APA49-Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do
solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.
Fase final da execução das obras
APA50-Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem
dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre
outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do
início dos trabalhos.
APA51-Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim
como pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.
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APA52-Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.
APA53-Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam
ter sido afetados pelas obras de construção.
APA54-Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada.
APA55-Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a
necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção.

8.2.2

Medidas de minimização para evitar a queda de materiais no plano de água
Toda a área de intervenção deste projeto deverá ser dotada, nas várias fases da obra, de uma vedação
provisória constituída por tapumes opacos. Esta vedação será instalada em todo o perímetro da obra,
designadamente na sua frente para o plano de água da Doca do Espanhol. Nas zonas contiguas aos
edifícios a demolir, junto aos tapumes opacos será colocada longitudinalmente uma barreira em betão do
tipo new jersey com o objetivo de amparar e evitar elementos da demolição de maiores dimensões que
rolem ou que forcem o tapume, prevenindo-se a queda de quaisquer elementos ao plano de água durante
as demolições dos edifícios. O referido tapume, para além de criar uma barreira física à entrada de pessoas
e equipamentos não afetos à obra, de garantir a proteção de pessoas e bens que circulam no exterior da
obra, tem como objetivo evitar a queda de materiais e resíduos no plano de água, principalmente nas
operações de demolição de pavimentos, de edifícios e nas operações de escavação.
Nos aspetos particulares da demolição dos dois edifícios existentes, o empreiteiro deverá salvaguardar
que os procedimentos garantam a não queda de materiais resultantes da demolição, conforme
Especificação Técnica incluída no projeto – GER-ESP-07-0-PT.
Previamente às operações de demolição, os dois edifícios serão protegidos através de uma rede aplicada
em andaime, por forma a evitar a queda de objetos e resíduos nos pavimentos exteriores.
De referir que as operações de demolição serão executadas de forma tradicional. Assim, e em termos
gerais, saõ preconizadas as seguintes medidas para esres trabalhos em particular:
•

Os trabalhos de demolição e desmonte devem conduzir-se gradualmente de andar para andar e
dos elementos suportados para os suportantes. Os elementos a demolir devem ser apeados por
partes.

•

Não pode ser removido qualquer elemento suportante antes de os elementos suportados que lhe
correspondem, salvo se forem tomadas as devidas precauções para evitar os perigos que daí
possam advir.

•

Não é permitido lançar ou deixar cair materiais diretamente sobre os pavimentos.

•

Os elementos frágeis, como caixilhos e envidraçados serão retirados do edifício antes de começada
a demolição.

•

Os elementos a demolir - particularmente paredes, escadas ou outros elementos cuja maior
dimensão se exerça em altura - não podem ser abandonados em posições que tornem possível o
seu desabamento por ações eventuais.

•

Os produtos da demolição, sobretudo quando constituídos por grandes quantidades ou por
volumes pesados serão arreados por meio de cordas, cabos, roldanas, guinchos ou outros
processos apropriados para zonas vedadas à permanência e circulação de pessoas.
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•

Sempre que se justifique, a remoção de materiais como tijolos e detritos pesados, será feita por
caleiras metálicas ou de madeira que obedeçam aos seguintes requisitos:

•

o

serem vedadas, para impedir a fuga de materiais;

o

terem na base um dispositivo de retenção e proteção eficientes;

o

terem barreiras amovíveis junto da extremidade de descarga e um dístico com sinal de perigo.

Quando as descidas forem efetuadas por intermédio de troços tronco-cónicos constituindo de
modo encadeado uma conduta vertical, os cuidados a ter junto da extremidade inferior, devem ter
em conta - devido à grande velocidade que adquirem os elementos por aí descarregados - a força
de impacto desses materiais junto dos elementos de receção, pelo que, nesses locais, serão
construídas guardas.

•

Os produtos da demolição deverão ser rapidamente removidos e transportados a depósito;

•

Em nenhum caso serão utilizados processos de demolição que utilizem explosivos.

Estes procedimentos, que fazem parte do projeto e que terão de ser cumpridos pelo empreiteiro, entre
outros aspetos, eliminam/minimizam a queda de objetos e resíduos no plano de água.

8.2.3

Medidas de minimização por descritor

8.2.3.1

Geomorfologia, geologia e sismicidade
A implementação das medidas de carácter geral acima enunciadas, bem como a natureza das intervenções
associadas ao projeto, assegura que ao nível destes descritores os impactes sejam muito reduzidos, pelo
que não são necessárias medidas complementares específicas.

8.2.3.2

Recursos hídricos e qualidade da água
A minimização destes impactes passa, sobretudo, pela adoção de boas práticas ambientais na gestão da
empreitada, designadamente as propostas no ponto 8.2.1.
Complementarmente, indica-se que os trabalhadores afetos à obra deverão estar aptos a intervir
rapidamente em caso de acidente envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos.
Deverá ainda a Entidade Executante prever a criação no estaleiro de uma área de lavagem de maquinaria
e a separação dessas águas, bem como das águas de lavagem dos espaços afetos às obras, e respetivo
tratamento primário, ou encaminhamento para destino final adequado.
Não devem ser efetuadas lavagens do recinto da obra ou do estaleiro com grandes volumes de água ou
nos períodos de pluviosidade significativa.
Deverá ainda proceder ao humedecimento das áreas em que possa haver maior acumulação de poeiras,
nas situações de maior intensidade de vento.

8.2.3.3

Solos e ocupação do solo
A implementação das medidas de carácter geral acima enunciadas, bem como a natureza das intervenções
associadas ao projeto, assegura que ao nível destes descritores os impactes sejam muito reduzidos, pelo
que não são necessárias medidas complementares específicas.
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8.2.3.4

Socioeconomia
Tendo em vista minimizar os impactes negativos associados à fase de construção, deverão ser adotadas
as medidas seguidamente identificadas, para além de outras já indicadas no âmbito das medidas gerais
(secção 8.2.1) ou de outros descritores, com influência ao nível dos aspetos socioeconómicos:
•

Compatibilizar e articular a programação dos trabalhos com os usos e atividades que ocorrem na
envolvente terrestre e marítima. Em particular, na eventualidade de ser necessário o apoio de
embarcações para a realização da obra (p.e, para transporte de alguns equipamentos ou materiais),
deve atender-se às atividades de navegação no estuário (navegação de embarcações de
passageiros, recreio, canoagem, vela e pesca), de modo a minimizar interferências e ajustar, na
medida do possível, diferentes atividades programadas que se desenvolvem no estuário;

•

Pôr em funcionamento um sistema de receção de reclamações e sugestões relativamente à
execução dos trabalhos;

•

Proceder à reparação das vias rodoviárias potencialmente afetadas pelo tráfego de camiões, em
particular a Av. de Brasília, que se prevê que venha a ser a via mais solicitada na fase de construção.

Relativamente ao plano de circulação de veículos pesados em fase de obra, apresentam-se seguidamente
as diretrizes para o seu desenvolvimento e detalhamento pela Entidade Executante, antes do início dos
trabalhos inerentes à concretização do projeto.
Os veículos pesados afetos à obra utilizarão, como via principal de acesso ao TCA, a CRIL, saindo no nó de
Algés para a Av. de Brasília, onde farão um trajeto de cerca de 4 km. Chegando à zona portuária, o acesso
ao interior do TCA e às áreas de obra far-se-á unicamente pela rua da Gare Marítima de Alcântara. O
esquema de circulação das viaturas no interior da área de intervenção deverá ser definido e
pormenorizado pela Entidade Executante, respeitando este pressuposto de base, de que o acesso será
feito por norte, a partir da rua da Gare Marítima de Alcântara. A saída das viaturas far-se-á por um acesso
do TCA, devendo as viaturas tomar a Av. de Brasília, em direção ao nó da CRIL, virando à esquerda.
Este esquema de circulação permite minimizar a interferência com espaços considerados mais sensíveis,
como o Museu do Oriente e a Gare Marítima de Alcântara e a perturbação da população que utiliza a zona
das docas de Alcântara e de Santos.
Na figura seguinte apresenta-se o esquema de circulação no acesso local à área de intervenção.
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Figura 8.1 – Esquema de circulação no acesso local à área de intervenção

Com o objetivo de potenciar os impactes positivos identificados para a fase de construção, recomendase que, sempre que possível, as necessidades de mão de obra sejam supridas por trabalhadores locais, de
forma a sustentar o emprego de população residente no concelho de Lisboa e nas freguesias vizinhas à
área de implantação do projeto. Do mesmo modo, recomenda-se que, dento do possível, sejam adquiridos
produtos e serviços junto de empresas instaladas no concelho de Lisboa ou nos concelhos vizinhos, no
sentido de fixar o valor acrescentado gerado pelo projeto na região em que se insere o Projeto.

8.2.3.5

Ecologia
Dada a natureza da área de implantação do projeto e dos impactes esperados, as medidas de minimização
consistem apenas em medidas de carácter geral usualmente recomendadas, de incidência transversal nos
diferentes fatores ambientais e respeitantes às boas práticas ambientais, sendo discriminadas
seguidamente:
•

Dever-se-á evitar o derrame no solo de substâncias poluentes – como tintas, óleos, cimentos,
combustíveis e outros produtos agressivos para o ambiente – bem como de areia, terra ou sólidos
em suspensão, e implantar um programa de controlo de vazamentos e derramamentos dessas
substâncias;

•

Durante a época das chuvas, as atividades geradoras de movimentação de terras deverão ser
controladas, de forma a reduzir os riscos de erosão e o consequente transporte de sólidos e
sedimentos para o meio aquático, que afetam as comunidades aí ocorrentes;
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A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais específicos

•

para o efeito e devidamente impermeabilizados;
Os resíduos produzidos equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores

•

especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das frações
recicláveis e posterior envio para a reciclagem.

8.2.3.6

Ambiente sonoro
Apresenta-se um conjunto de recomendações relacionadas com o cumprimento de obrigações legais,
direcionadas para a fase de construção. São elas as seguintes:
As operações de construção mais ruidosas, deverão, tanto quanto possível, apenas ter lugar no

•

período das 8h00 às 20h00.
Todos os equipamentos utilizados, abrangidos pelo Decreto-lei nº 221/2006, de 8 de novembro,

•

estão sujeitos ao cumprimento dos requisitos legais aí estabelecidos, nomeadamente a exibição da
marca CE de conformidade e a indicação do nível de potência sonora garantido;
Dada a realização da obra configurar uma atividade ruidosa temporária, deverá ser cumprido o

•

estipulado nos artigos 14º e 15º do RGR;
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que se encontrem em bom estado de

•

conservação/manutenção;
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor

•

ruído possível.
Para além destas medidas, considera-se que deve ser elaborado e implementado um plano de
racionalização e otimização do tráfego de veículos pesados para as fases de obra, o qual deverá incluir,
entre outras medidas minimizadoras, se necessário, e dentro do que for possível, a limitação do número
diário de veículos em circulação, na via de acesso à obra mais solicitada (Av. de Brasília) e da circulação
nas horas de ponta do tráfego normal.

8.2.3.7

Vibrações
Na fase de constução, não existem limites específicos a cumprir, no entanto, a NP 2074:2015 vem
estabelecer um critério de valores das grandezas físicas caraterísticas das vibrações impulsivas e com o
número de ocorrências limitado, com o objetivo de obviar a ocorrência de danos estruturais em todos os
tipos de edificação, quando sujeitas a vibrações originadas por solicitações impulsivas.
Neste contexto, não se perspetiva a necessidade de definição de qualquer medida de minimização
específica, para além das seguintes medidas genéricas:
•

Deverá assegurar-se que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que
originem a menor vibração possível;

•

Deverá garantir-se a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção.

•

Deverá proceder-se à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à
obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar o cumprimento das
normas relativas à emissão de vibração.
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•

Deverá garantir-se que pelo menos as operações mais vibráteis se restringem ao período diurno e
de dias úteis, e cumprem a legislação e regras de boa prática em vigor.

•

Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de
sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais
vibráteis, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos na NP2074 e nos Critérios
LNEC.

8.2.3.8

Paisagem
Para a minimização dos impactes potencialmente ocorrentes durante a fase de construção recomendamse as seguintes medidas genéricas (que complementam as medidas em matéria de localização e
exploração do estaleiro):
•

Recomenda-se que na implantação do estaleiro, sempre que possível, sejam utilizadas áreas no
interior da concessão, evitando a degradação de áreas exteriores;

•

Recomenda-se que, na medida do possível, o estaleiro se situe tão afastado quanto possível do
enfiamento visual que se obtém a partir do ponto panorâmico mais elevado do Jardim 9 de Abril /
Museu de Arte Antiga, mas igualmente afastado das Gares Marítimas de Alcântara e Rocha-Conde
de Óbidos;

•

Dependendo do local de implantação do estaleiro, recomenda-se a eventual colocação de
painéis/tapumes envolventes, com tratamento artístico;

•

Para minimizar os potenciais impactes relacionados com a introdução de elementos exógenos na
paisagem, recomenda-se que os resíduos de demolições e solos sobrantes sejam retirados, logo que
possível, da área de intervenção e sua zona de influência visual, sendo conduzidos para destino final
ou temporário pré-acordado;

•

Escolha criteriosa dos locais de depósitos definitivos de terras e resíduos de demolições, de forma a
evitar impactes negativos nessas zonas.

8.2.3.9

Património
Propõem-se as seguintes medidas gerais:
•

Contactar a DGPC em fase prévia à obra, para dar conhecimento do arranque das obras e
operacionalizar o seu eventual acompanhamento das obras e das medidas de minimização
preconizadas no EIA e DIA;

•

Como medida geral, aplicável a toda a obra, deve-se garantir o acompanhamento arqueológico de
todas operações que impliquem revolvimento do solo, como sejam a remoção de pavimentos,
demolições, escavações, etc. Este acompanhamento deverá ser executado de forma contínua, estando
o número de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho simultâneas e da distância
entre elas, de forma a garantir um acompanhamento adequado, tendo sempre que, como mínimo,
existir um arqueólogo em permanência em cada frente de obra;

•

Deve-se considerar a conservação in situ das ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas
durante o acompanhamento arqueológico da obra, tanto quanto possível, e em função do seu valor
patrimonial (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o
seu estado de conservação atual ou seja efetuada a salvaguarda pelo registo;
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•

Competirá ao arqueólogo avaliar eventuais impactes gerados pela localização das frentes de obra,
estaleiro e caminhos de acesso ou dos locais de construção sobre as ocorrências patrimoniais
conhecidas e preconizar e justificar (técnica e financeiramente), as medidas de minimização que se
venham a revelar necessárias em virtude do surgimento de novos dados no decurso da obra e que
visem proteger e/ou valorizar elementos de reconhecido interesse patrimonial (incluído no
acompanhamento ambiental preconizado na medida anterior).

Como medidas específicas para os elementos patrimoniais potencialmente mais afetados elencam-se de
seguida medidas específicas.
•

Para o elemento EP1 - Gare Marítima de Alcântara propõe-se as seguintes medidas:
o

Antes de mais, por forma a que a Tutela se possa pronunciar sobre afetação da Zona de Proteção
do Bem, sujeito a Proteção Legal, e de acordo com a legislação em vigor, deverá ser realizado um
Relatório Prévio, em harmonia com o determinado no Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho,
onde devem ser explicitadas as ações a realizar na Fase do Obra, e as consequências expetáveis,
em termos de aumento de tráfego rodo e ferroviário, decorrentes da Modernização e Aumento
de Eficiência do Terminal de Contentores. Este relatório deverá detalhar, tecnicamente cada
intervenção a realizar na envolvente imediata do imóvel de acordo com o cronograma da obra e
prever, para cada intervenção os impactes associados. Deverá igualmente avaliar as condições de
base do edifício e detalhar um plano de monitorização, durante a fase de implementação e ao
longo do prazo de vida do projeto. De acordo com os impactes previstos e com os dados
recolhidos na monitorização, deverão ser tomadas as devidas medidas corretivas e ser repostas
as condições ótimas de preservação do edifício. Este estudo deve ser realizado numa fase prévia
ao início das obras.

o

Na fase de implementação deverá proceder-se à separação material da obra em relação ao
Edifício, com os meios necessários para evitar a afectação por poeiras ou trânsito de pessoal,
camiões e maquinaria nas suas imediações.

o

Idênticos cuidados deverão ser tidos em relação ao estaleiro de obra, nas fases 3 e 4 de
Implementação.

•

Para o elemento EP2 - Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau e
atual Museu do Oriente propõe-se as seguintes medidas:
o

Antes de mais, por forma a que a Tutela se possa pronunciar sobre afetação da Zona de Proteção
do Bem, sujeito a Proteção Legal, e de acordo com a legislação em vigor, deverá ser realizado um
Relatório Prévio, em harmonia com o determinado no Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho,
onde devem ser explicitadas as ações a realizar na Fase do Obra, e as consequências expectáveis,
em termos de aumento de tráfego rodo e ferroviário, decorrentes da Modernização e Aumento
de Eficiência do Terminal de Contentores. Este relatório deverá detalhar, tecnicamente cada
intervenção a realizar na envolvente imediata do imóvel de acordo com o cronograma da obra e
prever, para cada intervenção os impactes associados. De acordo com os impactes previstos,
deverão ser tomadas as devidas medidas tendentes à sua diminuição. Este estudo deve ser
realizado numa fase prévia prévia ao início das obras.

o

Deverá cumprir-se o plano de circulação proposto, evitando-se o trânsito de camiões e
maquinaria relacionada com a obra, nas imediações do edifício dirigindo o plano de circulação
para Oeste.
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o

Deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente proceder
à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o
impacte visual quer dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de
resíduos a vazadouro.

•

Para o elemento EP3 - Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos propõe-se as seguintes
medidas:
o

Antes de mais, por forma a que a Tutela se possa pronunciar sobre afetação da Zona de Proteção
do Bem, sujeito a Proteção Legal, e de acordo com a legislação em vigor, deverá ser realizado um
Relatório Prévio, em harmonia com o determinado no Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho,
onde devem ser explicitadas as ações a realizar na Fase do Obra, e as consequências expectáveis,
em termos de aumento de tráfego rodo e ferroviário, decorrentes da Modernização e Aumento
de Eficiência do Terminal de Contentores. Este relatório deverá detalhar, tecnicamente cada
intervenção a realizar na envolvente imediata do imóvel de acordo com o cronograma da obra e
prever, para cada intervenção os impactes associados. De acordo com os impactes previstos,
deverão ser tomadas as devidas medidas tendentes à sua diminuição.Este estudo deve ser
realizado numa fase prévia ao início das obras.

o

Deverá proceder-se à separação material da obra em relação ao Edifício, com os meios
necessários para evitar a afectação por poeiras ou trânsito de pessoal, camiões e maquinaria nas
suas imediações.

•

Para o Elemento EP4 - Palácio do Conde de Óbidos, atualmente sede nacional da Cruz Vermelha
Portugal propõe-se as seguintes medidas:
o

Deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente proceder
à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o
impacte visual quer dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de
resíduos a vazadouro.

•

Para o Elemento EP5 – Museu de Arte Antiga, propõe-se as seguintes medidas:
o

Deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente proceder
à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o
impacte visual quer dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de
resíduos a vazadouro.
Para o Elemento EP10 – (Antigo) Convento de S. João de Deus, propõe-se as seguintes medidas:

•
o

Deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente proceder
à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o
impacte visual quer dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de
resíduos a vazadouro.
Para o Elemento EP11 – Pavilhão - Casa da América Latina, propõe-se as seguintes medidas:

•
o

Deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente proceder
à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o
impacte visual quer dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de
resíduos a vazadouro.
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•

Para o Elemento EP15 - (Antigo) Armazém Frigorífico - Delegação aduaneira –propõe-se as
seguintes medidas:
o

Deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente
proceder à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos
diminuir o impacte visual quer dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas
de acumulação de resíduos a vazadouro.

o

Deverá reduzir-se ao mínimo o trânsito de camiões e maquinaria relacionada com a obra,
nas imediações do edifício dirigindo o plano de circulação para Oeste, como previsto no
plano de circulação.

•

Para o Elemento EP17 - Edifício do Instituto Português de Conservação e Restauro - Palácio
Pombal
o

Deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente
proceder à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos
diminuir o impacte visual quer dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas
de acumulação de resíduos a vazadouro.

•

Para o Elemento EP22 – Ponte 25 de Abril
o

Deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente
proceder à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos
diminuir o impacte visual quer dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas
de acumulação de resíduos a vazadouro.

8.2.3.9.1
•

Património em meio subaquático

Se existirem trabalhos de diagnóstico prévio à obra, e unicamente neste caso, deverão contemplar a
avaliação o potencial arqueológico da área de incidência do Projeto, através da identificação e
caraterização das realidades patrimoniais, efetuando um registo e avaliação multiproxy da estratigrafia,
de forma a reconstituir a evolução histórica e paleoambiental da área de incidência do Projeto;

•

Todas as ações com incidência ou consequências no subsolo subaquático implicam trabalhos
arqueológicos definidos pela DGPC.

•

Todas as intervenções arqueológicas a implementar na zona submersa deverão ter em consideração
as “boas práticas” tidas no anexo da Convenção UNESCO (2001) para a proteção do Património Cultural
Subaquático a que Portugal aderiu por ratificação em 2006, e que foi tornado direito interno através
do Aviso MNE nº 6/2012 de 26 de Março (Republicação da Convenção sobre a Proteção do Património
Cultural Subaquático, aprovada na XXXI Sessão da Conferência Geral da UNESCO) e, subsidariamente
pelas disposições do Decreto-Lei nº 164/97 de 27 de Junho (Património Cultural Subaquático).

•

Para todas as ações com incidência ou consequências nos despojos do vapor ville de Vitoria, e no
despojo indefinido, deverão ter em consideração um Pedido de Autorização para Trabalhos
Arqueológicos requerido a Direção Geral do Património Cultural.

•

A equipa de arqueologia deve integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica
e subaquática, bem como um técnico de conservação e restauro, especializado na área do tratamento
e conservação de espólio resultante de meio submerso, ainda historiadores com experiência
comprovada na vertente náutica e subaquática e no tema dos navios a vapor.

T17.075 – Volume 1 – Relatório Síntese

506

8.2.3.10 Qualidade do ar
O conjunto de recomendações relacionadas com boas práticas, direcionadas para a fase de construção,
apresentadas nos pontos 8.2.1 e 8.2.2, contribuem para a minimização de impactes sobre este descritor.
Do mesmo modo, a recomendação de racionalização e otimização do tráfego de veículos pesados
apresentada no ponto relativo ao ambiente sonoro, contribuirá para a minimização dos impactes sobre a
qualidade do ar.

8.2.3.11 Resíduos
A implementação das medidas de carácter geral acima enunciadas, bem como a natureza das intervenções
associadas ao projeto, assegura que ao nível deste descritor os impactes sejam muito reduzidos, pelo que
não são necessárias medidas complementares específicas.
Salienta-se somente que poderá vir a ser necessário prever na área de intervenção uma zona destinada
ao armazenamento temporário de RCD, caso não haja capacidade de escoar a produção diária, aquando
da realização das demolições, se for implementada a medida de limitação do número de transportes
diários por veículos pesados.

8.3

Fase de exploração

8.3.1

Considerações prévias
No que toca às medidas de minimização de impactes recomendadas para a fase de exploração, afigurase importante referir que a APL, enquanto Autoridade Portuária, tem vindo a desenvolver e a aplicar,
designadamente nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2002, de 2 de março, 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. Este documento tem por objeto, sem prejuízo das
demais normas convencionais, legais ou regulamentares aplicáveis no Porto de Lisboa, definir os termos
e condições ambientais e de segurança portuária e de navegação na área de jurisdição da APL, S.A..
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.

8.3.2

Recursos hídricos e qualidade da água
Deverá 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.
Deverá assegurar-se o bom estado e o bom funcionamento da rede de drenagem de águas pluviais e do
separador de hidrocarbonetos previsto no projeto.
Deverá haver uma vigilância apertada ao parqueamento de contentores de substâncias perigosas, de
forma a detetar, atempadamente, derrames. Assim que for identificada uma situação destas, devem ser
utilizados materiais adequados para contenção/eliminação do derrame (ver ponto 7.2.2) e o contentor
deve ser de imediato colocado sobre a bacia de contenção (7.2.2) e a carga derramada deve ser recolhida
e encaminhada para destino final adequado, através de operador de resíduos licenciado para as tipologias
de resíduos em causa.
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8.3.3

Socioeconomia
No recrutamento de novos trabalhadores, sempre que possível, dar preferência aos que sejam oriundos
das freguesias mais próximas da área do projeto.

8.3.4

Ecologia
Recomenda-se a implementação das seguintes medidas:
•

Garantir que são cumpridas as normas de correto funcionamento e boas práticas ambientais, dos
equipamentos, estruturas e processos, no que respeita à produção de resíduos poluentes e seu
tratamento, bem como às emissões sonoras e gasosas, de forma a garantir a ausência de fugas e
garantir a qualidade da água;

•

Dar cumprimento a medidas relativas a boas práticas ambientais, ao nível do controlo das águas de
lastro dos navios que derem entrada no TCA, nomeadamente:
o Os navios devem estar dotados de um tratamento das águas de lastro a bordo (tratamento físico e
químico) de modo a eliminar ou inviabilizar agentes patogénicos e biológicos (por ex. fases larvares
de animais);
o Os navios devem implementar as diretrizes da Organização Marítima Internacional para a gestão
das águas de lastro;
o Caso os navios não estejam providos de um tratamento de águas de lastro, deverão efetuar a sua
troca em alto mar, uma vez que a probabilidade de organismos costeiros resistirem em alto mar
são menores.
o Dar cumprimento a medidas relativas a boas práticas ambientais, ao nível da bio-incrustação
(biofouling) do casco, nomeadamente:
o Os navios devem estar dotados de sistemas de controlo da bio-incrustação, devendo incluir
medidas para controlar a bio-incrustação nos cascos e medidas de limpeza de equipamentos.

Refira-se que a grande maioria destas medidas está incorporada no Regulamento da Autoridade Portuária.

8.3.5

Ambiente sonoro e Vibrações
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 impacto 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.
Ao nível das vibrações, na fase de exploração, tal como acontece atualmente, não se prevê a ocorrência
da ultrapassagem dos limites de referência, pelo que se apresenta como desnecessária a definição de
qualquer medida de minimização de vibrações específicas.
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8.3.6

Paisagem
No que respeita à fase imediata à construção, as medidas recomendadas prendem-se, essencialmente,
com a necessidade de proceder à recuperação das áreas intervencionadas – zonas de estaleiros e de
depósito.
Os impactes durante a fase de exploração podem ser minimizáveis através do cumprimento da seguinte
medida de minimização:
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, em particular na faixa de limite norte do lote
(orientada para a Doca de Alcântara e para o Jardim 9 de Abril) e no espaço imediatamente a sul da
Gare Marítima de Alcântara.

8.3.7

Património

8.3.7.1

Património em meio terrestre
•

Elemento EP1 – Gare Marítima de Alcântara
o

O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de
estacionamento e áreas mais próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a
área envolvente e a modernização e harmonização das vedações, contribui para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável, fundamentalmente na plataforma a Sul do
edifício da Gare Marítima de Alcântara.

•

Elemento EP2 - Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau e atual
Museu do Oriente:
o

O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de
estacionamento e áreas mais próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a
área envolvente e a modernização e harmonização das vedações, contribui para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.

•

Elemento EP3 - Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos:
o

O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de
estacionamento e áreas mais próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a
área envolvente e a modernização e harmonização das vedações, contribui para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.

•

Elemento EP4 - Palácio do Conde de Óbidos, atualmente sede nacional da Cruz Vermelha Portugal:
o

O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de
estacionamento e áreas mais próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a
área envolvente e a modernização e harmonização das vedações, contribui para a minimização
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dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.
•

Elemento EP5 – Museu de Arte Antiga:
o

O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de
estacionamento e áreas mais próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a
área envolvente e a modernização e harmonização das vedações, contribui para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.

•

Elemento EP10 – (Antigo) Convento de S. João de Deus:
o

O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de
estacionamento e áreas mais próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a
área envolvente e a modernização e harmonização das vedações, contribui para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.

•

Elemento EP11 – Pavilhão - Casa da América Latina:
o

O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de
estacionamento e áreas mais próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a
área envolvente e a modernização e harmonização das vedações, contribui para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.

•

Elemento EP15 – (Antigo) Armazém Frigorífico - Delegação aduaneira:
o

O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de
estacionamento e áreas mais próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a
área envolvente e a modernização e harmonização das vedações, contribui para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.

•

Elemento EP17 - Edifício do Instituto Português de Conservação e Restauro - Palácio Pombal:
o

O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de
estacionamento e áreas mais próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a
área envolvente e a modernização e harmonização das vedações, contribui para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.

•

Elemento EP22 – Ponte 25 de Abril
o

O projeto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de
estacionamento e áreas mais próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a
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área envolvente e a modernização e harmonização das vedações, contribui para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas
de armazenamento considera-se não minimizável.
•

Para os Guindastes Mague
o Tendo em conta que se reconhece valor patrimonial no âmbito do património Arqueológico
Industrial aos guindastes ainda existentes, preconiza-se, se possível a preservação pelo menos de
um dos exemplares existentes, em espaço que não impeça a implementação do projeto e o
funcionamento do Parque de Contentores, em memória de uma importante campanha de obras e
de apetrechamento do Porto, intimamente relacionada quer com a sua História, uma vez que
corresponde ao centenário do início das obras de construção, quer com a própria infraestrutura em
estudo, uma vez que corresponde à adaptação do espaço da Doca de Alcântara – Rocha do Conde
de Óbidos à receção e movimentação de carga contentorizada.

Caso a DGPC, entenda que existe necessidade de definir medidas de minimização adicionais relativamente
à preservação dos elementos patrimoniais classificados, existentes na envolvente do TCA, deverão ser
implementadas as mesmas conforme indicações apresentadas.

8.3.7.2

Património em meio subaquático
•

Ao nível da conservação do bem salvaguardado e da preservação in situ, devem ter em conta as
diretivas tramitadas pela DGPC e das regras contidas no anexo da Convenção UNESCO 2001,
nomeadamente a Regra 24 e 25 do Anexo da Convenção.

•

Por preservação In Situ, enunciada na regra 25, deve ser observado a informação ao público, a
implementação de meios razoáveis para a estabilização, a monitorização e a proteção do sítio contra
interferências.

•

Por interferências deve-se entender perturbações nos sítios arqueológicos subaquáticos, intrusão
humana ou de ações resultantes da atividade humana. É, por isso, recomendado o controlo e a
proteção física.

8.3.8

Qualidade do ar
Conforme anteriormente referido, a APL, enquanto Autoridade Portuária, aplica um conjunto de normas
e instrumentos regulamentadores das atividades portuárias, sendo um dos objetivos a minimização dos
problemas de poluição atmosférica causados pelos navios. No que se refere a este domínio, está
estabelecido um conjunto de medidas no Regulamento de Autoridade Portuária da APL, a que se faz
referência de seguida:
“a) É interdita a emissão de fumos negros, gases, poeiras e cheiros provenientes de qualquer
queima a céu aberto;
b) A desgaseificação de navios de LPG/LNG, só é permitida sem emissão de gases diretamente para
a atmosfera, devendo ser efetuada apenas em casos onde se possa efetuar o retorno dos gases
remanescentes por linha própria e destinados a instalação onde possa ser feita a sua eliminação ou
queima nas devidas condições;
c) É interdita a operação de incineradoras a bordo dos navios durante a entrada, permanência e
saída do Porto de Lisboa.
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d ) É interdita a operação de queima de lamas na caldeira do navio, durante a entrada, permanência
e saída do porto de Lisboa.
e) É obrigatória a utilização de combustível com teor de enxofre inferior a 0,1%, de acordo com a
Diretiva 2005/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de julho de 2005.”
Na fase de exploração do projeto, essas medidas continuarão a ser aplicadas, garantindo-se assim a
minimização de impactes sobre a qualidade do ar.

8.3.9

Resíduos
Será 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.

9.

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
Neste ponto apresenta-se a descrição dos planos de monitorização propostos para as fases de construção
e exploração, para os descritores que se considera serem mais sensíveis e com possibilidade de vir a sofrer
impactes mais significativos, causados pela implementação do Projeto, com o objetivo principal de avaliar
o seu comportamento e variação ao longo do tempo e a eventual necessidade de implementar medidas
adicionais de minimização/compensação, caso sofram uma evolução diferente da expetável.
A monitorização do meio influenciado pelo Projeto dá cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro,
cujo Anexo V fixa a estrutura e conteúdo mínimo dos Estudos de Impacte Ambiental. Assim, e de acordo
com esse anexo, o Relatório do EIA deverá descrever os programas de monitorização para as diferentes
fases do projeto.

9.1

Recursos hídricos
O presente programa de monitorização destina-se a permitir o acompanhamento ambiental das
ações/atividades do Projeto, de modo a salvaguardar a qualidade necessária ao adequado
desempenho das funções ecológica e económica do sistema aquático influenciado pelo projeto
(estuário do Tejo). Constituem objetivos específicos do programa de monitorização da qualidade da
água:
•

Verificar o cumprimento do estabelecido na legislação em vigor em matéria de qualidade da água,
designadamente no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e respetivas alterações, Lei nº 58/2005,
de 29 de dezembro, alterada pelo Decreto-Lei nº 130/2012, de 22 de junho, Decreto-Lei nº 77/2006,
de 30 de março, Decreto-lei nº 135/2009, de 3 de junho, alterado pelo Decreto-lei nº 113/2012, de
23 de maio e Decreto-lei nº 103/2010, de 24 de setembro;

•

Relacionar eventuais alterações de qualidade da água com as atividades do projeto;

•

Avaliar a eficácia das medidas de minimização;

•

Propor eventuais medidas complementares de gestão ambiental, visando minimizar a afetação do
meio hídrico.
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9.1.1

Fase de construção
Na fase de construção dever-se-á proceder à monitorização da qualidade da água do estuário do tejo, na
proximidade do TCA. A campanha a realizar deverá respeitar os seguintes requisitos:

9.1.1.1

Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar foram selecionados tendo em conta as características do meio influenciado
pelas ações do projeto e as alterações previsíveis ao nível da qualidade da água decorrentes das mesmas.
Esses parâmetros são os seguintes:
•

Turvação

•

Cor (após filtração)

•

Oxigénio dissolvido

•

pH

•

Sólidos em suspensão totais

•

CBO5 e CQO

•

Hidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados

•

Óleos minerais

•

Hidrocarbonetos de petróleo (exame visual).

Os parâmetros foram selecionados tendo em consideração quer as atividades de obra quer os usos da
água na área de intervenção, sendo que a monitorização a realizar inclui parâmetros que permitem avaliar
o cumprimento dos objetivos estabelecidos e das normas em vigor nesta matéria, nomeadamente os
constantes do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto e respetivas alterações (Anexo XIV respeitante à
Qualidade das águas do litoral ou salobras para fins aquícolas - águas conquícolas e Anexo XXI, respeitante
aos objetivos ambientais de qualidade mínima das águas superficiais).

9.1.1.2

Metodologia
As técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise deverão assegurar o cumprimento das normas
técnicas definidas na legislação vigente nestes domínios, nomeadamente no Decreto-Lei nº 236/98, de 1
de agosto, bem como a validade dos resultados obtidos.
Na ausência de especificações, deverão ser utilizados processos alternativos, desde que respeitem as
normas de boa prática e os métodos standard reconhecidos por normas específicas nacionais e/ou
internacionais.

9.1.1.3

Locais de amostragem
Devem ser recolhidas amostras de água num local do estuário próximo do cais de acostagem do TCA.
Esse local está representado, de forma indicativa, na figura seguinte.
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Figura 9.1 – Localização aproximada do ponto de monitorização da qualidade da água

9.1.1.4

Frequência de amostragem
As amostragens deverão ser realizadas antes do início das obras (para caracterização da situação de
referência) e durante o período de realização das obras (uma amostragem logo após o início dos trabalhos,
outra a meio do período de realização dos trabalhos, outra imediatamente depois da finalização dos
trabalhos).
A recolha de amostras deverá decorrer em duas situações: de enchente e de vazante.
Durante as campanhas deverá ser efetuada a descrição das condições meteorológicas, de maré, fontes de
poluição, entre outras consideradas relevantes para um correto enquadramento e interpretação dos
resultados.

9.1.1.5

Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros caraterizadores da construção
do funcionamento ou da desativação do projeto
A avaliação da qualidade da água deverá ser efetuada atendendo ao referencial legal constituído pelo
Decreto-lei nº 236/98, de 1 de agosto, que estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade da
água, em função dos seus usos. Neste contexto, a monitorização a estabelecer deve permitir avaliar a
qualidade da água, para os usos em causa (águas conquícolas) e o cumprimento dos objetivos ambientais
de qualidade mínima das águas superficiais, tendo os parâmetros a determinar sido selecionados em
função do exposto no Anexo XIII e Anexo XXI do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de agosto.
A razão para a seleção deste referencial legal para avaliação das expetáveis alterações da qualidade da
água durante a realização dos trabalhos prende-se com o facto das atividades de obra poderem levar a
um aumento dos teores em sólidos em suspensão na água, por arrastamento de poeiras/partículas sólidas,
bem como à presença de hidrocarbonetos e óleos minerais, devido à utilização destas substâncias na obra.
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Para além dos parâmetros referidos no Anexo XIII do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de agosto, contemplouse também a determinação dos parâmetros CBO5 e CQO, sendo estes, parâmetros de base para avaliação
da qualidade da água, traduzindo a carga orgânica presente, associada a compostos facilmente e
dificilmente ou não biodegradáveis, respetivamente. O referencial legal para avaliação dos parâmetros
CBO5 e CQO é constituído pelo Anexo XXI do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de agosto.
A monitorização destes parâmetros no final de obra justifica-se pelo facto de ser necessário estabelecer a
situação do meio hídrico, em termos de qualidade da água, após a conclusão da empreitada, o que
permitirá também avaliar a forma como se processa a sua evolução e a reposição das condições antes da
obra, após a interrupção dos fatores perturbadores do meio aquático.

9.1.1.6

Métodos de tratamento dos dados
Os resultados obtidos para os diferentes parâmetros deverão ser comparados com os valores normativos
estabelecidos na legislação de referência aplicável, devendo as unidades em que são expressos ser
coincidentes.
Deverá ainda ser analisada e avaliada a sua variação temporal e espacial, tentando estabelecer relações
causa-efeito com as atividades desenvolvidas nas várias fases do projeto e com as potenciais fontes de
poluição associadas, sem esquecer também as que são exógenas ao projeto.

9.1.1.7

Critérios de avaliação dos dados
Os resultados obtidos nas campanhas a realizar deverão ser comparados com os critérios estabelecidos
nos Anexos XIII e XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, relativos, respetivamente, à Qualidade das
águas do litoral ou salobras para fins aquícolas e Objetivos ambientais de qualidade mínima das águas.
Deverão ser tidos em conta os valores normativos aí estipulados relativos aos VMR- Valor Máximo
Recomendado e VMA- Valor Máximo Admissível.
Os resultados das monitorizações obtidos ao longo das diversas campanhas devem ser analisados e
comparados entre si, em particular os relativos à fase de obra com os da situação de referência. Esta
informação deverá permitir a avaliação da magnitude dos impactes e dos efeitos das medidas de
mitigação e das recomendações propostas.

9.1.1.8

Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas
de monitorização
Com base nos resultados obtidos, deverá ser efetuada a avaliação da eficácia das medidas de proteção
ambiental postas em prática nas diversas fases do projeto e ser equacionado o seu reforço, caso as
situações detetadas o justifiquem.

9.1.1.9

Relatório de monitorização
O Relatório de monitorização deve ser estruturado de acordo com o Anexo V da Portaria nº 395/2015, de
4 de novembro. Em resumo, desse documento devem constar a metodologia adotada, bem como os
resultados obtidos e a discussão dos mesmos. Nesse sentido, o Relatório deverá incluir uma análise
comparativa dos resultados obtidos com a situação pré-obra (situação de referência), devendo esse
exercício também ser efetuado com as campanhas a realizar durante a obra e após a sua conclusão, cujos
resultados deverão ser comparados quer com os obtidos durante a obra, quer com a situação de préobra.
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De acordo com esse mesmo diploma, o Relatório deve ser entregue para emissão de parecer à Autoridade
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), após a fase de construção.
Uma eventual revisão do programa de monitorização está dependente dos resultados obtidos e justificarse-á caso sejam detetadas concentrações de alguns compostos que ultrapassem os valores legais
admissíveis, indicativas de um nível de contaminação do meio aquático, não expetável e com riscos para
a saúde pública. Efetivamente, nessas circunstâncias, o programa de monitorização deverá ser revisto, em
conjunto com a APA, podendo vir a ser necessário incluir outros parâmetros, e a matriz sedimentos,
dependendo das situações e sua gravidade.
Para além do programa de monitorização poder vir a contemplar outros parâmetros, poderá justificar-se
a revisão da frequência de amostragem e análise, que poderá vir a ser mais apertada, propiciando, deste
modo, um acompanhamento mais preciso da evolução da situação, após a sua deteção. Esta afirmação é
também válida para a fase pós-obra, prevendo-se a necessidade de estender o programa de
monitorização até que sejam alcançados valores próximos dos típicos da situação de referência do meio.

9.1.2

Fase de exploração
Nesta fase, tendo em conta que o projeto não induz impactes negativos acrescidos sobre o meio hídrico,
considera-se que não se justifica a realização de ações de monitorização.

9.2

Ambiente sonoro
Propõe-se a definição de um plano de monitorização de ambiente sonoro, a implementar nas fases de
construção e exploração.

9.2.1

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 meno,s 3 pontos de medição, dois junto
do TCA e um localizado na Av. Brasília (via 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.
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.

9.2.1.1

Metodologia
A monitorização deverá ser efetuada com equipamentos de medição homologados pelo Instituto
Português da Qualidade (IPQ) e devidamente calibrados. Os procedimentos experimentais deverão seguir
as normas aplicáveis, nomeadamente a NP ISO 1996- partes 1 e 2 – versão de 2019, e o Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17de janeiro.
As medições acústicas deverão registar os níveis de ruído LAeq e os espectros em bandas de frequência
de 1/3 de oitava. Se tal for o caso, será feita a deteção de componentes impulsivas do ruído. Estes valores
permitirão a verificação dos seguintes critérios:
•

Critério de exposição máxima;
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•

Critério de incomodidade.

Neste último caso, deverá ser efetuada uma medição com a obra parada.

9.2.1.2

Frequência
Conforme já indicado, deve ser realizada uma medição antes do início da obra e durante o período de
duração da mesma, com uma frequência trimestral.
A realização da medição deverá ser agendada em função da calendarização das atividades da obra e da
definição do tipo de equipamento a utilizar, devendo coincidir com a fase mais crítica, em termos de
emissão de ruído ambiente para o exterior. Caso os resultados revelem níveis de ruído ambiente e/ou
incomodidade significativamente superiores aos limites estipulados na legislação em vigor, deverão ser
implementadas medidas suplementares de minimização de ruído, devendo ser efetuada nova medição
para aferição da redução dos níveis emitidos e avaliada a necessidade de solicitar a emissão de licença
especial de ruído à Câmara Municipal de Lisboa.

9.2.1.3

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;

9.2.1.4

•

Redução do tráfego de veículos pesados;

•

Verificação do estado de manutenção mecânica das viaturas e equipamentos motorizados.

•

Implantação de barreiras acústicas temporárias.

Técnicas de medição
Deverão ser efetuadas medições de espetro em bandas de 1/3 de oitava durante o funcionamento de
máquinas, equipamentos, circulação de viaturas pesadas e quaisquer outros tipos de operações ruidosas.
A monitorização deverá ter em conta a determinação, segundo a NP ISO 1996 (constituída em 2 partes)
de 2019 intitulada "Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente.", dos parâmetros
acústicos LAeq, LA50 e LA95, no período diurno e nos períodos do entardecer e noturno (caso a obra
venha a decorrer na vigência desses períodos).
As medições devem ser realizadas durante um período de tempo representativo das condições da zona a
que dizem respeito, no que se refere à exposição dos recetores ao ruído.

9.2.1.5

Tratamento dos resultados
Dos registos constarão, para além dos resultados das medições, as condições atmosféricas,
nomeadamente, as condições de vento.
Os resultados obtidos deverão ser confrontados, como referência, com os valores estabelecidos no
Regulamento Geral de Ruído – RGR (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado
pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de
1 de agosto).
O relatório deverá cumprir com o exposto no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro,
integrando fichas de caracterização dos pontos de monitorização.
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9.2.2

Fase de exploração
O plano de monitorização proposto é apresentado na tabela seguinte.
Tabela 9.1 - Plano de monitorização do ambiente sonoro.

PARÂMETROS A MONITORIZAR

medições junto dos

equivalente, ponderado A,

recetores sensíveis mais

LAeq, para os períodos de
referência diurno,
definidos no Decreto-Lei
n.º 9/2007 de 17 de

ENSAIO

Deverão ser realizadas

Nível sonoro contínuo

entardecer e noturno

Frequência de
monitorização

LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO

próximos. Os locais
deverão ser localizados na
zona do Hospital da CUF,
da zona de lazer das Docas

Janeiro.

Deverá ser realizada uma
campanha de
monitorização após a fase
de construção e nos
horizontes de projeto de

de Alcântara e junto do
Museu do Oriente

2027 e 2038.

(Medição dos níveis de
pressão sonora.
Determinação do nível médio
de longa duração.)
NP ISO 1996-1:2019
NP ISO 1996-2:2019
(ou normas em vigor à data
da realização dos ensaios)

Este plano poderá ser revisto, em função da evolução da situação, nomeadamente se houver queixas
e reclamações.
Os resultados obtidos deverão ser confrontados com os valores estabelecidos no Regulamento Geral
de Ruído – RGR (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração
de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto)
ou legislação equivalente, em vigor à data de realização dos ensaios. O relatório deverá cumprir com
o exposto no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, integrando fichas de
caracterização dos pontos de monitorização.

9.2.3

Vibrações
Ainda que não se preveja o agravamento significativo da vibração existente (que terá no futuro, as mesmas
fontes que tem atualmente, ainda que em maior cadência de eventos vibráteis) e se perspetive que os
impactes na fase de exploração sejam pouco significativos, contudo, dada a relevância do património
classificado localizado na envolvente do Terminal, propõe-se efetuar a monitorização da sua afetação
vibrátil nesses edifícios.

9.2.3.1 Identificação dos parâmetros a monitorizar
As campanhas de monitorização a realizar deverão permitir caraterizar seguintes parâmetros:
•

Valor de pico da velocidade de vibração (ver NP2074:2015 e/ou BS BS5228.2:2009);

•

Valor máximo da velocidade eficaz de vibração de segundo a segundo, vmax,ef,1s, sem ponderação em
frequência (ver Critérios LNEC e documento “Rosão, Vitor; Carreira, Ana – Sobre a necessidade de
consideração da componente Vibração em projetos onde não é normalmente considerada. Viseu, CNAI
2014”).

•

Variação espectral dos valores eficazes de segundo a segundo, em bandas de 1/3 de oitava, pelo menos
de 1Hz a 250Hz, e pelo menos entre o instante associado a um valor global [1-80Hz] cerca de 3 vezes
menor do que o valor máximo global [1-80Hz], antes e depois desse valor máximo à passagem de
comboio.
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9.2.3.2 Locais e frequência de amostragem
As medições experimentais deverão caraterizar a afetação vibrátil das principais tipologias de fontes com
influência no recetor avaliado (atividade portuária, tráfego rodoviário e/ou ferroviário).
A primeira campanha de monitorização deverá ser realizada no primeiro ano de exploração. Em função dos
resultados obtidos, e na ausência de alterações e/ou reclamações, poderá ser alargada a periodicidade,
incidindo depois nos anos horizonte 2027 e 2038.
Na Tabela 9.2 indicam-se os edifícios a monitorizar.
Tabela 9.2 – Identificação dos locais para monitorização de vibrações
Local

Localização (ETRS89)

Edifício

P1

Latitude: 38°41'57.10"N

Gare Marítima de Alcântara

P2

P3

Longitude: 9°10'26.82"W
Latitude: 38°42'4.82"N

Gare Marítima da Rocha do

Longitude: 9° 9'44.94"W

Conde de Óbidos

Latitude: 38°42'9.92"N

Museu Fundação Oriente

Longitude: 9°10'15.64"W

9.2.3.3 Métodos de amostragem e equipamentos necessários
Para este efeito deve instrumentar-se colocando o acelerómetro no respetivo ponto de medição, à superfície
(em base solidária com o movimento do solo), na base do edifício (junto a um pilar).
A realização a medição do valor máximo da velocidade eficaz de vibração de segundo a segundo (vmax,ef,1s)
sem ponderação em frequência, deverá ser realizada com um vibrómetro triaxial capaz de caracterizar a
velocidade de pico e/ou a velocidade eficaz de segundo a segundo, e/ou mediante os equipamentos
complementares necessários ao cabal cumprimento do estabelecido na normalização, legislação e guias
aplicáveis, nomeadamente:
•

NP 2074: 2015.

•

ISO 5348: 1998.

•

“Schiappa de Azevedo, Fernando; Patrício, Jorge – Vibrações Ambientes: Critérios de danos e de
incomodidade. Actualidade e perspectivas futuras. La Rioja, Tecniacustica 2001”.

•

“Rosão, Vitor; Carreira, Ana – Sobre a necessidade de consideração da componente Vibração em
projetos onde não é normalmente considerada. Viseu, CNAI 2014”.

•

“International Union of Railways (UIC) – Railway Induced Vibration: State of the art report. 2017”

9.2.3.4 Relatório e discussão de resultados
Os resultados das medições deverão ser avaliados considerando os limites de referência da norma NP 2074:
2015, e os denominados Critérios LNEC, adaptados a bibliografia complementar, nomeadamente a norma
Britânica BS 5228-2:2009 (Code of practice for noise and vibration control on construction and open sites –
Part 2: Vibration), e os requisitos da União Internacional do Caminho de Ferro para vibração continuada.
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O tratamento dos dados deverá ser efetuado de forma rigorosa e explícita – tendo por base a
normalização/guias aplicáveis – para que se obtenham resultados credíveis e correlacionáveis com as
características intrínsecas e extrínsecas que se pretendem observar. Para além do referido, o tratamento dos
dados deverá permitir tirar conclusões sustentadas e despoletar, fundamentadamente e se necessário,
procedimentos corretivos e/ou complementares adequados.
Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização por cada campanha de medição, em conformidade com
a estrutura estabelecida no Anexo V do Decreto-Lei n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Em função dos resultados obtidos e das dificuldades sentidas em cada campanha, deverá ser avaliada a
necessidade de se efetuarem ajustes no programa de monitorização.

10.

LACUNAS DE CONHECIMENTO
Não se considera que a presente análise efetuada para os descritores de caracterização biofísica e
ecológica do território, de qualidade do ambiente, ou de paisagem tenha sido de algum modo prejudicada
pela existência de eventuais lacunas de conhecimento, suscetíveis de pôr em causa a validade das suas
conclusões.
Apenas no que se refere à componente patrimonial do estudo, as lacunas de conhecimento que se podem
indicar como mais significativas correspondem à impossibilidade de efetuar avaliação de impactes visuais
sobre as ocorrências patrimoniais localizadas na envolvente do projeto, uma vez que não estão definidos
pela tutela critérios/metodologias para desenvolvimento dessa avaliação.

11.

CONCLUSÕES
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Modernização e Aumento da Eficiência
Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara (TCA), em fase de Projeto de Execução, foi
desenvolvido na perspetiva de constituir um instrumento de apoio à tomada de decisão sobre a
viabilidade ambiental do projeto em apreço.
Assinala-se que o presente Projeto tem como principal objetivo melhorar significativamente o
desempenho operacional e ambiental deste terminal portuário, recuperando o insuficiente investimento
realizado a partir de 2003 e readaptando-o às novas condições de mercado. Nesse contexto, com a
implementação do projeto esperam-se os seguintes resultados:
a) Manter e incrementar a condição do Porto de Lisboa, estabelecendo-o como porto principal
de escala de serviços marítimos de longo curso;
b) Melhorar a Performance Ambiental;
c)

Melhorar o desempenho energético.

Em relação ao primeiro aspeto, salienta-se que o porto de Lisboa se situa no centro da zona económica e
demograficamente mais desenvolvida do país. No seu hinterland de proximidade concentra-se cerca de
40% do PIB nacional e vive mais de 35% da população do país. Por outro lado, são de salientar as
oportunidades de consolidação e expansão deste hinterland para outras regiões geográficas,
nomeadamente a Península Ibérica. À luz das previsões de crescimento atuais, o projeto de modernização
e aumento da eficiência operacional do TCA é considerado uma prioridade no plano de desenvolvimento
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do porto de Lisboa, sendo determinante garantir a melhoria do nível de serviço atual e,
consequentemente, a sua competitividade.
O TCA é o único no porto de Lisboa com calado e capacidade para receber os navios porta- contentores
utilizados nas grandes rotas oceânicas que estabelecem ligações comerciais entre os diferentes
continentes. Para as empresas exportadoras e importadoras localizadas no hinterland de um porto, a
existência de ligação marítima direta a mercados situados em diferentes continentes, dispensando
transbordos em terceiros portos, permite a realização de significativas economias de custos logísticos e
consequente incremento de competitividade.
No que se refere aos dois outros aspetos acima enunciados, o projeto de investimento foi desenvolvido
por forma a minimizar os impactes ambientais resultantes das atividades a realizar. Com efeito, e para
além da eletrificação de alguns equipamentos portuários, o que permitirá reduzir as emissões de gases
poluentes e com efeito de estufa e o ruído de operação dos mesmos, a diversificação de modos de
transporte para a distribuição de contentores a partir do Terminal, reduzindo a quota do transporte
rodoviário, substituindo-a por modos de transporte mais agregados e amigos do ambiente (transporte
fluvial e ferroviário), e a implementação de um sistema de gestão e otimização do tráfego rodoviário,
contribuirão de forma decisiva para a redução do tráfego nos acessos rodoviários ao Terminal e das
emissões de poluentes atmosféricos.
A este propósito refere-se que o Proponente considerou a operação futura do TCA segundo três cenários
possíveis quer de crescimento de movimentação de contentores quer de repartição modal do transporte
desses contentores (rodovia, ferrovia e fluvial). Esses três cenários- Cenário BAU (Business as Usual),

Cenário de Investimento (ou Cenário Base) e Cenário Conservador, foram analisados e comparados,
nomeadamente no que se refere aos descritores de Ruído, Vibrações e Qualidade do ar, já que as
diferenças entre eles se baseiam, fundamentalmente, no peso relativo dos diferentes modos de
transporte (rodoviário, ferroviário e fluvial) do volume de contentores previsto.
O EIA tem como objetivo principal analisar a potencial interferência do projeto, considerando os diferentes
cenários, no ambiente biofísico e socioeconómico e propor medidas de mitigação que possibilitem a
implementação sustentável das fases que se seguem (de construção e exploração).
Para a persecução desse objetivo, foram selecionados para estudo os descritores ambientais suscetíveis
de serem afetados pelas intervenções inerentes ao projeto, os quais foram hierarquizados da seguinte
forma, atendendo às ações/atividades inerentes ao projeto e às características da área de intervenção e
sua envolvente:
•

Descritores muito importantes:

•

Descritores importantes

•

Descritores pouco importantes

Foram utilizadas abordagens metodológicas adequadas e adaptadas ao âmbito das análises a realizar,
nomeadamente, a consulta a entidades com informação relevante para o estudo, a recolha de dados
bibliográficos disponíveis, a realização de trabalhos de campo, em particular no que se refere ao
Património Arqueológico, Ambiente Sonoro e Vibrações, e a utilização de técnicas de modelação para
suporte à análise de impactes sobre a qualidade ao ar e o ruído.
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Da avaliação global efetuada conclui-se que o Projeto é viável do ponto de vista ambiental, dado que,
embora acarrete impactes negativos, estes são maioritariamente pouco significativos, ou são passíveis de
minimização com a adoção de medidas adequadas. Efetivamente, na fase de construção, tendo em conta
a natureza e envergadura das intervenções e que a concretização do projeto ocorrerá de forma faseada
(4 fases, até 2035), perspetiva-se que os impactes serão maioritariamente pouco significativos, para além
de temporários, e poderão ser mitigados com a adoção das medidas previstas no capítulo 8.
Na fase de exploração, verifica-se, de forma geral, a mesma situação, não tendo sido identificados
impactes negativos significativos para os descritores de fisiografia, geologia/geomorfologia, recursos
hídricos superficiais e subterrâneos, solos, uso e ocupação do solo, ordenamento do território,
condicionantes, ecologia e clima.
Importa sublinhar uma característica do projeto, já acima referida, que introduz impactes previsivelmente
positivos sobre as acessibilidades locais, e, consequentemente, sobre a Socio-economia e que resulta da
redução da importância do transporte rodoviário de contentores face à situação atual e ao cenário BAU.
Efetivamente, com a implementação do projeto (Cenário Base ou Cenário Conservador), prevê-se uma
redução do valor médio diário anual de viaturas pesadas em circulação nas vias de acesso ao TCA, com
particular relevância para a Avenida de Brasília e, por conseguinte, uma menor pressão sobre a circulação
nesta via para o tráfego normal.
Ao nível do Ruído, os estudos realizados permitem concluir que, apesar do TCA gerar ruído, este não afeta
de forma significativa os recetores sensíveis mais próximos, independentemente do cenário e do horizonte
de projeto.
Ao nível das Vibrações, conclui-se que qualquer que seja o cenário e o ano horizonte de projeto, os
impactes são não significativos, em termos de afetação média e do valor máximo da velocidade eficaz de
vibração, sendo cumpridos os Critérios LNEC.
Ao nível da Qualidade do ar, tendo por base os resultados do estudo de dispersão de poluentes
atmosféricos, verificou-se que a concretização do presente projeto, qualquer que seja o cenário, contribui
para o nível de qualidade do ar de forma praticamente idêntica à manutenção da situação atual. Ou seja,
o projeto promoverá uma alteração pouco significativa da qualidade do ar na área envolvente mais
próxima da respetiva área de implantação e das principais vias de serventia do mesmo, logo, gera um
impacte negativo na qualidade do ar, no entanto, pouco significativo junto dos recetores sensíveis.
Refira-se ainda que a linha férrea atual tem capacidade de expedição da carga contentorizada prevista no
projeto de modernização, em qualquer dos cenários, até ao horizonte da concessão, tirando partido quer
dos canais horários disponíveis quer de aumentos de eficiência neste modo de transporte (p.e, taxas de
ocupação dos comboios), o que torna este projeto independente da concretização do projeto de
desnivelamento do atravessamento ferroviário no nó de Alcântara.
Também sobre o ponto de vista do descritor paisagem perspetivam-se potenciais impactes negativos,
apesar de maioritariamente não significativos, associados ao aumento das áreas de empilhamento de
contentores e à introdução de novos equipamentos de maiores dimensões, atenuados pela demolição de
2 edifícios existentes e pela sua substituição por um edifício mais moderno e arquitetonicamente mais
interessante, bem como pelo PIP previsto.
Ao nível do património arqueológico terrestre, a existência de vários imóveis classificados e em vias de
classificação na envolvente da área de intervenção torna este descritor especialmente sensível às ações e
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objetivos do projeto, tendo sido identificados potenciais impactes negativos com relevância sobre alguns
desses elementos.
Foram avaliados como positivos e muito significativos os impactes no quadro socioeconómico concelhio
e regional, associados à modernização e aumento da eficiência operacional do TCA. Para essa avaliação
contribui o facto da não concretização do projeto acarretar um risco de perda de capacidade de captação
de tráfego de longo curso, com ligação a outros países e outros continentes, pondo em causa a posição
do porto de Lisboa como um porto importante neste tipo de tráfego marítimo, bem como de perda de
capacidade e eficiência para atender à movimentação gerada no seu hinterland primário.
Ou seja, sem o projeto em causa, o Porto de Lisboa tenderia a perder importância no contexto nacional,
ibérico e europeu, com todas as consequências negativas, diretas e indiretas, que daí adviriam para a
economia regional e nacional.
Para garantir o balanço positivo do projeto será fundamental implementar medidas de minimização e
compensação de impactes e um programa de monitorização, quer para a fase de construção, quer para a
fase de exploração.
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